
 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA 155ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, 

REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2014 

 
Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2014, às 09h30, na sala de reuniões 1 

anexa ao Auditório da Procuradoria Geral Municipal da Serra, localizada na sede da 2 

Prefeitura Municipal da Serra, à Rua Maestro Antônio Cícero, nº 111, 5º andar – 3 

Bairro Caçaroca – Distrito Sede, Município da Serra, Estado do Espírito Santo, reuniu-4 

se o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS, para a 5 

155ª Reunião Plenária conforme prévia convocação com a finalidade de discutir e 6 

deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Verificação do quórum e abertura da sessão; 2. 7 

Informes gerais (Ata da reunião anterior; Mudanças na Secretaria); 3. Relatoria e 8 

Deliberação dos processos distribuídos; 4. Distribuição de processos para relato; e 5. 9 

Encerramento. A reunião foi presidida pela Sra. Secretária de Meio Ambiente da 10 

Serra, Andreia Pereira Carvalho, e secretariada por mim, Graciele Petarli Venturoti, 11 

Secretária Executiva do COMDEMAS, estando presentes em votação os Srs. 12 

Conselheiros: Aline Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA; Carolina Isis 13 

Cardoso Rocha Passos – Conselheira Suplente/SESA; Denise Silva Tomasi da 14 

Rocha/SEDU; Luciano Cajaíba Rocha – Conselheiro Titular/SEPLAE; Gilberto José de 15 

Santana Junior – Conselheiro Titular/PROGER; Josebel Batista – Conselheira 16 

Suplente/SERVIÇOS PÚBLICOS e ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS; Julio Cesar 17 

Tavares Portela – Conselheiro Titular/CDL; Rubem Antônio Piumbini/ASES; Iberê 18 

Sassi – Conselheiro Titular/ONG – INSTITUTO GOIAMUM. Estava presente à Sra. 19 

Maria Virgínia Campagnaro, para sustentação oral em processo de seu interesse. 20 

Havendo quórum, deu-se início à 155ª Reunião Plenária do Conselho Municipal de 21 

Defesa do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS. A Presidente da Plenária deu início 22 

aos trabalhos, na sequência dos pontos de pauta, com os seguintes 23 

encaminhamentos: 24 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h30, quando foi registrado quórum para 25 

deliberação. 26 

Item 2. Iniciaram-se os informes gerais. A Presidente da reunião se apresentou e 27 

informou a mudança na gestão da SEMMA. Em seguida, falou de problemas que os 28 

Fiscais da SEMMA relataram em relação ao Conselho, propondo então uma 29 
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apresentação do Departamento de Fiscalização Ambiental aos Conselheiros, 30 

mostrando as ações da Secretaria, e proporcionando um momento de repasse entre 31 

a equipe e o Conselho. A Conselheira Josebel falou das falhas de comunicação 32 

existentes entre a Fiscalização e o Licenciamento, pois às vezes a ação fiscal é 33 

precária e, por consequência, a ação fiscal é comprometida. O Conselheiro Gilberto 34 

reforçou que é geral a reclamação sobre a precariedade dos autos, sendo ratificado 35 

pelo Conselheiro Rubem, que complementou dizendo que o que mais se observa é 36 

que o fiscal parece ir a campo somente para multar. O Conselheiro Iberê falou que 37 

em alguns momentos conversou com fiscais e percebeu falta de capacitação a eles, e 38 

acrescentou que já se ofereceu para tal, assim como declarou ser importante a 39 

aproximação dos fiscais com outros formadores/orientadores; acrescentou que o 40 

ideal é que os servidores que atuam na fiscalização sejam efetivos e estáveis e 41 

tenham formação continuada; e que é uma falha na Serra o fato de os Fiscais terem 42 

que atuar em várias áreas. Os Conselheiros Josebel e Julio reforçaram a fala dele, de 43 

que a não segmentação da fiscalização por áreas é uma falha. Por fim, o Conselheiro 44 

Piumbini questionou sobre a proposta do COMDEMAS de alteração do PDM, ao que a 45 

Presidente informou verificar para esclarecer na próxima reunião. 46 

Item 3. Iniciou-se o relato de processos. Processo n.º: 115188/2013 e apensos – 47 

Successpar Engenharia Ltda. Relator: Julio Cesar Tavares Portela (Vistas). Ementa: 48 

Realizar terraplenagem sem licença dos órgãos competentes e realizar aterro em 49 

Área de Proteção Ambiental - ZPA. Auto de Infração nº. 8268653/2013, valor R$ 50 

80.000,00. Impugnação alega que autuado possui as licenças necessárias, e que não 51 

aterrou ZPA. Decisão JAR 024/2014 mantendo a multa em sua totalidade. Recurso 52 

alega ilegalidade na Decisão JAR, reiterando os termos da defesa. Requer anulação 53 

da Decisão de primeira instância ou anulação do Auto de Infração. Discussão e 54 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, sugerindo a redução da 55 

multa em 50%. Em seguida fez um resumo do relato do Conselheiro Carlos. A 56 

Presidente ressaltou a necessidade dos Conselheiros registrarem em seus relatos as 57 

justificativas para redução e anulação de multa com base na Lei, para evitar 58 

questionamentos futuros. Em regime de votação nominal: pela redução a multa – 59 

CREA (por entender que o valor da multa foi desproporcional), ASES (pela dúvida), 60 

SESA, CDL, CÂMARA; pela manutenção da multa – SELURES (pela legalidade), 61 

PROGER, INSTITUTO GOIAMUN, SEDU, SEMMA, SEPLAE. A Conselheira Josebel 62 

ressaltou que nesta reunião estava representando duas instituições, que a 63 

convocaram na suplência, dada a ausência dos titulares, o que foi questionado pelos 64 

Conselheiros Julio e Marcos. A Presidente propôs que o voto da Conselheira fosse 65 
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registrado uma única vez, sendo a situação decidida em próxima reunião. Processo 66 

n.º: 3826/2014 e apensos – Successpar Engenharia Ltda. Relator: Julio Cesar 67 

Tavares Portela (Vistas). Ementa: Realizar terraplenagem sem licença dos órgãos 68 

competentes e realizar aterro em Área de Proteção Ambiental - ZPA. Auto de 69 

Infração nº. 8268667/2013, Embargo da obra. Impugnação alega que autuado 70 

possui as licenças necessárias, e que não aterrou ZPA. Decisão JAR 005/2014 71 

mantendo o embargo. Recurso alega ilegalidade na Decisão JAR, reiterando os 72 

termos da defesa. Requer anulação da Decisão de primeira instância ou anulação do 73 

Auto de Infração. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu 74 

relato, sugerindo a manutenção do Embargo. Em regime de votação nominal: à 75 

unanimidade com o Relator. A Presidente registrou que a empresa deverá ser 76 

autuada para retirar o entulho depositado irregularmente na área. O Conselheiro 77 

Iberê falou do tempo que se perde discutindo os mesmos pontos e o Conselheiro 78 

Rubem sugeriu montar a Câmara Recursal, ao que a Secretária Executiva informou 79 

não haver na SEMMA um Assessor Jurídico, dificultando a formação nesse momento 80 

Processo n.º: 28344/2014 e apensos – Micron Engenharia Fabricação e Montagens 81 

Ltda. Relator: Iberê Sassi. Ementa: Dar início a operação de atividade (obras de 82 

montagem industrial) sem licenciamento junto a SEMMA e Deixar de atender 83 

notificação (notificações nº. 1562/2013 e 1565/2014) para realizar processo de 84 

licenciamento ambiental. Auto de Infração nº. 8268769/14, multa de R$ 2.001,00. 85 

Impugnação alega que foi notificada em 24/01/14 e que iniciou o processo 86 

imediatamente, já que por falta de orientação precisa não sabia se era necessário o 87 

licenciamento, não havendo tempo hábil entre a notificação e a autuação para se 88 

regularizar. Decisão JAR 111/2014 mantendo a multa. Recurso requer cancelamento 89 

da multa reiterando que por falta de orientação CONTÁBIL precisa não requereu 90 

licença antes, e entende não ser sujeita ao licenciamento por não exercer atividades 91 

industriais. Discussão e Deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, 92 

votando pela manutenção da multa em sua totalidade. Em regime de votação, à 93 

unanimidade com o Relator. Processo n.º: 17860/2014 e apensos – Manoel Alves 94 

de Oliveira ME. Relator: Iberê Sassi. Ementa: Operar a atividade de manutenção 95 

de veículo automotor sem licenciamento ambiental, mesmo após ser notificado 96 

através da notificação nº. 34849/12, 2555/12 e 2687/13, não dando prosseguimento 97 

ao processo nº. 63121/08 que se encontra paralisado desde 19/11/2008. Auto de 98 

Infração nº. 8268740/2014, multa de R$ 4.000,00. Impugnação alega que o autuado 99 

requereu sua licença desde 2008, e que solicitou paralisação da atividade na Junta 100 

Comercial do Espírito Santo em junho de 2012 e comunicou a paralisação a 101 
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SEFI/DAT em julho/12, tendo paralisado operação em fevereiro/10. Decisão JAR 102 

096/2014 mantendo a multa. Recurso requer cancelamento da multa. Discussão e 103 

Deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, indicando que o recurso foi 104 

feito fora do prazo e votando pela manutenção da multa em sua totalidade. Em 105 

regime de votação, à unanimidade com o Relator. A Presidente indicou que a partir 106 

da próxima reunião plenária os processos com recurso intempestivo não serão mais 107 

distribuídos, mas somente relatados pela SEMMA para ratificação. Processo n.º: 108 

115016/2013 e apensos – Carlos Antônio Bertoli Filho. Relator: Iberê Sassi. 109 

Ementa: Dar início a instalação de atividade potencialmente poluidora (aterro e 110 

terraplenagem) sem licenciamento ambiental; proceder a queima ao ar livre de 111 

resíduos sólidos (restos de vegetais); alterar o aspecto de local especialmente 112 

protegido por lei em razão de seu valor paisagístico e ecológico (Área de Proteção 113 

Ambiental - APA Estadual de Praia Mole e área de fundo de vale - ZPA 02) sem 114 

autorização da autoridade competente. Auto de Infração nº. 284/2013, multa de R$ 115 

10.703,00. Impugnação alega que não houve qualquer desrespeito à legislação, pois 116 

somente foi realizada limpeza do terreno sem nenhum dano ambiental, e que não há 117 

legislação declarando tal área como local especialmente protegido, bem como não há 118 

prova de que foi feita a queima de resíduos no local. Decisão JAR 066/2014 119 

mantendo a multa. Recurso requer anulação da multa, ou redução em 80% e 120 

conversão da penalidade. Discussão e Deliberação: O Conselheiro fez a leitura de 121 

seu relato, votando pela manutenção da multa em sua totalidade. Em regime de 122 

votação, 9 votos pela manutenção e 1 voto contrário (CREA – por causa do valor, 123 

considerando não ser prevista a abstenção no Regimento). Processo n.º: 124 

27441/2014 e apensos – Reven Derivados de Petróleo Ltda. Relator: Iberê Sassi. 125 

Ementa: Descumprir condicionante da LMO nº. 04/2009 (nº. 11); empresa 126 

funcionando com licença vencida. Auto de Infração nº. 4889/14, multa de R$ 127 

10.001,00. Impugnação solicita cancelamento da multa alegando que já havia dado 128 

entrada na renovação de sua licença em 09/05/2013, e que o atraso se deu em 129 

virtude da demora na entrega da viabilidade pela SEDUR. Decisão JAR 103/2014 130 

mantendo a multa. Recurso requer cancelamento da multa considerando que a 131 

condicionante já estava atendida antes da autuação, ainda que fora do prazo. 132 

Discussão e Deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela 133 

conversão da multa. Considerando que, ao verificar os autos notou-se não haver 134 

pedido de conversão, o Conselheiro mudou seu voto propondo a manutenção da 135 

multa com possibilidade de conversão. A Conselheira Josebel ressaltou que os 136 

Conselheiros estão no COMDEMAS representando suas entidades, e devem votar de 137 
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acordo. A Presidente informou que a partir dessa reunião todos os votos serão 138 

nominais pela Instituição. O Conselheiro Rubem relembrou a discussão sobre valor 139 

de multas e gradação, ao que a Presidente declarou ser prioridade zero da Secretaria 140 

a revisão. O Conselheiro Marco ratificou que, enquanto Conselheiro entende estar no 141 

direito de diligenciar e trazer fatos ao processo, porém a Presidente lembrou a 142 

necessidade de se ater ao que consta no recurso para julgamento. Em regime de 143 

votação: pela manutenção da multa – INSTITUTO GOIAMUN, SEMMA, SESA, ASES, 144 

PROGER, SELURES; pelo cancelamento da multa – CREA e CDL (porque o pedido de 145 

viabilidade foi feito antes do vencimento), SEPLAE (porque a multa foi emitida após o 146 

novo requerimento de licença), SEDU (pela dúvida). Processo n.º: 327/2014 e 147 

apensos. Interessado: Jilmar Barros. Relator: Marco Antônio de Oliveira. Ementa: 148 

Disposição de resíduos sólidos em área de preservação permanente em desacordo 149 

com as normas ambientais. Auto de Infração nº. 0306/13, multa de R$ 16.000,00. 150 

Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que não existe APP 151 

no local e que não dispôs resíduos em desacordo com as normas ambientais. 152 

Decisão JAR 029/2014 mantendo a multa. Recurso requer cancelamento da multa 153 

alegando ilegitimidade da parte por não ter sido autor da infração nem ser 154 

propriedade da área. Não sendo possível, solicita redução da multa. Discussão e 155 

Deliberação: Foi dada à palavra à advogada do autuada, presente à reunião, para 156 

sustentação oral. Ela relatou que as ocorrências se deram na Chácara vizinha, mas a 157 

multa foi para o Sr. Jilmar, dono da Chácara Vizinha. O Conselheiro Marco informou 158 

que fez diligência ao local e verificou se tratar de outra propriedade, como alega a 159 

defendente, que inclusive informou não haver moradores no local para impedir a 160 

entrada irregular de caminhões na propriedade. A defendente informou que mesmo 161 

após a autuação continuaram a invadir a propriedade e dispor resíduos, mas que fez 162 

o registro fotográfico de alguns, os quais foram repassados ao Departamento da 163 

Fiscalização. O processo foi baixado em diligência para que o DFA retorne ao local e 164 

confirme propriedade ou posse da Chácara 304. Processo n.º: 347/2014 e apensos. 165 

Interessado: Supermercado Compre Bem Eireli. Relator: Marco Antônio de 166 

Oliveira. Ementa: Operar empreendimento sem licenciamento ambiental junto a 167 

SEMMA. Auto de Infração nº. 8268628/2013, multa de R$ 3.000,00. Impugnação 168 

alega que não houve qualquer notificação anterior à multa. Decisão JAR 347/2014 169 

mantendo a multa. Recurso requer anulação da multa, ou sua redução. Discussão e 170 

Deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 171 

multa. Em regime de votação, à unanimidade com o Relator. 172 
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Item 4. Foi feita a distribuição de processos para relato na próxima reunião 173 

plenária. 174 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 11h30 encerrou a reunião 175 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, 176 

Graciele Petarli Venturoti, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela 177 

Presidente da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 178 

 

Assinaturas: 

 

 

__________________________________________ 

Andreia Pereira Carvalho  

Presidente - Secretária de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti 

Secretária da Plenária - Secretária Executiva 


