
 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA 157ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, 

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2014 

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

Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 2 

205, Centro, Município da Serra, Estado do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal 3 

de Defesa do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS, para a 157ª Reunião Plenária 4 

conforme prévia convocação com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte 5 

pauta: 1. Verificação do quórum e abertura da sessão; 2. Aprovação da ata da 156ª 6 

Reunião Plenária; 3. Informes gerais; 4. Análise das considerações da equipe da SEMMA 7 

sobre as propostas de alterações no PDM; 5. Relatoria e Deliberação dos processos 8 

distribuídos; 6. Distribuição de processos para instrução e julgamento; e 7. 9 

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

Serra, Graciele Petarli Venturoti, e secretariada por mim, Natália Pimentel Vieira, 11 

Secretária desta Plenária, estando presentes em votação os Srs. Conselheiros: Aline 12 

Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA; Célia Regina Nascimento Recco – 13 

Conselheira Titular/SESA; Gilberto José de Santana Junior – Conselheiro Titular/PROGER; 14 

Carlos Augusto Lorenzoni –Conselheiro Suplente/CÂMARA MUNICIPAL; Herculano Sérgio 15 

N. Ramos – Conselheiro Titular/SERVIÇOS PÚBLICOS; Carlos Alberto F. Ribeiro – 16 

Conselheiro Suplente/FTIES; Helon Martins de Carvalho – Conselheiro Titular/FAMS; Júlio 17 

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

Estavam presentes à reunião os Srs. Marcelo Cunha Ferraz e Lucas Vettore Saretta para 19 

sustentação oral, porém tendo-se retirado logo após o início da reunião dada a ausência 20 

do Conselheiro Relator. Havendo quórum, deu-se início à 157ª Reunião Plenária do 21 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS. A Presidente da 22 

Plenária deu início 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 início dos 25 

trabalhos, porém ainda não para deliberação. 26 

Item 2. Houve inversão de pauta, iniciando-se pelos Informes Gerais, dada a ausência 27 

de quórum para deliberar sobre a aprovação da ata da 156ª Reunião Plenária. No 28 

decorrer dos relatos esse ponto foi retomado, e a ata foi integralmente aprovada. 29 
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Item 3. Iniciaram-se os informes gerais: i) A Presidente da reunião informou que estão 30 

ocorrendo alterações na organização do COMDEMAS, e apresentou aos Srs. Conselheiros 31 

a servidora Natália Pimentel Vieira, que passará a atuar na Secretaria Executiva do 32 

COMDEMAS; ii) Foi informado que no dia 02 de dezembro de 2014 acontecerá a 33 

audiência do Plano de Manejo APA Mestre Álvaro, tendo sido os Conselheiros convidados 34 

a participar; iii) Foi esclarecido o motivo de ter sido solicitado o relato de todos os 35 

processos já distribuídos, visto que a próxima reunião do COMDEMAS, prevista para o dia 36 

09 de dezembro de 2014, teria como pauta a discussão acerca dos Planos de Manejo da 37 

APA de Bicanga e do Mestre Álvaro; iv) Foi indicado que normalmente o COMDEMAS 38 

entra em recesso no mês de Janeiro, ao que foi solicitado pelos Conselheiros presentes 39 

manter tal procedimento, dada a dificuldade de manter quórum nesse período; nesse 40 

sentido, será editada uma Portaria para formalização do período de recesso, retomando 41 

os trabalhos em fevereiro; v) Foi esclarecida a impossibilidade de relato do processo de 42 

autuação/recurso em nome de ECO 101, considerando que o Conselheiro Relator, Dr. 43 

Gilberto, estava em férias e não teve tempo hábil para concluir a análise; na sequência o 44 

Conselheiro Helton explanou sobre a obra da ECO 101 – Praça do Pedágio, e a análise do 45 

processo de autuação/recurso, não tendo identificado a existência de licença ambiental, 46 

mas somente uma autorização para supressão de vegetação emitida pelo IBAMA. Sugere 47 

ao Conselho para que seja retirada uma comissão para obter esclarecimento junto à 48 

Concessionária acerca das obras que estão sendo executadas no Município, ou que se 49 

demande à SEMMA tal providência, para verificar como realmente está a situação do 50 

licenciamento ambiental das obras, especialmente na área da Praça do Pedágio, e obter 51 

cópia dos estudos que embasaram as ações. A Presidente sugeriu que não fosse criada 52 

outra comissão, mas que o tema fosse tratado diretamente pela SEMMA, com o que 53 

todos concordaram; vi) Foi informado que, para atendimento a uma demanda do 54 

Ministério Público Estadual, todos os processos distribuídos precisarão ser recolhidos, já 55 

relatados, preferencialmente até dia 01 de dezembro de 2014, e os Conselheiros que não 56 

estiveram presentes à reunião serão informados deste procedimento por e-mail. 57 

Item 4. Feita a chamada deste item o Conselheiro Rubem Piumbini pediu a palavra e 58 

sugeriu retirada da pauta, pois alguns pontos precisam ser melhor analisados e discutidos 59 

antes de retornar ao COMDEMAS, com o que todos concordaram. 60 

Item 5. Iniciou-se o relato de processos.  61 

Processo n.º: 10984/2014 e apensos – Guedes & Semeghini. ME. Relator: Helon 62 

Martins de Carvalho (Vistas). Ementa: Descumprimento de condicionante. A empresa foi 63 

anteriormente notificada (notificação 100-1/2013) a apresentar relatório de cumprimento 64 

de condicionantes em 06/11/13.  Auto de Infração nº. 8268713/2014, multa de R$ 65 

10.001,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que após a 66 

notificação procurou a SEMMA para atendimento e foi orientado a apresentar somente 67 
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um formulário de requerimento de dispensa de licença, que foi apresentado. Decisão JAR 68 

048/2014 mantendo a multa. Recurso informa que empresa está sob nova sociedade e 69 

disposta a se regularizar, requer cancelamento da multa ou sua redução em 90%. 70 

Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura do seu relato, sugerindo o 71 

cancelamento da multa, dada a falta de clareza da própria SEMMA em orientar o 72 

empresário. Em regime de votação: Com o Relator (cancelamento da multa) – CDL, 73 

FAMS, FTIES, Proger, SESA, Serviços Públicos, ASES, SEMMA e Câmara, que justificou 74 

indicando que mesmo a atividade sendo dispensada de licenciamento ambiental deveria 75 

ter sido feita a comunicação oficial; Contrário ao Relator (manutenção da multa) – 76 

Instituto Goiamum. Processo n.º: 28863/2014 e apensos – Vilas e Fontes Ltda. 77 

Relator: Aline Sartório Raymundo (Vistas). Ementa: Deixar de atender a condicionante 78 

nº. 11 da LMO nº. 86/2009, estando dessa forma operando sem a Licença Ambiental, 79 

pois a LMO nº. 86/2009 venceu dia 30/07/13. Auto de Infração nº. 2123/2014, multa de 80 

R$ 10.001,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que 81 

como só foi autuado pelo descumprimento da condicionante 11, todas as outras estavam 82 

sendo cumpridas, e que tal descumprimento não ocasionou dano algum. Decisão JAR 83 

134/2014 mantendo a multa. Recurso reitera que o Decreto 078/00 enfatiza que a multa 84 

somente será aplicada quanto o infrator causar dano ambiental que não puder ser 85 

recuperado de imediato, o que não houve. Solicita anulação da multa ou sua conversão. 86 

Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura do seu relato, pela manutenção 87 

da multa, esclarecendo que o interessado fez o pedido de renovação de licenciamento, 88 

porém não entregou os documentos legais e necessários para dar andamento do pedido 89 

de licenciamento, contendo somente uma única folha no processo. O Conselheiro Julio 90 

questionou a posição da Relatora, defendendo seu posicionamento inicial, já que havia 91 

um prazo legal para requerimento da renovação e o autuado o cumpriu, mesmo que de 92 

forma incompleta. O Conselheiro Gilberto esclareceu que se o ato não cumpriu os 93 

requisitos legais, foi indevido, já que o autuado sabia da exigibilidade de apresentar a 94 

documentação completa. O Conselheiro Helon, discordando, reforçou a fala do 95 

Conselheiro Julio, esclarecendo que no ato da solicitação devem ser dadas todas as 96 

orientações necessárias, e acrescentou que o interessado pediu a renovação da licença 97 

mesmo que forma errada; reiterou também que o valor da multa está muito alto, pois o 98 

empreendedor não está causando nenhum dano direto ao meio ambiente ao descumprir 99 

uma condicionante meramente administrativa. A Conselheira Aline esclareceu que hoje 100 

não é aceita a formalização de processos que não estejam completos, com os 101 

documentos solicitados, mas que nos anos anteriores não sabe informar como se dava. 102 

Em regime de votação: Com o Relator (manutenção da multa) – PROGER e SEMMA. 103 

Contrário ao Relator (cancelamento da multa) – CDL, FAMS, FTIES, Serviços Públicos, 104 

ASES, SESA e Câmara. Processo n.º: 66305/2013 e apensos – Maria Virgílio Varejão 105 
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Camargo. Relator: Rubem Piumbini. Ementa: Realizar supressão de vegetação com 106 

declividade acentuada próximo a área alagada e alagável sem autorização dos órgãos 107 

ambientais. Auto de Infração nº. 6796/2013, Embargo da obra. Impugnação alega 108 

insubsistência, pois foi feita apenas limpeza da vegetação (mato), não se enquadrando 109 

APP ou vegetação de preservação. Decisão JAR 233/2013 mantendo o embargo. Recurso 110 

alega que autuado não teve respeitado o Princípio da Ampla Defesa, já que a notificação 111 

foi entregue em seu endereço antigo. Requer anulação da Decisão de primeira instância 112 

e reabertura do prazo de recurso. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura 113 

de seu relato, votando pela manutenção do embargo. A Conselheira Aline propôs manter 114 

o embargo e encaminhar o processo para SEDUR/SEOB para averiguação mais detalhada 115 

do caso. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator. Processo n.º: 116 

66304/2013 e apensos – Maria Virgílio Varejão Camargo. Relator: Rubem Piumbini. 117 

Ementa: Realizar supressão de vegetação com declividade acentuada próximo a área 118 

alagada e alagável sem autorização dos órgãos ambientais. Auto de Infração nº. 119 

0645/2013, multa de R$ 5.001,00. Impugnação alega insubsistência, pois foi feita apenas 120 

limpeza da vegetação (mato), não se enquadrando APP ou vegetação de preservação. 121 

Decisão JAR 234/2013 mantendo o embargo. Recurso alega que autuado não teve 122 

respeitado o Princípio da Ampla Defesa, já que a notificação foi entregue em seu 123 

endereço antigo. Requer anulação da Decisão de primeira instância e reabertura do prazo 124 

de recurso. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura do relato, votando 125 

pelo recálculo do valor da multa, de acordo com o Grupo VI. Os Conselheiros discutiram 126 

os pontos colocados no Relato, questionando o Grupo em que o Conselheiro sugeriu 127 

enquadrar. O Conselheiro Julio fez nova proposta, divergente do Relator, pelo 128 

cancelamento da multa, sendo aceito por todos. Em regime de votação: Com o Relator 129 

(rever o valor da multa) – ASES (mantendo seu voto). Com o Conselheiro Julio (pelo 130 

cancelamento da multa) – PROGER, SEMMA, CDL, FAMS, FTIES, Serviços Públicos, SESA 131 

e Câmara. Processo n.º: 23187/2014 e apensos – Letícia Matos Soares. Relator: 132 

Vergínia Januário dos Reis Rocha. Ementa: Supressão de vegetação nativa em Área de 133 

Preservação Permanente (APP) em um total de aproximadamente 2 ha localizado na APA 134 

do Mestre Álvaro. Auto de Infração nº. 8268763/2014, multa de R$ 13.000,00. 135 

Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que não houve 136 

assinatura do infrator no Auto de Infração, nem das duas testemunhas, e que o material 137 

apreendido foi oriundo apenas de limpeza de vegetação rasteira do local, que é utilizado 138 

por usuários de drogas e frequentes assaltos, além de que alega não haver prova de que 139 

executou a ação em 2ha e que no local não há corpo d'água, morro ou monte. Alega 140 

perseguição política. Decisão JAR 125/2014 mantendo a multa e determinando a 141 

apresentação de um PRAD. Recurso requer anulação, cancelamento ou conversão da 142 

multa reiterando os termos da defesa, porém requer também nova diligência fiscal para 143 



ATA DA 157ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 25/11/2014 5 
 

 

 

confirmação dos fatos. Discussão e deliberação: A Presidente informou que a 144 

Conselheira Relatora solicitou baixa do processo em diligência. Processo n.º: 145 

13332/2014 e apensos – Fibria Celulose S/A. Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha. 146 

Ementa: Efetuar a construção de uma represa sem licenciamento ambiental, alterando 147 

aspecto de local especialmente protegido por lei; o fato ocorreu em terreno da empresa, 148 

no Bairro São Francisco. Auto de infração nº. 8268694/2013, multa de R$ 300.000,00. 149 

Autuado solicita o cancelamento do auto aplicado, recusando a ocorrência das infrações. 150 

Decisão JAR nº. 108/2014, mantendo a multa. Recurso demonstra haver prévio 151 

licenciamento da barragem e reitera os termos da defesa. Discussão e deliberação: A 152 

Presidente informou que a Conselheira Relatora solicitou baixa do processo em diligência. 153 

Processo n.º: 29367/2014 e apensos – Ledan Comercial LTDA. Relator: Julio César 154 

Tavares Portela. Ementa: Executar a atividade de aterro, desrespeitando a faixa mínima 155 

de 30 metros do Córrego Maringá com a finalidade de utilizar o espaço para 156 

estacionamento de veículos automotores, em local especialmente protegido por Lei 157 

Ambiental (APP), descumprindo assim o Auto de Embargo nº. 7970/13 de 20/06/13 158 

(processo nº. 53199/13), além de não atender a Decisão JAR nº. 171/13, recebida em 159 

16/08/13. Auto de Infração nº. 8268778/2014, multa de R$ 5.002,00. Impugnação 160 

solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que houve apenas a planificação do 161 

terreno após a retirada das árvores autorizadas pela SEMMA, e o preenchimento dos 162 

buracos gerados com areia do próprio terreno; que no local há elevado adensamento 163 

urbano e com aglomerado urbano consolidado de ocupação de toda a extensão do 164 

Córrego. Decisão JAR 148/2014 mantendo a multa e determinando a apresentação e a 165 

execução de um PRAD. Recurso contempla um PRAD e reitera os termos da defesa, 166 

requerendo nulidade do Auto de Infração, sua insubsistência e suspensão imediata. 167 

Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela 168 

suspensão da multa, até que se conclua o procedimento proposto pelo autuado, em 169 

relação à recuperação da área. O Conselheiro esclareceu seu voto, pois analisando o 170 

processo não identificou que houve a má fé do autuado, e que houve autorização de 171 

corte emitida pela SEMMA. Em regime de votação: à unanimidade com o relator. 172 

Processo n.º: 33450/2014 e apensos – Engeforth Engenharia Eireli EPP. Relator: 173 

Herculano Sérgio Nogueira Ramos. Ementa: Foi constatado em 15/04/2014 por volta 174 

das 08h38min, um caminhão com PLACA MSQ 5359, pertencente a ENGEFORTH 175 

ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, dispondo resíduos sólidos (restos de Madeira, 176 

plásticos, PVC, papelão e outros resíduos da construção civil em área localizada próximo 177 

ao Bairro Macafé, Serra/ES. Auto de infração nº. 8268811/2014, multa de R$ 10.001,00. 178 

O autuado solicita a redução de multa em 90%, baseado no Decreto 3179/99 art. 60 § 179 

3º, e, se indeferido, conversão em prestação de serviços de preservação, melhoria e 180 

recuperação ambiental. Decisão JAR mantendo a multa, podendo ser convertida em 181 
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prestação de serviços de preservação, melhorias e recuperação ambiental. Recurso 182 

reitera os termos da defesa. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de 183 

seu relato, votando pela manutenção da multa com possibilidade de conversão. Em 184 

regime de votação: à unanimidade com o Relator. 185 

Item 6. Embora estivesse previsto, não houve distribuição de processos. 186 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 11h45 encerrou a reunião 187 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, Natália 188 

Pimentel Vieira, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente da 189 

reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 190 

 

Assinaturas: 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti 

Presidente da Reunião - Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Natália Pimentel Vieira 

Secretária da Plenária - Secretaria Executiva 

 

 

 

 

 

 

  

 


