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Aos quinze dias do mês de setembro 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 166ª Reunião Plenária, conforme prévia 4 

convocação, com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. 5 

Verificação do quórum e abertura da sessão; 2. Aprovação da ata da 165ª Reunião 6 

Plenária; 3. Informes Gerais; 4. Distribuição de processos para relato na 167ª Reunião 7 

Plenária; 5. Relatoria de processos distribuídos e Deliberação; 6. Revisão do Regimento 8 

Interno do COMDEMAS e 7. Encerramento. A reunião foi aberta pela Secretária de Meio 9 

Ambiente Andreia Pereira Carvalho, estando presentes em votação os Srs. Conselheiros: 10 

Aline Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA; Célia Regina Nascimento Recco – 11 

Conselheira Titular/SESA; Gilberto José de Santana Junior – Conselheiro Titular/PROGER; 12 

Herculano Sérgio Nogueira Ramos – Conselheiro Titular/SERVIÇOS PÚBLICOS; Carlos 13 

Alberto de Freitas Ribeiro – Conselheiro Suplente/FTIES; Guilherme Ribeiro de Souza 14 

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

Suplente/CDL; Rubem Antônio Piumbini – Conselheiro Suplente – ASES; e Victor José 16 

Macedo Queiroz de Lima – Conselheiro Titular/Organizações Profissionais. Havendo 17 

quórum, deu-se início à reunião. A Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na 18 

sequência dos pontos de pauta, com os seguintes encaminhamentos: 19 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h30, quando foi registrado quórum para deliberação. 20 

Item 2. Não havendo contribuições dos Srs. Conselheiros, foi aprovada por unanimidade 21 

a ata da 165ª Reunião Plenária. 22 

Item 3. Nos informes gerais foram feitos esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: i) 23 

Recursos dos fundos, tendo sido esclarecido pela Presidente que não foi utilizado todo o 24 

recurso aprovado na Deliberação vigente, tendo comprometido apenas parte da verba, 25 

especialmente em decorrência dos trâmites legais exigidos para execução dos 26 

investimentos, que demandarão mais tempo; ii) Convite para participação na 1ª Jornada 27 

Sustentável da Serra, que acontecerá nos dias 20 e 21 de setembro, cuja programação 28 

está disponível na SEMMA. 29 

Item 4. A distribuição de processos foi feita por sorteio durante os relatos. 30 



ATA DA 166ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 15/09/2015  
 

 Fl. 2/5 

Item 5. Iniciou-se o relato de processos. Processo n.º: 24533/2015 – Associação de 31 

Catadores de Materiais Recicláveis - Recuperlixo. Relator: Gilberto José de Santana 32 

Junior. Discussão e deliberação: O Conselheiro informou não estar de posse do 33 

processo, desconhecendo sua distribuição. Diante da situação, decidiu-se por transferir o 34 

processo para a próxima reunião, devendo ser feitas as diligências necessárias para que 35 

o processo seja relatado sem postergação. Processo n.º: 327/2014 e apensos – Jilmar 36 

Barros. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. Ementa: Disposição de resíduos 37 

sólidos em área de preservação permanente em desacordo com as normas ambientais. 38 

Auto de Infração nº. 0306/13, valor R$ 16.000,00. Impugnação solicita cancelamento do 39 

Auto de Infração alegando que não existe APP no local e que não dispôs resíduos em 40 

desacordo com as normas ambientais. Decisão JAR nº. 056/2015, 029/2014 mantendo a 41 

multa. Recurso requer cancelamento da multa alegando ilegitimidade da parte por não 42 

ter sido autor da infração nem ser propriedade da área. Não sendo possível, solicita 43 

redução da multa. Discussão e deliberação: O Conselheiro informou que há muitos 44 

documentos a serem considerados nesse processo, não sendo possível até o momento 45 

formar convicção acerca do caso, e solicitou permanecer com o processo para análise até 46 

a próxima reunião, estando todos de acordo. Processo n.º: 69408/2014 e apensos – BH 47 

Máquinas Import. Export. Ltda. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. Ementa: 48 

Operar sem licença ambiental e proceder à queima ao ar livre de lixo e outros resíduos 49 

sólidos. Auto de Infração nº 8268980/2014, multa de R$ 7.002,00. Autuado solicita a 50 

impugnação da multa informando que possui a LMO nº. 39/2010 e que a queima foi 51 

realizada por funcionário recém-contratado que desconhecia as regras da empresa.  52 

Decisão JAR nº. 451/2014, mantendo a penalidade. Recurso reitera os termos da defesa 53 

e requer o cancelamento da multa. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a 54 

leitura de seu relato, acompanhando a decisão de 1ª instância, pela manutenção da 55 

multa. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa. 56 

Processo n.º: 5568/2015 e apensos – Raed Calçados Ltda ME. Relator: Rubem Antônio 57 

Piumbini. Ementa: Realização de atividade de autofalante com caixa de som amplificada 58 

em via pública ou para ela direcionada, causando incômodo à população; registrado à Av. 59 

Brasil, nº. 762, Novo Horizonte. Auto de Infração nº 8269291/2015, multa de R$ 60 

2.000,00. Autuado solicita o cancelamento da multa por entender que a aplicação da 61 

penalidade foi ilegal e arbitrária, face ao princípio da eventualidade. Decisão JAR nº. 62 

136/2015, mantendo a penalidade. Recurso reitera os termos da defesa, e requer a 63 

anulação, redução ao valor mínimo ou conversão da multa. Discussão e deliberação: 64 

O Conselheiro fez a leitura de seu relato, acompanhando a decisão de 1ª instância, pela 65 

manutenção da multa. Em regime de votação: à unanimidade com o relator, pela 66 

manutenção da multa. Processo n.º: 53534/2014 e apensos – Shopping do Verde Ltda 67 

ME. Relator: Rubem Antônio Piumbini. Ementa: Despejar resíduos sólidos em 68 
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desacordo com as normas ambientais. Auto de Infração nº. 8268964/2014, multa de R$ 69 

10.001,00. Impugnação alega que, de acordo com o art. 124 da Lei 2199/99, a infração 70 

somente poderia ocorrer quando devidamente comprovado pelo fiscal que os resíduos 71 

não são degradáveis, bem como que o solo não conseguiria depurar o material; que não 72 

basta ao fiscal descrever que houve despejo, mas deve comprovar que são proibidos, 73 

que o local é inapto; que não teve acesso ao relatório do procedimento que gerou o 74 

auto. Decisão JAR nº. 337/2014, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa, 75 

imputando à SEMMA a obrigação de comprovar a periculosidade dos resíduos lançados, e 76 

requer nulidade da Decisão com revisão da SEMMA de forma precisa da infração 77 

cometida, converter a pena em advertência ou reenquadramento da multa conforme a 78 

classificação da empresa. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu 79 

relato, acompanhando a decisão de 1ª instância, pela manutenção da multa. Em regime 80 

de votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa. Processo n.º: 81 

61100/2014 e apensos – Watim Sampaio do Nascimento. Relator: Victor José Macedo 82 

Queiroz de Lima. Ementa: Disposição inadequada de resíduos sólidos - flagrado o 83 

caminhão placa KOW 8144; operar atividade de aterro sem licenciamento ambiental. Fato 84 

ocorreu na propriedade do autuado, Rod. do Contorno de Jacaraípe. Auto de Infração nº. 85 

8269031/2014, multa de R$ 7.000,00. Autuado solicita o cancelamento da multa 86 

alegando que a licença ambiental foi prorrogada, não se encontrando vencida; e que a 87 

atividade na área está parada para adequação, tendo ocorrida à disposição de resíduos 88 

por ação não autorizada de terceiros. Decisão JAR nº. 464/2014, reduzindo a multa para 89 

R$ 5.000,00. Recurso reitera os termos da defesa, e requer o cancelamento da multa. 90 

Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela 91 

manutenção da multa, reduzindo a multa para R$ 3.000,00, desde que haja comprovação 92 

da destinação adequada para resíduos sólidos no prazo de 10 (dez) dias. Em regime de 93 

votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção com redução da multa para R$ 94 

3.000,00, desde que haja comprovação da destinação adequada para resíduos sólidos no 95 

prazo de 10 (dez) dias, devendo ser comprovado também se foi promovido todo o 96 

processo de recuperação da área. Processo n.º: 69126/2014 e apensos – Carlos 97 

Messias Valle Gaudio. Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. Ementa: Realizar 98 

parcelamento de solo em área alagadiça ou alagável, sem licença ambiental, assim 99 

alterando o aspecto do local, ocorrido na R. Rio Grande do Norte, s/n, Solar de Anchieta. 100 

Auto de Infração 000281/2014, multa de R$ 10.001,00. Impugnação alega que o terreno 101 

onde ocorreu a infração pertence a sua família há muitos anos, e que nele já desenvolvia 102 

algumas atividades, não possuindo condições financeiras para pagar a multa. Decisão 103 

JAR nº 077/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e comprova os 104 

gastos mensais da família, além dos problemas de saúde enfrentados.  Discussão e 105 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela redução da multa 106 
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ao patamar mínimo, considerando a realidade financeira do autuado. Para maiores 107 

esclarecimentos, diante da realidade do local em que houve a autuação, e do 108 

enquadramento da infração, o Conselheiro Herculano solicitou vistas ao processo. 109 

Processo n.º: 84771/2014 e apensos – Posto Metropolitano Ltda. Relator: Iberê Sassi. 110 

Ementa: Despejar resíduos sólidos no solo provenientes da limpeza das canaletas da 111 

ilha de abastecimento, causando degradação ambiental. Fato ocorreu em 15/10/14, à 112 

margem da Rodovia do Contorno próximo ao TIMS. Auto de Infração nº. 8269160/2014, 113 

multa de R$ 10.001,00. Impugnação alega que possui contrato firmado com a empresa 114 

Biopetro, que faz a gestão de seus resíduos; que não cometeu tal infração, mas se 115 

ocorreu deve ter sido feito por um funcionário em caso pontual e isolado; que não houve 116 

comunicação, comprovação ou visita dos fiscais na data mencionada, não evidenciando a 117 

infração. Decisão JAR nº 058/2015, mantendo a multa. Recurso referencia somente a 118 

Decisão quanto ao embargo, mas argumenta sobre a multa; reitera os termos da defesa, 119 

alegando que não foram consideradas as circunstâncias atenuantes da infração, visto não 120 

ser reincidente, e que não foi dada a ele a oportunidade de sanar de imediato a 121 

irregularidade. Requer a anulação da multa, sua redução conforme art. 6º do Decreto 122 

78/00 ou sua conversão. Discussão e deliberação: Em virtude da impossibilidade de 123 

comparecimento da Instituição, o Conselheiro encaminhou o processo relatado à 124 

Secretaria Executiva do Conselho, tendo a Conselheira Aline procedido à leitura do relato, 125 

concluindo com o voto do Relator pela manutenção da multa. Em regime de votação: à 126 

unanimidade com o relator, pela manutenção da multa. Processo n.º: 84773/2014 e 127 

apensos – Posto Metropolitano Ltda. Relator: Iberê Sassi. Ementa: Despejar resíduos 128 

sólidos no solo provenientes da limpeza das canaletas da ilha de abastecimento, 129 

causando degradação ambiental. Fato ocorreu em 15/10/14, à margem da Rodovia do 130 

Contorno próximo ao TIMS. Embargo com caráter de advertência para paralisar a 131 

disposição irregular de resíduos. Auto de Infração nº. 8269161/2014, Embargo. 132 

Impugnação alega que possui contrato firmado com a empresa Biopetro, que faz a 133 

gestão de seus resíduos; que não cometeu tal infração, mas se ocorreu deve ter sido 134 

feito por um funcionário em caso pontual e isolado; que não houve comunicação, 135 

comprovação ou visita dos fiscais na data mencionada, não evidenciando a infração. 136 

Decisão JAR nº 057/2015, mantendo o embargo. Recurso referencia a Decisão quanto ao 137 

embargo, mas só argumenta e peticiona sobre a multa; reitera os termos da defesa, 138 

alegando que não foram consideradas as circunstâncias atenuantes da infração, visto não 139 

ser reincidente, e que não foi dada a ele a oportunidade de sanar de imediato a 140 

irregularidade. Requer a anulação da multa, sua redução conforme art. 6º do Decreto 141 

78/00 ou sua conversão. Discussão e deliberação: Em virtude da impossibilidade de 142 

comparecimento da Instituição, o Conselheiro encaminhou o processo relatado à 143 

Secretaria Executiva do Conselho, tendo a Conselheira Aline procedido à leitura do relato, 144 
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concluindo com o voto do Relator pela manutenção do Embargo. Em regime de votação: 145 

à unanimidade com o relator, pela manutenção do Embargo.  146 

Item 6. Considerando a entrada de novo Conselheiro na composição do COMDEMAS, 147 

que não pôde tomar conhecimento da nova proposta em tempo hábil e o interesse dos 148 

demais Conselheiros em avaliar mais minuciosamente a proposta, e considerando a 149 

urgência na revisão dessa proposta, foi definido que o Regimento não seria lido e 150 

discutido ponto a ponto, mas que seria dado o prazo de 10 (dez) dias corridos para que 151 

todos possam avaliar o documento e, aqueles que tiverem contribuições, encaminhar sua 152 

manifestação à Secretaria Executiva do COMDEMAS, pelo e-mail comdemas@gmail.com, 153 

para as devidas considerações, entendendo-se por aprovada a proposta após o fim desse 154 

prazo. 155 

Dada a ausência de alguns Conselheiros, e não havendo mais tempo hábil para seguir 156 

com o relato de processos, aqueles não relatados ficam automaticamente transferidos 157 

para a próxima reunião, tendo a Presidente, às 11h30, encerrado a reunião agradecendo 158 

a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, Aline Sartório 159 

Raymundo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente da 160 

reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 161 

Assinaturas: 

 

__________________________________________ 

Andreia Pereira Carvalho 

Presidente da Reunião - Secretária de Meio Ambiente 

 

__________________________________________ 

Aline Sartório Raymundo 

Secretária da Plenária 

 


