
 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA 158ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, 

REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
Aos nove dias do mês de dezembro de 2014, às 09h30, no Auditório da Procuradoria 1 

Geral Municipal da Serra, localizado na sede da Prefeitura Municipal da Serra, à Rua 2 

Maestro Antônio Cícero, nº 111, 5º andar – Bairro Caçaroca – Distrito Sede, Município da 3 

Serra, Estado do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de Defesa do Meio 4 

Ambiente da Serra – COMDEMAS para a 158ª Reunião Plenária conforme prévia 5 

convocação com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Verificação 6 

do quórum e abertura da sessão; 2. Informes gerais; 3. Relatoria e Deliberação dos 7 

processos distribuídos; 4. Definição do calendário de Reuniões Ordinárias de 2015; e 5. 8 

Encerramento. A reunião foi presidida pela Sra. Secretária Adjunta de Meio Ambiente da 9 

Serra, Graciele Petarli Venturoti, e secretariada por mim, Natália Pimentel Vieira,  estando 10 

presentes em votação os Srs. Conselheiros: Aline Sartório Raymundo – Conselheira 11 

Titular/SEMMA; Célia Regina Nascimento Recco – Conselheira Titular/SESA; Gilberto José 12 

de Santana Junior – Conselheiro Titular/PROGER; Carlos Augusto Lorenzoni –Conselheiro 13 

Suplente/CÂMARA MUNICIPAL; Herculano Sérgio N. Ramos – Conselheiro 14 

Titular/SERVIÇOS PÚBLICOS; Lucas Antônio Silveira Silva – Conselheiro Suplente/UCL; 15 

Carlos Alberto F. Ribeiro – Conselheiro Suplente/FTIES; Helon Martins de Carvalho – 16 

Conselheiro Titular/FAMS; Charles Alves de Moraes – Representante/CDL; Rubem Antônio 17 

Piumbini – ASES; e Victor José Macedo Queiroz de Lima – Conselheiro 18 

Titular/SINDUSCON. Estavam presentes à reunião a Conselheira Josebel Baptista, para 19 

apresentação de relato, os Srs. Marcelo Cunha Ferraz e Lucas Vettore Saretta 20 

Representantes Legais da empresa Ferraz Brasil, e o Sr. Guilherme M. de Castro, 21 

Representante Legal da empresa Cristal Empreendimentos Imobiliários, para sustentação 22 

oral. Também esteve presente o Sr. Ricardo Ferreira da Fonseca, Vereador Pastor 23 

Ricardo, para acompanhamento. Havendo quórum, deu-se início à 158ª Reunião Plenária 24 

do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS. A Presidente 25 

da Plenária deu início aos trabalhos, na sequência dos pontos de pauta, com os seguintes 26 

encaminhamentos: 27 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h30, quando foi registrado quórum para deliberação. 28 

Item 2. Deu-se início aos Informes Gerais: i) a Presidente da Reunião informou que a 29 

Ata da 157ª Reunião Plenária do COMDEMAS será enviada via e-mail para cada 30 



ATA DA 158ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 09/12/2014 2 
 

 

 

conselheiro juntamente com a ata desta reunião, pois não houve tempo hábil para sua 31 

conclusão e envio a todos. ii) Considerando a orientação dada pela Sra. Secretária de 32 

Meio Ambiente da Serra, Andreia Pereira Carvalho, os trabalhos do COMDEMAS serão 33 

encerrados por volta do dia 20 de dezembro de 2014, com recesso de 30 dias, 34 

retornando em janeiro de 2015. Fica definido que a primeira reunião de 2015 ocorrerá na 35 

última semana de Janeiro, quando será feita a prestação de contas das ações de 36 

licenciamento e da fiscalização, a apresentação de proposta para utilização dos recursos 37 

do Fundo Municipal de Conservação Ambiental e, se houver tempo hábil, as discussões 38 

sobre a revisão do regimento; iii) No dia 02 de dezembro de 2014 foi realizada a 39 

Audiência Pública do Plano de Manejo Mestre Álvaro, porém os proprietários rurais 40 

presentes à reunião pediram que fosse agendada nova reunião, específica para o 41 

segmento, para maior detalhamento e clareza do assunto, o que foi agendado para 09 de 42 

dezembro de 2014, às 19h00; iv) O Processo relativo ao Plano de Manejo do Parque 43 

Natural Municipal de Bicanga não está sendo localizando, mas a SEMMA reconstituirá os 44 

autos para dar prosseguimento às discussões no COMDEMAS; v) A SEMMA está 45 

avançando na revisão do Decreto nº. 078/2000, e, a pedido da Sra. Secretária de Meio 46 

Ambiente, foi informado que a versão final será enviada aos Srs. Conselheiros para 47 

conhecimento e avaliação nos próximos dias; vi) O conselheiro Helon pediu a palavra, 48 

informando sobre a homenagem que recebeu no dia 08 de dezembro da Assembleia 49 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, com o título de Cidadão Espírito-Santense, que 50 

caracteriza a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa. 51 

Item 3. Iniciou-se o relato de processos distribuídos. Foi sugerida pela Presidente a 52 

inversão de pauta, para priorizar o relato dos processos em que havia representantes do 53 

autuado para sustentação oral, tendo sido acatado por todos. 54 

Processo n.º: 37359/2014 e apensos – Ferraz Brasil Relator: Lucas Antônio Silveira 55 

Silva. Ementa: Despejar resíduos sólidos, causadores de degradação ambiental, em 56 

desacordo com as normas ambientais. O fato ocorreu na Av. Comendador Roberto 57 

Ugolini / Av. Civit, s/nº, Civit I, na descida para a lagoa Jacuném, veículo utilizado foi 58 

Caminhão Placas KVJ 7110. Auto de Infração nº. 003/2014, multa de R$ 10.001,00. 59 

Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que não há prova de 60 

que o ilícito foi praticado pela empresa, nem tampouco ser dela o caminhão, 61 

apresentando recibos de destinação de resíduos. Decisão JAR 164/2014 mantendo a 62 

multa. Recurso reitera os termos da defesa e alega que não comprovado qualquer 63 

vínculo da empresa com o caminhão. Solicita cancelamento da multa redução da multa 64 

em 80%. Requer sustentação oral. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a 65 

leitura do seu relato e sugeriu a manutenção da multa, negando provimento do recurso. 66 

Representante Legal da empresa Ferraz Brasil relatou em sua defesa que realmente o 67 

caminhão saiu da empresa, num fim de semana, quando ele não estava presente e 68 
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alguns empregados faziam a limpeza da área. Declarou não ter conhecimento do que 69 

estava sendo feito pelo empregado, que solicitou o transporte do resíduo para um local 70 

inadequado sem autorização da empresa, e lembrou que a empresa tem 26 anos de 71 

atuação, sendo esta a primeira vez em que foi autuado pela prática de degradação 72 

ambiental. O infrator reconheceu o erro do empregado e alegou também que, no 73 

momento em que ficou sabendo da infração, realizou o recolhimento dos resíduos 74 

depositados na área. O Conselheiro Gilberto solicitou o processo para verificar o resultado 75 

da 1ª instância e indicou que não há provas nos autos de que o infrator realizou o 76 

recolhimento do material. Os conselheiros Helon e Aline questionaram em qual local que 77 

realmente houve a ação, ao que se informou ter sido na descida para a lagoa. O 78 

conselheiro Helon complementou sua fala, dizendo que deveria baixar em diligência, 79 

analisando de fato o local em que se deu a ocorrência e se os resíduos foram 80 

efetivamente removidos, como alegou a empresa. O Conselheiro Lucas ressaltou que no 81 

recurso está claro que o caminhão não é do infrator, mas que não foi comprovada a 82 

retirada do material da área, tendo julgado o processo com base nos fatos 83 

demonstrados. O Conselheiro Carlos Augusto ressaltou que o infrator tem 26 anos de 84 

atuação, tendo sido esta a 1ª infração, o que deveria ser considerado. A Conselheira 85 

Josebel relatou que no processo não há nada que comprove que foi realizado o 86 

recolhimento dos resíduos, o que não justifica conceder a redução requerida, mas propõe 87 

baixa do processo em diligência para averiguação se o dano foi cessado, o que foi 88 

apoiado pelo Conselheiro Gilberto. Em regime de votação: Com o Relator (manutenção 89 

da multa) – UCL e SESA; Contrário ao Relator (Baixar em diligência) – Câmara, ASES, 90 

SINDUSCON, FTIES, SEMMA, Serviços Públicos, FAMS, PROGER e CDL. Processo n.º: 91 

24061/2014 e apensos – Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. Relator: Carlos 92 

Alberto F. Ribeiro. Ementa: Realizar atividade de terraplenagem, supressão de 93 

vegetação nativa e alteração de local especialmente protegido por lei sem as licenças 94 

ambientais. Fato ocorreu no Sítio Vargem, próximo ao bairro Costa Bela, Rod. ES 010, 95 

sentido Nova Almeida. Auto de Infração nº. 8268772/2014. Impugnação solicita 96 

cancelamento do Auto de Infração alegando que a SEMMA não é competente para a 97 

autuação por força da LC 140/2011 e que a valoração da multa foi excessiva; requer 98 

conversão. Decisão JAR 215/2014 mantendo o embargo. Recurso reitera os termos da 99 

defesa e solicita cancelamento do embargo, ofício ao IDAF, conversão em advertência e 100 

permissão para limpeza da área. Requer sustentação oral. Discussão e deliberação: O 101 

Conselheiro fez a leitura do seu relato e sugeriu cancelamento do embargo, esclarecendo 102 

que analisou o processo e identificou um conflito de informações pelos órgãos 103 

competentes (IDAF e Município), pois o IDAF identificou que não foi houve a infração e a 104 

própria SEMMA não constatou ocorrência de erosão. O Representante Legal do autuado, 105 

em sustentação oral, relatou que não foi realizada qualquer exploração mineral no local, 106 
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e que o interessado buscou o órgão competente (IDAF) para obter a liberação para 107 

limpeza da vegetação do terreno, ainda sem previsão de uso futuro. Esclareceu, ainda, 108 

que em momento algum o autuado foi orientado pela SEMMA a obter junto à Secretaria 109 

qualquer autorização ou equivalente para executar a limpeza do terreno. Pede ao 110 

COMDEMAS o desembargo imediato e a declaração de insubsistência do Auto de 111 

Infração, ou a remessa dos autos ao IDAF por competência. O Conselheiro Carlos 112 

Augusto ressaltou que o conflito de informação entre o órgão estadual e o municipal 113 

acaba gerando dúvidas. O conselheiro Helon relatou que no ano de 2003 chegou a ser 114 

elaborada uma norma que tratava exatamente da questão de supressão florestal, que 115 

somente poderia ser autorizada pelo IDAF após apresentação de licença que autorizasse 116 

a instalação de empreendimento ou execução da obra, que resolvia situações de conflito 117 

como esta, ao que a Presidente da reunião indicou que há alguns anos essa norma foi 118 

reeditada, mas havia sido mantida a mesma obrigatoriedade. Considerando que é 119 

necessária a obtenção de Autorização da SEMMA para realização de limpezas de terreno, 120 

mesmo quando aprovadas pelo IDAF, a Conselheira Aline sugeriu oficializar à empresa tal 121 

condição. Em regime de votação: Com o Relator, pelo cancelamento do embargo – 122 

PROGER, SESA, SEMMA, Câmara, SINDUSCON, ASES, Serviços Públicos, UCL, CDL e 123 

FTIES. Contrário ao Relator (manutenção do embargo) – FAMS. Processo n.º: 124 

23739/2014 e apensos – Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. Relator: Carlos 125 

Alberto F. Ribeiro. Ementa: Realizar atividade de terraplenagem, alterar o aspecto de 126 

local especialmente protegido por lei (fundo de vale) e dar início à atividade sem o 127 

licenciamento ambiental. Fato ocorreu no Sítio Vargem, próximo ao bairro Costa Bela, 128 

Rod. ES 010, sentido Nova Almeida. Auto de Infração nº. 8268773/2014, multa de R$ 129 

62.003,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que a 130 

SEMMA não é competente para a autuação por força da LC 140/2011 e que a valoração 131 

da multa foi excessiva; requer conversão. Decisão JAR 214/2014 reduzindo a multa para 132 

R$ 60.002,00. Recurso reitera os termos da defesa e solicita cancelamento da multa, 133 

ofício ao IDAF, conversão em advertência, redução da multa em 80% e permissão para 134 

limpeza da área. Requer sustentação oral. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez 135 

a leitura do seu relato em conjunto com o do Processo nº. 24061/2014, sugerindo 136 

cancelamento da multa. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator. 137 

Processo n.º: 38861/2014 e apensos – CESAN. Relator: Lucas Antônio Silveira Silva. 138 

Ementa: Lançamento de esgoto proveniente da canalização irregular com origem da 139 

elevatória da Cesan. A referida elevatória encontra-se ao lado do Condomínio Residencial 140 

Monte Verde, localizado na Av Paulo Pereira Gomes, Morada de Laranjeiras. Auto de 141 

Infração nº. 8268837/2014, multa de R$ 20.002,00. Impugnação solicita arquivamento 142 

do Auto de Infração, anulação da multa ou redução em 80%, alegando falta de acesso 143 

ao relatório que deu origem à multa, o que teria prejudicado a defesa, e que os fiscais 144 
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não identificaram ou descreveram de forma clara e precisa da degradação ocorrida, 145 

inclusive não havendo testemunhas. Declara também que excepcionalmente ocorreu um 146 

problema mecânico em um equipamento, e que foi prontamente corrigido. Decisão JAR 147 

221/2014 reduzindo a multa para R$ 10.001,00. Recurso reitera os termos da defesa e 148 

solicita anulação da multa. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu 149 

relato, votando pela manutenção da multa. Em regime de votação: à unanimidade 150 

com o Relator, com declaração de impedimento do conselheiro Herculano. Processo 151 

n.º: 40231/2014 e apensos – Golaço Bar Restaurante e Eventos Ltda. ME. Relator: 152 

Josebel Baptista. Ementa: Descumprimento de condicionante nº. 01 da LAS nº. 153 

91/2012, causar poluição por emissão de som acima dos limites permitidos pela 154 

legislação ambiental para o horário e local. Auto de Infração nº. 8268800/2014, multa de 155 

R$ 22.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração alegando a não 156 

indicação do horário, a ausência de indicação dos aparelhos de medição utilizados, 157 

ausência de indicação dos resultados das medições, ausência do descumprimento da 158 

condicionante 01 da LAS e erro na aplicação da multa do Grupo IV. Decisão JAR 159 

212/2014 reduzindo a multa para R$ 20.701,00. Recurso reitera os termos da defesa e 160 

solicita anulação da multa, exclusão da penalidade de R$ 20.000,00 ou redução da multa. 161 

Requer sustentação oral. Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura do 162 

relato, votando pelo cancelamento do Auto de Infração. Em regime de votação: Com o 163 

Relator (cancelamento da multa) – SEMMA, SESA, PROGER, FTIES, SINDUSCON, 164 

Câmara, CDL, UCL, ASES, Serviços Públicos. Contrário ao Relator (manutenção da multa) 165 

– FAMS. Processo n.º: 43565/2014 e apensos – Distribuidora de Bebidas Pantanal Ltda 166 

ME. Relator: Iberê Sassi. Ementa: Execução de música mecânica ou ao vivo em local 167 

sem estrutura própria para este fim. Auto de Infração nº. 000365, Embargo. O atuado 168 

apresentou recurso pedindo a suspensão do embargo, alegando que a aparelhagem 169 

encontrada no local era para uma festa de aniversário e nem estava funcionando. E 170 

ainda que não é casa de Show com fins lucrativos e apenas iria realizar uma festa na 171 

ocasião. Decisão JAR 193/2014 mantendo o embargo. Recurso reitera os termos da 172 

defesa. Requer sustentação oral. Discussão e deliberação: A Presidente fez a leitura 173 

do relato, a pedido do Conselheiro Relator, por não poder estar presente. Voto pela 174 

manutenção do Embargo. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator. 175 

Processo n.º: 43566/2014 e apensos – Distribuidora de Bebidas Pantanal Ltda. ME. 176 

Relator: Iberê Sassi. Ementa: Execução de música mecânica ou ao vivo em local sem 177 

estrutura própria para este fim. Auto de Infração nº. 000364/2014, Multa R$ 2.001,00. O 178 

atuado apresentou recurso pedindo o cancelamento da multa, alegando que a 179 

aparelhagem encontrada no local era para uma festa de aniversário e nem estava 180 

funcionando. E ainda que não é casa de Show com fins lucrativos. Decisão JAR 181 

194/2014, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa. Discussão e 182 
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deliberação: A Presidente fez a leitura do relato, a pedido do Conselheiro Relator, por 183 

não poder estar presente. Voto pela manutenção da multa. Em regime de votação: à 184 

unanimidade com o Relator. Processo n.º: 19089/2014 e apensos – ECO 101 185 

Concessionária de Rodovias. Relator: Gilberto José de Santana Junior. Ementa: Causar 186 

erosão no solo, além de alterar o aspecto do local protegido por lei (área 187 

alagada/alagável); o fato ocorreu na propriedade do Sr. Ernesto João Vago, à margem da 188 

Rod BR 101 Norte Km 241, bairro Santiago da Serra, Serra/ES em 25/02/14. Auto de 189 

Infração nº. 8268741/2014, multa de R$ 55.001,00. Impugnação solicita anulação do 190 

Auto de Infração alegando que não houve infração ao Art. 36, que a multa aplicada é 191 

ilegal, que não foram consideradas as circunstâncias atenuantes e que não há 192 

agravantes, que não houve infração ao Art. 109, e que houve dupla sanção pela mesma 193 

infração. Decisão JAR 128/2014 mantendo a multa. Discussão e deliberação: O 194 

Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa e sugerindo a 195 

criação de uma Comissão para obter informações sobre as obras executadas e previstas. 196 

O Conselheiro Helon ressaltou que no entorno da área em que ocorreu a obra há 197 

importantes espécies de fauna e flora que provavelmente também ocupavam o local em 198 

que foi feito o aterro e a praça de pedágio, e que os Conselheiros, tal qual a SEMMA, não 199 

dispuseram de informações prévias sobre isso. A Conselheira Josebel sugeriu que a 200 

SEMMA realize a diligência ao local e fiscalize a situação da obra, assim como obtenha as 201 

informações necessárias quanto ao seu licenciamento, e opinou pela desnecessidade de 202 

criação de uma Comissão, já que há a previsão de funcionamento de Câmaras Técnicas 203 

no COMDEMAS que supririam isso. O Conselheiro Vitor relata se manifestou discordando, 204 

citando como exemplo Câmaras Técnicas que não funcionaram em outro Conselho dado 205 

a falta de tempo dos Conselheiros. Foi sugerido à SEMMA contratar um advogado para 206 

ajudar no esclarecimento de determinados processos no que diz respeito à parte jurídica, 207 

agilizando análises. A Conselheira Josebel complementou sua fala dizendo ser necessário 208 

que a Comissão formada encaminhe à SEMMA um pedido formal de esclarecimentos 209 

quanto à obra e depois relate o resultado na coleta de informações ao Conselho. Tendo 210 

sido definido entre os presentes, foi indicada a Comissão de Conselheiros que fará o 211 

acompanhamento dos procedimentos de licenciamento da obra: Helon – FAMS, Carlos 212 

Augusto – Câmara e Gilberto – PROGER. O Conselheiro Helon solicitou que fosse 213 

registrado que a Comissão requer da SEMMA informações sobre o eventual licenciamento 214 

da obra. A Conselheira Josebel protestou pela maneira como o Conselheiro solicitou, em 215 

nome da Comissão, tal documentação, pois o pedido deveria se dar formalmente, por 216 

escrito. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator, com declaração de 217 

impedimento do Conselheiro Herculano.  218 

Demais processos foram transferidos para a próxima reunião plenária com deliberação, 219 

dada a ausência do Conselheiro Luciano e não envio dos processos relatados. 220 
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Item 4.  Foi proposto pela Presidente a manutenção em 2015 da regra adotada em 221 

2014, ao que foi solicitado por alguns Conselheiros alterar, de terças para quartas-feiras, 222 

pois já há outros Conselhos Municipais que se reúnem às terças. Não havendo 223 

impedimentos dos demais, ficou definido que os trabalhos do COMDEMAS terão recesso 224 

de 30 dias e a primeira reunião acontecerá no dia 28 de janeiro de 2015 às 09h00, 225 

quando serão distribuídos processos para relato. Fica estabelecida como regra a 226 

realização das reuniões ordinárias na segunda quarta-feira de cada mês, havendo 227 

antecipação sempre que houver previsão de feriado ou similar.  228 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 12h05 encerrou a reunião 229 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, Natália 230 

Pimentel Vieira, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente da 231 

reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 232 

Assinaturas: 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti 

Presidente da Reunião - Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Natália Pimentel Vieira 

Secretária da Plenária - Secretaria Executiva do COMDEMAS 


