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Ata da 140ª Reunião Ordinária do COMDEMAS, realizad a no dia 13/08/2013. 
 
No dia treze de agosto de dois mil e treze, às 09h, na Câmara de Dirigentes Lojistas da 
Serra - CDL, realizou-se a Reunião Ordinária do COMDEMAS – Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente da Serra, Estado do Espírito Santo. Presentes 11 (onze) 
Conselheiros, sendo 10 (dez) com direito a voto nesta sessão: João Ismael Ortulane 
Nardoto  – Secretario de Meio Ambiente, Presidente da Sessão; Maria Madalena Rodrigues 
Fraga Lorenção – representante da SEDUR; Ádson Lima – representante do Instituto 
Goiamum; Luciano Firme de Almeida – representante da CESAN;Maria José Rodrigues –  
representante da FAMS ;Helon Martins de Carvalho – representante da FAMS; Jaime 
Oliveira Veiga – representante da CREA-ES; Evandro Antônio Nascimento Borges – 
representante do CDL; Magno Alves de Queiroz – representante do CDL; Rubem Piumbini – 
representante da ASES; Herculano Sérgio Nogueira Ramos – representante da ESCELSA. 
Secretaria Executiva: Alexandre Azevedo Schlogel. 
O secretario João Ismael Ortulane Nardoto, se apresentou para presidir a reunião, 
informando que foi empossado como Secretario da SEMMA, no dia 22/07/2013, e solicitou o 
apoio dos conselheiros para sua gestão na Secretaria. Também registrou os 
agradecimentos ao antigo secretario Luiz Carlos Bezerra, que pediu sua exoneração do 
cargo por motivos particulares, realçando que o mesmo contribuiu com o município, com o 
seu trabalho em favor da causa ambiental da Serra. 
Processo nº 4502/2013 e apensos – Célio Antônio de Araújo  – Conselheiro Relator: 
Jaime Oliveira Veiga. 
O processo em questão, encontra-se inicialmente em poder do conselheiro Marco Antônio 
Oliveira, mas o mesmo foi repassado de última hora, ao seu suplente, o conselheiro Jaime 
Oliveira Veiga. Diante do exposto, o processo será julgado na próxima reunião. 
Processo nº 107451/2012 e apensos – Tin Stone Benef iciamento de Rochas Ltda  – 
Conselheiro Relator: Jaime Oliveira Veiga. 
O processo em questão, encontra-se inicialmente em poder do conselheiro Marco Antônio 
Oliveira, mas o mesmo foi repassado de última hora, ao seu suplente, o conselheiro Jaime 
Oliveira Veiga. Diante do exposto, o processo será julgado na próxima reunião. 
Processo nº 85895/2012 e apensos – Vivo SA  – Conselheira Relatora: Maria Madalena 
Rodrigues Fraga Lorençaõ. 
 A SEMMA aplicou o Auto de Infração nº 006.130/2012 – Multa no valor de R$ 125.001,00 
(cento e vinte e cinco mil e um reais), Auto de Infração nº 006.266/2012 – Embargo e Auto 
de Infração nº 006.392/2012 – Demolição, em desfavor da ora autuada, por prática de 
infração administrativa ambiental caracterizada pela construção, instalação e funcionamento 
de serviço de estação de rádio-base (ERB) sem licença ambiental. Primeiramente a 
conselheira procedeu à leitura de seu relato, com resumo sobre o fato ocorrido, alegando 
que os procedimentos fiscais adotados pela Secretaria de Meio Ambiente foram corretos e 
baseados na Lei nº 3453/2009 e no Decreto nº 3238/2010. Após o julgamento do processo 
sobredito, a conselheira relatora, sugere a manutenção da multa em sua totalidade.  
À unanimidade com a relatora. 
Processo nº 155152/2012 e apensos – Igreja Universa l do Reino de Deus  – Conselheiro 
Relator: Helon Martins de Carvalho. 
A SEMMA aplicou o Auto de Infração nº 0169/2012 – Multa, em desfavor do ora autuado, 
por prática de infração caracterizada pela realização queima de lixo ao ar livre, nos fundos 
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da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada na Av. Civit, 598, Laranjeiras, Serra/ES, no 
dia 19/10/2012. O valor da multa foi de R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais). Primeiramente o 
conselheiro procedeu à leitura de seu relato, com resumo sobre o fato ocorrido, onde 
ressalta que o auto de infração foi baseado no artigo 144 I, da Lei 2199/99. Além de alegar, 
que a empresa multada é uma renomeada instituição religiosa, sempre pautando sua 
conduta na legalidade, durante vários anos buscou promover o conforto espiritual, além de 
campanhas de cunho social, onde não causou nenhum dano ambiental ao local, e ao 
entorno. Porém o conselheiro Àdson Lima, afirma mais uma vez, que precisamos reavaliar o 
regimento, pois ou multa-se desproporcionalmente uma instituição ou não. Sendo assim, o 
conselheiro relator sugere a redução da multa em 50%, em seguida o presidente abre para 
votação. Votação: 8 (oito) foram a favor da redução  e 2 (dois) a favor da manutenção. 
Processo nº 12873/2013 e apensos –  G. R. Etiquetas e Rótulos Ltda .– Conselheira 
Relatora: Maria José Alves Ferreira. 
O processo em questão, não foi julgado pois a conselheira não compareceu a reunião. 
Diante do exposto, o processo será julgado na próxima reunião. 
Processo nº 2032/2013 e apensos –  Serra Locação Ltda .– Conselheiro Relator: 
Luciano Firme de Almeida. 
O processo em questão não foi julgado, pois o conselheiro relator não conseguiu realizar a 
vistoria à empresa em tela, para reunir mais elementos técnicos a analise. O mesmo alega 
ser de suma importância tal procedimento. Diante do exposto, o processo será julgado na 
próxima reunião. 
Processo nº 158069/2013 e apensos –  C e F Comércio de Utilidades Ltda – 
Conselheiro Relator: Helon Martins de Carvalho. 
 Em 23/08/2012, esta SEMMA, por meio de seus agentes fiscais, lavrou o auto de infração 
nº 4584/2012 Multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo por descrição da infração 
“utilização de caixa de som amplificada voltada para via pública”. O fato ocorreu no dia 
23/08/2012 na Avenida Central, nº 423, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 
Primeiramente o conselheiro procedeu à leitura de seu relato, com resumo sobre o fato 
ocorrido, no qual segundo ele, o autuado requereu o cancelamento da multa, emitido pela 
fiscalização ambiental. Consta no relatório da fiscalização, que o autuado já havia sido 
multado por meio do auto 4584/2012 e embargado pelo auto 8434/2012. Na ocasião a multa 
fora cancelada, pois o mesmo se comprometeu a não mais utilizar equipamento se 
sonorização de tal forma, porém, houve uma situação reincidente. Diante do exposto, foi 
concedida ao autuado a chance de “aprender com o primeiro erro”, o que não ocorreu. O 
presidente abre para votação. À unanimidade com a relator. 
Processo nº 40652013 e apensos –  L.F. de Lima-Recanto de Manguinhos  – 
Conselheiro Relator: Helon Martins de Carvalho. 
Em 15/01/13, esta SEMMA, por meio de seu agente fiscal Thiago Lima Peixoto Costa, 
lavrou o Auto de Infração nº 8224/2013 – embargo, tendo por descrição da infração 
“Operação de atividade com potencial poluidor, realização de música ao vivo, sem licença 
municipal de operação”. Primeiramente o conselheiro procedeu à leitura de seu relato, com 
resumo sobre o fato ocorrido, no qual relata que a defesa afirma que houve a contratação de 
projeto de tratamento acústico, por parte do empregado, e que já houve solicitação da 
declaração de dispensa ambiental para atividade de Bar e Restaurante. Ficou constatado, 
também, que o estabelecimento não dispõe de alvará de funcionamento. Por fim relata que, 
avaliando-se o histórico apresentado, o funcionamento de música ao vivo já causou 
transtorno a vizinhança, ressaltando a importância da manutenção do embargo, até que os 
órgãos municipais vinculados ao tipo de atividade, emitam suas licenças ou autorizações 
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para funcionamento, e se for o caso, documento hábil concluindo pela dispensa desses. Por 
fim, o conselheiro sugere ao conselho a manutenção do auto, logo em seguida o presidente 
abre para votação.À unanimidade com o relator.   
Processo nº 30124/2013 e apensos –  Companhia  Espírito Santense de Saneamento  –
CESAN – Conselheiro Relator: Àdson Lima.  Em 10/04/2013, esta SEMMA, por meio de 
seus agentes fiscais Aldemir Teixeira Ribeiro e Patrícia T. Gonçalves Anastácio, lavrou o 
Auto de Infração n.º 142/2013 (multa) valor de R$ 10.000,01 (dez mil e um reais), tendo por 
descrição de infração “Lançamento de esgoto doméstico sem tratamento no solo, carreando 
para a rede pluvial”. 
O fato ocorreu em via pública no bairro Valparaíso (em frente ao Condomínio Costa do 
Marfim), Serra, ES. 
Em reunião do Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente – COMDEMAS, realizada 
no dia 13/08/2013, o processo em questão, entrou em pauta, onde compareceram para 
defender o mesmo, as senhoras Aparecida Santini Lírio, Juliane Gracomin B.O, e o senhor 
Antoyr José Marochio Júnior. A senhora Aparecida Santini Lírio, pede vistas do processo 
para maiores esclarecimentos, porém o conselheiro Àdson Lima, informa que se ela pedir 
vistas não haverá julgamento no momento, após estar ciente da situação ela retira o pedido 
de vistas. Na seqüência a senhora Juliane Gracomin B.O, representando a CESAN, do setor 
de tratamento de esgoto, relata que, a população lança, com freqüência, diferentes 
materiais, que acaba culminando no entupimento das redes. Logo após, vem o 
pronunciamento do senhor Antoyr José Marochio Júnior, que conclui e ressalta, que a 
CESAN já foi solicitada mais de três vezes para ir ao local, para realizar o desentupimento 
da rede, onde e nítido, a presença de vários tipos de lixo, muita gordura e outras 
substâncias. Informa, ainda, que, quando ocorre o transbordamento a CESAN, a mesma 
prioriza esse tipo de ocorrência. Diante do exposto, a conselheira Madalena, aconselha a 
CESAN enviar um ofício a Secretaria de Saúde, comunicando o ocorrido. O conselheiro 
Helon afirma que, já passou próximo ao local, e visualizou até sofá velho descartado. Relata 
também, que já foi solicitado à retirada do esgoto da região, onde seria até melhor para o 
Parque da Cidade.  Antoyr José Marochio Júnior, pede a palavra, e alega que, já existe um 
planejamento para a retirada do esgoto daquela região, e que o mesmo seria transferido 
para a rede de tratamento de Manguinhos. Por fim, o conselheiro relator pediu diligência do 
processo para melhor analisar a situação, e o Secretario Municipal de Meio Ambiente, João 
Ismael Ortulane Nardoro, convida os representantes da CESAN, para marcar uma reunião, 
na qual será discutidos tal assunto, e verificar a melhor maneira de resolver o problema em 
evidência. Os representantes da CESAN relataram, estarem sempre prontos para atender 
as emergências, ou qualquer outra de competência da companhia. Votação: conselheiro 
relator pediu diligência.       
Processo nº 32169/2013 e apensos –  Condomínio Itatiaia Aldeia Parque  – Conselheiro 
Relator: Luciano Firme de Almeida. 
O processo em questão não foi julgado, pois o conselheiro relator não conseguiu realizar a 
vistoria no local, para reunir mais elementos técnicos para analise do caso em tela. Diante 
do exposto, o processo será julgado na próxima reunião. 
Processo nº 1598412013 e apensos – Interlagos Auto Center Ltda  – Conselheiro 
Relator: Àdson Lima. 
Em 29/11/2012, esta SEMMA, por meio de seus agentes fiscais Simone Matoso L. Costa e 
Renato A. Belfort, lavrou o Auto de Infração nº 45/2012 - Multa, no valor de R$ 10.001,00 
(dez mil e um reais) tendo por descrição de infração “descumprir condicionante de Licença 
Ambiental”. 
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A infração ocorreu na Avenida Rômulo Castelo, nº 444, esquina com a Rua I/sobre loja, 
bairro Castelandia, Serra, ES. Primeiramente o conselheiro procedeu à leitura de seu relato, 
com resumo sobre o fato ocorrido, considerando que, conforme art. 60, da lei 2.199/1999, a 
empresa violou as normas de conduta deste código, descumprindo as determinações de 
caráter normativo da SEMMA. Segundo conselheiro, ignorar a infração cometida, a cancelar 
o auto, não seria justo, entretanto, o mesmo ressalta, em plenária, a indignação com os 
valores excessivos de algumas multas, e solicita providências da SEMMA para ajuste, na 
qual sugere para esse caso, que a multa seja reduzida em 50% em sua totalidade. Votação: 
9 (nove) foram a favor da redução  e 1 (um) a favor da manutenção. 
O presidente submeteu ao plenário a proposta de ser constituída uma comissão, para 
estudar a criação da Câmara Técnica e a elaboração da minuta do regimento, para ser 
apreciada pelo COMDEMAS, sendo indicados os Conselheiros: Àdson Lima; Helon Martins 
de Carvalho; Luciano Firme de Almeida e Rubem Piumbini. 

 
João Ismael Ortulane Nardoto (Presidente) ______________________________ 
Secretário Municipal de Meio Ambiente. 
 
Alexandre A. Schlogel (Secretário Executivo) ____________________________ 
Assessor Técnico da Secretaria de Meio Ambiente. 

 
Maria Madalena Rodrigues Fraga Lorenção (Titular) ________________________ 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 
Helon Martins de Carvalho (Titular) _______________________________________ 
FAMS – Federação das Associações de Moradores da Se rra. 

 
Maria José Rodrigues (Suplente) __________________________________________ 
FAMS – Federação das Associações de Moradores da Se rra. 

 
Ádson Lima (Titular) ____________________________________________________ 
Organização Não-Governamental – Instituto Goiamum. 

 
Jaime Oliveira Veiga (Suplente) ___________________________________________ 
CREA-ES. 

 
Rubem Antônio Piumpini (Suplente) ________________________________________ 
ASES – Associação dos Empresários da Serra. 

 
Evandro Antônio Nascimento (Titular) _______________________________________ 
Câmara dos Dirigentes Lojistas da Serra – CDL. 

 
 

Magno Alves Queiroz (Suplente) ___________________________________________ 
Câmara dos Dirigentes Lojistas da Serra – CDL. 

 
Luciano Firme de Almeida (Titular) _________________________________________ 
CESAN. 
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Herculano Sérgio Nogueira Ramos (Titular) __________________________________ 
EDP ESCELSA. 

 
 
 
 
 

 


