
MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA DA 168ª  REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL  DE  DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Aos quinze dias do mês de dezembro de 2015, às 09h00, no Núcleo de Desenvolvimento

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

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

Ambiente  da  Serra  –  COMDEMAS  para  a  168ª  Reunião  Plenária,  conforme  prévia

convocação,  com  a  finalidade  de  discu;r  e  deliberar  sobre  a  seguinte  pauta:  1.

Verificação do Quórum  e Abertura  da sessão;  2.  Aprovação da ata da 167ª Reunião

Plenária;  3.  Informes  gerais  (Encerramento  das  a;vidades  de  2015  do  COMDEMAS,

Recesso  do  COMDEMAS,  Resultado  das  Eleições  e  apresentação  dos  novos

Conselheiros); 4. Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias de 2016; 5. Aprovação

da revisão do Regimento Geral, com as considerações feitas pelos Conselheiros após a

úl;ma apresentação; 6. Relato de processos distribuídos; e 7. Encerramento. A reunião

foi  aberta  pela  Secretária  de  Meio  Ambiente  Andreia  Pereira  Carvalho,  estando

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

Titular/SEMMA; Célia Regina Nascimento Recco – Conselheira Titular/SESA; Alessandro

Montenegro  Bayer  –  Conselheiro  Titular/SEPLAE;  Gilberto  José  de  Santana  Junior  –

Conselheiro Titular/PROGER; Josebel Bap;sta – Conselheira Titular/SERVIÇOS PÚBLICOS;

Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – Conselheiro Suplente/FTIES; Guilherme Ribeiro de

Souza  Lima  –  Conselheiro  Titular/FAMS;  Fernanda  da  Silva  Finamore  –  Conselheira

Suplente/CDL; Fernanda Passamani – Conselheira Titular/ASES; Iberê Sassi – Conselheiro

Titular/GOIAMUM;  Alexandre  D’Ávila  Charpinel  –  Conselheiro  Titular/Ins;tuto

BioEcologia; Rodrigo Scárdua Gimenes – Conselheiro Titular/Organizações Profissionais;

e Lorena Miossi Alves Cabral – Conselheira Suplente/SESE. Es;veram também presentes

o Sr. Helon Mar;ns de Carvalho, Conselheiro Suplente, e o Sr. Claudio Denicoli, sendo

este para sustentação oral. Havendo  quórum, deu-se início à reunião. A Presidente da

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

encaminhamentos:

Item  1. A  Sessão  foi  aberta  às  09h30min,  quando  foi  registrado  quórum  para

deliberação.
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Item 2. Não havendo contribuições dos Srs. Conselheiros, foi aprovada a ata da 167ª

Reunião Plenária sem ressalvas.

Item 3. Nos informes gerais foram feitos esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: i)

Encerramento das a;vidades de 2015 do COMDEMAS, e consequente recesso, sendo

informado a todos que este se dará por 30 dias, de 21/12/2015 a 20/01/2016, ficando a

primeira reunião do exercício de 2016 programada para 26/01/2016; ii) Resultado das

Assembleias de eleições, com apresentação dos novos Conselheiros presentes à reunião,

sendo informado que: a)  para a vaga correspondente aos representantes de Serviços

Públicos somente foram registradas indicações da Escelsa e da EngeUrb, ficando este

como ;tular e aquele como suplente; b) para a vaga correspondente aos representantes

da Comunidade CienTfica, não houve indicação; c) para as vagas correspondentes aos

representantes  de  en;dades ambientalistas  foram registradas  indicações  do Ins;tuto

Goiamum e do Ins;tuto BioEcologia, passando a compor o Plenário; e d) para a vaga

correspondente  aos  representantes  de  Organizações  Profissionais,  foram  registradas

indicações do Selures e do Sinduscon, e, após as discussões necessárias foram eleitos o

representante do Sinduscon como ;tular e do Selures como suplente; iii) Na 1ª reunião

plenária a ser realizada em 2016 será feita a solenidade de assinatura do Termo de Posse

dos novos Conselheiros do Biênio; iv) A Presidente informou que a Secretaria de Meio

Ambiente  concorreu  ao  Prêmio  Ecologia,  com  o  Projeto  De  Olho  no  Óleo,  tendo

alcançado o 3º lugar na categoria concorrente, e ao Prêmio A;tude Sustentável, da Rede

Gazeta,  cujo  resultado  sai  ainda  essa  semana,  havendo  grande  expecta;va;  v)  A

construção da sede da APA do Mestre Álvaro foi iniciada e está avançando muito bem,

havendo  a  expecta;va  de  conclusão  em 2016;  vi)  Quanto  aos  Planos  de  Manejo  já

concluídos,  foi  informado  que  estes  serão  apresentados  e  discu;dos  nas  próximas

reuniões  do  COMDEMAS;  vii)  A  Presidente  informou  que  a  SEMMA/Serra  está

acompanhando o grupo de Governança pelo Rio Doce, que está monitorando o avanço

da  lama oriunda  do acidente  ocorrido na  cidade  de  Mariana/MG,  sendo indicado  a

todos,  como  referência,  o  sí;o  eletrônico  www.governancapelodoce.com.br;  viii)  O

Conselheiro Alessandro requereu a palavra para tratar de três itens: a) informou que foi

criado  o  Fórum  Capixaba  em  Defesa  do  Rio  Doce,  composto  por  mais  de  setenta

en;dades que se reúnem na Mitra/Vitória-ES, sempre às segundas-feiras às 09h00, ao

que  sugere  a  par;cipação  do  COMDEMAS,  colocando-se  à  disposição  para  também

representar o Conselho nas reuniões; b) informou que o IDAF promoveu uma audiência

pública  para  discussão  acerca  da  nova  polí;ca  florestal  Estadual,  e,  ao  que  viu,  a
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proposta está se aproximando muito da lei Federal, com situações que podem colocar

em risco áreas naturais do Estado, ao que propõe o envio de uma carta pelo COMDEMAS

ao IDAF pedindo ampliação do prazo para discussão. O Conselheiro Iberê acrescentou

que a  discussão acerca do assunto não tramitou no CONSEMA, e que até  mesmo a

representação daquele Conselho se dá apenas pelo Secretário de Meio Ambiente e pela

Diretoria Presidente do IEMA; c) requerer, em nome do Fórum Capixaba em Defesa do

Rio Doce, vistas e cópia do processo que tramitou em face da empresa Vale S/A, ao que a

Presidente da Plenária informou que qualquer cidadão pode ter acesso aos autos do

processo, devendo, no entanto, requerer formalmente junto ao setor em que estes se

encontram,  sendo  sugerido,  assim,  que  este  busque  a  localização  do  processo  para

requerer o acesso, pois não está mais na SEMMA; ix) O Conselheiro Iberê requereu a

palavra,  sugerindo  que  para  2016  as  discussões  sejam  mais  dinâmicas  para  que  as

reuniões não sejam apenas para julgar processos, e sim para também discu;r outros

assuntos, dando como exemplo a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlân;ca e o

uso de recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, ao que a Presidente da

Plenária inclusive ressaltou a importância de par;cipação de en;dades ambientalistas

em certames licitatórios, pois, por exemplo, na licitação para contratação da empresa de

Consultoria em Educação Ambiental, não houve ONGs ou Ins;tutos interessados.

Item 4. Foi  apresentado a  todos os  Conselheiros  o  calendário  de  reuniões de 2016,

mantendo-se a regra atual, de realização de uma reunião mensal na terceira terça-feira

do  mês,  alterando-se  apenas  alguns  casos  para  ajustes  decorrentes  de  feriados  ou

recesso  e  ampliando  em  uma  reunião,  de  modo  a  findar  o  passivo  de  análise  de

processos para julgamento. Calendário aprovado conforme anexo.

Item 5. Foi feita a leitura, discussão e aprovação dos pontos de destaque em alteração

no  Regimento  Geral,  com  as  considerações  feitas  pelos  Conselheiros  após  a  úl;ma

apresentação. Regimento aprovado conforme anexo.

Item  6.  Iniciou-se  o  relato  de  processos,  com  inversão  da  pauta  para  priorização

daqueles  que  teriam  sustentação  oral  em  virtude  da  presença  de  representantes  à

reunião. Processo n.º:  17649/2015 e  apensos  –  Recreio  das  Laranjeiras  Condomínio

Clube.  Relator:  Vergínia Januário dos Reis Rocha (vistas).  Ementa: Em vistoria no dia

16/03/2015 foi constatado: Despejo de esgoto domés;co sem tratamento no solo sendo

carreado  para  curso  d'água  (córrego);  alteração  de  aspecto  de  local  especialmente

protegido por lei (córrego) em razão de seu valor ecológico sem autorização dos órgãos

competentes.  Auto de Infração nº. 8269340/2015 -  Multa no valor de R$ 55.002,00.
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Autuado solicita o cancelamento do embargo alegando que não estavam presentes no

Auto a hora e o local exatos da infração, que há "bis in idem", já que para o mesmo fato

foram lavrados dois autos; que não havia despejo de esgoto, mas sim lançamento de

águas  pluviais;  e  que  o  esgoto  do  Condomínio  é  lançado  por  uma  EEEB  para  rede

coletora. Decisão JAR nº 219/2015, mantendo a penalidade.  Recurso reitera os termos

da defesa,  e requer o cancelamento do Auto.  Discussão e deliberação:  A Presidente

informou que o processo foi devolvido à Secretaria Execu;va sem relato, com pedido de

prorrogação  de  prazo  para  entrega  haja  vista  a  mudança  dos  representantes  da

Secretaria no Plenário. Após discussão entre os Srs. Conselheiros, em virtude da previsão

existente no Regimento Geral, da presença do representante da empresa à reunião, da

necessidade  da  conclusão  célere  dos  processos  e  da  importância  de  concluir  as

diligências  requeridas,  o  representante  da  empresa,  Sr.  Claudio  Denicoli,  manifestou

concordância  com  a  transferência  do  relato  para  a  reunião  de  fevereiro.  Diante  do

posicionamento do representante da empresa, foi aprovada por todos a concessão de

novo  prazo  para  a  diligência  em  vistas,  e  o  processo  será  redistribuído  na  próxima

reunião.  Processo n.º:  17624/2015 e  apensos  –  Recreio  das  Laranjeiras  Condomínio

Clube.  Relator:  Vergínia Januário dos Reis Rocha (vistas).  Ementa: Em vistoria no dia

16/03/2015 foi constatado: Despejo de esgoto domés;co sem tratamento no solo sendo

carreado  para  curso  d'água  (córrego);  alteração  de  aspecto  de  local  especialmente

protegido por lei (córrego) em razão de seu valor ecológico sem autorização dos órgãos

competentes.  Auto  de  Infração  nº.  8269347/2015  -  Embargo.  Autuado  solicita  o

cancelamento do embargo alegando que não estavam presentes no Auto a hora e o local

exatos da infração, que há "bis in idem", já que para o mesmo fato foram lavrados dois

autos; que não havia despejo de esgoto, mas sim lançamento de águas pluviais; e que o

esgoto  do  Condomínio  é  lançado  por  uma EEEB para  rede coletora.  Decisão JAR  nº

218/2015,  mantendo  a  penalidade.  Recurso  reitera  os  termos  da  defesa,  e  requer

anulação ou cancelamento do Auto. Discussão e deliberação: A Presidente informou que

o processo foi devolvido à Secretaria Execu;va sem relato, com pedido de prorrogação

de  prazo  para  entrega  haja  vista  a  mudança  dos  representantes  da  Secretaria  no

Plenário. Após discussão entre os Srs. Conselheiros, em virtude da previsão existente no

Regimento Geral, da presença do representante da empresa à reunião, da necessidade

da conclusão célere dos processos e da importância de concluir as diligências requeridas,

o  representante  da  empresa,  Sr.  Claudio  Denicoli,  manifestou  concordância  com  a

transferência  do  relato  para  a  reunião  de  fevereiro.  Diante  do  posicionamento  do
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representante da empresa, foi aprovada por todos a concessão de novo prazo para a

diligência em vistas, e o processo será redistribuído na próxima reunião.  Processo n.º:

12917/2015  e  apensos  –  Invest  Par;cipações  Imobiliárias.  Relator: Gilberto  José  de

Santana Junior. Ementa: Alterar o aspecto de local especialmente protegido por lei, em

razão  de  seu  valor  paisagís;co  e  ecológico  em  desacordo  com  a  autorização  da

autoridade  competente.  Constatou-se  a  supressão  de  vegetação  na;va  além  do

permi;do; construção de equipamentos de lazer e aterro reduzindo a vegetação na;va e

sem  autorização.  As  intervenções  em  questão  foram  realizadas  em  ZPA  01,  02  e

principalmente a 03 que se refere à APA da Lagoa Jacuném, além da área estar inserida

no Corredor Central da Mata Atlân;ca Duas Bocas/ M. Álvaro; em 29/01/2015, na R 05,

725, Civit I. Auto de Infração nº. 8269300/2015, multa de R$125.000,00. Autuado solicita

cancelamento  do  Auto  de  Infração  ou conversão  da  multa  conforme ar;go  171 do

decreto nº 078/2000 argumentando que a eventual degradação da área indicada não

pode ser atribuída a ele pois as modificações apontadas já haviam sido feitas quando da

sua aquisição conforme atestam as fotos do estudo de Impacto de Vizinhança de 2011;

que em reunião com a SEMMA, em novembro de 2014, foi orientado a requerer LMR, o

que  já  foi  solicitado  conforme  protocolo  nº  90502/2014;  que  em  sua  LMP  consta

condicionante  de  apresentação  de  manifestação  favorável  do  órgão  responsável  por

autorizações de supressão de vegetação, concedido pelo IDAF; que em momento algum

se estabeleceu claramente os parâmetros que foram u;lizados para chegar ao patamar

total da multa aplicada, já que os grupos enquadrados possibilitam um intervalo entre os

valores  mínimos e  máximos.  Decisão JAR  nº.  154/2015,  mantendo  a  multa.  Recurso

reitera os termos da defesa e requer a anulação da multa ou reforma da decisão ou

redução ou conversão da multa.  (Retorno de diligência).  Discussão e deliberação:  O

Conselheiro  fez  a  leitura de  seu  relato,  votando  pela  manutenção  da  multa  em sua

totalidade.  Em  regime  de  votação: à  unanimidade  com  o  Relator. Processo  n.º:

12922/2015 e apensos – Realmar Distribuidora Ltda.  Relator:  Gilberto José de Santana

Junior. Ementa: Alterar o aspecto de local especialmente protegido por lei, em razão de

seu  valor  paisagís;co  e  ecológico  em  desacordo  com  a  autorização  da  autoridade

competente.  Constatou-se  a  supressão  de  vegetação  na;va  além  do  permi;do;

construção  de  equipamentos  de  lazer  e  aterro  reduzindo  a  vegetação  na;va  e  sem

autorização.  As  intervenções  em  questão  foram  realizadas  em  ZPA  01,  02  e

principalmente a 03 que se refere à APA da Lagoa Jacuném, além da área estar inserida

no Corredor Central da Mata Atlân;ca Duas Bocas/ M. Álvaro, em 29/01/2015, na R 05,
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725, Civit I.  Auto de Infração nº. 8269301/2015, valor R$125.000,00. Autuado solicita

cancelamento  do  Auto  de  Infração  argumentando  que  apenas  aluga  o  espaço  da

proprietária Invest; que a eventual degradação da área indicada não pode ser atribuída a

ele pois as modificações apontadas já haviam sido feitas quando da sua aquisição pela

Invest, conforme atestam as fotos do estudo de Impacto de Vizinhança de 2011; que em

reunião com a SEMMA, em novembro de 2014, a Invest foi orientada a requerer LMR, o

que  já  foi  solicitado  conforme  protocolo  nº  90502/2014;  que  em  sua  LMP  consta

condicionante  de  apresentação  de  manifestação  favorável  do  órgão  responsável  por

autorizações de supressão de vegetação, o que fora lhe concedido pelo IDAF; que em

momento algum se estabeleceu claramente os parâmetros que foram u;lizados para

chegar ao patamar total da multa aplicada, já que os grupos enquadrados possibilitam

um intervalo entre os valores mínimos e máximos. Decisão JAR nº. 155/2015, mantendo

a multa. Recurso reitera os termos da defesa e requer a anulação da multa ou reforma

da decisão ou redução ou conversão  da  multa.  (Retorno de  Diligência). Discussão e

deliberação: O Conselheiro requereu a prorrogação de prazo para entrega de seu relato,

haja vista a condição da empresa em relação à Invest Par;cipações, o que demandará

um  estudo  mais  aprofundado.  Prorrogação  aprovada,  sendo  o  processo  recolhido,

conforme determina o Regimento Interno, para redistribuição na primeira reunião de

2016. Processo n.º: 65499/2014 e apensos – Delmiceia Alves Oliveira. Relator: Gilberto

José de Santana Junior. Ementa: Construção de alvenaria em solo não edificável, ou em

seu entorno e alterar aspecto de local especialmente protegido por lei. Auto de Infração

nº.0311/2014, multa no valor de R$ 5.001,00. Impugnação solicita anulação do Auto,

alegando  que nele  não havia  prazo de  defesa,  que  o Loteamento foi  aprovado pelo

Município  e  que  na  quadra  em  questão  só  ocorre  alagamento  devido  a  manilhas

colocadas pela SEOB, que não consta na prefeitura qualquer averbação na matrícula do

imóvel informando que há ZPA no lote e que o IPTU é cobrado integralmente. Decisão

JAR nº. 419/2014, mantendo o Auto de Infração. Recurso reitera os termos da defesa

alega que não foram observadas as questões processuais de nulidades e a matéria de

fato  e  de  direito  apontada  pelos  autuado.  Requer  anulação  do  Auto.  (Retorno  de

diligência). Discussão e deliberação:  O Conselheiro requereu a  prorrogação de prazo

para entrega de seu relato, haja vista a necessidade de estudo mais aprofundado do

assunto, dada a natureza da ocupação ocorrida no local. Prorrogação aprovada, sendo o

processo recolhido, conforme determina o Regimento Interno,  para redistribuição na

primeira  reunião  de  2016. Processo  n.º:  65493/2014  e  apensos  –  Delmiceia  Alves
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Oliveira. Relator: Gilberto José de Santana Junior. Ementa: Construção de obra em área

iden;ficada e declarada como Zona de Proteção Ambiental conforme parecer técnico

anexo  no  Processo  Nº  752/2014.  Auto  de  Infração  nº.000115/2014,  Demolição.

Impugnação solicita anulação do Auto, alegando que nele não havia prazo de defesa, que

o Loteamento  foi  aprovado pelo  Município  e  que  na  quadra  em questão  só  ocorre

alagamento  devido  a  manilhas  colocadas  pela  SEOB,  que  não  consta  na  prefeitura

qualquer averbação na matrícula do imóvel informando que há ZPA no lote e que o IPTU

é cobrado  integralmente.  Decisão  JAR  nº.  418/2014,  mantendo  o  Auto  de  Infração.

Recurso  reitera  os  termos  da  defesa  alega  que  não  foram  observadas  as  questões

processuais  de  nulidades  e  a  matéria  de  fato  e  de  direito  apontada  pelos  autuado.

Requer  revogação  do  Auto.  (Retorno  de  diligência). Discussão  e  deliberação:  O

Conselheiro requereu a prorrogação de prazo para entrega de seu relato, haja vista a

necessidade de estudo mais  aprofundado do assunto,  dada a  natureza da  ocupação

ocorrida  no  local.  Prorrogação  aprovada,  sendo  o  processo  recolhido,  conforme

determina  o  Regimento  Interno,  para  redistribuição  na  primeira  reunião  de  2016.

Processo n.º:  348/2014 –  Delmiceia Alves Oliveira.  Relator:  Gilberto José de Santana

Junior.  Ementa:  Promover  construção  em  solo  não  edificável,  ou  em  seu  entorno,

próximo ao curso d'água, sem autorização da autoridade competente. Auto de Infração

nº. 6771/13, Embargo. Impugnação solicita anulação do Auto, alegando que nele não

havia prazo de defesa, que o Loteamento foi aprovado pelo Município e que na quadra

em questão só  ocorre  alagamento devido a  manilhas  colocadas pela  SEOB,  que  não

consta na prefeitura qualquer averbação na matrícula do imóvel informando que há ZPA

no lote e que o IPTU é cobrado integralmente. Decisão JAR nº. 417/2014, mantendo o

Auto de Infração. Recurso reitera os termos da defesa alega que não foram observadas

as questões processuais de nulidades e a matéria de fato e de direito apontada pelos

autuado. Requer anulação do Auto. (Retorno de diligência). Discussão e deliberação: O

Conselheiro requereu a prorrogação de prazo para entrega de seu relato, haja vista a

necessidade de estudo mais  aprofundado do assunto,  dada a  natureza da  ocupação

ocorrida  no  local.  Prorrogação  aprovada,  sendo  o  processo  recolhido,  conforme

determina o Regimento Interno, para redistribuição na primeira reunião de 2016.

Item  6. Não  havendo  mais  relatos  a  serem  realizados,  foi  informado  aos  Srs.

Conselheiros  o  quan;ta;vo  de  processos  ainda  pendentes  de  julgamento,  sendo

sugerido pela Conselheira Josebel um mu;rão para análise de todos com julgamento em

bloco,  havendo  concordância  dos  presentes.  Assim,  em  Janeiro  será  priorizada  a
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distribuição dos processos por assunto, para maior agilidade dos votos, agrupando-se os

processos  rela;vos  a  invasões  de  áreas  verdes  em  um  segundo  bloco.  Nada  mais

havendo a ser tratado, a Presidente, às 11h30min, encerrou a reunião agradecendo a

presença  de  todos,  reunião  da  qual  eu,  Secretária  desta  Plenária,  Aline  Sartório

Raymundo,  lavrei  a presente ata,  que segue assinada por  mim e pela  Presidente da

reunião, acompanhada das listas de presença em anexo.

Assinaturas:

Andreia Pereira Carvalho

Presidente da Reunião - Secretária de Meio Ambiente

Aline Sartório Raymundo 

Secretária da Plenária
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