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Aos vinte dias do mês de outubro de 2015, às 09h, 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 167ª 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 166ª Reunião 6 

Plenária; 3. Informes Gerais; 4. Distribuição de processos para relato na 168ª Reunião 7 

Plenária; 5. Relatoria de processos distribuídos e Deliberação; e 6. Encerramento. A 8 

reunião foi aberta pela Secretária de Meio Ambiente Andreia Pereira Carvalho, estando 9 

presentes em votação os Srs. Conselheiros: Aline Sartório Raymundo – Conselheira 10 

Titular/SEMMA; Célia Regina Nascimento Recco – Conselheira Titular/SESA; Denise Silva 11 

Tomasi da Rocha – Conselheira Titular/SEDU; Alessandro Montenegro Bayer – 12 

Conselheiro Titular/SEPLAE; Gilberto José de Santana Junior – Conselheiro 13 

Titular/PROGER; Josebel Baptista – Conselheira Suplente/SERVIÇOS PÚBLICOS; Carlos 14 

Alberto de Freitas Ribeiro – Conselheiro Suplente/FTIES; Guilherme Ribeiro de Souza 15 

Lima – Conselheiro Titular/FAMS; Fernanda da Silva Finamore – Conselheira 16 

Suplente/CDL; Rubem Antônio Piumbini – Conselheiro Suplente – ASES; Iberê Sassi – 17 

Conselheiro Titular/GOIAMUM; Victor José Macedo Queiroz de Lima – Conselheiro 18 

Titular/Organizações Profissionais; e Vergínia Januário dos Reis Rocha – Conselheira 19 

Suplente/SESE. Estiveram também presentes, como representantes de autuados: Maria 20 

Virgínia S. P. B. B. Campagnaro; Gleyds Faria Viana Simonetti; Claudio Denicoli; Flávio S. 21 

Maduro; e Vagner Gomes. Havendo quórum, deu-se início à reunião. A Presidente da 22 

Plenária deu início aos trabalhos, na sequência dos pontos de pauta, com os seguintes 23 

encaminhamentos: 24 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h20min, quando foi registrado quórum para 25 

deliberação. 26 

Item 2. A Conselheira Célia Regina Nascimento Recco solicitou a inclusão de seu nome 27 

na ata 166ª Reunião Plenária, pois esteve presente à reunião. Sem mais contribuições, a 28 

ata da 166ª Reunião Plenária foi aprovada com essa ressalva. 29 
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Item 3. Nos informes gerais foram feitos esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: i) 30 

Finalização do atual mandato dos conselheiros em exercício que compõem o Conselho 31 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMAS e início de novo mandato a partir 32 

da próxima reunião, ressaltando que Conselheiros que já possuem dois mandatos 33 

sequenciais não poderão ser reconduzidos. Na ocasião, a Presidente agradeceu ao 34 

Conselheiro Rubem Antônio Piumbini pelo trabalho prestado durante os quatro anos em 35 

que atuou no COMDEMAS, visto que não poderá mais ser reconduzido; ii) Assinatura da 36 

ordem de serviço da construção da sede APA – Mestre Álvaro, registrando que as obras 37 

já estavam sendo iniciadas, com previsão para conclusão em até 12 meses; iii) Quanto à 38 

Política Municipal de Educação Ambiental da Serra, foi informado que a minuta do Projeto 39 

de Lei foi concluída e já estava em vias de ser encaminhada para a Câmara Municipal da 40 

Serra; iv) Quanto ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental, foi exposto aos Srs. 41 

Conselheiros que a SEMMA conseguiu efetivar parcialmente a Deliberação que autorizou 42 

o uso de recursos do Fundo, estando prevista a prestação de contas para a próxima 43 

reunião plenária, sendo exposto que, assim que houver a posse dos novos Conselheiros, 44 

ocorrerá nova eleição para a nova Comissão de Acompanhamento, como prevê a Lei 45 

Municipal nº. 2199/99. 46 

Item 4. Em virtude do encerramento do mandato dos Srs. Conselheiros, foi informado 47 

que a distribuição dos processos foi suspensa e será retomada na próxima reunião 48 

plenária. Aqueles processos que forem objeto de vistas também serão redistribuídos na 49 

próxima reunião. 50 

Item 5. Iniciou-se o relato de processos, com inversão da pauta para priorização 51 

daqueles que teriam sustentação oral em virtude da presença de representantes à 52 

reunião. Processo n.º: 327/2014 e apensos – Jilmar Barros. Relator: Carlos Alberto de 53 

Freitas Ribeiro. Ementa: Disposição de resíduos sólidos em área de preservação 54 

permanente em desacordo com as normas ambientais. Auto de Infração nº. 0306/13, 55 

valor R$ 16.000,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que 56 

não existe APP no local e que não dispôs resíduos em desacordo com as normas 57 

ambientais. Decisão JAR nº. 056/2015, 029/2014 mantendo a multa. Recurso requer 58 

cancelamento da multa alegando ilegitimidade da parte por não ter sido autor da infração 59 

nem ser propriedade da área. Não sendo possível, solicita redução da multa. (Retorno de 60 

diligência). Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura do seu relato, votando 61 

pelo cancelamento da multa, por não ser o autuado proprietário do imóvel onde se 62 

registrou a infração. A representante do autuado fez a sustentação oral de sua defesa, 63 

esclarecendo a real titularidade do imóvel objeto da infração, acrescentando, inclusive, 64 

que repassou à Fiscalização todos os dados de que dispunha. Em regime de votação: À 65 

unanimidade com o relator, pelo cancelamento da multa e pela emissão de novo Auto de 66 

Infração em face do real infrator. Processo n.º: 17649/2015 e apensos – Recreio das 67 
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Laranjeiras Condomínio Clube. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. Ementa: Em 68 

vistoria no dia 16/03/2015 foi constatado: Despejo de esgoto doméstico sem tratamento 69 

no solo sendo carreado para curso d'água (córrego); alteração de aspecto de local 70 

especialmente protegido por lei (córrego) em razão de seu valor ecológico sem 71 

autorização dos órgãos competentes. Auto de Infração nº. 8269340/2015 - Multa no 72 

valor de R$ 55.002,00. Autuado solicita o cancelamento do embargo alegando que não 73 

estavam presentes no Auto a hora e o local exatos da infração, que há "bis in idem", já 74 

que para o mesmo fato foram lavrados dois autos; que não havia despejo de esgoto, 75 

mas sim lançamento de águas pluviais; e que o esgoto do Condomínio é lançado por uma 76 

EEEB para rede coletora. Decisão JAR nº 219/2015, mantendo a penalidade.  Recurso 77 

reitera os termos da defesa, e requer o cancelamento do Auto. Discussão e 78 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, opinando pelo cancelamento da 79 

multa. O representante da empresa, Sr. Claudio Denicoli, fez a sustentação oral de sua 80 

defesa, esclarecendo que trata-se o autuado de um condomínio do Programa Minha Casa 81 

Minha Vida construído pela Morar Construtora; apresentou fotos, plantas e projetos 82 

aprovados pela Prefeitura Municipal da Serra; alegou que no Relatório Fiscal constam 83 

indicações que descaracterizariam o efluente como esgoto; explicou que, para minimizar 84 

os efeitos erosivos decorrentes do lançamento das águas pluviais drenadas do 85 

Condomínio, foi construída uma estrutura de drenagem fechada, substituindo a antiga 86 

escada hidráulica; reforçou o pedido de voto pelo cancelamento do Auto. Foi aberta a 87 

sessão para discussão, tendo a Conselheira Aline questionado a data da coleta, ao que foi 88 

indicado pelo defendente ter sido em 26 de Março de 2015, alguns dias após a 89 

constatação. A Conselheira Virgínia ressaltou que conhece bem o local, e que teve 90 

conhecimento da ocorrência à época dos fatos, havendo relato de que os moradores 91 

ficaram assustados com o grande volume de água advindo da drenagem do Condomínio 92 

no período chuvoso. O Conselheiro Gilberto solicitou esclarecimento quanto ao que 93 

estava sendo tratado na autuação, se seria somente a questão da escada hidráulica, ao 94 

que a Presidente fez a releitura do objeto da infração. A Presidente reforçou que a 95 

constatação da equipe de fiscalização da SEMMA foi de lançamento de esgoto no sistema 96 

de drenagem por extravasamento oriundo do Condomínio, como é indicado no texto do 97 

próprio relatório e nas fotos anexas. O Conselheiro Victor questionou como o fiscal 98 

chegou à conclusão de que era esgoto, ao que a Conselheira Verginia demonstrou ser 99 

advindo da denúncia anexa aos autos e a Presidente acrescentou o relato do odor 100 

indicado pela equipe de fiscalização, registrado em seu Relatório. Por ainda haver 101 

dúvidas acerca da possibilidade de ocorrência de extravasamento do esgoto do 102 

Condomínio alcançar a rede de drenagem pluvial, a Conselheira Verginia pediu vistas do 103 

processo, requerendo juntada aos autos da cópia do projeto apresentado pela defesa. 104 

Processo n.º: 17624/2015 e apensos – Recreio das Laranjeiras Condomínio Clube. 105 
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Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. Ementa: Em vistoria no dia 16/03/2015 foi 106 

constatado: Despejo de esgoto doméstico sem tratamento no solo sendo carreado para 107 

curso d'água (córrego); alteração de aspecto de local especialmente protegido por lei 108 

(córrego) em razão de seu valor ecológico sem autorização dos órgãos competentes. 109 

Auto de Infração nº. 8269347/2015 - Embargo. Autuado solicita o cancelamento do 110 

embargo alegando que não estavam presentes no Auto a hora e o local exatos da 111 

infração, que há "bis in idem", já que para o mesmo fato foram lavrados dois autos; que 112 

não havia despejo de esgoto, mas sim lançamento de águas pluviais; e que o esgoto do 113 

Condomínio é lançado por uma EEEB para rede coletora. Decisão JAR nº 218/2015, 114 

mantendo a penalidade.  Recurso reitera os termos da defesa, e requer anulação ou 115 

cancelamento do Auto. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu 116 

relato, opinando pelo cancelamento do embargo, acompanhando sua manifestação 117 

acerca da multa. Como já havia sido feita a sustentação oral por representante do 118 

autuado no âmbito do processo anterior, ao qual a Conselheira Vergínia pediu vistas, este 119 

processo também foi entregue em vistas para a Conselheira, não havendo mais 120 

comentários registrados. Processo n.º: 69126/2014 e apensos – Carlos Messias Valle 121 

Gaudio. Relator: Herculano Sérgio Nogueira Ramos (Vistas). Ementa: Realizar 122 

parcelamento de solo em área alagadiça ou alagável, sem licença ambiental, assim 123 

alterando o aspecto do local, ocorrido na R. Rio Grande do Norte, s/n, Solar de Anchieta. 124 

Auto de Infração nº. 000281/2014, valor R$ 10.001,00. Impugnação alega que o terreno 125 

onde ocorreu a infração pertence a sua família há muitos anos, e que nele já desenvolvia 126 

algumas atividades, não possuindo condições financeiras para pagar a multa. Decisão 127 

JAR nº. 077/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e comprova 128 

os gastos mensais da família, além dos problemas de saúde enfrentados. Discussão e 129 

deliberação: Em virtude da impossibilidade de comparecimento a reunião, o Conselheiro 130 

encaminhou o processo relatado à Secretaria Executiva do Conselho, que procedeu à 131 

leitura, tendo o Conselheiro votado pela redução da multa em 80%, com conversão desta 132 

na prestação de serviços ambientais, divergindo do primeiro relator. O Conselheiro Victor 133 

fez uma observação de que, na reunião anterior, não estava muito seguro de seu próprio 134 

relato, por sentir a ausência de informações essenciais à avaliação conclusiva, mas que, 135 

com as complementações trazidas pelo Conselheiro Herculano, pede reforma de seu 136 

voto, acompanhando o voto em vista. A Presidente reforçou tratar-se de local classificado 137 

como Zona de Proteção Ambiental, devendo ser proposta como medida mitigadora a 138 

implantação de cercamento/delimitação da área para evitar possíveis invasões, sua 139 

recuperação mediante plantio e instalação de placa de identificação. Em regime de 140 

votação: à unanimidade com o relator, pela redução da multa em 80%, com conversão 141 

do valor na execução de medidas de proteção e recuperação da área, com implantação 142 

de cercamento/delimitação da área para evitar novas construções e possíveis invasões, 143 
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plantio e instalação de placa de identificação. Processo n.º: 24533/2015 e apensos – 144 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis - Recuperlixo Relator: Gilberto José 145 

de Santana Junior. Ementa: Requer assento no plenário do COMDEMAS. Discussão e 146 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, opinando pelo indeferimento do 147 

pleito nos termos da solicitação inicial, por entender que a instituição em tela não atende 148 

aos requisitos necessários para tal enquadramento. Em regime de votação: à 149 

unanimidade com o relator. Processo n.º: 85334/2014 e apensos – Companhia Vale do 150 

Rio Doce – CVRD Relator: Gilberto José de Santana Junior. Ementa: Provocar poluição 151 

por derramamento de substância oleosa, causando danos à Lagoa Pau Brasil. Auto de 152 

Infração nº. 8269168/2014, multa no valor de R$ 4.602.300,00.  Autuado apresentou 153 

defesa solicitando impugnação para tornar insubsistente e a nulidade do auto de 154 

infração, alegando que a fiscalização lavrou o auto antes da emissão do parecer técnico 155 

que fornecesse embasamento à constatação e aplicou a penalidade de forma direta, 156 

mesmo não sendo órgão licenciador. Decisão da JAR nº 147/2015, mantendo a multa. 157 

Recurso reitera os termos da defesa, e requer o cancelamento do Auto. Discussão e 158 

deliberação: O conselheiro fez a leitura do seu relato, votando pela manutenção da 159 

multa em sua totalidade. A presidente abriu a sessão para discussão. O conselheiro Victor 160 

perguntou como se deu a valoração da multa, ao que o Relator informou constar do 161 

Relatório que deu origem à multa o fato de tratar-se de impacto sobre uma lagoa, 162 

considerando o volume da substância oleosa e o dano causado à fauna e à flora, além do 163 

impacto sobre a população; ressaltou que, pela nossa legislação, a multa poderia chegar 164 

até a R$ 10.000.000,00, e que o valor definido pela SEMMA foi muito bem justificado. O 165 

Conselheiro Alessandro defendeu o relato, reforçando que deveria mesmo ter sido 166 

aplicada a multa máxima para a empresa pelo desrespeito ao meio ambiente. A 167 

Conselheira Virginia fez uma observação com relação ao agravante de que a empresa 168 

somente acionou o IEMA posteriormente, já que a própria SEMMA chegou ao local do 169 

acidente antes do referido órgão, demonstrando inação por parte da empresa. A 170 

Conselheira Josebel fez o pedido de ponderação nas falas a respeito de empresas, com 171 

juízo de valor, pois o Conselho deve manter a urbanidade. Em regime de votação: à 172 

unanimidade com o Relator, à exceção do Conselheiro Rubem Antônio Piumbini que 173 

invocou a abstenção por motivo de foro íntimo. Processo n.º: 1604/2015 e apensos – 174 

Tet Engenharia Irrigação e Sist. Aut. Relator: Rubem Antônio Piumbini. Ementa: 175 

Realizar disposição de entulho (resíduos sólidos) contaminado com óleo em via pública 176 

de forma inadequada. O fato ocorreu na esquina da R. Carcará em Novo Horizonte. Auto 177 

de Infração nº. 000693/2015 - Multa no valor de R$ 10.001,00. Autuado solicita o 178 

cancelamento da multa alegando que por erro operacional da empresa subcontratada o 179 

resíduo foi disposto em local diverso do autorizado; que imediatamente após a autuação 180 

retirou o resíduo irregularmente disposto; que não teve dolo; que a aplicação da multa 181 
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não observou os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.  182 

Decisão JAR nº 234/2015, mantendo a multa e determinando a apresentação dos 183 

certificados de movimentação de resíduos no prazo de 5 dias. Recurso reitera os termos 184 

da defesa e requer cancelamento da multa, substituição da penalidade por advertência, 185 

redução da multa para R$ 1.000,00 ou sua conversão. Apresenta, também, o 186 

comprovante de recolhimento do material disposto irregularmente. Discussão e 187 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 188 

multa, acompanhando a Decisão JAR Nº. 234/2015. Em regime de votação: À 189 

unanimidade com o relator. Processo n.º: 7022/2015 e apensos – Zander José Ginaid. 190 

Relator: Rubem Antônio Piumbini. Ementa: Realizar atividade de movimentação de 191 

terra, bem como aterro e terraplenagem, em Área de Preservação Permanente. Auto de 192 

Infração nº. 001217/205 - Embargo. Autuado solicita o cancelamento do embargo 193 

alegando que objetivava realizar apenas limpeza e conservação da área, que se 194 

encontrava em péssimas condições de habitabilidade, que a APP já estava degradada, 195 

que a supressão foi apenas de vegetais condenados e que a movimentação de solo 196 

visava apenas ao nivelamento do terreno. Decisão JAR nº 128/2015, mantendo a 197 

penalidade e determinando apresentação de PRAD.  Recurso reitera os termos da defesa, 198 

e requer insubsistência do Auto e a sustentação oral junto ao COMDEMAS. Discussão e 199 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção do 200 

embargo e da obrigatoriedade de apresentação e execução do PRAD para recuperação 201 

da APP intervinda, acompanhando a Decisão da JAR. Em regime de votação: À 202 

unanimidade com o Relator. Processo n.º: 15697/2015 e apensos – Zander José Ginaid. 203 

Relator: Rubem Antônio Piumbini. Ementa: Dar início à operação de atividade 204 

(movimentação de terra) sem licenciamento junto à SEMMA; Alterar o aspecto de local 205 

especialmente protegido por lei (movimentação de terra em APP), em razão de seu valor 206 

paisagístico, ecológico, sem autorização da autoridade competente.  Auto de Infração nº. 207 

8269308/2015 - Multa no valor de R$ 8.500,00. Autuado solicita a nulidade da multa 208 

alegando que objetivava realizar apenas limpeza e conservação da área, que se 209 

encontrava em péssimas condições de habitabilidade, que a APP já estava degradada, 210 

que a supressão foi apenas de vegetais condenados e que a movimentação de solo 211 

visava apenas ao nivelamento do terreno. Decisão JAR nº 263/2015 mantendo a 212 

penalidade.  Recurso reitera os termos da defesa, e requer insubsistência do Auto e a 213 

sustentação oral junto ao COMDEMAS. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a 214 

leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa. Em regime de votação: À 215 

unanimidade com o Relator, acompanhando a Decisão JAR. Processo n.º: 54635/2014 e 216 

apensos – Claro S/A. Relator: Alessandro Montenegro Bayer. Ementa:  Dar início a 217 

atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base 218 

(ERB) ESSER12 localizada na R. Pitanga, nº. 97, Centro, Serra/ES. Auto de Infração nº. 219 
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8268922/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 220 

Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do Art. 116 do Decreto 221 

78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se enquadra dentre as 222 

atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta Estação foi para propiciar 223 

melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo 224 

sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR 322/2014 mantendo a multa e 225 

determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi 226 

enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do 227 

reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer 228 

anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo. 229 

Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela 230 

manutenção da multa em sua totalidade. O Conselheiro Victor ressaltou que a situação 231 

relativa às torres de telefonia já havia sido discutida em reuniões anteriores, sendo a fala 232 

reforçada por outros Conselheiros, considerando que a legislação vigente à época da 233 

autuação era um entrave para a regularização das torres, o que fez o Plenário acordar 234 

pelo reenquadramento das multas ao valor mínimo previsto para o artigo no Decreto 235 

78/2000. Em regime de votação: Dez votos pelo reenquadramento da multa ao valor 236 

mínimo, de R$ 10.001,00, mantendo a obrigatoriedade de regularização (SINDUSCON, 237 

SESE, FAMS, PROGER, CDL, SEMMA, SESA, SEDU, ASES, GOIAMUM); Dois votos pela 238 

manutenção da multa em sua totalidade, SEPLAE e FTIES; abstenção da representante 239 

de Concessionárias de Serviços Públicos, invocada por representar, neste Conselho, o 240 

segmento da autuada. Processo n.º: 54666/2014 e apensos – Claro S/A. Relator: 241 

Alessandro Montenegro Bayer. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora 242 

sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSER11 localizada na R. 243 

Guaracy, quadra 42, entre a rua Santa Luzia e Guacyra, s/nº, Jacaraípe, Serra/ES. Auto 244 

de Infração nº. 8268938/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do 245 

Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do Art. 116 do 246 

Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se enquadra 247 

dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta Estação foi para 248 

propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em trânsito no 249 

Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR 314/2014 mantendo a 250 

multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A 251 

decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, ensejando 252 

obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e 253 

requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo. 254 

Discussão e deliberação: Dez votos pelo reenquadramento da multa ao valor mínimo, 255 

de R$ 10.001,00, mantendo a obrigatoriedade de regularização (SINDUSCON, SESE, 256 

FAMS, PROGER, CDL, SEMMA, SESA, SEDU, ASES, GOIAMUM); Dois votos pela 257 
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manutenção da multa em sua totalidade, SEPLAE e FTIES; abstenção da representante 258 

de Concessionárias de Serviços Públicos, invocada por representar, neste Conselho, o 259 

segmento da autuada. Processo n.º: 54658/2014 e apensos – Claro S/A. Relator: 260 

Vergínia Januário dos Reis Rocha. Ementa: Dar início a atividade potencialmente 261 

poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSER28 262 

(ESSER30?) localizada na Av. Abdo Saad, nº. 740, Ed. Trancoso, Jacaraípe, Serra/ES. 263 

Auto de Infração nº. 8268930/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita 264 

anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do Art. 265 

116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se 266 

enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta 267 

Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em 268 

trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR 320/2014 269 

mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 270 

SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, 271 

ensejando obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da 272 

defesa e requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do 273 

Artigo, de R$ 10.000,00. Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu 274 

relato, votando pelo reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em 275 

regime de votação: 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção 276 

[CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, invocada pelo Conselheiro por 277 

representar, neste Conselho, o segmento da autuada], pela manutenção da multa com 278 

seu reenquadramento ao valor mínimo do art. 116, IV, do Decreto nº. 78/2000, de R$ 279 

10.001,00, reformando parcialmente a Decisão da JAR, dando provimento parcial ao 280 

recurso administrativo. Processo n.º: 54.630/2014 e apensos – Claro S/A. Relator: 281 

Vergínia Januário dos Reis Rocha. Ementa: Dar início a atividade potencialmente 282 

poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSER22 localizada 283 

na R. Calixto Tamanini, nº. 73, N. Sra. de Fátima, Serra/ES. Auto de Infração nº. 284 

8268903/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 285 

Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do Art. 116 do Decreto 286 

78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se enquadra dentre as 287 

atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta Estação foi para propiciar 288 

melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo 289 

sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR 319/2014 mantendo a multa e 290 

determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi 291 

enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do 292 

reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer 293 

anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo. 294 

Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo 295 
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reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À 296 

unanimidade com o relator, com abstenção da representante de Concessionárias de 297 

Serviços Públicos, invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. 298 

Processo n.º: 54604/2014 e apensos – Claro S/A. Relator: Vergínia Januário dos Reis 299 

Rocha. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento 300 

ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSER29 localizada na Av. Montanha, nº. 652 301 

Bloco A, Planalto Serrano, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268908/2014, multa de R$ 302 

25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, 303 

redução ao patamar mínimo do Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção 304 

ou a operação de ERBs não se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, 305 

e que a instalação desta Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes 306 

domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL 307 

para tal. Decisão JAR 328/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa 308 

requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso 309 

do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da 310 

tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não 311 

se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo. Discussão e deliberação: A 312 

Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento da multa ao valor 313 

mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À unanimidade com o relator, com 314 

abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, invocada por 315 

representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 13332/2014 e 316 

apensos – Fibria Celulose S/A. Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha. Ementa: 317 

Efetuar a construção de uma represa sem licenciamento ambiental, alterando aspecto de 318 

local especialmente protegido por lei; o fato ocorreu em terreno da empresa, no Bairro 319 

São Francisco. Auto de infração nº. 8268694/2013, multa de R$ 300.000,00. Autuado 320 

solicita o cancelamento do auto aplicado, recusando a ocorrência das infrações. Decisão 321 

JAR nº. 108/2014, mantendo a multa. Recurso demonstra haver prévio licenciamento da 322 

barragem e reitera os termos da defesa. (Retorno de Diligência). Discussão e 323 

deliberação: Foi informado pela Conselheira que o processo não seria relatado, pois foi 324 

devolvido à SEMMA/SEC por solicitação da Sra. Secretária alguns dias antes desta 325 

reunião. Processo n.º: 54339/2014 e apensos – Telefônica Telecomunicações SE São 326 

Paulo S/A. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro Ementa: Dar início a atividade 327 

potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) 328 

ESSEF localizada na R. Cassiano Castelo, nº. 66, Centro, Serra/ES. Auto de Infração 329 

nº.8268879/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 330 

Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e 331 

que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 349/2014 mantendo a 332 

multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. 333 
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Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e 334 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento 335 

da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00, retificando seu próprio relato. Em regime de 336 

votação: À unanimidade com o relator, com abstenção da representante de 337 

Concessionárias de Serviços Públicos, invocada por representar, neste Conselho, o 338 

segmento da autuada. Processo n.º: 54853/2014 e apensos – Telefônica – 339 

Telecomunicações SE São Paulo S/A. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro Ementa:  340 

Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação 341 

Rádio Base (ERB) ESSDO localizada na R. Cumina nº 11, Jardim Limoeiro, Serra/ES. Auto 342 

de Infração nº.8268882/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do 343 

Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via 344 

Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 339/2014 345 

mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 346 

SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 347 

Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pelo 348 

reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00, retificando seu próprio 349 

relato. Em regime de votação: À unanimidade com o relator, com abstenção da 350 

representante de Concessionárias de Serviços Públicos, invocada por representar, neste 351 

Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 54865/2014 e apensos – Telefônica – 352 

Telecomunicações SE São Paulo S/A. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 353 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 354 

Estação Rádio Base (ERB) ESELO localizada na R. Aribiri, nº 50, Eldorado, Serra/ES. Auto 355 

de Infração nº.8268891/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do 356 

Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via 357 

Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 335/2014 358 

mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 359 

SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 360 

Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pelo 361 

reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00, retificando seu próprio 362 

relato. Em regime de votação: À unanimidade com o relator, com abstenção da 363 

representante de Concessionárias de Serviços Públicos, invocada por representar, neste 364 

Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 54347/2014 e apensos – Telefônica –365 

Telecomunicações SE São Paulo S/A. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 366 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 367 

Estação Rádio Base (ERB) ESMLA localizada na R. São Paulo, s/n, Laranjeiras, Serra/ES. 368 

Auto de Infração nº.8268877/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita 369 

anulação do Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da 370 

União (via Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 371 
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338/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental 372 

junto à SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da 373 

Multa/Decisão. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, 374 

votando pelo reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00, retificando 375 

seu próprio relato. Em regime de votação: À unanimidade com o relator, com abstenção 376 

da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, invocada por representar, 377 

neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 54829/2014 e apensos – 378 

Telefônica – Telecomunicações SE São Paulo S/A. Relator: Carlos Alberto de Freitas 379 

Ribeiro. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento 380 

ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESNCR localizada na R. Tupã, s/n, Nova 381 

Carapina, Serra/ES. Auto de Infração nº.8268899/2014, multa de R$ 25.000,00. 382 

Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, alegando que competência de 383 

licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a atividade não causa danos ao 384 

meio ambiente. Decisão JAR 334/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa 385 

requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e 386 

requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a 387 

leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 388 

10.001,00, retificando seu próprio relato. Em regime de votação: À unanimidade com o 389 

relator, com abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, 390 

invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 391 

54344/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações SE São Paulo S/A. Relator: 392 

Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. Ementa: Dar início a atividade potencialmente 393 

poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESCVS localizada na 394 

R. Dois, s/n, Civit, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268880/2014, multa de R$ 25.000,00. 395 

Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, alegando que competência de 396 

licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a atividade não causa danos ao 397 

meio ambiente. Decisão JAR 352/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa 398 

requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e 399 

requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a 400 

leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 401 

10.001,00, retificando seu próprio relato. Em regime de votação: À unanimidade com o 402 

relator, com abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, 403 

invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 404 

88634/2014 e apensos – Romarildo Fagundes. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 405 

Ementa: Realizar obra (tanque de peixe) que alterou o curso d'água sem licenciamento 406 

ambiental, em Área de Preservação Permanente, em local conhecido como Sítio dos 407 

Lagos, propriedade na estrada de Putiri, próximo à empresa Vitória Ambiental. Auto de 408 

Infração nº. 8269170/2014, Multa no valor de R$ 7.000,00. Impugnação alega que a 409 
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multa é abusiva e ilegal, por ter sido aplicada no valor máximo previsto, que teve seu 410 

direito de defesa cerceado ante à violação dos princípios de ampla defesa e contraditório, 411 

e que requer a aplicação de benefício previsto na legislação estadual. Decisão JAR nº. 412 

102/2015, mantendo a multa. Recurso alega que a JAR cometeu erros e agiu de má fé 413 

ao analisar os processos de autuação, atacando basicamente o teor das Decisões 414 

contidas neste processo e no do Embargo; traz à baila o Decreto Federal nº. 70235/72, 415 

que trata de Processos Administrativos Fiscais da Receita Federal, que não se aplica ao 416 

caso da SEMMA. Alega que a área já não se caracterizava como APP por não possuir 417 

vegetação nativa. Requer nulidade do Auto, seu cancelamento, suspensão imediata, 418 

redução em 90% com base na Lei Estadual 7058/02, substituição por pena de 419 

advertência ou compensação em serviços ambientais, anulação da Decisão JAR 039/15, 420 

desembargo da obra e apensamento do recurso ao processo de Embargo. Discussão e 421 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 422 

multa em sua totalidade e pela obrigatoriedade de apresentação e execução de um PRAD 423 

na área intervinda. Em regime de votação: À unanimidade com o relator. Processo n.º: 424 

54358/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo S/A. Relator: 425 

Fernanda da Silva Finamore. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora 426 

sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESJAT localizada na R. Tupã, 427 

nº 1330, Jacaraípe, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268894/2014, multa de R$ 428 

25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, alegando que competência 429 

de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que possui ilegitimidade passiva para 430 

responder ao Auto de Infração, já que vendeu a ERB à empresa Tower Management 431 

Sites - T4U e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 351/2014 432 

mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 433 

SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 434 

Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo 435 

reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À 436 

unanimidade com o relator, com abstenção da representante de Concessionárias de 437 

Serviços Públicos, invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. 438 

Processo n.º: 54355/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo 439 

S/A. Relator: Fernanda da Silva Finamore. Ementa: Dar início a atividade 440 

potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) 441 

ESACP localizada na Av. Copacabana, nº 739, Morada de Laranjeiras, Serra/ES. Auto de 442 

Infração nº. 8268876/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do 443 

Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via 444 

Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 358/2014 445 

mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 446 

SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 447 



ATA DA 167ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 20/10/2015  
 

 

Fl. 13/22 

Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo 448 

reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À 449 

unanimidade com o relator, com abstenção da representante de Concessionárias de 450 

Serviços Públicos, invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. 451 

Processo n.º: 54326/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo 452 

S/A. Relator: Fernanda da Silva Finamore. Ementa: Dar início a atividade 453 

potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) 454 

ESCSS localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Jardim Limoeiro, Serra/ES. Auto de 455 

Infração nº.8268886/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do 456 

Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via 457 

Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 342/2014 458 

mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 459 

SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 460 

Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo 461 

reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À 462 

unanimidade com o relator, com abstenção da representante de Concessionárias de 463 

Serviços Públicos, invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. 464 

Processo n.º: 54840/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo 465 

S/A. Relator: Fernanda da Silva Finamore. Ementa: Dar início a atividade 466 

potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) 467 

ESLOG localizada na Av. Castelo Branco, nº 660, Carapina, Serra/ES. Auto de Infração 468 

nº.8268884/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 469 

Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e 470 

que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 354/2014 mantendo a 471 

multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. 472 

Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e 473 

deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento 474 

da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À unanimidade com o 475 

relator, com abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, 476 

invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 477 

54342/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo S/A. Relator: 478 

Fernanda da Silva Finamore. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora 479 

sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESDNA localizada na R. 480 

Fioravante Fassini, nº 110, Jardim Limoeiro, Serra/ES. Auto de Infração 481 

nº.8268881/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 482 

Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e 483 

que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 357/2014 mantendo a 484 

multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. 485 
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Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e 486 

deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento 487 

da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À unanimidade com o 488 

relator, com abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, 489 

invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 490 

54348/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo S/A. Relator: 491 

Fernanda da Silva Finamore. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora 492 

sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESNAC localizada na R. 493 

Romana, nº 20, Nova Almeida, Serra/ES. Auto de Infração nº.8268878/2014, multa de 494 

R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, alegando que 495 

competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a atividade não 496 

causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 350/2014 mantendo a multa e 497 

determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso 498 

reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e 499 

deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento 500 

da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À unanimidade com o 501 

relator, com abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, 502 

invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 503 

54323/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo S/A. Relator: 504 

Victor José Macedo Queiroz de Lima. Ementa: Dar início a atividade potencialmente 505 

poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESJAN localizada na 506 

R. Coronel Manoel Martins, nº 1020, Laranjeiras, Serra/ES. Auto de Infração 507 

nº.8268895/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 508 

Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e 509 

que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 340/2014 mantendo a 510 

multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. 511 

Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e 512 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento 513 

da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À unanimidade com o 514 

relator, com abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, 515 

invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 516 

54903/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo S/A. Relator: 517 

Victor José Macedo Queiroz de Lima. Ementa: Dar início a atividade potencialmente 518 

poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSEC localizada na 519 

Rodovia BR 101, s/n, Serra Sede, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268890/2014, multa 520 

de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, alegando que 521 

competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a atividade não 522 

causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 332/2014 mantendo a multa e 523 
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determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso 524 

reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e 525 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento 526 

da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À unanimidade com o 527 

relator, com abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, 528 

invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 529 

54834/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo S/A. Relator: 530 

Victor José Macedo Queiroz de Lima. Ementa: Dar início a atividade potencialmente 531 

poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESBAC localizada na 532 

R. São Borja, nº 37, Barcelona, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268883/2014, multa de 533 

R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, alegando que 534 

competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a atividade não 535 

causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 331/2014 mantendo a multa e 536 

determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso 537 

reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e 538 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento 539 

da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À unanimidade com o 540 

relator, com abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, 541 

invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 542 

54826/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo S/A. Relator: 543 

Victor José Macedo Queiroz de Lima. Ementa: Dar início a atividade potencialmente 544 

poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESCRP localizada na 545 

R. São Pedro, s/n, Carapina, Serra/ES. Auto de Infração nº.8268887/2014, multa de R$ 546 

25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, alegando que competência 547 

de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a atividade não causa danos ao 548 

meio ambiente. Decisão JAR 353/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa 549 

requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e 550 

requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a 551 

leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 552 

10.001,00. Em regime de votação: À unanimidade com o relator, com abstenção da 553 

representante de Concessionárias de Serviços Públicos, invocada por representar, neste 554 

Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 54822/2014 e apensos – Telefônica – 555 

Telecomunicações Se São Paulo S/A. Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. 556 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 557 

Estação Rádio Base (ERB) ESFEU localizada na R. das Laranjeiras, nº 14, Feu Rosa, 558 

Serra/ES. Auto de Infração nº.8268889/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação 559 

solicita anulação do Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de 560 

ERBs é da União (via Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. 561 



ATA DA 167ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 20/10/2015  
 

 

Fl. 16/22 

Decisão JAR 333/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a 562 

licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação 563 

da Multa/Decisão. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, 564 

votando pelo reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime 565 

de votação: À unanimidade com o relator, com abstenção da representante de 566 

Concessionárias de Serviços Públicos, invocada por representar, neste Conselho, o 567 

segmento da autuada. Processo n.º: 54868/2014 e apensos – Telefônica – 568 

Telecomunicações Se São Paulo S/A. Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. 569 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 570 

Estação Rádio Base (ERB) ESPLA localizada na R. Lavoisier, nº 266, Laranjeiras, 571 

Serra/ES. Auto de Infração nº.8268893/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação 572 

solicita anulação do Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de 573 

ERBs é da União (via Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. 574 

Decisão JAR 359/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a 575 

licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação 576 

da Multa/Decisão. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, 577 

votando pelo reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime 578 

de votação: À unanimidade com o relator, com abstenção da representante de 579 

Concessionárias de Serviços Públicos, invocada por representar, neste Conselho, o 580 

segmento da autuada. Processo n.º: 54895/2014 e apensos – Telefônica – 581 

Telecomunicações Se São Paulo S/A. Relator: Aline Sartório Raymundo. Ementa: Dar 582 

início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação 583 

Rádio Base (ERB) ESROC localizada na Rod. BR 101 Norte, s/n, Carapina, Serra/ES. Auto 584 

de Infração nº.8268885/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do 585 

Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via 586 

Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 341/2014 587 

mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 588 

SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 589 

Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo 590 

reenquadramento da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À 591 

unanimidade com o relator, com abstenção da representante de Concessionárias de 592 

Serviços Públicos, invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. 593 

Processo n.º: 54870/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo 594 

S/A. Relator: Aline Sartório Raymundo. Ementa: Dar início a atividade potencialmente 595 

poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESLJJ localizada na 596 

Avenida Central, nº811, Laranjeiras, Serra/ES. Auto de Infração nº.8268892/2014, multa 597 

de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, alegando que 598 

competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a atividade não 599 
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causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 355/2014 mantendo a multa e 600 

determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso 601 

reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e 602 

deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento 603 

da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À unanimidade com o 604 

relator, com abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, 605 

invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 606 

54360/2014 e apensos – Telefônica – Telecomunicações Se São Paulo S/A. Relator: 607 

Aline Sartório Raymundo. Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem 608 

licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESNHO localizada no Loteamento 609 

São Sebastião, Lote 15, Quadra 38, Novo Horizonte, Serra/ES. Auto de Infração 610 

nº.8268888/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 611 

Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e 612 

que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR Nº. /2014 mantendo a 613 

multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. 614 

Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. Discussão e 615 

deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento 616 

da multa ao valor mínimo de R$ 10.001,00. Em regime de votação: À unanimidade com o 617 

relator, com abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, 618 

invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Ao final dessa 619 

votação, diante do avançar da hora, a Presidente propôs a extensão da reunião 620 

plenária em mais 30 minutos, com vistas à finalização do relato de todos os 621 

processos em face do fim do mandato de alguns Conselheiros, sendo aprovado 622 

por todos os presentes. Deu-se continuidade aos relatos. Processo n.º: 623 

30124/2013 e apensos – Companhia Espírito Santense de Saneamento. Relator: 624 

Guilherme Ribeiro de Souza. Ementa:  Sem descrição. Discussão e deliberação: O 625 

Conselheiro informou a devolução dos autos à SEMMA por se tratar de processo já 626 

relatado anteriormente. Processo n.º: 87249/2014 e apensos – Companhia Espírito 627 

Santense de Saneamento. Relator: Guilherme Ribeiro de Souza Lima. Ementa: Lançar 628 

esgoto doméstico sem tratamento no solo, atingindo curso d'água (córrego Veneer, um 629 

dos contribuintes da Lagoa Jacuném), alterando assim o aspecto de local especialmente 630 

protegido por lei, APA da Lagoa Jacuném, em 21/11/14, na rua conhecida como Rua do 631 

Brejo, atrás do Condomínio Itatiaia Aldeia Parque. Auto de Infração nº. 8269207/2014, 632 

valor R$ 250.000,00. Impugnação nega prática da infração, alega vício formal pela 633 

imprecisão no endereço da ocorrência; alega não ter responsabilidade pelo fato; e que o 634 

valor da multa é desproporcional e desarrazoado; que não foram observados os preceitos 635 

do art. 169 da Lei 2199/99. Decisão JAR nº. 220/2015, mantendo a multa. Recurso 636 

reitera os termos da defesa, e requer cancelamento da multa, por não haver nexo de 637 
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causalidade entre o dano e a ação/omissão da recorrente, ou que se reconheça a 638 

inocorrência da infração contida no art. 109 do Decreto 78/00, cancelando a multa no 639 

valor que se refere a ele, ou que se reduza a multa considerando que a Cesan reparou o 640 

dano assim que tomou ciência dele, que foi mínimo e de natureza leve. Discussão e 641 

deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da 642 

multa em sua totalidade, com possibilidade de conversão, acompanhando a Decisão JAR. 643 

O Conselheiro Iberê reforçou que a Cesan vem sofrendo constantes autuações 644 

decorrentes de degradação ambiental por força de falhas em sistemas de esgotamento 645 

sanitário, e sugeriu, então que se convoque o Presidente da CESAN para participar da 646 

uma reunião no COMDEMAS e fazer um relato de tudo o que a Companhia está 647 

realizando no Município, bem como ouvir as considerações e recomendações dos Srs. 648 

Conselheiros. A Presidente ressaltou que irá convidar tanto a Cesan quanto a 649 

Concessionária de Saneamento Serra Ambiental para apresentar o cronograma de ações 650 

e investimentos dos próximos dois anos. Em regime de votação: à unanimidade com o 651 

Relator, com abstenção da representante de Concessionárias de Serviços Públicos, 652 

invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 653 

89530/2014 e apensos – Companhia Espírito Santense de Saneamento. Relator: 654 

Guilherme Ribeiro de Souza Lima. Ementa: Lançar esgoto doméstico no solo, atingindo 655 

curso d'água (córregos contribuintes para a Lagoa Jacuném), alterando assim o aspecto 656 

de local especialmente protegido por lei, APA da Lagoa Jacuném, em 27/11/14, Av. 657 

Região Sul, 668, Barcelona, na área de servidão da CESAN. Auto de Infração nº. 658 

8269218/2014, valor R$ 250.000,00. Impugnação alega vício formal pela imprecisão no 659 

endereço da ocorrência e ausência de assinatura dos fiscais no auto; alega que não deu 660 

causa ao dano constatado e que, ao tomar ciência do fato, enviou equipe ao local, que 661 

avistou grande quantidade de lixo entupindo a rede coletora de esgoto, adotando 662 

providências imediatas para que a equipe investigasse e resolvesse o problema. Decisão 663 

JAR nº. 210/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa, e indica que 664 

não houve efetiva mensuração do alcance do impacto, para viabilizar a valoração da 665 

multa, assim como houve super valoração da multa, cujo valor máximo seria R$ 666 

125.000,00 (mas desconsideraram as reincidência). Requer cancelamento do Auto, ou, 667 

suspensão, redução e/ou conversão da multa. Discussão e deliberação: O Conselheiro 668 

fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa, acompanhando a Decisão 669 

JAR. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator, com abstenção da 670 

representante de Concessionárias de Serviços Públicos, invocada por representar, neste 671 

Conselho, o segmento da autuada. Processo n.º: 87275/2014 e apensos – Companhia 672 

Espírito Santense de Saneamento. Relator: Guilherme Ribeiro de Souza Lima. Ementa: 673 

Lançar esgoto doméstico sem tratamento no solo, atingindo curso d'água (Lagoa do 674 

Balneário de Carapebus), alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por 675 
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lei, APP (Área de Preservação Permanente), em 21/11/14, na Av. Beira Mar do balneário 676 

de Carapebus, em frente à lanchonete Camping Coral do Sítio. Auto de Infração nº. 677 

8269209/2014, valor R$ 250.000,00. Impugnação nega prática da infração, alega vício 678 

formal pela imprecisão no endereço da ocorrência; alega não ter responsabilidade pelo 679 

fato; e que o valor da multa é desproporcional e desarrazoado; que não foram 680 

observados os preceitos do art. 169 da Lei 2199/99. Decisão JAR nº. 221/2015, 681 

mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa, e requer cancelamento da 682 

multa, ou que se reduza a multa, ou sua conversão em serviços de caráter ambiental. 683 

Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela 684 

manutenção da multa, acompanhando a Decisão JAR. Em regime de votação: à 685 

unanimidade com o Relator, com abstenção da representante de Concessionárias de 686 

Serviços Públicos, invocada por representar, neste Conselho, o segmento da autuada. 687 

Processo n.º: 82564/2014 e apensos – Expresso Serrano LTDA. Relator: Célia Regina 688 

Nascimento Recco. Ementa: Dispor resíduos sólidos no solo sem tratamento adequado 689 

(plástico, isopor, garrafa PET e resíduos de capina) e por operar atividade potencialmente 690 

poluidora (manutenção, reparação, abastecimento e lavagem de veículos) sem a licença 691 

ambiental. Auto de Infração nº. 000064/14, valor R$ 12.002,00. Impugnação solicita 692 

cancelamento da multa, alegando que a LMO não estava vencida quando da autuação, e 693 

que a empresa havia protocolado renovação em 30/06/2014; requer também a 694 

conversão da multa em prestação de serviços de preservação. Decisão JAR nº. 145/2015, 695 

mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa. Discussão e deliberação: A 696 

Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pelo reenquadramento da multa 697 

referente ao art. 116 do Decreto nº. 78/2000, para o valor correspondente a empresas 698 

de médio porte, e pela manutenção do valor correspondente ao art. 38 do mesmo 699 

Decreto, totalizando R$ 7.002,00 (sete mil e dois reais), com possibilidade de conversão 700 

do valor em serviços de caráter ambiental definidos pela SEMMA. Em regime de votação: 701 

À unanimidade com relator. Processo n.º: 87276/2014 e apensos – Elizabeti Almeida 702 

Moreira. Relator: Célia Regina Nascimento Recco. Ementa: Dispor resíduo sólido no 703 

solo, sem tratamento adequado. Foi constatado veículo Parati 1.6, PLACA MPZ 2461, 704 

descartando resíduo sólido, em 15/10/14, na Av. das Palmeiras, próximo a Igreja 705 

católica. Auto de Infração nº. 8269210/2014, multa no valor de R$1.000,00. Autuado 706 

solicita cancelamento do Auto de Infração, argumentando que é considerado um terreno 707 

(área aberta) de descarte de todo tipo de resíduos, uma vez que no bairro não há local 708 

próprio para tal procedimento e, muito menos, uma placa sinalizando que é proibido 709 

jogar lixo no local, e cita também que os moradores do bairro jogam entulho neste local. 710 

Decisão JAR nº. 141/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e 711 

alega que o Município, que deveria dar o exemplo, também lança resíduos no local, mas 712 

apresenta fotos do maquinário removendo os resíduos lançados irregularmente. Requer 713 



ATA DA 167ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 20/10/2015  
 

 

Fl. 20/22 

cancelamento da multa. Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu 714 

relato, concluindo pela intempestividade do recurso. Assim, não houve deliberação de 715 

julgamento quanto ao mérito, sendo devolvido à Secretaria Executiva do COMDEMAS 716 

para providências quanto a notificação de cobrança do débito. Processo n.º: 717 

85338/2014 e apensos – Enseada Comercial LTDA ME. Relator: Célia Regina Nascimento 718 

Recco. Ementa: Disposição de pneus ao ar livre e resíduos no talude vizinho ao 719 

empreendimento, descumprindo assim as condicionante n. 15 e 05, respectivamente, da 720 

LMO n. 05/2013; além do descumprimento das condicionantes administrativas n. 03, 04, 721 

06 e 13 da LMO e operação de lavador de veículos sem licença ambiental. Auto de 722 

Infração nº. 8269188/2014 - Multa no valor de R$ 13.003,00. Autuado solicita o  723 

cancelamento da multa alegando que a documentação referente ao cumprimento da 724 

condicionante 3 será apresentada em momento oportuno, que acondiciona de maneira 725 

adequada seus resíduos de acordo com o PCA, sendo presenciado pelo próprio fiscal, que 726 

já retirou todo o resíduo que havia lançado no talude, que realiza treinamento dos 727 

empregados, apresentando lista de presença anexa, que fez substituição da caldeira e 728 

desconsiderou a condicionante 13, e que todas as área que poderiam ser foco de dengue 729 

foram limpas. Decisão JAR nº 073/2015, reduzindo a multa para R$ 12.002,00 por 730 

reconhecer duplicidade de penalização. Recurso reitera os termos da defesa e requer 731 

cancelamento da multa, redução em 80% com base no art. 173, §§ 2º e 3º do Decreto 732 

78/2000, dado o cumprimento da Notificação n. 1999/2014 e/ou sua conversão. 733 

Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pela 734 

manutenção da multa nos termos da Decisão JAR nº. 073/2015. Em regime de votação: 735 

À unanimidade com relator. Processo n.º: 12917/2015 e apensos – Invest Participações 736 

Imobiliárias. Relator: Gilberto José de Santana Junior. Ementa:  Alterar o aspecto de 737 

local especialmente protegido por lei, em razão de seu valor paisagístico e ecológico em 738 

desacordo com a autorização da autoridade competente. Constatou-se a supressão de 739 

vegetação nativa além do permitido; construção de equipamentos de lazer e aterro 740 

reduzindo a vegetação nativa e sem autorização. As intervenções em questão foram 741 

realizadas em ZPA 01, 02 e principalmente a 03 que se refere à APA da Lagoa Jacuném, 742 

além da área estar inserida no Corredor Central da Mata Atlântica Duas Bocas/ M. Álvaro; 743 

em 29/01/2015, na R 05, 725, Civit I. Auto de Infração nº. 8269300/2015, multa de 744 

R$125.000,00. Autuado solicita cancelamento do Auto de Infração ou conversão da multa 745 

conforme artigo 171 do decreto nº 078/2000 argumentando que a eventual degradação 746 

da área indicada não pode ser atribuída a ele pois as modificações apontadas já haviam 747 

sido feitas quando da sua aquisição conforme atestam as fotos do estudo de Impacto de 748 

Vizinhança de 2011; que em reunião com a SEMMA, em novembro de 2014, foi orientado 749 

a requerer LMR, o que já foi solicitado conforme protocolo nº 90502/2014; que em sua 750 

LMP consta condicionante de apresentação de manifestação favorável do órgão 751 
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responsável por autorizações de supressão de vegetação, concedido pelo IDAF; que em 752 

momento algum se estabeleceu claramente os parâmetros que foram utilizados para 753 

chegar ao patamar total da multa aplicada, já que os grupos enquadrados possibilitam 754 

um intervalo entre os valores mínimos e máximos. Decisão JAR nº. 154/2015, mantendo 755 

a multa. Recurso reitera os termos da defesa e requer a anulação da multa ou reforma 756 

da decisão ou redução ou conversão da multa. Discussão e deliberação: O 757 

Conselheiro solicitou baixa do processo em diligência, para complementação de 758 

informações essenciais ao julgamento. Processo baixado em diligência. Processo n.º: 759 

93256/2014 e apensos – Realmar Distribuidora LTDA. Relator: Gilberto José de Santana 760 

Junior. Ementa: Emitir som acima dos padrões estabelecidos na legislação ambiental 761 

vigente e causar incômodo à população. Auto de Infração nº. 8269247/2014, multa no 762 

valor de R$ 1.500,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração 763 

argumentando que faltam as indicações do nível máximo de ruído permitido e do nível de 764 

ruído permitido pelo equipamento; que o procedimento não foi acompanhado por 765 

nenhum representante da empresa nem demonstrado por laudo de aferição de ruído; 766 

que a penalidade imposta deve estar prevista em lei, o que não ocorreu, visto que se 767 

pautou em decreto municipal; e que a empresa não possui equipamentos que emitem 768 

ruídos acima dos permitidos em lei. Decisão da JAR nº 153/2015, mantendo a multa. 769 

Recurso reitera os termos da defesa, e requer a anulação ou o cancelamento do Auto, ou 770 

sua redução ao valor mínimo de R$ 50,00. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez 771 

a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa em sua totalidade. Em regime 772 

de votação: À unanimidade com relator. Processo n.º: 12922/2015 e apensos – 773 

Realmar Distribuidora LTDA. Relator: Gilberto José de Santana Junior. Ementa:  Alterar 774 

o aspecto de local especialmente protegido por lei, em razão de seu valor paisagístico e 775 

ecológico em desacordo com a autorização da autoridade competente. Constatou-se a 776 

supressão de vegetação nativa além do permitido; construção de equipamentos de lazer 777 

e aterro reduzindo a vegetação nativa e sem autorização. As intervenções em questão 778 

foram realizadas em ZPA 01, 02 e principalmente a 03 que se refere à APA da Lagoa 779 

Jacuném, além da área estar inserida no Corredor Central da Mata Atlântica Duas Bocas/ 780 

M. Álvaro, em 29/01/2015, na R 05, 725, Civit I. Auto de Infração nº. 8269301/2015, 781 

valor R$125.000,00. Autuado solicita cancelamento do Auto de Infração argumentando 782 

que apenas aluga o espaço da proprietária Invest; que a eventual degradação da área 783 

indicada não pode ser atribuída a ele pois as modificações apontadas já haviam sido 784 

feitas quando da sua aquisição pela Invest, conforme atestam as fotos do estudo de 785 

Impacto de Vizinhança de 2011; que em reunião com a SEMMA, em novembro de 2014, 786 

a Invest foi orientado a requerer LMR, o que já foi solicitado conforme protocolo nº 787 

90502/2014; que em sua LMP consta condicionante de apresentação de manifestação 788 

favorável do órgão responsável por autorizações de supressão de vegetação, o que fora 789 



ATA DA 167ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 20/10/2015  
 

 

Fl. 22/22 

lhe concedido pelo IDAF; que em momento algum se estabeleceu claramente os 790 

parâmetros que foram utilizados para chegar ao patamar total da multa aplicada, já que 791 

os grupos enquadrados possibilitam um intervalo entre os valores mínimos e máximos. 792 

Decisão JAR nº. 155/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e 793 

requer a anulação da multa ou reforma da decisão ou redução ou conversão da multa. 794 

Discussão e deliberação: O Conselheiro solicitou baixa do processo em diligência, para 795 

complementação de informações essenciais ao julgamento. Processo baixado em 796 

diligência. 797 

Item 6. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente, às 12h30min, encerrou a 798 

reunião agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, 799 

Aline Sartório Raymundo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela 800 

Presidente da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 801 

802 
Assinaturas: 

 

 

 

__________________________________________ 

Andreia Pereira Carvalho 

Presidente da Reunião - Secretária de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Aline Sartório Raymundo  

Secretária da Plenária 


