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Aos dezessete dias do mês de março de 2015, às 09h40, no Núcleo de Desenvolvimento 1 

de Recursos Humanos, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 205, Centro, Município da 2 

Serra, Estado do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de Defesa do Meio 3 

Ambiente da Serra – COMDEMAS para a 160ª Reunião Plenária conforme prévia 4 

convocação com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Verificação 5 

do quórum e abertura da sessão; 2. Aprovação da ata da 159ª Reunião Plenária; 3. 6 

Informes Gerais; 4. Proposta de Decreto para regulamentar procedimentos para entrada 7 

de defesas e recursos na SEMMA – Contribuições dos Conselheiros; 5. Apresentação das 8 

considerações finais quanto a proposta de alteração do PDM aprovada pelo COMDEMAS e 9 

deliberação; 6. Aprovação das propostas para utilização dos recursos do Fundo Municipal 10 

de Conservação Ambiental – Exercício de 2015; 7. Distribuição de processos para relato 11 

na 161ª Reunião Plenária; 8. Relatoria de Processos Distribuídos e Deliberação; e 9. 12 

Encerramento. A reunião foi presidida pela Sra. Secretária de Meio Ambiente, Andreia 13 

Pereira Carvalho, e secretariada por mim, Graciele Petarli Venturoti, estando presentes 14 

em votação os Srs. Conselheiros: Aline Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA; 15 

Célia Regina Nascimento Recco – Conselheira Titular/SESA; Luciano Cajaíba – 16 

Conselheiro Titular/SEPLAE; Josebel Baptista – Conselheiro Titular/SERVIÇOS PÚBLICOS; 17 

Sandro Madureira Lobato – Conselheiro Titular/UCL; Helon Martins de Carvalho – 18 

Conselheiro Titular/FAMS; Julio Cesar Tavares Portela – Conselheiro Titular/CDL; Felippe 19 

Corrêa Leão – Conselheiro Suplente/ONG; Victor José Macedo Queiroz de Lima – 20 

Conselheiro Titular/SINDUSCON e Vergínia Januário dos Reis Rocha – Conselheira 21 

Suplente/SESE. Estavam presentes à reunião, para sustentação oral, os Srs. Vinicius da 22 

Silva Bozan, André Luiz Cardoso Rodnitzky, Sueli de Souza Fernandes e Adriana Pimenta 23 

Megale de Matos, além dos servidores José Luiz Correia Scaquete, Francine Moro e 24 

Danielle Aquino, para acompanhamento e realização da apresentação relativa à aplicação 25 

dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental. Havendo quórum, deu-se 26 

início à reunião. A Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na sequência dos 27 

pontos de pauta, com os seguintes encaminhamentos: 28 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h40, quando foi registrado quórum para deliberação. 29 
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Item 2. Não havendo contribuições dos Srs. Conselheiros, foi aprovada a ata da 159ª 30 

Reunião Plenária. 31 

Item 3. Foi informado a todos os presentes o motivo de alteração do local da reunião, 32 

sem prévio aviso, em decorrência da necessidade da SEHAB utilizar o Auditório da 33 

PROGER para uma reunião, não tendo comunicado anteriormente à SEMMA. Para que 34 

não ocorram novos episódios, foi informado que as próximas reuniões do COMDEMAS 35 

ocorrerão, prioritariamente, no Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do 36 

Município. Na sequência, foi dada a palavra à Diretora de Educação Ambiental da 37 

SEMMA, Francine Moro, que falou sobre a programação da Semana da Água, indicando-38 

se, ao final, que seria encaminhado Convite a todos os Conselheiros para conhecimento. 39 

Foram destacados, desta programação, dois eventos: o lançamento do Programa Plantar 40 

Serra, numa parceria com o Programa Reflorestar, do Governo do Estado do Espírito 41 

Santo, e a ampliação do Programa de Olho no Óleo. 42 

Item 4. Foi ratificada pela Secretária da Plenária, aos Conselheiros, a importância de 43 

agilização dos ritos desta plenária, para que seja possível discutir, apreciar e deliberar 44 

sobre os dois próximos pontos de pauta. Por esse motivo, e considerando que o arquivo 45 

contendo a minuta de Decreto proposta pela SEMMA para regulamentar os requisitos 46 

para entrada e avaliação de petições, defesas, impugnações e recursos junto à SEMMA, à 47 

JAR e ao COMDEMAS, foi solicitada dos Conselheiros a indicação de contribuições quanto 48 

ao texto proposto. Foram questionados alguns pontos específicos, sendo sugerido que se 49 

faça constar da minuta a indicação de “cópia simples e legível” em todos os trechos em 50 

que se exigir cópia de documentos. A Conselheira Josebel propôs, ainda, que seja 51 

incluída a notificação ao autuado quanto ao julgamento dos processos, para possível 52 

defesa oral, ao que a Presidente indicou ser inviável, dado o custo e o tempo necessário 53 

para tal. Porém, ficou acordado que seria incluído tal direito de sustentação oral na 54 

minuta de Decreto, e que a SEMMA dará publicidade, por meio da atualização de 55 

andamento dos processos via sistema de Protocolo Geral, quanto à previsão de data para 56 

julgamento. 57 

Item 5. A Secretária da Plenária solicitou aos Srs. Conselheiros que apresentassem suas 58 

manifestações acerca do arquivo enviado a todos, quanto à proposta de alteração do 59 

PDM aprovada pelo COMDEMAS, em que já estavam consolidadas as considerações finais 60 

da SEMMA, devidamente tratadas com a Instituição que fez a primeira proposta. Foram 61 

destacados os artigos 105, com a ressalva do Conselheiro Victor acerca do caput do art. 62 

105, no que se refere ao limite que poderia ser autorizado pelo Conselho da Cidade, “em 63 

pelo menos 30% (trinta por cento) do total da sua área” (conforme texto aprovado pelo 64 

COMDEMAS e SEMMA)” e 107, com a ressalva da Conselheira Josebel acerca do termo 65 

“observando”, contido no §2º, que deveria ser substituído por “observado”. Foi 66 

esclarecido que todos os termos não tratados nesta apresentação não serão objeto de 67 
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proposta de alteração pela SEMMA. Findada a discussão, o plenário deliberou, por 68 

unanimidade, pela aprovação dos termos da minuta apresentada com as 69 

correções solicitadas nas ressalvas dos Conselheiros. 70 

Item 6. Foi dada a palavra para a Diretora de Recursos Naturais da SEMMA, Danielle 71 

Aquino, para apresentar a proposta de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 72 

Conservação Ambiental, e esta esclareceu que, como as ações previstas pela SEMMA 73 

terão continuidade até 2016, os projetos contemplaram o biênio 2015 – 2016, deixando 74 

claro aos Conselheiros que todas as ações estão pautadas na previsão legal para 75 

utilização dos recursos. A Presidente informou aos Conselheiros que algumas das ações 76 

serão realizadas tanto com recursos do Fundo quanto com recursos da Administração, 77 

mas que a ideia era agilizar a aquisição de alguns bens e serviços que permitirão o início 78 

imediato da execução de algumas atividades e projetos. Findada a discussão, o plenário 79 

deliberou, por unanimidade, pela aprovação da proposta apresentada, resumida na 80 

tabela contida no Anexo Único desta ata. 81 

Item 7. Embora tenha sido prevista, não foi feita a distribuição de processos, 82 

considerando o grande número de processos já distribuídos e ainda não relatados. 83 

Item 8. Iniciou-se o relato de processos, com inversão de pauta para priorização 84 

daqueles que teriam sustentação oral. Processo n.º: 71243/2014 e apensos – Dall’Orto 85 

Dalvi & Cia. Relator: Célia Regina Nascimento Recco. Ementa: Deixar de atender 86 

notificações para realizar processo de licenciamento ambiental e dar início à operação de 87 

atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental. Auto de Infração 000276/2014 88 

- multa de R$ 4.002,00. Autuado solicita o cancelamento da multa, alegando que não 89 

atendeu a notificação quanto a licença por depender de documentos emitidos por 90 

terceiros e porque o Município passou a adotar o SISLAM, trazendo novas obrigações ao 91 

processo. Decisão JAR nº 383/ 2014, mantendo a multa. Recurso relata que a empresa 92 

nunca se negou a atender as notificações para regularizar o Licenciamento Ambiental e o 93 

atraso é por fatos alheios a sua vontade; requer o cancelamento da multa aplicada. 94 

Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pela 95 

manutenção da multa. Foi dada a palavra ao Sr. Vinicius, representante da empresa, que 96 

expôs seus motivos, especialmente acerca do prazo que o autuado havia solicitado para 97 

proceder com sua regularização, sem resposta, ao que o Conselheiro Helon questionou 98 

se houve novo pedido, já que o prazo requerido havia findado. O representante da 99 

empresa informou que não, pois entendia que enquanto não houvesse resposta da 100 

Semma, não seria penalizado. Após discussão dos Srs. Conselheiros acerca dos fatos, a 101 

Presidente esclareceu que a Semma não autuou a empresa dentro do prazo que ela 102 

havia requerido, mas somente após este, não tendo havido novo pedido de prazo nem 103 

tampouco protocolo do requerimento de licença. Em regime de votação: à unanimidade 104 

com a Relatora, pela manutenção da multa, considerando que a ausência de resposta da 105 
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SEMMA não gerou prejuízo para a autuada, pois foi respeitado o prazo por esta solicitado 106 

e a multa somente foi lavrada dias após decorrido o prazo requerido, não tendo a 107 

autuada apresentado nova justificativa para o não cumprimento da notificação emitida. 108 

Processo n.º: 71240/2014 e apensos – Supermercados NSF Ltda. Relator: Célia Regina 109 

Nascimento Recco. Ementa: Deixar de atender notificações para realizar processo de 110 

licenciamento ambiental e dar início à operação de atividade potencialmente poluidora 111 

sem licença ambiental. Auto de Infração 000277/2014 - multa de R$ 4.002,00. Autuado 112 

solicita o cancelamento da multa, alegando que não atendeu a notificação quanto a 113 

licença por depender de certidão solicitada a SEDUR em 30/04/2014, e não obteve 114 

resposta até 17/07/2014, e afirma ainda que requereu Outorga juto ao IEMA em 115 

05/05/2014 e também não obteve resposta. Decisão JAR nº 371/ 2014, mantendo a 116 

multa. Recurso relata que a empresa nunca se negou a atender as notificações para 117 

regularizar o Licenciamento Ambiental e o atraso é por fatos alheios a sua vontade, pois 118 

dependia de documentos fornecidos junto ao IEMA e SEDUR/ CMAIV; requer o 119 

cancelamento da multa aplicada. Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura 120 

de seu relato, votando pela manutenção da multa. Foi dada a palavra ao Sr. André Luiz, 121 

representante da empresa, que expôs seus motivos, especialmente acerca do prazo que 122 

o autuado havia solicitado para proceder com sua regularização, sem resposta, e que 123 

dependia da ação de terceiros para formalizar o processo. Em regime de votação: à 124 

unanimidade com a Relatora, pela manutenção da multa, considerando que a ausência 125 

de resposta da SEMMA não gerou prejuízo para a autuada, pois foi respeitado o prazo 126 

por esta solicitado e a multa somente foi lavrada dias após decorrido o prazo requerido, 127 

não tendo a autuada apresentado nova justificativa para o não cumprimento da 128 

notificação emitida. Processo n.º: 53533/2014 e apensos – Reframax Engenharia SA. 129 

Relator: Iberê Sassi. Ementa: Dar início à instalação de atividades potencialmente 130 

poluidoras sem Licença Ambiental. Auto de infração nº. 000501/2014, 131 

Embargo/interdição. Autuado solicita o desembargo. Decisão JAR nº. 249/2014, 132 

mantendo o embargo e condicionando o desembargo à obtenção da licença ambiental 133 

junto a Semma. Recurso alega que não estava sendo executada atividade potencialmente 134 

poluidora e afirma já ter aberto processo junto à SEMMA, dependendo desta Secretaria. 135 

Discussão e deliberação: O Conselheiro Suplente fez a leitura do relato de seu titular, 136 

que indicou ter feito diligência à empresa e, constatando sua operação, votou pela 137 

manutenção do Embargo/Interdição. Foi dada a palavra às Srs. Sueli e Adriana, 138 

representantes da empresa, que expuseram seus motivos, especialmente acerca da 139 

ocorrência de queima de resíduos; alegou que no galpão somente ocorre trocas de EPIs 140 

e uniformes, e que a queima não ocorreu nas dependências da empresa; requereu, 141 

ainda, permissão para juntada de documentos. O Conselheiro Helon destacou que 142 

diligências não deveriam ser realizadas por Conselheiros, mas sim solicitadas à Semma 143 
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mediante parecer no processo, para que esta sim preste as informações necessárias. 144 

Como suscitou dúvidas em relação ao que havia sido objeto da autuação e o que estava 145 

sendo defendido, o Conselheiro Julio Portela requereu vistas do processo, e a Presidente 146 

autorizou o recebimento da documentação apresentada pela empresa para juntada aos 147 

autos. Processo n.º: 12967/2014 e apensos – Elio Rodrigue Luz. Relator: Victor José 148 

Macedo Queiroz de Lima. Ementa: Descumprir condicionantes nº. 01 e 03 da LMO nº. 149 

79/2011, por dispor resíduos sólidos no solo, realizar queima ao ar livre e alterar o 150 

aspecto de local especialmente protegido por lei, mesmo após atividade ter sido 151 

embargada pela SEMMA, através do Auto de Embargo nº. 6148/2013. Auto de Infração 152 

nº. 8268720/2014, multa de R$ 26.000,00. Impugnação alega que área não tem 153 

cercamento e não teria como conter os diversos caminhões e carroças que, após as 154 

chuvas de dezembro, despejaram grande quantidade de entulho, restos de móveis e lixo 155 

no local. Decisão JAR 069/2014 mantendo a multa. Recurso intempestivo alega nulidade 156 

do Auto. Retornado ao COMDEMAS para revisão. Discussão e deliberação: O 157 

Conselheiro fez a leitura de seu relato, destacando que se trata de um recurso 158 

intempestivo, que sequer deveria ter ido ao COMDEMAS e relatado anteriormente, 159 

votando pela manutenção da multa. O Conselheiro Julio Portela se reportou ao art. 6º do 160 

Decreto 78/2000, que define a necessidade de considerar, no julgamento da infração, 161 

sua gravidade, atenuantes e agravantes e antecedentes do infrator, porém o Conselheiro 162 

Victor reforça que não cabe sequer julgamento, já que o recurso por si fora apresentado 163 

fora do prazo. Dado o reconhecimento da intempestividade, não houve apreciação de 164 

mérito e votação, mantendo-se a multa aplicada e tornando-se sem efeitos a Deliberação 165 

nº. 31/2014 e o Of. SEMMA/COMDEMAS nº. 47/2014. 166 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 12h00 encerrou a reunião 167 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, Graciele 168 

Petarli Venturoti, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente da 169 

reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 170 

Assinaturas: 

 

 

__________________________________________ 

Andreia Pereira Carvalho 

Presidente da Reunião - Secretária de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti 

Secretária da Plenária 
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ANEXO ÚNICO 

 

Tabela 1. Propostas para utilização dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental para o  

Biênio 2015 - 2016 

PROJETO PROPOSTO OBJETIVO VALOR NECESSÁRIO 

Programa Plantar Serra 

Recuperação e cercamento de áreas de 

restinga e de trecho de córrego ou 

nascente 

68.989,00 

Demanda Espontânea visando recuperação 

de áreas degradadas no município 
150.000,00 

Convênio com IFES 
Desenvolver de um sistema autônomo de 

análise de lagoas por 12 meses 
13.644,20 

Formação de Agentes Ambientais 

Formar turmas de Agentes Ambientais 

comunitários e mirins nos anos de 2015 e 

2016 

204.000,00 

Projeto De Olho no Óleo 

Implantar sistema comunitário de coleta a 

destinação de óleo vegetal domiciliar, 

ampliando para 35 bairros no ano de 2015 

51.218,35 

Virada Sustentável 

Realizar um movimento de mobilização 

colaborativa para a sustentabilidade e de 

articulação entre os diversos entes da 

sociedade no ano de 2015 

120.000,00 

Estruturação da Fiscalização 

Adquirir um automóvel de carga adaptado 

para captura de animais silvestres 
55.000,00 

Manutenção de veículos 10.000,00 

Estruturação do Departamento de 

Educação Ambiental 

Adquirir um automóvel para atendimento às 

ações de educação ambiental, inclusive à 

noite e finais de semana 

40.000,00 

Manutenção de veículos 10.000,00 

 
 TOTAL 722.851,55 

 


