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Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2015, às 09h30, 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 164ª 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 163ª Reunião Plenária; 3. 6 

Informes Gerais; 4. Distribuição de processos para relato na 165ª Reunião Plenária; 5. 7 

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

aberta inicialmente pela Secretária Adjunta de Meio Ambiente e Secretária Executiva do 9 

COMDEMAS, Sra. Graciele Petarli Venturoti, e, em seguida, presidida pela Sra. Secretária 10 

de Meio Ambiente, Andreia Pereira Carvalho, estando presentes em votação os Srs. 11 

Conselheiros: Aline Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA; Alessandro 12 

Montenegro Bayer – Conselheiro Titular – SEPLAE; Gilberto José de Santana Junior – 13 

Conselheiro Titular/PROGER; Herculano Sérgio Nogueira Ramos – Conselheiro 14 

Titular/SERVIÇOS PÚBLICOS; Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – Conselheiro 15 

Suplente/FTIES; Helon Martins de Carvalho – Conselheiro Titular/FAMS; Fernanda da 16 

Silva Finamore – Conselheira Suplente/CDL; Rubem Antônio Piumbini – Conselheiro 17 

Suplente – ASES; Felippe Corrêa Leão – Conselheiro Suplente/ONG; e Victor José Macedo 18 

Queiroz de Lima – Conselheiro Titular/ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. Havendo 19 

quórum, deu-se início à reunião. A Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na 20 

sequência dos pontos de pauta, com os seguintes encaminhamentos: 21 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h30, quando foi registrado quórum para deliberação. 22 

Item 2. Não havendo contribuições dos Srs. Conselheiros, foi aprovada a ata da 163ª 23 

Reunião Plenária sem ressalvas. 24 

Item 3. Nos informes gerais foram feitos esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: i) 25 

APA Mestre Álvaro – foi informado aos Srs. Conselheiros os últimos andamentos relativos 26 

a essa Unidade de Conservação, especialmente junto ao IDAF e ao IEMA, para anexação 27 

da área do Jardim Botânico e do Horto Municipal à APA e a ordem de serviço para início 28 

das obras de implantação da sede da APA; foi informado, também, que está prevista 29 

para a próxima reunião plenária uma apresentação da SEMMA acerca da APA Mestre 30 



ATA DA 164ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 28/07/2015  
 

 Fl. 2/9 

Álvaro e do Plano de Manejo já concluído, seguida de distribuição do processo para 31 

relato; diante disso, o Conselheiro Alessandro pediu que a SEMMA faça o envio prévio da 32 

apresentação aos Conselheiros para que possam se inteirar do assunto; ii) Em virtude de 33 

questionamentos levantados, foi informado aos Srs. Conselheiros que a SEMMA vem 34 

encaminhando informações de autuações ao MP por força do que determina o Decreto 35 

078/2000, porém estão sendo enviados somente aqueles relacionados a infrações que 36 

retratem a ocorrência de dano ambiental (ex. intervenção em APP ou ZPA, impacto sobre 37 

recursos hídricos e disposição irregular de resíduos sólidos), como consta no Decreto; foi 38 

ressaltado que a SEMMA foi oficiada pelo MP por não estar remetendo tais cópias, sendo-39 

lhe requerido o envio de cópia dos autos assim que emitidos, independente de defesa ou 40 

recurso; e iii) foi informada a substituição dos Conselheiros representantes da SEPLAE, 41 

em virtude do desligamento dos servidores que atuavam no COMDEMAS. Ao final dos 42 

informes, o Conselheiro Helon pediu a palavra e informou que foi nomeado e tomou 43 

posse do cargo de Fiscal Municipal, para o qual havia sido aprovado no último Concurso 44 

Público realizado, motivo pelo qual informou que não mais fará parte do COMDEMAS na 45 

representação da FAMS, haja vista que estaria representando a Sociedade Civil sendo 46 

parte do Poder Executivo Municipal, podendo ferir a paridade do Conselho; solicitou que 47 

a SEMMA oficie a FAMS para indicação de novo Conselheiro, em sua substituição.  48 

Item 4. A distribuição de processos foi feita por sorteio durante os relatos. 49 

Item 5. Iniciou-se o relato de processos. Processo n.º: 57430/2014 e apensos – 50 

Condomínio Residencial Civit Setor A2. Relator: Herculano Sergio Nogueira Ramos. 51 

Vistas: Julio Cesar Tavares Portela. Ementa: Lançar esgoto doméstico na rede pluvial 52 

sendo o mesmo carreado para a área do cinturão verde do bairro Morada de Laranjeiras. 53 

Auto de Infração 8269007/2014 - multa de R$ 15.002,00. Impugnação solicita anulação 54 

do Auto de Infração alegando que a fiscalização não foi precisa na avaliação do ocorrido, 55 

uma vez que aos fundos do Condomínio há vários outros que poderiam estar lançando o 56 

esgoto, e que os fiscais não buscaram conhecer o SES do condomínio para identificar se 57 

era o causador do dano. Decisão JAR nº 362/2014 mantendo a multa, podendo ser 58 

convertida em serviços ambientais. Recurso reitera os termos da defesa. Discussão e 59 

deliberação: O Conselheiro Júlio expôs que, ao compulsar os autos, não conseguiu 60 

identificar a localização exata das caixas identificadas pelo DFA como origem da infração 61 

registrada, tendo ido a campo para verificar. No entanto, informou que em vistoria 62 

também não conseguiu identificar as caixas tal como indicadas no Relatório da 63 

Fiscalização, mas que a região possui três Condomínios e não foi comprovado como o 64 

DFA concluiu que aquelas seriam de responsabilidade da autuada. Por esse motivo, 65 

opinou por baixar o processo em diligência, para que a Fiscalização vá a campo, 66 

juntamente com ele, com o apoio da Concessionária de Saneamento Serra Ambiental, se 67 

for o caso, para comprovar a responsabilidade do Condomínio sobre as caixas indicadas 68 
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na autuação. O Conselheiro Herculano esclareceu que seu relato inicial foi feito com base 69 

na documentação contida nos autos, entendendo que os fiscais haviam verificado esses 70 

aspectos. Diante do exposto, a Presidente solicitou aos Conselheiros, devido aos prazos 71 

que devem ser cumpridos e à periodicidade de realização das reuniões do COMDEMAS 72 

ser apenas mensal, que quando identificada a necessidade de informações 73 

complementares ou diligência dos autos, seja informado de imediato à Secretária 74 

Executiva a fim de agilizar as análises, fazendo-o antes das reuniões. Processo baixado 75 

em diligência. Processo n.º: 91.736/2014 e apensos – Companhia Espírito Santense de 76 

Saneamento. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. Ementa: Lançar esgoto 77 

doméstico no solo, atingindo curso d'água (córregos contribuintes para a Lagoa 78 

Jacuném), alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por lei, APA da 79 

Lagoa Jacuném, em 08/12/14, em frente à residência nº. 698 na Av. Região Sul, na área 80 

de servidão da CESAN, bairro Barcelona. Auto de Infração nº. 8269248/2014, valor R$ 81 

250.000,00. Impugnação da Cesan nega a prática de infrações, aduz existência de vícios 82 

formais no Auto e sustenta ausência de responsabilidade pelo fato, por não haver nexo 83 

causal entre a conduta e o dano ocorrido; alega bis in idem e valoração abusiva e ilegal 84 

do valor da multa. Decisão JAR nº. 108/2015 mantendo a multa em sua totalidade e 85 

determinando a apresentação de um PRAD. Recurso reitera os termos da defesa e não se 86 

reporta ao PRAD; requer cancelamento ou redução da multa em 80%. Discussão e 87 

deliberação: O Conselheiro Carlos fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção 88 

da multa na sua integralidade. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, pela 89 

manutenção da multa, com abstenção do Conselheiro Herculano, por representar a 90 

categoria de Concessionária de Serviços Públicos. Processo n.º: 92.550/2014 e apensos 91 

– Companhia Espírito Santense de Saneamento. Relator: Carlos Alberto de Freitas 92 

Ribeiro. Ementa: Lançar efluente doméstico (esgoto) in natura diretamente na Lagoa 93 

Pau Brasil, localizada no bairro Helio Ferraz, com transbordamento de PV localizado na 94 

Rua que margeia a referida lagoa, próximo à EEEB, em 15/12/14. Auto de Infração nº. 95 

8269249/2014, valor R$ 260.000,00. Impugnação nega prática de infração, alegando que 96 

existe vício formal no preenchimento do auto, não constando o endereço da ocorrência 97 

da infração, que não há nexo causal entre conduta e dano haja vista excludente de 98 

responsabilidade, ocorrência de bis in idem e que o valor é abusivo e ilegal, por 99 

ultrapassar o máximo previsto e não observar os critérios do art. 169 da Lei Municipal 100 

2199/99. Decisão JAR nº. 110/2015, mantendo a multa. Recurso argumenta que as 101 

fortes chuvas ocorridas no período impossibilitaram acesso de caminhões de maior porte 102 

ao local, sendo possível apenas em 22/12 realizar a manutenção da rede em atendimento 103 

ao chamado de um morador, ocorrido em 01/12. Acrescenta os problemas causados pela 104 

população devido ao descarte irregular de lixo que obstrui PVs, que a Prefeitura por 105 

vezes danifica redes de esgoto e PVs ao passar com maquinário de limpeza, que não há 106 
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rede de drenagem e calçamento no trecho, cuja responsabilidade é do Município, que 107 

não resolveu o problema antes por motivos alheios à sua vontade. Reitera ter ocorrido 108 

bis in idem, e reforça que se aplica tão somente o art. 22 do Decreto 78/00. Questiona o 109 

grande número de autuações registradas entre novembro/14 e março/15, e seus valores. 110 

Requer a insubsistência do Auto, o reconhecimento do bis in idem pelo art. 26 do 111 

Decreto ou a redução da multa considerando que a Cesan reparou o dano assim que 112 

tomou ciência e que o dano foi mínimo e de natureza leve. Discussão e deliberação: O 113 

Conselheiro Carlos fez a leitura de seu relato, indicando que opinou por cancelar a multa 114 

referente ao art. 26 do Decreto nº. 78/2000, por não ter sido o lançamento provocado de 115 

forma intencional pela autuada com a finalidade de diluição. Em regime de votação: à 116 

unanimidade, com o relator, pela redução da multa para o valor de R$ 250.000,00, com 117 

abstenção do Conselheiro Herculano, por representar a categoria de Concessionárias de 118 

Serviços Públicos. Processo n.º: 86769/2014 e apensos – Rafael Domingos Castro 119 

Neves. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. Vistas: Iberê Sassi. Ementa: Realizar 120 

atividade de construção de alvenaria (muro) dentro do curso d'água (rio) sem 121 

autorização ambiental alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por lei. 122 

Fica advertido a paralisar de imediato com a referida construção. Fato ocorreu na rua 123 

gota d'água em frente à praia de Bicanga. Auto de Infração nº. 069/2014, multa de R$ 124 

16.003,00. Impugnação alega que o muro já tem mais de 30 anos, e que estava apenas 125 

fazendo reparos; que teve seu direito de defesa cerceado e que a autuação viola a 126 

segurança jurídica perante ausência de proporcionalidade/razoabilidade. Decisão JAR 127 

577/2014, mantendo a multa. Recurso indica que possui propriedade da área até os 128 

limites com o curso d'água, sendo-lhe permitido estabelecer o muro, e reitera os termos 129 

da defesa, questionando a decisão JAR. Requer o cancelamento da multa, sua conversão 130 

em serviços ambientais ou redução do valor. Discussão e deliberação: O Conselheiro 131 

Felippe, representando o Conselheiro Iberê, fez a leitura do relato, indicando que, de 132 

acordo com imagens levantadas em 2003, 2007 e 2009 não foi verificado o muro, 133 

condição esta, inclusive, que não havia sido comprovada pela autuada em seu recurso. 134 

Assim, votou pela manutenção integral da multa, intimação da autuada para a retirada 135 

do muro e recuperação da área. A Presidente reforçou a importância da região em que 136 

houve a construção, corroborando om a demolição do muro. O Conselheiro Carlos 137 

esclareceu que inicialmente não conhecia os detalhes trazidos pelos Conselheiros Iberê e 138 

Felippe, e que após conversar com os citados Conselheiros pôde entender melhor a 139 

situação da área, motivo pelo qual revê o seu voto inicial, acompanhando o voto do 140 

Conselheiro Iberê. Em regime de votação: à unanimidade, com o relator, em processo de 141 

vistas, pela manutenção integral da multa, com demais obrigações a serem incluídas nos 142 

termos do Processo nº. 86.764/2014, referente ao embargo. Processo n.º: 86.764/2014 143 

e apensos – Rafael Domingos Castro Neves. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 144 
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Vistas: Iberê Sassi. Ementa: Realizar atividade de construção de alvenaria (muro) 145 

dentro do curso d'água (rio) sem autorização ambiental alterando assim o aspecto de 146 

local especialmente protegido por lei. Fica advertido a paralisar de imediato com a 147 

referida construção. Fato ocorreu na rua gota d'água em frente à praia de Bicanga. Auto 148 

de Infração nº. 067/2014, Embargo. Impugnação alega que o muro já tem mais de 30 149 

anos, e que estava apenas fazendo reparos; que teve seu direito de defesa cerceado e 150 

que a autuação viola a segurança jurídica perante ausência de proporcionalidade e 151 

razoabilidade. Decisão JAR 578/2014, mantendo o embargo. Recurso indica que possui 152 

propriedade da área até os limites com o curso d'água, sendo-lhe permitido estabelecer o 153 

muro, e reitera os termos da defesa, questionando a decisão JAR. Requer o 154 

cancelamento do embargo. Discussão e deliberação: O Conselheiro Felippe, 155 

representando o Conselheiro Iberê, fez a leitura do relato, indicando que, de acordo com 156 

imagens levantadas em 2003, 2007 e 2009 não foi verificado o muro, condição esta, 157 

inclusive, que não havia sido comprovada pela autuada em seu recurso. Assim, votou 158 

pela manutenção do embargo, intimação da autuada para a retirada do muro e 159 

recuperação da área. A Presidente reforçou a importância da região em que houve a 160 

construção, corroborando om a demolição do muro. O Conselheiro Carlos esclareceu que 161 

inicialmente não conhecia os detalhes trazidos pelos Conselheiros Iberê e Felippe, e que 162 

após conversar com os citados Conselheiros pôde entender melhor a situação da área, 163 

motivo pelo qual revê o seu voto inicial, acompanhando o voto do Conselheiro Iberê. Em 164 

regime de votação: à unanimidade, com o relator, em processo de vistas, pela 165 

manutenção do embargo, intimação da autuada para a retirada do muro e recuperação 166 

da área, devendo previamente submeter à aprovação da SEMMA um PRAD. Processo 167 

n.º: 49962/2014 e apensos – Metal Soluções Ltda EPP. Relator: Felippe Corrêa Leão. 168 

Ementa: Realizar aterro e terraplenagem de aproximadamente 1000 m² em uma área 169 

classificada como Zona de Proteção Ambiental, desprovido de licenciamento ambiental; 170 

área localizada na Rua Natal, s/n, Portal dos Laranjais. Auto de Infração nº. 171 

8268835/2014, valor R$ 35.000,00. Impugnação alega que a empresa não efetivou 172 

parcelamento do solo (loteamento), que não deu início à operação de atividade ou 173 

empreendimento potencialmente poluidor, que o terreno não está em ZPA, que a PMS 174 

expediu anuência para a empresa instalar suas atividades no terreno, que é EPP, que não 175 

gerou qualquer dano ao patrimônio ambiental, que não foi apresentado laudo que 176 

indique a metragem da área aterrada/terraplenada e que foi um vizinho do terreno que, 177 

de má fé, colocou máquinas em sua área a fez o despejo de material. Decisão JAR nº. 178 

471/2014, reduzindo o valor da multa para R$ 30.000,00 pelo reenquadramento do art. 179 

116 como EPP, e determina apresentação de PRAD.  Recurso reitera os termos da defesa 180 

e requer a anulação da multa, sua redução, conversão em serviços de caráter ambiental 181 

e/ou celebração de Termo de Compromisso no qual se obriga a adotar as medidas 182 



ATA DA 164ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 28/07/2015  
 

 Fl. 6/9 

necessária para sanar o dano e recuperar a área, estabelecendo-se um TR. Discussão e 183 

Deliberação: O Conselheiro Felippe informou que, embora tenha feito o relato deste 184 

processo, não o localizou. Assim, pediu sua retirada de pauta e inclusão na próxima 185 

plenária, para que providencie cópia, sendo acatado. Processo n.º: 92.543/2014 e 186 

apensos – Tin Stone Beneficiadora de Rochas Ltda. Relator: Felippe Corrêa Leão. 187 

Ementa: Atividade de aterro e terraplenagem estava atingindo área de vegetação 188 

remanescente de Mata Atlântica e, assim, estar alterando o aspecto de local 189 

especialmente protegido por lei, não autorizado pelos órgãos competentes (fato ocorreu 190 

aos fundos da empresa). Auto de Infração nº. 000134/2014, Embargo. Impugnação 191 

alega que a empresa possui a LMO nº. 116/2012 e que todas as condicionantes foram 192 

cumpridas, que os resíduos que estavam sendo depositados não ofereciam prejuízo ao 193 

meio ambiente e que a alteração paisagística mencionada estava autorizada pela licença 194 

concedida; declara também ser microempresa, devendo ser levado em consideração. 195 

Decisão JAR nº. 052/2015 mantendo o embargo e determinando a apresentação de um 196 

PRAD. Recurso reitera os termos da defesa o cancelamento do embargo. Discussão e 197 

deliberação: O Conselheiro Felippe fez a leitura do seu relato, esclarecendo que no 198 

licenciamento não foi considerada a área total nem tampouco a existência de vegetação 199 

(APP), motivo pelo qual votou pela manutenção do embargo até delimitação da área e 200 

apresentação de um PRAD à SEMMA, que deverá ser aprovado para então dar-se início à 201 

implantação do mesmo. O Conselheiro Vitor opinou pela necessidade de definição do 202 

tamanho da área a ser recuperada, ao que o Conselheiro Felippe indicou que seja 203 

recuperada em dobro o montante da área impactada que extrapolou os limites do 204 

licenciamento, e observada a legislação vigente. A Conselheira Aline, corroborada pela 205 

Presidente, sugeriu que o desembargo fosse autorizado após aprovação do PRAD pela 206 

SEMMA. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, acompanhando a sugestão 207 

da SEMMA, pela manutenção do embargo até delimitação da área efetivamente 208 

licenciada e aprovação, junto à SEMMA, de um PRAD, que deverá ser implantado após 209 

aprovado, considerando a necessidade de recuperar em dobro o montante da área 210 

impactada que extrapolou os limites do licenciamento ou está em desacordo com a 211 

legislação vigente. Processo n.º: 941/2015 e apensos – Tin Stone Beneficiadora de 212 

Rochas Ltda. Relator: Felippe Corrêa Leão. Ementa: Dispor resíduos sólidos no solo 213 

sem tratamento adequado (entulho de construção civil, gesso, ferragens) e por alterar o 214 

aspecto de local especialmente protegido por lei, Área de Preservação Permanente, 215 

devido a atividade de aterro e terraplenagem ter atingido vegetação remanescente de 216 

Mata Atlântica localizada nos fundos da empresa. Auto de Infração nº 8269268/2014 - 217 

Multa de R$ 55.002,00. Impugnação alega que a empresa possui licença válida para 218 

terraplenagem e aterro, e que suas condicionantes estão sendo cumpridas; que os 219 

materiais dispostos na área não apresentam risco ambiental e que a alteração 220 
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paisagística foi realizada de acordo com autorização da SEMMA; alegou também ser EPP, 221 

devendo a multa ser reenquadrada. Decisão JAR nº. 084/2015, reduzindo a multa para 222 

R$ 51.002,00, devido ao reenquadramento da infração contida no art. 38 do Decreto 223 

78/00. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação do auto ou sua redução 224 

em 80% devido às dificuldades financeiras da autuada. Discussão e deliberação: O 225 

Conselheiro Felippe fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção integral da 226 

multa, acompanhando a Decisão JAR, podendo haver conversão. O Conselheiro Carlos 227 

sugeriu aplicar redução no valor da multa, em 50%, por se tratar de uma EPP, sendo 228 

esclarecido que a multa já está no valor mínimo de acordo com o Decreto nº. 78/2000. O 229 

Conselheiro Vitor reiterou a necessidade de revisão dos valores da tabela do Decreto, ao 230 

que a Presidente sugeriu enviar a legislação do IEMA para os Conselheiros conhecerem e 231 

avaliarem como base da proposta para revisão da legislação utilizada pela da SEMMA. 232 

Helon relatou que em regra as autuações são tratadas por meio de lei e que a Lei de 233 

Crimes Ambientais deve ser considerada, ao que a Presidente esclareceu que a 234 

quantificação da multa no IEMA não é feita em Lei, mas por meio de uma Instrução 235 

Normativa – IN. O Conselheiro Piumbini relatou sua preocupação em relação a 236 

subsistência das empresas em virtude dos valores dos autos, podendo culminar em 237 

fechamento de algumas empresas, ao que a Presidente esclareceu que existe a 238 

possibilidade de dividir o valor a ser pago e da conversão, e que o que ainda se vê é que 239 

mesmo tendo as autuações, as autuadas ainda continuam a intervenção, demonstrando 240 

o desrespeito à Fiscalização. O Conselheiro Gilberto reforçou que a redução de multas 241 

deve estar amparada em uma fundamentação jurídica. Em regime de votação: à 242 

unanimidade com o relator, pela manutenção da multa, com a abstenção do Conselheiro 243 

Carlos, por entender que seriam necessários esclarecimentos adicionais em relação ao 244 

processo para subsidiar sua decisão, não tendo formado convicção para julgamento. 245 

Processo n.º: 65.997/2014 e apensos – Companhia Espírito Santense de Saneamento. 246 

Relator: Iberê Sassi. Ementa: Lançar esgoto doméstico no solo, carreando para curso 247 

d'água e modificar o aspecto de local especialmente protegido por lei, sendo este o 248 

Córrego Laranjeiras, que passa pelo bairro Taquara I (rua atrás do Condomínio Itatiaia 249 

Aldeia Parque). Auto de Infração nº 8269065/2014 - Embargo. Impugnação da Cesan 250 

nega a prática de infrações, aduz existência de vícios formais no Auto e sustenta 251 

ausência de responsabilidade pelo fato, por não haver nexo causal entre a conduta e o 252 

dano ocorrido. Decisão JAR nº. 482/2014, mantendo o embargo. Recurso reitera os 253 

termos da defesa e indica não haver motivação para a Decisão da JAR, reportando que 254 

logo após ter tido ciência do vazamento ocorrido, em 26/08/14, foram iniciados os atos 255 

para desobstrução da rede, tendo a situação se normalizado em 28/08/14. Requer 256 

anulação ou cancelamento do embargo. Discussão e deliberação: O Conselheiro 257 

Felippe fez a leitura do relato do Conselheiro Iberê, que votou pela manutenção do 258 
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embargo, sugerindo que a equipe de Fiscalização retorne ao local para verificar se o 259 

problema foi cessado. O Conselheiro Helon ressaltou a importância de haver uma 260 

conversa entre o Sr. Prefeito e a Cesan, ao que a Presidente esclareceu que foram 261 

realizadas várias reuniões com a CESAN buscando equalizar as situações de mau 262 

funcionamento da rede, mas as ocorrências têm se repetido com frequência. Em regime 263 

de votação: à unanimidade com o relator, com abstenção do Conselheiro Herculano, por 264 

representar a categoria de Concessionária de Serviços Públicos. Processo n.º: 265 

66003/2014 e apensos – Companhia Espírito Santense de Saneamento. Relator: Iberê 266 

Sassi. Ementa: Lançar esgoto doméstico no solo, carreando para curso d'água e 267 

modificar o aspecto de local especialmente protegido por lei, sendo este o Córrego 268 

Laranjeiras, que passa pelo bairro Taquara I (rua atrás do Condomínio Itatiaia Aldeia 269 

Parque). Auto de Infração nº. 8269064/2014, valor R$ 60.002,00. Impugnação da Cesan 270 

nega a prática de infrações, aduz existência de vícios formais no Auto e sustenta 271 

ausência de responsabilidade pelo fato, por não haver nexo causal entre a conduta e o 272 

dano ocorrido. Decisão JAR nº. 483/2014 mantendo a multa em sua totalidade. Recurso 273 

reitera os termos da defesa e indica não haver motivação para a Decisão da JAR, 274 

reportando que logo após ter tido ciência do vazamento ocorrido, em 26/08/14, foram 275 

iniciados os atos para desobstrução da rede, tendo a situação se normalizado em 276 

28/08/14. Requer anulação, cancelamento ou redução da multa em 80%. Discussão e 277 

deliberação: O Conselheiro Felippe fez a leitura do relato do Conselheiro Iberê, que 278 

votou pela manutenção da multa, sem possibilidade de conversão ou redução, haja vista 279 

a recorrência do fato. Em regime de votação: à unanimidade com o relator no que tange 280 

à manutenção da multa em sua totalidade, porém contrário à restrição de conversão, 281 

sendo esta possível a critério da SEMMA, com abstenção do Conselheiro Herculano, por 282 

representar a categoria de Concessionária de Serviços Públicos. Processo n.º: 283 

89.512/2014 e apensos – Matricial Engenharia e Construções Ltda. Relator: Rubem 284 

Antônio Piumbini. Ementa: Realizar queima de resíduos (plástico, papel, papelão, 285 

madeira, borracha, latas impregnadas com tintas e solventes) ao ar livre no pátio da 286 

empresa; descumprir as condicionantes nº. 01, 02, 03, 05, 08 e 09 da LAS 132/2012; 287 

operar a atividade de lavador de veículos no local com a licença ambiental nº. 158/2009 288 

vencida, ou seja, sem a licença ambiental. Auto de Infração 8269230/2014 - Multa no 289 

valor de R$ 20.003,00. Impugnação alega que a queima foi feita por um funcionário 290 

recém-contratado, que ateou fogo apenas em folhas caídas de árvores e algumas aparas 291 

de papel, que a multa não obedeceu ao princípio da razoabilidade e que as 292 

condicionantes da LAS vêm sendo atendidas. Decisão JAR nº 059/2015, mantendo a 293 

multa. Recurso reitera os termos da defesa e requer a anulação da multa relativa ao 294 

descumprimento de condicionantes da LAS e que seja reduzido o valor da multa relativa 295 

à queima de resíduos. Discussão e deliberação: O Conselheiro Rubem fez a leitura de 296 
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seu relato, votando pela manutenção da multa em sua totalidade, acompanhando a 297 

Decisão da JAR. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, com a abstenção 298 

do Conselheiro Carlos por entender necessário maiores esclarecimentos quanto ao caso, 299 

não tendo formado convicção para julgamento. Processo n.º: 114.547/2013 e apensos 300 

– Enir Matias. Relator: Rubem Antônio Piumbini. Ementa: Descumprir as 301 

condicionantes de nº. 3, 4 e 9 da LMI nº. 08/2013. Auto de Infração nº. 8268663/2013, 302 

multa de R$ 15.000,00. Impugnação alega que não houve descumprimento de qualquer 303 

condicionante da licença ambiental, porém ao comprovar apresenta documentação 304 

referente a outras condicionantes. Decisão JAR 171/2014, reduzindo a multa para R$ 305 

5.000,00, por ser o valor máximo previsto para o art. 118, II, Decreto Municipal 78/00. 306 

Recurso reitera os termos da defesa e requer insubsistência/cancelamento da multa, 307 

além de sustentação oral. Discussão e deliberação: O Conselheiro Rubem fez a leitura 308 

de seu relato, votando pela manutenção da multa acompanhando a Decisão da JAR. Em 309 

regime de votação: à unanimidade com o relator. Processo n.º: 72.763/2014 e apensos 310 

– Mega Pneus e Vulcanização Ltda - ME. Relator: Rubem Antônio Piumbini. Ementa: 311 

Não atender à condicionante 02 da LMO nº. 41/2013, não tendo apresentado a licença 312 

ambiental do fornecedor da madeira utilizada na caldeira. Auto de Infração nº. 313 

8269104/2014, multa de R$ 10.001,00. Autuado solicita o cancelamento da multa 314 

informando que as licenças de corte estavam arquivadas na contabilidade no momento 315 

da vistoria e apresenta notas fiscais de compra de lenha acompanhadas das respectivas 316 

autorizações de corte, alegando que os fornecedores são proprietários rurais. Decisão 317 

JAR nº 536/2014, mantendo a penalidade. Recurso reitera os termos da defesa e requer 318 

o cancelamento da multa. Discussão e deliberação: O Conselheiro Rubem fez a leitura 319 

de seu relato, votando pela manutenção da multa, acompanhando a Decisão da JAR. Em 320 

regime de votação: à unanimidade com o relator. 321 

Não havendo mais tempo hábil para seguir com o relato de processos, aqueles não 322 

relatados ficam automaticamente transferidos para a próxima reunião, tendo a 323 

Presidente, às 11h45, encerrado a reunião agradecendo a presença de todos, reunião da 324 

qual eu, Secretária desta Plenária, Graciele Petarli Venturoti, lavrei a presente ata, que 325 

segue assinada por mim e pela Presidente da reunião, acompanhada das listas de 326 

presença em anexo. 327 

Assinaturas: 

__________________________________________ 

Andreia Pereira Carvalho 

Presidente da Reunião - Secretária de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti 

Secretária da Plenária 


