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Aos vinte e quatro do mês de maio de 2017, às 09h00, no Auditório da sede da APA do 1 

Mestre Álvaro, localizado à Rua dos Estudantes, Santo Antônio, Município da Serra, Estado 2 

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

COMDEMAS para a 185ª Reunião Plenária, conforme prévia convocação, com a finalidade de 4 

discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Verificação do Quórum e Abertura da sessão; 5 

2. Aprovação da ata da 184ª Reunião Plenária; 3. Informes gerais; 4. Relato de processos; 5. 6 

Distribuição de processos para relato na 186ª Reunião Plenária; e 6. Encerramento. A 7 

reunião foi aberta pelo Secretário Adjunto de Meio Ambiente, Ronaldo Freire Andrade, que 8 

informa a substituição do titular da pasta por motivo de convocação de urgência para 9 

reunião para tratar de assunto de interesse do município. Estão presentes em votação os 10 

Srs. Conselheiros: Priscila Letro Caldeira Vieira – Conselheira Titular/SEMMA; Gilberto José 11 

de Santana Junior – Conselheiro Titular/PROGER; Wellington Batista Ginzalfe - Conselheiro 12 

Titular/Câmara Municipal; Josebel Baptista – Conselheira Titular/Serviços Públicos; Carlos 13 

Alberto de Freitas Ribeiro – Conselheira Suplente/FTIES; Guilherme Ribeiro de Souza Lima  - 14 

Conselheiro Titular/FAMS; Fernanda da Silva Finamore – Conselheira Suplente/CDL; 15 

Fernanda Passamani – Conselheira Titular/ASES; Iberê Sassi – Conselheiro Titular/Instituto 16 

Goiamum; Alexandre D’Ávila Charpinel – Conselheiro Titular/Instituto BioEcologia; e Vergínia 17 

Januário dos Reis Rocha – Conselheira Titular/SESE. Estiveram também presentes a esta 18 

sessão Luciano Belcavello – representante da SEDU, Flavianna Pettersen Freire - 19 

representante da Arcelor Mittal, e o servidor da SEMMA Marco Casaes – Chefe da Divisão de 20 

Licenciamento Ambiental. Havendo quórum, deu-se início à reunião. O Presidente da 21 

Plenária inicia os trabalhos, na sequência dos pontos de pauta, com os seguintes 22 

encaminhamentos: 23 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h35 min, quando foi registrado quórum para deliberação. 24 

Item 2. Não havendo contribuições dos Srs. Conselheiros, foi aprovada a ata da 184ª 25 

Reunião Plenária sem ressalvas. 26 

Item 3. Nos informes gerais, o Presidente da Plenária comunica: I. A intensificação das ações 27 

de combate à ocupação irregular, especialmente nas áreas do Parque Jacaré, em Novo 28 

Horizonte, e São João de Carapina, em Carapina Grande. Informa que os movimentos de 29 
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ocupação irregular estão muito organizados e que o combate requer priorização no 30 

momento. II. A presença do representante da SEDU, Sr. Luciano Belcavello, que será 31 

oficialmente indicado para Conselheiro no COMDEMAS. III. Com a palavra, a Conselheira 32 

Verginia informa que por motivos de demandas na SESE, com indisponibilidade de dedicação 33 

de tempo, não poderá participar dos trabalhos em comissões do COMDEMAS neste período. 34 

III. Com a palavra, o Conselheiro Iberê comenta sobre a necessidade de se dar publicidade à 35 

constituição da APA Bicanga, tendo em vista que a área sofre com tentativas reincidentes de 36 

ocupação irregular. A Conselheira Priscila informa que a SEMMA tem dificuldades nas 37 

negociações com proprietários de terras para a constituição das APA’s. Complementa que o 38 

foco no momento é a tramitação do processo de constituição da APA do Mestre Álvaro e 39 

posteriormente da APA de Bicanga. O Conselheiro prossegue sugerindo a criação do Parque 40 

Natural Municipal de Carapebus, área com aptidão para parque urbano que possui atributos 41 

que demandam proteção. IV. O Presidente retoma a palavra e comenta sobre a palestra 42 

“Serra Cidade Sustentável”, realizada no dia 23 de maio na Câmara de Vereadores, informa 43 

que a PMS está convergindo para trabalhar e implantar a sustentabilidade no município e 44 

que ações já estão em andamento neste contexto. A Conselheira Josebel manifesta, e 45 

solicita o registro em ata, que considera um desprestígio os Conselheiros não serem 46 

inseridos em eventos deste tipo. O Conselheiro Gilberto comunica que o convite não foi 47 

divulgado pela PMS com antecedência que permitisse o repasse. O Conselheiro Carlos 48 

sugere a maior participação do Prefeito no COMDEMAS, como a abertura dos trabalhos 49 

anuais, a apresentação do planejamento da prefeitura. O Presidente reconhece a 50 

importância do trabalho dos Conselheiros para o desenvolvimento da política pública de 51 

meio ambiente e informa que as sugestões serão repassadas ao Presidente do COMDEMAS. 52 

V. Com a palavra, a Conselheira Priscila frisa a importância da votação da proposta do Termo 53 

de Referência de implantação do sistema de modernização do Licenciamento Ambiental. 54 

Sugere que as discussões sejam retomadas e a votação realizada na próxima reunião, tendo 55 

em vista a manifestação dos Conselheiros que relataram não terem recebido via e-mail o 56 

saldo do Fundo Municipal de Meio Ambiente para esta reunião.   57 

Item 4. Passou-se ao relato de processos. É solicitada a inversão de pauta para relato 58 

prioritário dos processos do Conselheiro Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES, que se 59 

ausentará da reunião para comparecer a compromisso pessoal. O Conselho acata. A 60 

Conselheira Verginia Januário dos Reis Rocha – SESE solicita a prorrogação dos seus relatos 61 

para a próxima reunião devido à indisponibilidade de tempo para elaboração dos pareceres. 62 

Desta forma, os processos nº. 28188/2016 e apensos (subitem 4.10), nº. 22860/2016 63 

(subitem 4.11), e nº. 42242/2016 (subitem 4.12) não constam neste item na presente ata. O 64 

Conselho acata.  4.6 – Processo nº. 68737/2015 e apensos – Gilson Guimarães Souza. 65 
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Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Constatado em 23/10/2015, às 66 

10:35 h a queima de resíduos (madeira, plástico, borracha) ao ar livre, causando poluição 67 

atmosférica, em um lote localizado na Avenida Manguinhos, ao lado da empresa Premobil. 68 

Auto de Infração n°. 8269756/2015 – Multa no valor de R$ 5.001,00. Autuada solicita a 69 

suspensão da multa alegando, dentre outros, que o evento que causou o fogo veio das 70 

adjacências do imóvel, que por sua vez, veio a adentrar ao interior do imóvel, ocasionando 71 

incêndio em materiais de uso do titular do imóvel; que houve somente perda significativa de 72 

bens e produtos da proprietária e não houve consequências significativas aos recursos 73 

naturais; sugere que tal fato ser de origem criminosa ou em razão de vandalismo. Decisão 74 

JAR n°. 018/2016, mantendo a multa. Recurso reitera os termos de defesa; solicita o 75 

cancelamento da multa, ou a redução do valor da multa, com conversão. Discussão e 76 

Deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da Multa 77 

em sua totalidade. Em regime de votação: à unanimidade com o relator pela manutenção da 78 

Multa em sua totalidade. 4.1 – Processo n°. 40838/2016 – Cemitério Arca de Noé Ltda ME. 79 

Relator: Josebel Baptista – Serviços Públicos. Ementa: Em vistoria realizada em 07/06/16 80 

para atendimento à denúncia n°. 455/16 foi constatado: disposição de resíduos diversos em 81 

aterro para ampliação da área do cemitério de animais, fato que já vinha ocorrendo há anos, 82 

bem como lançamento de efluente doméstico diretamente no solo. Trata-se de faixa de ZPA 83 

(Zona de Proteção Ambiental), observando-se supressão de remanescente de Mata 84 

Atlântica. O empreendedor não possui Licença Ambiental. Auto de Infração n°. 85 

8269996/2016 – Multa no valor de R$ 6.000,00 e Notificação n°. 8281997/2016 para 86 

requerimento de Licença Ambiental. Autuada solicita a suspensão da multa alegando, dentre 87 

outros, que requereu licenciamento ambiental imediatamente após a lavratura da 88 

Notificação n°. 8281997/2016; que não realizou aterro em ZPA, ou mesmo, lançamento de 89 

efluente em solo. Decisão JAR n°. 191/2016, mantendo a penalidade. Recurso reitera os 90 

termos de defesa; alega que a atividade realizada não é potencial ou efetivamente 91 

poluidora; que o aterro foi realizado por terceiros que invadiram a área; que o efluente 92 

doméstico lançado no solo pertence à chácara vizinha; requer a anulação da multa, ou a 93 

redução em 80%, ou ainda, sua reversão. Discussão e Deliberação: A Conselheira fez a 94 

leitura de seu relato, votando pela manutenção da Multa em sua totalidade. O Conselheiro 95 

Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES, solicita vistas ao processo com o intuito de 96 

averiguar se não se trata de disposição irregular de resíduos de construção civil causada 97 

previamente por construtoras, tendo em vista que na região era comum a ocorrência de tal 98 

fato. O Conselheiro Gilberto José de Santana Junior – PROGER, comenta sobre a importância 99 

da atuação enérgica da PMS no combate ao descarte irregular de resíduos de construção 100 

civil para que posteriormente o município não seja acusado de omissão. O Presidente 101 
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informa que a Fiscalização Ambiental está intensificando as ações para coibir o descarte 102 

inadequado de resíduos de construção civil. 4.2 - Processo n°. 11868/2015 e apensos – 103 

Marcelo de Almeida Junior. Relator: Iberê Sassi – Inst. Goiamum. Ementa: Dar início a 104 

atividade sem licenciamento ambiental e operar equipamento com eficiência reduzida 105 

(cabine de pintura), causando emissão de odor e incômodos à população. Auto de Infração 106 

n° 142/2015 – Multa no valor de R$ 7.002,00. Recurso requer a impugnação do auto de 107 

infração alegando possuir processo de Licenciamento Ambiental em tramitação (processo 108 

n°. 86569/2013) e não ter sido realizada qualquer medição que comprove a ineficiência da 109 

cabine de pintura. Decisão JAR n°. 158/2015, mantendo a multa com redução do valor para 110 

R$ 5.001,00 por exclusão da infração do artigo 116 do Decreto 078/2000. Recurso requer a 111 

suspensão da multa, ou a redução do seu valor, ou sua conversão. Discussão e Deliberação: 112 

O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da Multa em sua 113 

totalidade. Em regime de votação: à unanimidade com o relator pela manutenção da Multa 114 

em sua totalidade. 4.3 - Processo nº. 57282/2016 e apensos – Concessionária Saneamento 115 

Serra Ambiental S/A. Relator: Fernanda Passamani – ASES. Ementa: Em vistoria fiscal no dia 116 

14/09/2016 aproximadamente às 10:00 h foi constatado o lançamento de esgoto doméstico 117 

no solo sendo carreado para rede pluvial. O fato foi constatado na Rua Sete, no Bairro Civit 118 

II, em frente às empresas Novapol Plásticos LTDA e Mills Estruturas e Serviços de Engenharia 119 

S/A. Auto de Infração n.° 8270063/2016 – Multa, no valor de R$ 50.000,00. Autuada solicita 120 

a nulidade da multa em razão do erro na tipificação da conduta, da impossibilidade de 121 

responsabilização da autuada pelo ocorrido, da pronta atuação da Concessionária, dentro 122 

dos termos previstos no contrato assinado com a CESAN, da violação ao princípio da 123 

razoabilidade e insignificância, bem como, ante a ausência de dano ambiental decorrente do 124 

extravasamento da rede de esgoto. Decisão JAR n°. 224/2016, mantendo a multa. Recurso 125 

reitera os termos de defesa; solicita o cancelamento da multa, ou a redução em 80%, com 126 

conversão. Discussão e Deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pela 127 

manutenção da Multa em sua totalidade. Em regime de votação: à unanimidade com a 128 

relatora pela manutenção da Multa em sua totalidade. Absteve-se da votação a Conselheira 129 

Josebel Baptista, por atuar no COMDEMAS como representante das Concessionárias de 130 

Serviços Públicos que atuam no Município. 4.4 - Processo nº. 62321/2016 e apensos – 131 

Multiservice Empreendimentos e Participações LTDA. Relator: Fernanda da Silva Finamore – 132 

CDL. Ementa: Foi Autuado por constatação de realização de evento “Show Festas 2016” 133 

além do Limite de horário estipulado, descumprindo a condicionante 01 (um) da Autorização 134 

Ambiental n°. 018/2016 que definiu o início do evento às 20h00min do dia 29/10/2016 e 135 

término às 2h00min do dia 30/10/2016. O fato ocorreu no Parque de Exposição de Carapina, 136 

Rod. Contorno s/n BR 101 KM 01, Carapina, Serra/ES, às 2h40min. Auto de Infração n°. 137 
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8270104/2016 – Multa, no valor de R$ 30.003,00. Autuada solicita a suspensão da multa 138 

alegando, dentre outros, que em 01/08/2016 firmou contrato de Locação de espaço com a 139 

Work Show Produções e Entretenimentos Artísticos LTDA-ME, tendo como objeto a locação 140 

temporária do espaço para a realização de evento musical denominado “FESTEJA 2016”. 141 

Pelo contrato firmado entre as partes, cabia à autuada Multiservice a cessão do espaço para 142 

a realização do evento, sem qualquer dever ou obrigação na organização do evento; Afronta 143 

aos princípios constitucionais da Proporcionalidade e Razoabilidade; No Auto de Infração 144 

não foi caracterizado o dano ambiental. Recurso reitera os termos de defesa; solicita o 145 

cancelamento da multa, e a nulidade do Acórdão da decisão em primeira instância. 146 

Discussão e Deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela 147 

manutenção da Multa em sua totalidade. Em regime de votação: à unanimidade com a 148 

relatora pela manutenção da Multa em sua totalidade. 4.5 - Processo n°. 15953/2016 e 149 

apensos – Fibria Celulose S/A. Relator: Guilherme Ribeiro de Souza Lima – FAMS. Ementa: 150 

Em 08/03/2016, foi constatada disposição de resíduo sólido no solo, sem tratamento prévio. 151 

Auto de Infração n°. 8269862/2016 – Multa no valor de R$ 10.000,00. Autuada solicita a 152 

suspensão da multa alegando, dentre outros, que o tipo infracional em questão não se aplica 153 

ao caso em exame. Os resíduos a que se refere o auto ora impugnado são de natureza 154 

absolutamente estranha à atividade econômica exercida pela defendente, eis que se trata 155 

de resíduos sólidos urbanos. Vários pontos de suas áreas de plantio comercial têm sido 156 

usados pela comunidade como depósito clandestino de lixo. Decisão JAR n°. 172/2016, 157 

mantendo a multa. Recurso reitera os termos de defesa; solicita o cancelamento da multa, e 158 

a nulidade da Decisão JAR. Discussão e Deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu 159 

relato, votando pela anulação da Multa por entender que o resíduo depositado no local não 160 

pertence à autuada e proprietária da área, por considerar que a autuada tomou várias 161 

medidas para manter o cercamento da área e que as cercas são furtadas. O Conselheiro 162 

Gilberto José de Santana Junior – PROGER questiona como é possível ter certeza de que o 163 

resíduo não é da autuada. O Relator responde que não se trata de resíduo de processo 164 

produtivo da atividade exercida pela autuada. A Conselheira Josebel manifesta que é dever 165 

do proprietário zelar pela área para que nela não sejam realizados atos de irregularidade, e 166 

que este é o compromisso do proprietário com o município. O Conselheiro Iberê sugere a 167 

redução e compensação da Multa, considerando a colaboração da autuada e a retirada dos 168 

resíduos. O Conselheiro Gilberto José de Santana Junior – PROGER, enfatiza que a redução 169 

do valor da Multa deve ser dada quando houver o pedido de redução, que a redução em até 170 

80% do valor deve ser exigida ao Secretário de Meio Ambiente, e que a votação deve ser 171 

coerente com o pedido do autuado manifestado em seu recurso. O Conselheiro Iberê Sassi – 172 

Instituto Goiamum solicita vistas ao processo. 4.7 - Processo n°. 74891/2014 e apensos – 173 
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Dayan Mencer Telões LTDA. Relator: Wellington Batista Guizolfe – Câmara Municipal. 174 

Ementa: Em 24/09/2014, foi autuada por deixar de cumprir a condicionante n°. 15 da LMI n°. 175 

54/2012, caracterizando assim também, o descumprimento das condicionantes de 01 a 14 176 

da LMI n°. 54/2012. Auto de Infração n°. 8269114/2014 – Multa no valor de R$ 5.000,00. 177 

Auto de Infração n°. 8269114/2014 – Multa. Autuada solicita o cancelamento do Auto de 178 

Infração; Requer a supressão de todos os atos coercitivos até decisão final do Processo nº 179 

135785/2012; alega que não houve a possibilidade do contraditório e ampla defesa. Decisão 180 

JAR n°. 206/2016, mantendo a multa. Recurso reitera os termos de defesa; solicita o 181 

cancelamento da multa, e apresenta proposta para cumprimento das condicionantes ainda 182 

aplicáveis da LMI n°. 54/2012. O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela 183 

manutenção da Multa em sua totalidade. Em regime de votação: à unanimidade com o 184 

relator pela manutenção da Multa em sua totalidade. 4.8 - Processo n°. 53972/2016 e 185 

apensos – GBJ Metalmecânica LTDA ME. Relator: Priscila Letro C. Vieira – SEMMA. Ementa: 186 

Foi constatado, conforme Parecer Técnico SEMMA n°. 313/2016, que a referida empresa 187 

possui um campo de futebol, adjacente ao seu terreno, localizado em Zona de Proteção 188 

Ambiental. Em consequência da ocupação irregular houve alteração de aspecto de local 189 

especialmente protegido por lei (ZPA e APP). Auto de infração n°. 8270051/2016 – Multa no 190 

valor de R$ 50.001,00. Recurso alega que a real proprietária do terreno é a Metrológica 191 

Engenharia Ltda. E quando passou a utilizar o espaço em 2014, o campo de futebol já havia 192 

sido construído. Requer que seja declarada a nulidade do Auto de Infração, por irrefutável 193 

ilegitimidade passiva. Decisão JAR n°. 200/2016, mantendo a multa em sua totalidade. 194 

Recurso reitera os termos de defesa. A Conselheira baixa o processo em diligências 195 

solicitando à SEMMA o requerimento da certidão de ônus da propriedade. 4.9 - Processo n°. 196 

13332/2014 e apensos – Fibria Celulose S.A. Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha – 197 

SESE. Ementa: Efetuar a construção de uma represa sem licenciamento ambiental, alterando 198 

aspecto de local especialmente protegido por lei; o fato ocorreu em terreno da empresa, no 199 

Bairro São Francisco. Auto de infração n°. 8268694/2013 - Multa de R$ 300.000,00. Autuado 200 

solicita o cancelamento do auto aplicado, recusando a ocorrência das infrações. Decisão JAR 201 

n°. 108/2014, mantendo a multa. Recurso demonstra haver prévio licenciamento da 202 

barragem e reitera os termos da defesa. Foi relatado na 180ª Reunião Plenária, registrando o 203 

voto pela manutenção da multa em sua totalidade. Foi solicitado vistas pelo Conselheiro 204 

Júlio. O processo retornou de vista e será votado na 186ª Reunião Plenária. 4.13 a 4.43 - 205 

Processos nº. 11871/2015 e apensos, 11919/2015 e apensos, 11900/2015 e apensos - Neusa 206 

Gonçalves; 40092/2016 e apensos, 40365/2016 e apensos, 40089/2016 e apensos - Darli 207 

Prando; 52664/2014 e apensos, 58663/2013 e apensos, 52646/2014 e apensos - Fernando 208 

Antônio de Oliveira; 11885/2015 e apensos, 11909/2015 e apensos, 11927/2015 e apensos - 209 
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Iraci Rozendo Charille; 11882/2015 e apensos, 11907/2015 e apensos, 11930/2015 e 210 

apensos - Rosângela Miranda da Silva; 11892/2015 e apensos, 11898/2015 e apensos, 211 

11922/2015 e apensos - Valdely Manoel das Neves Corrêa; 11878/2015 e apensos, 212 

11902/2015 e apensos, 11961/2015 e apensos - Felipe dos Anjos Miranda; 11950/2015 e 213 

apensos, 11904/2015 e apensos, 11880/2015 e apensos - Jean Ribeiro Miranda; 11888/2015 214 

e apensos, 11912/2015 e apensos, 11926/2015 e apensos - Adilson Miranda; 58592/2016 e 215 

apensos - Edson Amaral Cazoto; 58550/2016 e apensos, 58540/2016 e apensos e 216 

58541/2016 e apensos - Douglas Ferreira Melo. Relator: Comissão Técnica. O Conselheiro 217 

Iberê, coordenador da Comissão Técnica de análise dos processos de ocupação do Cinturão 218 

Verde do Conjunto Habitacional Barcelona, faz relato manifestando o parecer da Comissão. 219 

Expõe pontos como a falta de prosseguimento das exigências do TAC; as inconsistências 220 

quanto à relação de nomes de munícipes que constam no cadastro, no TAC e nos autos de 221 

infração da SEMMA, ou seja, munícipes que constam no cadastro e que não constam na lista 222 

de autuados pela SEMMA, e/ou que não constam no TAC. Entende que o assunto demanda 223 

de novas discussões e ações com todos os envolvidos e propõe a suspensão do prazo para 224 

análise e julgamento para o tratamento entre a Comissão Técnica e os demais interessados. 225 

É aberta discussão e se chega ao consenso de que outras providências devem ser tomadas 226 

pela SEMMA para sanar os pontos acima citados, para que a ocupação irregular na APA 227 

Jacuném seja devidamente acompanhada e traga clareza para o julgamento dos autos. 228 

Registra-se, então, breve histórico dos processos acima referidos: inicialmente, foram 229 

distribuídos individualmente aos Conselheiros para análise e relato e, posteriormente, por 230 

decisão deste Conselho, foram recolhidos e redistribuídos à Comissão Técnica para análise 231 

conjunta. A Comissão, após apreciação, manifesta nesta Reunião Plenária que não possui 232 

condições de dar prosseguimento aos trâmites de análise, relato e julgamento pelos motivos 233 

supracitados. Decide-se então, nesta Plenária, baixar os processos em diligência à SEMMA 234 

para que as devidas providências sejam tomadas. O Conselho determina que na 186ª 235 

Reunião Plenária a SEMMA já deverá conceder informações sobre encaminhamentos 236 

adotados a partir da presente data. Item 5. É feito o sorteio e distribuição de processo para 237 

relato na 186ª Reunião Plenária. Item 6. Nada mais a ser tratado, o Presidente da Plenária, 238 

às 11h55min, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, 239 

Secretária desta Plenária, Jozibella Bridi Carleto, lavrei a presente ata, que segue assinada 240 

por mim e pelo Presidente da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 241 

Assinaturas:  242 
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Ronaldo Freire Dias 

Presidente da Reunião - Secretário Adjunto de Meio Ambiente 

 
 
 

 

Jozibella Bridi Carleto  

Secretária da Plenária 
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