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Aos dezoito dias do mês de agosto de 2015, às 09h30, no Núcleo de Desenvolvimento de 1 

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 165ª 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 164ª Reunião Plenária; 3. 6 

Informes Gerais; 4. Distribuição de processos para relato na 166ª Reunião Plenária; 5. 7 

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

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

COMDEMAS, Sra. Graciele Petarli Venturoti, estando presentes em votação os Srs. 10 

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

Nascimento Recco – Conselheira Titular/SESA; Denise Silva Tomasi da Rocha – Conselheira 12 

Titular/SEDU; Alessandro Montenegro Bayer – Conselheiro Titular – SEPLAE; Gilberto 13 

José de Santana Junior – Conselheiro Titular/PROGER; Josebel Baptista – Conselheira 14 

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

Suplente/FTIES; Fernanda da Silva Finamore – Conselheira Suplente/CDL; Rubem 16 

Antônio Piumbini – Conselheiro Suplente/ASES; Iberê Sassi – Conselheiro Titular/ONG; 17 

Victor José Macedo Queiroz de Lima – Conselheiro Titular/ORGANIZAÇÕES 18 

PROFISSIONAIS; e Vergínia Januário dos Reis Rocha – Conselheira Suplente/SESE. 19 

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

trabalhos, na 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 164ª 23 

Reunião Plenária, com retirada do nome da Conselheira Celia que não estava presente 24 

àquela reunião. 25 

Item 3. Nos informes gerais foram feitos esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: i) 26 

APA Mestre Álvaro – foi informado que o Município está aguardando a conclusão dos 27 

trâmites junto ao IDAF para renovação do Convênio de Gestão da Unidade de 28 

Conservação, e somente após isso será trazido ao Conselho o Plano de Manejo concluído 29 

para discussão e relato; ii) Mudanças no DRN – foram explicitadas as recentes alterações 30 
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de ocupantes de cargos lotados na Diretoria; e iii) Foi informado que será pautado para a 31 

próxima reunião plenária a revisão do regimento interno do COMDEMAS, sendo pedido a 32 

todos que façam a prévia leitura do texto que será encaminhado para adiantar as 33 

discussões.  34 

Item 4. A distribuição de processos foi feita por sorteio durante os relatos. 35 

Item 5. Iniciou-se o relato de processos. Processo n.º: 37359/2014 e apensos – Ferraz 36 

Brasil Mármores e Granitos Ltda. Relator: Josebel Baptista. Ementa: Despejar resíduos 37 

sólidos, causadores de degradação ambiental, em desacordo com as normas ambientais. 38 

O fato ocorreu na Av. Comendador Roberto Ugolini / Av. Civit, s/nº, Civit I, na descida 39 

para a lagoa Jacuném, veículo utilizado foi Caminhão Placas KVJ 7110. Auto de Infração 40 

003/2014 - multa de R$ 10.001,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto de 41 

Infração alegando que não há prova de que o ilícito foi praticado pela empresa, nem 42 

tampouco ser dela o caminhão, apresentando recibos de destinação de resíduos. Decisão 43 

JAR 164/2014 mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e alega que não 44 

comprovado qualquer vínculo da empresa com o caminhão. Solicita cancelamento da 45 

multa redução da multa em 80%. Requer sustentação oral. (Retorno de diligência). 46 

Discussão e deliberação: A Conselheira Josebel fez a leitura de seu relato, votando 47 

pela manutenção da multa na sua totalidade. Em regime de votação: à unanimidade com 48 

o relator, pela manutenção da multa. Ausente da votação: SEPLAE. Processo n.º: 49 

49962/2014 e apensos – Metal Soluções Ltda EPP. Relator: Felippe Corrêa Leão. 50 

Ementa: Realizar aterro e terraplenagem de aproximadamente 1000 m² em uma área 51 

classificada como Zona de Proteção Ambiental, desprovido de licenciamento ambiental; 52 

área localizada na Rua Natal, s/n, Portal dos Laranjais. Auto de Infração nº. 53 

8268835/2014, valor R$ 35.000,00. Impugnação alega que a empresa não efetivou 54 

parcelamento do solo (loteamento), que não deu início à operação de atividade ou 55 

empreendimento potencialmente poluidor, que o terreno não está em ZPA, que a PMS 56 

expediu anuência para a empresa instalar suas atividades no terreno, que é EPP, que não 57 

gerou qualquer dano ao patrimônio ambiental, que não foi apresentado laudo que 58 

indique a metragem da área aterrada/terraplenada e que foi um vizinho do terreno que, 59 

de má fé, colocou máquinas em sua área a fez o despejo de material. Decisão JAR 60 

471/2014, reduzindo o valor da multa para R$ 30.000,00 pelo reenquadramento do art. 61 

116 como EPP, e determina apresentação de PRAD. Recurso reitera os termos da defesa 62 

e requer a anulação da multa, sua redução, conversão em serviços de caráter ambiental 63 

e/ou celebração de Termo de Compromisso no qual se obriga a adotar as medidas 64 

necessárias para sanar o dano e recuperar a área, estabelecendo-se um TR. Discussão 65 

e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 66 

multa e apresentação e execução de um PRAD, somente após o qual poderia ser 67 

concedido o desembargo, cabendo à SEMMA determinar as dimensões do PRAD. Em 68 
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regime de votação: à unanimidade, com o relator, pela manutenção da multa e 69 

apresentação do PRAD, permanecendo o embargo da área que avançou sobre ZPA. 70 

Ausente da votação: SEPLAE. Processo n.º: 39934/2014 e apensos – Construtora 71 

Roma. Relator: Rubem Piumbini. Ementa: Realizar atividade de aterro e terraplenagem 72 

sem autorização ambiental, modificar aspecto de local especialmente protegido por lei e 73 

realizar parcelamento de solo em área alagadiça ou alagável. Auto de Infração nº. 74 

8268845/2014, valor R$ 62.003,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração 75 

alegando que não realizou as ações descritas pelo DFA, mas somente emprestou, a 76 

pedido do líder comunitário de José de Anchieta II, uma pá carregadeira para espalhar 77 

material argiloso em uma rua do bairro, e que o material estava estocado em outro local, 78 

não sendo oriundo da Construtora. Decisão JAR nº. 210/2014 mantendo a multa. 79 

Recurso reitera os termos da defesa e solicita anulação da multa. A defesa não 80 

acompanha cópia de RG de quem a assina. Discussão e deliberação: A Conselheira 81 

Relatora, em vistas, fez a leitura das considerações da SEMMA, indicando que a área 82 

estava em ZPA e que a empresa concorreu com os danos causados, ressaltando que o 83 

fato de haver outras ocupações irregulares na região não deve servir como suporte para 84 

corroborar com o erro. Assim, motivou seu voto em desacordo com o Relator original, 85 

opinando pela manutenção da multa, com redução em virtude da retirada do art. 37, que 86 

não se aplicaria ao caso. A Conselheira Josebel questionou se a Associação de Moradores 87 

foi autuada, por ter sido concorrente com as ações, levantando a discussão sobre a 88 

questão. Após as discussões, a Conselheira Josebel propôs que o processo retornasse à 89 

SEMMA para juntada da comprovação de autuação da Associação de Moradores, que 90 

teria dado causa à ação, sendo sugerido pela Presidente da Reunião a votação desse 91 

processo e indicação, na Deliberação, das providências que devem ser tomadas em face 92 

dos concorrentes, o que foi acatado pela maioria dos presentes. Em regime de votação: 93 

Pela anulação da multa – CDL e ASES, acompanhando o relato original; e Pela 94 

manutenção da multa, com redução em virtude da exclusão do art. 37, e determinação 95 

de autuação contra a Associação de Moradores, que teria dado causa à ação – SEMMA, 96 

SINDUSCON, SERVIÇOS PÚBLICOS, INSTITUTO GOIAMUM, SESE, SEPLAE, PROGER, 97 

SEDU, FTIES e SESA. Processo n.º: 44066/2014 e apensos – Vera Lucia Maria 98 

Celestino. Relator: Alessandro Montenegro Bayer. Ementa: Utilização de uma cobertura 99 

em área de restinga que dificulta o acesso e uso público da praia. Auto de Infração nº. 100 

000309/2014, Demolição. Impugnação alega que a estrutura existe há algum tempo e 101 

que nunca foi avisado da proibição, alega ainda que a estrutura não está sobre restinga e 102 

sim sobre fossa, e que tem autorização da Prefeitura e União. Decisão JAR nº. 238/2014 103 

indeferido o pedido do autuado, mantendo o auto de Infração n° 000309/2014 - 104 

Demolição. Recurso reitera os termos da defesa. (Retorno de diligência). Discussão e 105 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, opinando pelo cancelamento do 106 
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Auto, e acrescentou que, ao que consta do recurso, não houve impedimento do acesso à 107 

praia, foi demonstrada a aprovação dos projetos feita pelo município, existe um termo de 108 

autorização de uso e um ofício com Declaração do Secretário da SEMMA à época, 109 

autorizando o uso do quiosque, e alega erro da JAR ao definir prazo menor do que a Lei 110 

dita para a apresentação de recurso. A Presidente da Reunião informou a todos sobre o 111 

ofício encaminhado recentemente pela SPU, indicando haver parecer contrário à 112 

permanência dos quiosques nas orlas de Bicanga e Carapebus, mas que a situação ainda 113 

está sendo verificada pelo Município. O Conselheiro Iberê falou do histórico de fomento 114 

àqueles quiosques, e relembrou que o uso estava restrito às estruturas tal qual foram 115 

entregues aos seus primeiros donos, e que se houve acréscimo de área, está irregular, 116 

pois todos se comprometeram a seguir exclusivamente o projeto, não podendo avançar 117 

sobre a restinga, usar mais espaço que o determinado ou causar interferência na 118 

vegetação, não podendo sequer plantar nada, mas a ausência de fiscalização do próprio 119 

Município fez chegar a esse ponto. O Conselheiro também ressaltou que havia projeção 120 

de se fazer rede coletora na área desde 1995, o que não ocorreu à época, e o uso 121 

intensivo dos quiosques pode causar ainda mais problemas pela infiltração de efluentes 122 

em excesso, já que os quiosques foram concebidos para servir apenas de base de apoio 123 

ao banhista. Em regime de votação: Pela manutenção do Auto, contrário ao Relator – 124 

SEMMA, SINDUSCON, INSTITUTO GOIAMUM, SESE, PROGER, SEDU, FTIES, ASES, SESA, 125 

CDL e SERVIÇOS PÚBLICOS; Pelo cancelamento do Auto – SEPLAE. Processo n.º: 126 

88921/2013 e apensos – Altiva Empreendimentos Ltda. Relator: Alessandro Montenegro 127 

Bayer. Ementa: Vistoria da SEMMA constatou que a empresa executava aterro em 128 

desacordo com a LMI 157/2009 e a legislação ambiental vigente, utilizando material 129 

impróprio e/ou perigoso para a atividade, tais como pneus, lata de tinta, telha de 130 

amianto, lixo doméstico e outros, contrariando condicionantes da Licença. Além disso, 131 

constatou queima de lixo ao ar livre. Auto de Infração nº. 277/13, valor R$ 7.002,00. 132 

Impugnação nega queima de resíduos e nega descumprimento de condicionantes, pois 133 

utilizou apenas entulhos da construção civil no aterro, e que estes podem conter outros 134 

tipos de resíduos impróprios, os quais são separados e devolvidos ao gerador. Decisão 135 

JAR mantendo a multa em sua totalidade. Recurso reitera os argumentos. Retorno de 136 

diligência. Acompanha o Processo nº. 85734/2013, para subsidiar análise. Discussão e 137 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, acompanhando a manifestação 138 

contida nos autos, pelo cancelamento da multa, visto que foi indicado não haver resíduos 139 

no aterro em desconformidade com as normas vigentes, e que os resíduos que haviam 140 

sido identificados no local foram retirados. O Conselheiro Julio fez um breve resumo do 141 

processo, para relembrar o caso aos demais Conselheiros. Em regime de votação: à 142 

unanimidade, com o relator, pelo cancelamento da multa. Processo n.º: 83542/2014 e 143 

apensos. Interessado: San Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Relator: Vergínia 144 
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Januário dos Reis Rocha. Ementa: Operar atividade de aterro, disposição inadequada e 145 

depósito de resíduo sólido (escória) sem licenciamento ambiental, dentro do Polo 146 

Piracema. Auto de Infração nº. 8269138/2014, valor R$ 15.000,00. Impugnação alega 147 

que a empresa possuía um requerimento de LMO protocolado junto à SEMMA, que 148 

obteve da SEDUR a Certidão de conclusão de obras em abril/2014, que tinha LMI vigente 149 

até 26/07/14 e que as obras de infraestrutura do empreendimento estavam totalmente 150 

concluídas, que não requereu prorrogação ou renovação da LMI por ter requerido a LMO 151 

e que estaria vigente até sua obtenção. Decisão JAR nº. 570/2014, mantendo a multa 152 

com redução para R$ 10.000,00, considerando apenas a infração ao art. 116.  Recurso 153 

reitera os termos da defesa e requer a anulação da licença ou sua redução ao mínimo 154 

aplicável. Discussão e Deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, 155 

explicitando os aspectos relacionados ao processo de licenciamento ambiental da 156 

empresa, e evidenciando que esta declarou, nos autos, que havia dado por concluídas as 157 

obras, não justificando ter continuado com intervenções na área sem o pedido de 158 

renovação de LMI, ou de nova LMI, e que a LMO não a permitiria continuar com a 159 

terraplenagem, o que a fez opinar pela manutenção integral da multa. Em regime de 160 

votação: à unanimidade com a relatora, pela manutenção da multa. Processo n.º: 161 

90604/2014 e apensos – A Madeira Indústria e Comércio Ltda. Relator: Vergínia 162 

Januário dos Reis Rocha. Ementa: Dispor resíduos sólidos em área não licenciada, 163 

estrada de Nova Carapina x Porto Canoa. Auto de Infração nº. 001204/2014, valor R$ 164 

10.001,00. Impugnação alega que na data da autuação um funcionário da empresa foi 165 

designado e orientado a recolher material orgânico proveniente de podas no imóvel 166 

residencial de um dos sócios e destiná-lo ao pátio da empresa para posterior coleta da 167 

empresa Marca Ambiental. Porém, este desobedeceu à ordem e por conta própria 168 

destinou o material em local diverso; que o material não é causador de degradação 169 

ambiental, pois era composto integralmente de matéria vegetal orgânica não 170 

contaminada, de fácil decomposição, servindo inclusive como adubo; que recolheu 171 

imediatamente o material e o destinou à empresa, como era a ordem inicial. Decisão JAR 172 

nº. 056/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa, alegando ter 173 

reparado o dano, não sendo cabível a multa e requer nulidade do Auto de Infração ou 174 

redução da multa conforme §3º do art. 173 do Decreto 78/00. Discussão e 175 

deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 176 

multa, por entender ser responsabilidade da empresa o treinamento de todos os seus 177 

empregados, assumindo os riscos por não fazê-lo. Em regime de votação: à unanimidade 178 

com a relatora, pela manutenção da multa. Processo n.º: 54629/2014 e apensos – 179 

Claro S.A. Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. Ementa: Dar início a atividade 180 

potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) 181 

ESSER28 localizada na R. João Pessoa, nº. 740, Parque Jacaraípe, Serra/ES. Auto de 182 
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Infração nº 8268910/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do 183 

Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do Art. 116 do 184 

Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se enquadra 185 

dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta Estação foi para 186 

propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em trânsito no 187 

Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal.  Decisão JAR nº. 315/2014 188 

mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 189 

SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, 190 

ensejando obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da 191 

defesa e requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do 192 

Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu 193 

relato, votando pela manutenção da multa, por entender que existe a obrigatoriedade de 194 

licenciamento ambiental da atividade, a qual não pode esquivar-se de tal, porém 195 

reduzindo o valor ao patamar mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando provimento 196 

parcial ao recurso. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, pela 197 

manutenção da multa, com redução ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 198 

54670/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. 199 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 200 

Estação Rádio Base (ERB) ESSER28 localizada na R. João Pessoa, nº. 740, Parque 201 

Jacaraípe, Serra/ES. Auto de Infração nº 8268910/2014, multa de R$ 25.000,00. 202 

Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao 203 

patamar mínimo do Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a 204 

operação de ERBs não se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e 205 

que a instalação desta Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes 206 

domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL 207 

para tal. Decisão JAR nº. 315/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa 208 

requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso 209 

do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da 210 

tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não 211 

se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e 212 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 213 

multa, por entender que existe a obrigatoriedade de licenciamento ambiental da 214 

atividade, a qual não pode esquivar-se de tal, porém reduzindo o valor ao patamar 215 

mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando provimento parcial ao recurso. Em regime de 216 

votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa, com redução ao valor 217 

mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 54626/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: 218 

Victor José Macedo Queiroz de Lima. Ementa: Dar início a atividade potencialmente 219 

poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSER15 localizada 220 
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na R. J, lote 06, quadra 39, s/nº, Novo Horizonte, Serra/ES. Auto de Infração nº. 221 

8268921/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 222 

Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do Art. 116 do DEcreto 223 

78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se enquadra dentre as 224 

atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta Estação foi para propiciar 225 

melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo 226 

sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR nº. 313/2014 mantendo a multa e 227 

determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi 228 

enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do 229 

reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer 230 

anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de R$ 231 

10.001,00. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando 232 

pela manutenção da multa, por entender que existe a obrigatoriedade de licenciamento 233 

ambiental da atividade, a qual não pode esquivar-se de tal, porém reduzindo o valor ao 234 

patamar mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando provimento parcial ao recurso. Em 235 

regime de votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa, com 236 

redução ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 54644/2014 e apensos – Claro 237 

S.A. Relator: Iberê Sassi. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem 238 

licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSER15 localizada na R. J, lote 239 

06, quadra 39, s/nº, Novo Horizonte, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268921/2014, 240 

multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não 241 

acatado, redução ao patamar mínimo do Art. 116 do DEcreto 78/2000, alegando que a 242 

construção ou a operação de ERBs não se enquadra dentre as atividades potencialmente 243 

poluidoras, e que a instalação desta Estação foi para propiciar melhor cobertura aos 244 

clientes domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo sido licenciado pela 245 

ANATEL para tal. Decisão JAR nº. 313/2014 mantendo a multa e determinando que a 246 

empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi enviada para 247 

endereço diverso do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do reconhecimento 248 

da tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, 249 

não se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e 250 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 251 

multa, por entender que existe a obrigatoriedade de licenciamento ambiental da 252 

atividade, a qual não pode esquivar-se de tal, porém reduzindo o valor ao patamar 253 

mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando provimento parcial ao recurso. Em regime de 254 

votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa, com redução ao valor 255 

mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 54632/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: 256 

Iberê Sassi. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento 257 

ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSER02 localizada na Av. Central, nº. 744, 258 
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Laranjeiras, Serra/ES. Auto de Infração 8268913/2014, multa de R$ 25.000,00. 259 

Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao 260 

patamar mínimo do Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a 261 

operação de ERBs não se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e 262 

que a instalação desta Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes 263 

domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL 264 

para tal. Decisão JAR nº 310/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa 265 

requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso 266 

do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da 267 

tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não 268 

se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e 269 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 270 

multa, por entender que existe a obrigatoriedade de licenciamento ambiental da 271 

atividade, a qual não pode esquivar-se de tal, porém reduzindo o valor ao patamar 272 

mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando provimento parcial ao recurso. Em regime de 273 

votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa, com redução ao valor 274 

mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 54656/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: 275 

Iberê Sassi. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento 276 

ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSER14 localizada na Av. Central, nº. 744, 277 

Laranjeiras, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268935/2014, multa de R$ 25.000,00. 278 

Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao 279 

patamar mínimo do Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a 280 

operação de ERBs não se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e 281 

que a instalação desta Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes 282 

domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL 283 

para tal. Decisão JAR nº 316/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa 284 

requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso 285 

do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da 286 

tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não 287 

se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e 288 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 289 

multa, por entender que existe a obrigatoriedade de licenciamento ambiental da 290 

atividade, a qual não pode esquivar-se de tal, porém reduzindo o valor ao patamar 291 

mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando provimento parcial ao recurso. Em regime de 292 

votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa, com redução ao valor 293 

mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 54612/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: 294 

Rubem Antônio Piumbini. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem 295 

licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSER21 localizada na Av. Coronel 296 
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Manoel Nunes, s/nº, Laranjeiras, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268896/2014, multa de 297 

R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, 298 

redução ao patamar mínimo do Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção 299 

ou a operação de ERBs não se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, 300 

e que a instalação desta Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes 301 

domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL 302 

para tal. Decisão JAR nº 327/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa 303 

requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso 304 

do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da 305 

tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não 306 

se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e 307 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 308 

multa, por entender que existe a obrigatoriedade de licenciamento ambiental da 309 

atividade, a qual não pode esquivar-se de tal, porém reduzindo o valor ao patamar 310 

mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando provimento parcial ao recurso. Em regime de 311 

votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa, com redução ao valor 312 

mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 54651/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: 313 

Rubem Antônio Piumbini. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem 314 

licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSER27 localizada na R. 315 

Amazonas, lote 33, quadra 3, Loteamento Solar do Porto, s/nº, Porto Canoa, Serra/ES. 316 

Auto de Infração nº. 8268911/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita 317 

anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do Art. 318 

116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se 319 

enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta 320 

Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em 321 

trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR nº 322 

326/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental 323 

junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo 324 

defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera 325 

os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao 326 

patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e deliberação: O Conselheiro 327 

fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa, por entender que existe a 328 

obrigatoriedade de licenciamento ambiental da atividade, a qual não pode esquivar-se de 329 

tal, porém reduzindo o valor ao patamar mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando 330 

provimento parcial ao recurso. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, pela 331 

manutenção da multa, com redução ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 332 

54589/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: Rubem Antônio Piumbini. Ementa: Dar 333 

início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação 334 
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Rádio Base (ERB) ESSER19 localizada na R. das Laranjeiras, nº. 46, Bairro das Flores, 335 

Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268909/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação 336 

solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo 337 

do Art. 116 do DEcreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não 338 

se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta 339 

Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em 340 

trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR nº 341 

325/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental 342 

junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo 343 

defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera 344 

os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao 345 

patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e deliberação: O Conselheiro 346 

fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa, por entender que existe a 347 

obrigatoriedade de licenciamento ambiental da atividade, a qual não pode esquivar-se de 348 

tal, porém reduzindo o valor ao patamar mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando 349 

provimento parcial ao recurso. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, pela 350 

manutenção da multa, com redução ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 351 

54655/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: Fernanda da Silva Finamore. Ementa: Dar 352 

início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação 353 

Rádio Base (ERB) ESSER05 localizada na Av. Coronel Manoel Nunes, s/nº, Laranjeiras, 354 

Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268933/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação 355 

solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo 356 

do Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não 357 

se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta 358 

Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em 359 

trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR nº 360 

317/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental 361 

junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo 362 

defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera 363 

os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao 364 

patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e deliberação: O Conselheiro 365 

fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa, por entender que existe a 366 

obrigatoriedade de licenciamento ambiental da atividade, a qual não pode esquivar-se de 367 

tal, porém reduzindo o valor ao patamar mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando 368 

provimento parcial ao recurso. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, pela 369 

manutenção da multa, com redução ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 370 

54645/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: Fernanda da Silva Finamore. Ementa: Dar 371 

início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação 372 
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Rádio Base (ERB) ESSER33 localizada na Av. Copacabana, nº. 739, Morada de 373 

Laranjeiras, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268924/2014, multa de R$ 25.000,00. 374 

Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao 375 

patamar mínimo do Art. 116 do DEcreto 78/2000, alegando que a construção ou a 376 

operação de ERBs não se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e 377 

que a instalação desta Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes 378 

domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL 379 

para tal. Decisão JAR nº 379/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa 380 

requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso 381 

do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da 382 

tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não 383 

se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e 384 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 385 

multa, por entender que existe a obrigatoriedade de licenciamento ambiental da 386 

atividade, a qual não pode esquivar-se de tal, porém reduzindo o valor ao patamar 387 

mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando provimento parcial ao recurso. Em regime de 388 

votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa, com redução ao valor 389 

mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 54610/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: 390 

Fernanda da Silva Finamore. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora 391 

sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESER25 localizada na Av. 392 

Brasília lote 1 a 6, quadra 2, s/nº, Alterosas, Serra/ES. Auto de Infração nº. 393 

8268898/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 394 

Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do Art. 116 do DEcreto 395 

78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se enquadra dentre as 396 

atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta Estação foi para propiciar 397 

melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo 398 

sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR nº 309/2014 mantendo a multa e 399 

determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi 400 

enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do 401 

reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer 402 

anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de R$ 403 

10.001,00. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando 404 

pela manutenção da multa, por entender que existe a obrigatoriedade de licenciamento 405 

ambiental da atividade, a qual não pode esquivar-se de tal, porém reduzindo o valor ao 406 

patamar mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando provimento parcial ao recurso. Em 407 

regime de votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa, com 408 

redução ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 54647/2014 e apensos – Claro 409 

S.A. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. Ementa: Dar início a atividade 410 
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potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) 411 

ESVIT35 localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes (CST), nº. 930, Jd Limoeiro, 412 

Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268907/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação 413 

solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo 414 

do Art. 116 do DEcreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não 415 

se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta 416 

Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em 417 

trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR nº 418 

311/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental 419 

junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo 420 

defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera 421 

os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao 422 

patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e deliberação: O Conselheiro 423 

fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa, por entender que existe a 424 

obrigatoriedade de licenciamento ambiental da atividade, a qual não pode esquivar-se de 425 

tal, porém reduzindo o valor ao patamar mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando 426 

provimento parcial ao recurso. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, pela 427 

manutenção da multa, com redução ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 428 

54641/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. Ementa: 429 

Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação 430 

Rádio Base (ERB) ESSER26 localizada na R. Manoel Bandeira, lote 20, quadra 07, s/nº, Jd 431 

Limoeiro, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268923/2014, multa de R$ 25.000,00. 432 

Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao 433 

patamar mínimo do Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a 434 

operação de ERBs não se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e 435 

que a instalação desta Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes 436 

domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL 437 

para tal. Decisão JAR nº 321/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa 438 

requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso 439 

do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da 440 

tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não 441 

se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e 442 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 443 

multa, por entender que existe a obrigatoriedade de licenciamento ambiental da 444 

atividade, a qual não pode esquivar-se de tal, porém reduzindo o valor ao patamar 445 

mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando provimento parcial ao recurso. Em regime de 446 

votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa, com redução ao valor 447 

mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 54653/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: 448 
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Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. Ementa: Dar início a atividade potencialmente 449 

poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSER09 localizada 450 

na Quadra 20, Lote 09, s/nº, Loteamento Balneário Atapuã, Manguinhos, Serra/ES. Auto 451 

de Infração nº. 8268906/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do 452 

Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do Art. 116 do 453 

Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se enquadra 454 

dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta Estação foi para 455 

propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em trânsito no 456 

Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR nº 312/2014 457 

mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 458 

SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, 459 

ensejando obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da 460 

defesa e requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do 461 

Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu 462 

relato, votando pela manutenção da multa, por entender que existe a obrigatoriedade de 463 

licenciamento ambiental da atividade, a qual não pode esquivar-se de tal, porém 464 

reduzindo o valor ao patamar mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando provimento 465 

parcial ao recurso. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, pela 466 

manutenção da multa, com redução ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 467 

54624/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: Aline Sartório Raymundo. Ementa: Dar 468 

início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação 469 

Rádio Base (ERB) ESSER13 localizada na R. Maria Pimentel, nº. 403, Nova Almeida, 470 

Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268901/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação 471 

solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo 472 

do Art. 116 do DEcreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não 473 

se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta 474 

Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em 475 

trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR nº 476 

324/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental 477 

junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo 478 

defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera 479 

os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao 480 

patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e deliberação: A Conselheira 481 

fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa, por entender que existe a 482 

obrigatoriedade de licenciamento ambiental da atividade, a qual não pode esquivar-se de 483 

tal, porém reduzindo o valor ao patamar mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando 484 

provimento parcial ao recurso. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, pela 485 

manutenção da multa, com redução ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Processo n.º: 486 
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54621/2014 e apensos – Claro S.A. Relator: Aline Sartório Raymundo. Ementa: Dar 487 

início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação 488 

Rádio Base (ERB) ESSER01 localizada na R. Romeu Pinto, nº. 101, Santo Antônio, 489 

Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268900/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação 490 

solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo 491 

do Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não 492 

se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta 493 

Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em 494 

trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR nº 495 

329/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental 496 

junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo 497 

defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera 498 

os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao 499 

patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.001,00. Discussão e deliberação: O Conselheiro 500 

fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa, por entender que existe a 501 

obrigatoriedade de licenciamento ambiental da atividade, a qual não pode esquivar-se de 502 

tal, porém reduzindo o valor ao patamar mínimo do artigo, de R$ 10.001,00, dando 503 

provimento parcial ao recurso. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, pela 504 

manutenção da multa, com redução ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Não havendo 505 

mais tempo hábil e quórum para seguir com o relato de processos, dada a necessidade 506 

de saída de alguns dos Conselheiros, aqueles não relatados ficam automaticamente 507 

transferidos para a próxima reunião, tendo a Presidente, às 11h30, encerrado a reunião 508 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, Aline 509 

Sartório Raymundo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente 510 

da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 511 

Assinaturas: 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti 

Presidente da Reunião - Secretária de Meio Ambiente 

 

__________________________________________ 

Aline Sartório Raymundo 

Secretária da Plenária 


