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Aos dezesseis dias do mês de junho de 2015, às 09h30, no Núcleo de Desenvolvimento de 1 

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

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

Serra – COMDEMAS para a 163ª Reunião Plenária conforme prévia convocação com a 4 

finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Verificação do quórum e abertura 5 

da sessão; 2. Aprovação da ata da 162ª Reunião Plenária; 3. Informes Gerais; 4. Ações da 6 

SEMMA na Lagoa de Jacuném; 5. Distribuição de processos para relato na 164ª Reunião 7 

Plenária; e 6. Relatoria de processos distribuídos e Deliberação; e 7. Encerramento. A reunião 8 

foi presidida pela Sra. Secretária Adjunta de Meio Ambiente, Graciele Petarli Venturoti, e 9 

secretariada por mim, Aline Sartório Raymundo, estando presentes em votação os Srs. 10 

Conselheiros: Aline Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA; Célia Regina Nascimento 11 

Recco – Conselheira Titular/SESA; Gilberto José de Santana Junior – Conselheiro 12 

Titular/PROGER; Josebel Baptista – Conselheira Suplente/SERVIÇOS PÚBLICOS; Carlos Alberto 13 

de Freitas Ribeiro – Conselheiro Suplente/FTIES; Helon Martins de Carvalho – Conselheiro 14 

Titular/FAMS; Julio Cesar Tavares Portela – Conselheiro Titular/CDL; Rubem Antônio Piumbini 15 

– Conselheiro Suplente – ASES; Iberê Sassi – Conselheiro Titular/ONG; e Victor José Macedo 16 

Queiroz de Lima – Conselheiro Titular/ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. Havendo quórum, 17 

deu-se início à reunião. A Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na sequência dos 18 

pontos de pauta, com os seguintes encaminhamentos: 19 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h30, quando foi registrado quórum para deliberação. 20 

Item 2. Houve contribuições do Conselheiro Helon, que requereu ser inserido na ata da 162ª 21 

Reunião Plenária seu questionamento e a resposta da Presidente acerca da competência para 22 

definir os processos que serão ou não distribuídos no COMDEMAS, e pautados em reunião 23 

plenária, tal qual ele havia questionado. A Presidente informou que o texto seria incluído. Foi 24 

aprovada a ata da 162ª Reunião Plenária com as ressalvas do Conselheiro Helon. 25 

Item 3. Informes Gerais: i) Na abertura dos Informes, o Conselheiro Helon pediu que fosse 26 

registrada sua manifestação acerca da importância da condução das reuniões do Conselho 27 

pela Sra. Secretária de Meio Ambiente, não desmerecendo a atuação da Secretária Adjunta, 28 

pois em seu entendimento a exceção legal prevista para a substituição está se tornando 29 

regra, e a presença da Sra. Secretária é muito importante para a continuidade das ações do 30 

Conselho. A Presidente da Plenária informou que o registro foi feito e será repassado à Sra. 31 

Secretária; ii) Foi feito o convite aos Srs. Conselheiros para participação na Audiência Pública 32 
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que ocorrerá no dia 17/06/2015, na qual será exposto o interesse do Município na anexação 33 

do Jardim Botânico e do Horto Municipal à APA do Mestre Álvaro; foi também reforçado o 34 

convite a todos para participação na Audiência Pública referente à implantação de 35 

estacionamento rotativo, que ocorrerá no dia 23/06/2015. 36 

Item 4. A Presidente informou que continuam os trabalhos de limpeza de parte da Lagoa 37 

Jacuném, e que, ao final dos trabalhos, havendo disponibilidade de hora/máquina, será refeita 38 

a remoção da vegetação aquática da Lagoa Maringá, sendo demonstradas aos Srs. 39 

Conselheiros as dificuldades encontradas pela SEMMA para realização das limpezas, 40 

especialmente em relação a áreas para disposição do material e ao risco de revolvimento do 41 

fundo e suspensão de sedimentos, que podem deteriorar a qualidade da água e causar outros 42 

problemas. O Conselheiro Helon relata que a limpeza da lagoa Maringá já foi realizada várias 43 

outras vezes e sugere que a fonte poluidora seja atacada, para minimizar o retrabalho, ao que 44 

a Presidente informou que as principais fontes poluidoras estão sendo identificadas e 45 

acompanhadas, ressaltando as conversas que estão acontecendo com o Consórcio de 46 

Saneamento Serra Ambiental. 47 

Item 5. Foi informado que, embora previsto em pauta, nesta reunião não haverá distribuição 48 

de processos, dada a necessidade de encerrar as discussões acerca do regimento do Conselho 49 

e concluir os relatos dos processos já distribuídos. Entretanto a Presidente levanta a 50 

necessidade de definir como serão distribuídos e relatados os processos de torres de 51 

telefonia, visto que somam cerca de quarenta processos, de mesma natureza, cuja autuação 52 

se deu pelo mesmo motivo, já que as torres funcionam sem licença ambiental e que somente 53 

para algumas poucas houve a formalização de processo de licenciamento, ao que a 54 

Conselheira Josebel sugeriu formar uma comissão para análise e elaboração de parecer 55 

conjunto, considerando tratar-se de mesmo assunto. O Conselheiro Gilberto questionou se tal 56 

possibilidade está prevista na Lei, ao que a Presidente informou que as normas, incluindo o 57 

regimento, são omissas. O conselheiro Helon sugeriu a distribuição dos processos aos poucos, 58 

por sorteio, tal como está sendo feito com os demais processos. A Presidente informou, 59 

então, que os processos serão distribuídos a partir da próxima reunião. 60 

Item 6. Iniciou-se o relato de processos, ao que o Conselheiro Helon pediu o aval do 61 

Conselho para redistribuição dos processos cuja autuada foi a Cesan, por se tratar de uma 62 

possível reincidência de um caso relatado por ele em reunião pretérita, podendo gerar 63 

questionamentos posteriores. Havendo a concordância dos demais Conselheiros, os processos 64 

foram recolhidos e foram redistribuídos, por sorteio, ao Conselheiro Iberê Sassi. Seguiu-se 65 

então para o relato de processos. Processo n.º: 53562/2014 e apensos – Colora 66 

Comunicação Visual. Relator: Josebel Baptista. Ementa: Foi constatado no dia 15/07/14 às 67 

11:30h que a empresa destina, de forma irregular, os resíduos oriundos de sua atividade. Os 68 

resíduos (banners de publicidade inservíveis) foram lançados em um terreno baldio localizado 69 

na rua Manaus, bairro Alterosas. Foi constatado, também, que a empresa opera suas 70 

atividades sem licenciamento ambiental. Auto de Infração 8268999/2014 - multa de R$ 71 

7.000,00. Autuado solicita o cancelamento da multa, alegando que há erro na lavratura do AI 72 
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visto que não se trata de pessoa física nem de pessoa jurídica de grande porte; e que o fiscal 73 

não observou a gradação da penalidade ao fixar valor máximo sem levar em conta os 74 

atenuantes; que não é reincidente e que corrigiu a suposta irregularidade. Decisão JAR nº 75 

347/2014, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa. Discussão e 76 

deliberação: A Conselheira Josebel fez a leitura de seu relato, e esclareceu seu 77 

entendimento quanto ao equívoco dos artigos citados em relação à lei. O Conselheiro Julio 78 

expôs sua opinião, indicando que se houve erro da fiscalização, o Auto deveria ser anulado. O 79 

Conselheiro Gilberto acrescentou que se não há prejuízo à defesa não necessariamente o Auto 80 

deve ser anulado. A Conselheira Josebel indicou que não houve prejuízo à defesa e que nos 81 

autos existem provas contundentes do dano ambiental. Em regime de votação: Pela 82 

manutenção da multa, SERVIÇOS PÚBLICOS, ONG – Instituto Goiamum, FTIES, SEMMA, 83 

SESA, PROGER, FAMS, ASES, ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS; Contrário: CDL, tendo o 84 

Conselheiro Julio justificado o voto, em virtude do equívoco dos artigos citados em relação à 85 

lei. Processo n.º: 57430/2014 e apensos – Condomínio Residencial Civit Setor A2. Relator: 86 

Herculano Sérgio Nogueira Ramos. Ementa: Lançar esgoto doméstico na rede pluvial sendo o 87 

mesmo carreado para a área do cinturão verde do bairro Morada de Laranjeiras. Auto de 88 

Infração nº. 8269007/2014, multa de R$ 15.002,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 89 

Infração alegando que a fiscalização não foi precisa na avaliação do ocorrido, uma vez que 90 

aos fundos do Condomínio há vários outros que poderiam lançar o esgoto, e que os fiscais 91 

não buscaram conhecer o SES do condomínio para identificar se era o causador do dano. 92 

Decisão JAR 362/2014 mantendo a multa, podendo ser convertida em serviços ambientais. 93 

Recurso reitera os termos da defesa. Discussão e deliberação: A Presidente fez a leitura do 94 

relato, a pedido do Conselheiro Relator, dada sua representação, nesta reunião, pela 95 

Conselheira Josebel. O Conselheiro Júlio solicitou acesso ao processo e questionou alguns da 96 

defesa que não foram considerados. A Presidente esclareceu a situação da infração, conforme 97 

consta no processo. O Conselheiro Júlio solicitou vistas do processo, considerando que foi 98 

indicado no Auto lançamento de esgoto e a defesa relatou que tratam-se de águas pluviais. 99 

Processo n.º: 71241/2014 e apensos – Dall'Orto Dalvi & Cia. Relator: Celia Regina 100 

Nascimento Recco. Ementa: Deixar de atender notificação para realizar processo de 101 

licenciamento ambiental e dar início à operação de atividade potencialmente poluidora sem 102 

licença ambiental. Auto de Infração 000275/2014 - multa de R$ 4.002,00. Autuado solicita o 103 

cancelamento da multa, alegando que não atendeu a notificação quanto a licença devido a 104 

falta do requerimento de outorga, e que os processos de licenciamento foi alterado em 105 

virtude do uso do SISLAM, exigindo documentos diferentes daqueles requisitados 106 

anteriormente. Decisão JAR nº 384/ 2014, mantendo a multa. Recurso relata que a empresa 107 

nunca se negou a atender as notificações para regularizar o Licenciamento Ambiental e o 108 

atraso é por fatos alheios a sua vontade, pois dependia de documentos fornecidos por 109 

terceiros. Requer revogação da multa. Discussão e deliberação: O Consultor Vinícius, 110 

representando a empresa, fez a sustentação oral de sua defesa, informando o histórico do 111 

processo e das autuações e se retirou da sala. A Conselheira Celia fez a leitura de seu relato, 112 
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votando pela manutenção integral da multa. Em regime de votação: à unanimidade, com a 113 

relatora, pela manutenção da multa. Processo n.º: 34588/2014 e apensos – Ribetti Comércio 114 

de areia Ltda ME. Relator: Iberê Sassi. Ementa: Realizar Exploração Mineral "terra preta" 115 

sem licenciamento ambiental, no trecho Audifax Barcellos (Serra Dourada x Serra). Auto de 116 

Infração nº. 0650/2014, multa de R$ 10.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto 117 

de Infração alegando que apenas executou a limpeza do terreno com uma pá carregadeira e 118 

gerou alguns metros cúbicos de argila, não se enquadrando como extração mineral; que o 119 

valor é incompatível com o dano; que a exploração de argila não é nem parte de seu objeto 120 

social; e que não existe nenhum atributo ambiental relevante próximo que possa ter sido 121 

impactado. Decisão JAR 167/2014 reduzindo a multa para R$ 5.001,00 e determinando 122 

apresentação de projeto para recuperação da área degradada. Recurso reitera os termos da 123 

defesa e requer a dispensa do projeto técnico para correção do dano causado, assim como 124 

aguarda o Termo de Compromisso para cumprir o Art. 173 do referido Decreto, ressaltando 125 

que na área existia apenas gramínea. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura 126 

de seu relato e reforçou que houve a conduta irregular, já que não foi precedida de 127 

autorização, votando pela manutenção da multa em sua totalidade. O Conselheiro Julio 128 

explanou sobre o conceito de exploração mineral, e acrescentou que, em seu entendimento, 129 

não haveria necessidade de PRAD considerando que não houve indicação de degradação 130 

efetiva ao meio ambiente. Em regime de votação: à unanimidade, com o relator, pela 131 

manutenção da multa. Quanto ao PRAD: ONG – Instituto Goiamum, SEMMA e SESA pela 132 

obrigatoriedade de execução de PRAD; FTIES, PROGER, FAMS, SERVIÇOS PÚBLICOS, CDL, 133 

ASES, ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS, pela não obrigatoriedade de execução do PRAD. 134 

Processo n.º: 38859/2014 e apensos – Companhia Espírito Santense de Saneamento - 135 

CESAN. Relator: Iberê Sassi. Ementa: Lançamento de esgoto proveniente de rede coletora 136 

da Cesan, localizada em área verde, ao lado do Condomínio Vila das Palmeiras, Morada de 137 

Laranjeiras, Serra/ES. Atendimento de Denúncia Ambiental. Auto de Infração nº 138 

8268810/2014 - Multa de R$ 20.002,00. Impugnação alega que não teve acesso ao relatório 139 

técnico que ensejou a multa, apesar das solicitações feitas, tendo prejudicado sua defesa; que 140 

os fiscais não identificaram ou descreveram de forma clara e precisa o fundamento da 141 

sustentação da degradação ambiental; que não havia sequer testemunhas da constatação. 142 

Decisão Jar 140/2014, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e declara 143 

haver bis in idem na autuação. Requer nulidade da Decisão e da Multa, redução do valor 144 

mediante aplicação somente da tipificação do Art. 22 do Decreto nº. 78/2000 e suspensão da 145 

aplicação da penalidade, ou redução do valor da multa em 80%. Discussão e deliberação: 146 

O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa. O Conselheiro 147 

Helon falou sobre a recorrência de multas contra a CESAN em virtude de lançamento de 148 

esgoto, o qual acaba por afetar os recursos hídricos do município, e propõe que seja enviado 149 

um documento do Sr. Prefeito ao Governo do Estado relatando tal fato e solicitando 150 

providências. Em regime de votação: SEMMA, SESA, ONG – Instituto Goiamum, 151 

ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS, FTIES, PROGER, ASES, CDL e FAMS, pela manutenção da 152 
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multa em sua totalidade. A Conselheira Josebel absteve-se da votação por ser representante 153 

do segmento da autuada, estando impedida de votar. Processo n.º:  87308/2014 e apensos 154 

– Hotelaria Accor Brasil SA. Relator: Julio Cesar Tavares Portela. Ementa: Lançamento de 155 

óleo de fritura diretamente na rede pluvial, em um ponto localizado no estacionamento 156 

interno do hotel, descumprindo assim a condicionante 2 da LMO 60/2012, em 24/10/14. Auto 157 

de Infração nº. 8269213/2014, valor R$ 20.002,00. Impugnação alega que a verdade material 158 

não foi perseguida, apresenta recibo de entrega do óleo a uma empresa e entrega o 159 

comprovante de cumprimento da condicionante à SEMMA em 31/10/13. Decisão JAR nº. 160 

006/2015, reduzindo a multa para R$ 10.001,00, retirando o valor relativo a descumprimento 161 

de condicionante. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação do auto. Discussão 162 

e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pelo cancelamento da 163 

multa. Em regime de votação: à unanimidade com o relator. Processo n.º: 86769/2014 e 164 

apensos – Daniel Domingos Castro Neves. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 165 

Ementa: Realizar atividade de construção de alvenaria (muro) dentro do curso d'água (rio) 166 

sem autorização ambiental alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por 167 

lei. Fica advertido a paralisar de imediato com a referida construção. Fato ocorreu na rua gota 168 

d'água em frente à praia de Bicanga. Auto de Infração nº 067/2014 - Embargo. Impugnação 169 

alega que o muro já tem mais de 30 anos, e que estava apenas fazendo reparos; que teve 170 

seu direito de defesa cerceado e que a autuação viola a segurança jurídica perante ausência 171 

de proporcionalidade/razoabilidade. Decisão JAR nº. 578/2014, mantendo o embargo. 172 

Recurso indica que possui propriedade da área até os limites com o curso d'água, sendo-lhe 173 

permitido estabelecer o muro, e reitera os termos da defesa, questionando a decisão JAR. 174 

Requer o cancelamento do embargo. Discussão e deliberação: O Conselheiro Carlos fez a 175 

leitura de seu relato, votando pelo cancelamento do embargo. O Conselheiro Iberê solicitou 176 

vistas do processo. Processo n.º: 86764/2014 e apensos – Daniel Domingos Castro Neves. 177 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. Ementa: Realizar atividade de construção de 178 

alvenaria (muro) dentro do curso d'água (rio) sem autorização ambiental alterando assim o 179 

aspecto de local especialmente protegido por lei. Fica advertido a paralisar de imediato com a 180 

referida construção. Fato ocorreu na rua gota d'água em frente à praia de Bicanga. Auto de 181 

Infração nº 069/2014 - Multa de R$ 16.003,00. Impugnação alega que o muro já tem mais de 182 

30 anos, e que estava apenas fazendo reparos; que teve seu direito de defesa cerceado e que 183 

a autuação viola a segurança jurídica perante ausência de proporcionalidade/razoabilidade. 184 

Decisão JAR nº. 577/2014, mantendo a multa. Recurso indica que possui propriedade da área 185 

até os limites com o curso d'água, sendo-lhe permitido estabelecer o muro, e reitera os 186 

termos da defesa, questionando a decisão JAR. Requer o cancelamento da multa, sua 187 

conversão em serviços ambientais ou redução do valor. Discussão e deliberação: O 188 

Conselheiro Carlos fez a leitura de seu relato, votando pelo cancelamento da multa. O 189 

Conselheiro Iberê solicitou vistas do processo. Processo n.º: 2403/2015 e apensos – 190 

Concessionária de Saneamento Serra Ambiental SA. Relator: Helon Martins de Carvalho. 191 

Ementa: Ementa: Realizar despejo de esgoto in natura diretamente sobre o solo, sem os 192 
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devidos controles ambientais e/ou tratamento adequado, e também ocasionando transtornos 193 

aos transeuntes, em frente ao quiosque do Irajá na orla de Bicanga. Auto de Infração 194 

8269276/2015 - Multa no valor de R$ 14.000,00. Autuado solicita o cancelamento da multa 195 

alegando que na ocasião houve furto de cabos elétricos que prejudicaram o sistema de 196 

bombeamento, ocasionando o lançamento no solo, mas que tomou as providências cabíveis 197 

imediatamente, consertando o equipamento e recolhendo o efluente com caminhão de 198 

sucção, e dispôs cal onde houve o vazamento para exterminar microorganismos e realizou o 199 

monitoramento da área, não sendo constatada contaminação. Decisão JAR nº 045/2015, 200 

mantendo a penalidade. Recurso reitera os termos da defesa e requer o cancelamento, a 201 

redução ou a conversão da multa. Discussão e deliberação: O Conselheiro pediu baixa do 202 

processo em diligência para verificação da situação atual da área objeto da infração. 203 

Processo n.º: 39934/2014 e apensos – Construtora Roma. Relator: Danielle Aquino de 204 

Fátima. Ementa: Realizar atividade de aterro e terraplenagem sem autorização ambiental, 205 

modificar aspecto de local especialmente protegido por lei e realizar parcelamento de solo em 206 

área alagadiça ou alagável. Auto de Infração nº. 8268845/2014, multa de R$ 62.003,00. 207 

Impugnação solicita anulação do Auto de Infração alegando que não realizou as ações 208 

descritas pelo DFA, mas somente emprestou, a pedido do líder comunitário de José de 209 

Anchieta II, uma pá carregadeira para espalhar material argiloso em uma rua do bairro, e que 210 

o material estava estocado em outro local, não sendo oriundo da Construtora. Decisão JAR 211 

210/2014 mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e solicita anulação da 212 

multa. A defesa não acompanha cópia de RG de quem a assina. Discussão e deliberação: 213 

A Conselheira, por meio de sua titular, pediu baixa do processo em diligência para verificação 214 

da situação atual da área objeto da infração e de seu zoneamento, considerando as dúvidas 215 

suscitadas. 216 

Não havendo mais tempo hábil para seguir com o relato de processos, aqueles não relatados 217 

ficam automaticamente transferidos para a próxima reunião, tendo a Presidente, às 11h45, 218 

encerrado a reunião agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta 219 

Plenária, Aline Raymundo Sartório, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela 220 

Presidente da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 221 

Assinaturas: 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti 

Presidente da Reunião - Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Aline Raymundo Sartório 

Secretária da Plenária 


