
MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA  DA  171ª  REUNIÃO  PLENÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA  DO  MEIO
AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2016

Aos quinze dias do mês de março de 2016, às 09h00, no Núcleo de Desenvolvimento de Recursos

Humanos,  localizado  à  Rua  Floriano  Peixoto,  nº  205,  Centro,  Município  da  Serra,  Estado  do

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

COMDEMAS para a  171ª  Reunião Plenária,  conforme prévia  convocação,  com a finalidade de

discu;r e deliberar sobre a seguinte pauta: 1.  Verificação do Quórum e Abertura da sessão; 2.

Aprovação  da ata  da 170ª  Reunião  Plenária;  3.  Informes  gerais;  4.  Informes  da  Comissão  de

Avaliação dos Planos de Manejo do Parque Natural Municipal de Bicanga e da APA Estadual do

Mestre  Álvaro:  avanços;  5.  Proposta  de  revisão  da  Deliberação  para  desembolsos  do  Fundo

Municipal de Conservação Ambiental; 6. Relato de Processos; 7. Distribuição de processos para

relato na 172ª Reunião Plenária; e 8. Encerramento. A reunião foi aberta pela Secretária Adjunta

de Meio Ambiente Graciele Petarli Venturo;, informando estar subs;tuindo a ;tular da pasta por

mo;vo de férias, estando presentes em votação os Srs. Conselheiros: Aline Sartório Raymundo –

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

Josebel  Bap;sta  –  Conselheira  Titular/Serviços  Públicos;  Carlos  Alberto  de  Freitas  Ribeiro  –

Conselheiro  Suplente/FTIES;  Júlio  César  Tavares  Portela  –  Conselheiro  Titular/CDL;  Fernanda

Passamani  – Conselheira  Titular/ASES;  Iberê  Sassi  –  Conselheiro  Titular/GOIAMUM; Alexandre

D’Ávila  Charpinel  –  Conselheiro  Titular/Ins;tuto  BioEcologia;  Rodrigo  Scárdua  Gimenes  –

Conselheiro  Titular/Organizações  Profissionais;  e  Lorena  Miossi  Alves  Cabral  –  Conselheira

Suplente/SESE.  Es;veram  também presentes  acompanhamento  a  Sessão  o Conselheiro  Helon

Mar;ns de Carvalho, o Sr. Cláudio Denicoli dos Santos e a Sra. Danielly Colode; Campo, sendo os

dois úl;mos para sustentação oral no Processo nº. 67073/2014. Havendo quórum, deu-se início à

reunião. A Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na sequência dos pontos de pauta,

com os seguintes encaminhamentos:

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h25min, quando foi registrado quórum para deliberação.

Item 2. Não havendo contribuições dos Srs. Conselheiros, foi aprovada a ata da 170ª Reunião

Plenária sem ressalvas.

Item 3. Nos informes gerais foi informado aos Srs. Conselheiros: i. Foi realizada na úl;ma semana

a Audiência Pública do Plano de Manejo da APA Manguezal Sul, demonstrando pontos fortes e

fracos da Unidade de Conservação, trazendo um ó;mo instrumento de gestão para a SEMMA. Foi

informado, ainda, que após a entrega do documento final, este será avaliado pela SEMMA e, em

seguida, distribuído no Conselho para análise e relato; ii. Foi realizada uma reunião com a Agência
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Estadual  de  Recursos  Hídricos  do  Espírito  Santo  –  AGERH  a  respeito  das  análises  de

balneabilidades,  onde foram discu;das  possibilidades  de redução,  ampliação ou relocação de

pontos de coleta, assim como as ações futuras para con;nuidade do monitoramento; e iii.  Foi

informado que o Município de Vitória está elaborando um relatório acerca das causas prováveis

de contaminação da Praia de Camburi, e vem apontando o Município da Serra como principal

contribuinte, porém isso ainda não foi oficialmente divulgado.

Item 4. Foi dada a palavra ao Conselheiro Iberê, para que expusesse os avanços da Comissão de

Avaliação dos Planos de Manejo, tendo sido informado que naquele mesmo dia ocorreria a 3ª

reunião da Comissão, sendo que até o momento somente havia sido discu;do o Plano de Manejo

do  Parque  Natural  Municipal  de  Bicanga,  pois  tratam-se  de  dois  estudos  longos  e  com

importantes  aspectos  a  serem  discu;dos.  Ao  ser  ques;onado  pela  Presidente  da Plenária,  o

Conselheiro  informou  que  possivelmente  o  parecer  da  Comissão  não  seria  concluído  até  a

próxima reunião plenária, dada a complexidade do assunto, especialmente em virtude do Plano

de Manejo do Parque Municipal de Bicanga não ter considerado a projeção dos loteamentos e

condomínios que foram aprovados recentemente, dentre outros. Foi ressaltada pela Presidente a

importância  de se  adiantar  a  análise,  pois  no caso  das  duas Unidades  de Conservação  ainda

haverá a necessidade de encaminhamentos junto à Câmara Municipal.

Item  5.  A Presidente  da  Plenária  informou  que  na  úl;ma  semana  ocorrera  uma reunião  da

Comissão de Administração do Fundo Municipal de Conservação Ambiental para discu;r uma

proposta  de revisão da Deliberação para aplicação  do recursos já depositados no Fundo, que

estão em cerca de R$ 1.200.000,00,  tendo registrados depósitos e transferências também em

2016, demonstrando a regularidade da entrada de recursos para o Fundo, inclusive provenientes

de ações do Ministério  Público Estadual.  Foi  informado aos presentes que as principais ações

previstas na Deliberação vigente já foram executadas, como a aquisição de veículos para uso em

ações de educação ambiental e fiscalização, assim como a contratação da empresa de consultoria

que está atuando na ampliação dos Projetos “De Olho no Óleo” e “Agente Ambiental Mirim",

dentre outros. Além disso, foi informada a necessidade de con;nuidade da execução do estudo

de morfodinâmica do litoral do Município da Serra, que teve que ser interrompido em virtude das

condições climá;cas  adversas  ocorridas e não pôde ser  retomado em função da ausência  do

repasse  de  recursos  do  Ministério  da  Integração,  que seriam  devidos  em decorrência  de um

Convênio firmado em 2012. Assim, como já foram executadas algumas etapas do estudo, e pagas

algumas parcelas  devidas,  correspondentes  à contrapar;da do Município  no Convênio  com o

Ministério  da  Integração,  a  proposta  da  SEMMA  à  Comissão  foi  de  revisão  da  Deliberação

permi;ndo  a  inclusão  do  pagamento  do  valor  remanescente,  permi;ndo  a  conclusão  dos

trabalhos  e  quitação  do  contrato  com  a  empresa  contratada,  tendo  recebido  manifestação

favorável da Comissão. Ao ser ques;onada, a Presidente da Plenária informou que pra;camente

toda  a  dotação  orçamentária  da  SEMMA  será  direcionada  para  o  Fundo  para  permi;r  o

pagamento  dessa  despesa,  e  que  as  ações  de  recuperação  de  áreas  degradadas  serão
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direcionadas  prioritariamente  para  os  recursos  vinculados  que  a  Secretaria  possui,  onde  há

recursos  financeiros  depositados  em  contas  próprias  e  dotação  específica  disponível.  Foi

solicitada pelos Srs. Conselheiros que, ao final do estudo, seja realizada uma audiência pública

para  apresentação  dos  resultados.  Não  havendo  mais  discussão,  a  proposta  foi  colocada  em

votação, sendo deliberado pela aprovação, por unanimidade.

Item 6. Iniciou-se o relato de processos. Processo n.º: 67073/2014 – RDG Aços do Brasil. Relator:

Carlos  Alberto de Freitas Ribeiro  – FTIES.  Ementa:  Realizar aterro de área sem licenciamento

ambiental. Caminhão flagrado no local, placa MRL 3508, conduzido pelo motorista Souza; rua dos

Cravos  nº.  05,  Balneário  de  Carapebus,  área  do  Sr.  Carlos  Augusto  Bagatelli  Abreu.  Auto  de

Infração nº. 8268985/2014, valor R$ 25.000,00. Impugnação alega que o aterro não era de sua

responsabilidade, que a área não era de sua propriedade, que o motorista foi convidado a lançar

o  material  nessa  área  porque  havia  necessidade  para  realizar  a  terraplenagem,  que  por

desconhecimento e ingenuidade o motorista foi até o local mas não descarregou o caminhão, que

a  empresa  está  consolidada  na  Serra  há  anos,  devidamente  licenciada  e  cumprindo  as

condicionantes  ambientais.  Decisão  JAR nº.  465/2014,  mantendo  a  multa.  Recurso reitera  os

termos da defesa e requer o cancelamento da multa. Discussão e Deliberação: O Conselheiro fez

a leitura de seu relato, votando pelo cancelamento da multa, por não haver nexo de causalidade,

além de registrar não ter sido registrada nos autos a comprovação fotográfica do ocorrido. Foi

então dada a palavra ao Sr. Cláudio, representante da empresa,  que fez a sustentação oral da

defesa, reiterando o que foi dito no recurso interposto e os argumentos expostos pelo relator. Ao

final de sua fala, os Srs. Conselheiros dirigiram ques;onamentos aos representantes da empresa,

requerendo a jus;fica;va para a presença reiterada do caminhão da empresa na área do aterro,

já  que  constava  do  relatório  fiscal  que  o  mesmo  caminhão  havia  sido  flagrado  saindo

“descarregado”  da  área  que  estava  sofrendo  aterro  irregular  e,  logo  depois,  retornando

“carregado”.  O  Sr.  Cláudio  reforçou  que  a  empresa  não  ;nha  conhecimento  da  des;nação

irregular do material, e alegou não havia nos autos fotos ou indicação de testemunhas de que de

fato houve lançamento de material no solo, ou mesmo o registro de que o resíduo constante no

caminhão  fosse  o  mesmo  disposto  no  aterro,  não  sendo  possível  comprovar  o  nexo  de

causalidade  da  eventual  conduta  da  empresa  para  a  consecução  do  aterro.  Após  isso,  foi

levantada por alguns Conselheiros a hipótese de re;ficação do enquadramento da multa, haja

vista não haver comprovação de flagrante do material que estava no caminhão sendo lançado, e

se seria aplicável o Art. 17 (Emi;r ou despejar resíduos sólidos, líquidos e gasosos causadores de

degradação ambiental, em desacordo com as normas ou licença ambiental), o que possivelmente

reduziria o valor da multa. Foi solicitada, então, a projeção do Decreto Municipal nº. 78/2000, , ao

que a Presidente da Plenária o fez, de modo que os Conselheiros verificassem tal enquadramento

e os valores possíveis de multa, como ques;onado na discussão. Sendo retomada a discussão, o

Conselheiro  Gilberto  se  manifestou,  discordando  da  aplicação  do  reenquadramento,  pois  o

enquadramento aplicado não estaria errado ao se considerar que a empresa teria concorrido para
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a execução da a;vidade de aterro irregular, pois sem o material para aterro não haveria aterro,

sendo acompanhado por outros Conselheiros. Foi ques;onado aos representantes da empresa o

porquê  de  não  ter  sido  apresentados  os  comprovantes  de  des;nação  dos  resíduos  gerados

durante as obras, haja vista não constar nos autos, ao que foi informado que não. O Sr. Cláudio

expôs,  nesta  discussão,  que  o  COMDEMAS  não  poderia  legislar  e  parecia  estar  buscando

jus;fica;vas para manter o Auto, sendo também acompanhado por alguns Conselheiros. Como

ocorreram muitas dúvidas, por parte dos Conselheiros, não foi determinada restrição ao tempo

de fala dos representantes da empresa, assim como não houve restrição ao tempo de discussão

do  processo.  Ao  final  dos  ques;onamentos  aos  representantes  da  empresa,  seguindo  o

Regimento  Geral  vigente,  foi  solicitado  que  os  representantes  se  ausentassem  para  que  as

discussões  fossem  concluídas  e  fosse  deliberado  sobre  o  processo.  Na  sequência,  alguns

Conselheiros requisitaram o processo para leitura individual, sendo feita, então, a leitura de um

trecho da defesa da empresa que dizia que o motorista  do caminhão teria “sido convidado a

lançar o material na área do aterro” e que “para lá teria se encaminhado”, “não tendo autorização

da empresa para tal”, e “não tendo chegado a lançar o material”, mas também não comprovou a

des;nação que teria sido dada aos resíduos que supostamente estariam sendo lançados na área,

o que fez com que alguns Conselheiros se manifestarem pelo entendimento de que isso seria

indicação suficiente da concorrência da empresa para o fato registrado, tendo declarado seu voto.

O  Conselheiro  Rodrigo  colocou  sua  preocupação  quanto  ao  fato  de  não  haver  no  processo

registro de que o resíduo que se encontrava no caminhão correspondia ao material disposto no

aterro, ao que a Conselheira Josebel expôs a omissão da empresa em não se defender com provas

que  também  demonstrassem  conduta  diferente.  A  Conselheira  Josebel  ques;onou,  nesse

momento, se algum Conselheiro teria alguma proposta a ser incluída nas votações, não havendo

qualquer  manifestação  nesse  sen;do.  Assim,  as  discussões  foram  encerradas,  entrando  em

regime de votação. No entanto, após ter sido registrados os votos pelo cancelamento da multa, o

Conselheiro Júlio fez a sugestão de uma terceira proposta, pela redução da multa como emissão

de novo auto, sendo levantada questão de ordem por força do Regimento Interno, visto que, após

entrada em regime de votação,  não cabe mais discussão  do assunto, devendo ser  julgado da

forma como se apresenta, e que, quando foi dada a oportunidade dos Conselheiros trazerem uma

terceira proposta, ninguém se posicionou. Foram então registrados os votos pela manutenção da

multa e foi dada a informação aos representantes da empresa.  Em regime de votação: 4 votos

pelo  cancelamento  da  multa  (FTIES  -  Relator;  CDL;  ASES  e  SINDUSCON)  e  6  votos  pela

manutenção  da  multa  (PROGER,  SESE,  SEMMA,  Ins;tuto  BioEcologia,  Ins;tuto  Goiamum  e

Serviços  Públicos).  Processo  n.º:  30972/2009  e  apensos  –  Companhia  Espirito  Santense  de

Saneamento – CESAN.  Relator:  Carlos Alberto de Freitas Ribeiro.  Ementa:  Vistoria  da SEMMA

constatou início de a;vidade potencialmente  poluidora sem licença ambiental,  e deixando de

atender à no;ficação da SEMMA para requerer licenciamento. Auto de Infração nº. 5008/2009

valor R$ 12.002,00. Impugnação alega que a área da ETE está em nome de terceiros e aguarda a
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transferência de ;tularidade, tendo apresentado toda a documentação inerente ao licenciamento

ambiental.  Decisão  JAR  mantendo  a  multa  em  sua  totalidade.  Recurso  reitera  os  termos  da

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

manutenção da multa em sua totalidade, acompanhando a Decisão de 1ª instância. Em regime de

votação: à  unanimidade  com  o  Relator,  com  abstenção  da  Conselheira  Josebel  Bap;sta,  por

representar,  no COMDEMAS,  o segmento da autuada.  Processo n.º:  30973/2009 e apensos –

Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro.

Ementa: Vistoria da SEMMA constatou início de a;vidade potencialmente poluidora sem licença

ambiental, e deixando de atender à no;ficação da SEMMA para requerer licenciamento. Auto de

Infração  nº.  5007/2009  valor  R$  12.002,00.  Impugnação  alega  que  a  ETE  está  em  nome  do

Município  da  Serra  e  aguarda  a  transferência  de  ;tularidade,  tendo  apresentado  toda  a

documentação  inerente  ao licenciamento  ambiental.  Decisão  JAR mantendo  a  multa  em  sua

totalidade. Recurso reitera os termos da defesa.  Discussão e Deliberação: O Conselheiro fez a

leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa em sua totalidade, acompanhando a

Decisão de 1ª instância. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator, com abstenção da

Conselheira Josebel Bap;sta, por representar, no COMDEMAS, o segmento da autuada. Após esse

processo, ausentou-se da reunião o Conselheiro Iberê Sassi, representante do Ins;tuto Goiamum,

por mo;vos pessoais.  Processo n.º:  53276/2013 e apensos – Curinga dos Pneus Ltda.  Relator:

Josebel  Bap;sta  –  Serviços  Públicos.  Ementa:  Em  28/06/2013  a  SEMMA  constatou  o

descumprimento de condicionante de licenciamento ambiental, Licença Ambiental Simplificada

122/2011.  Auto de Infração (multa)  n.º 2105/13,  valor  de R$ 10.001,00  (dez mil  e um reais).

Impugnação alega discordância. Decisão JAR mantém a multa, em sua totalidade, porém permite

sua  conversão  em  serviços  ambientais,  já  que  o  auto  foi  originado  por  descumprimento  de

condicionante, e relacionado a isso não consta nenhum dano ambiental, desde que se cumpram

as condicionantes  da  licença.  Recurso  solicita  cancelamento  da multa.  Retorno  de diligência.

Discussão e Deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da

multa em sua totalidade, acompanhando a Decisão de 1ª instância, com a sugestão de conversão

da multa em um programa de educação sanitária e ambiental na empresa, com foco em controle

e gestão ambiental. Em regime de votação: 6 votos pela manutenção da multa (Serviços Públicos,

SEMMA, PROGER, SESE, FTIES e Ins;tuto BioEcologia) e 3 votos pelo cancelamento da multa (CDL,

ASES e SINDUSCON). Processo n.º: 41071/2013 e apensos – M.G.P. Mármores e Granitos Pedras

Decora;vas Ltda. Relator: Josebel Bap;sta – Serviços Públicos.  Ementa: Constatação. Vistoria da

SEMMA constatou despejo de resíduo sólido (lama abrasiva) em via pública. Auto de Infração nº.

148/2013  valor  R$  10.001,00.  Impugnação  alega  que  o  Auto  foi  emi;do  com  ausência  de

informações essenciais. Decisão JAR nº. 172/2013 mantendo a multa em sua totalidade. Recurso

alega perda de prazo para julgamento da defesa e contradição entre normas vigentes. Retorno de

diligência.  Discussão  e  Deliberação: A  Conselheira  fez  a  leitura  de  seu  relato,  votando  pelo

cancelamento do Auto com aplicação de multa à empresa transportadora, Poli Transportes, caso
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haja amparo legal para tal, o que deverá ser avaliado pela SEMMA, reformando a Decisão de 1ª

instância.  Em regime de votação: 5 votos pelo cancelamento da multa (Serviços Públicos,  CDL,

ASES,  SINDUSCON  e  FTIES)  e  4  votos  pela  manutenção  da  multa  (SEMMA,  PROGER,  SESE  e

Ins;tuto BioEcologia). Processo n.º: 29555/2015 e apensos – Joatan Pestana Silvares ME. Relator:

Josebel Bap;sta – Serviços Públicos. Ementa: Operar a a;vidade de bar com música ao vivo sem

licença ambiental de operação, desobedecendo o auto de infração (embargo) nº 000389/2015.

Auto de infração  nº.  8269569/2015 -  Multa  no valor  de  R$ 5.000,00.  O  autuado apresentou

defesa solicitando cancelamento do auto, argumentando que a Lei nº 3083/2007 em seu ar;go 6º

permite a execução de música mecânica e ao vivo desde que não provoque ruído excessivo; que a

a;vidade não consta na Resolução CONAMA nº. 237/97 como sujeita a licenciamento ambiental;

que não foi dado prazo para adequação; e que não houve nenhum laudo técnico para determinar

se  a  música  executada  estava  acima  do  permi;do  pela  legislação.  Decisão  JAR  nº  374/2015

mantendo  a  multa  em  sua  totalidade.  Recurso  reitera  os  termos  de  defesa  solicitando

cancelamento do Auto, redução da multa ao mínimo e conversão do valor restante. Discussão e

Deliberação: A  Conselheira  solicitou  prorrogação  de  prazo  para  entrega  do  relato,  pois,  por

mo;vos de saúde, não conseguiu concluí-lo. Não havendo posicionamento contrário do plenário,

o prazo foi concedido, sendo o processo transferido automa;camente para a próxima plenária.

Processo n.º:  29557/2015 e apensos – Joatan Pestana Silvares ME.  Relator:  Josebel Bap;sta –

Serviços Públicos. Ementa: Operar a a;vidade de bar com música ao vivo sem licença ambiental.

O local não possui estrutura [sica para condicionar o ruído em seu interior. Auto de infração nº.

8269568/2015  -  Multa  no  valor  de  R$  3.002,00.  O  autuado  apresentou  defesa  solicitando

cancelamento  do  auto,  argumentando  que  a  Lei  nº  3083/2007  em  seu  ar;go  6º  permite  a

execução de música mecânica e ao vivo desde que não provoque ruído excessivo; que a a;vidade

não consta na Resolução CONAMA nº. 237/97 como sujeita a licenciamento ambiental; que não

foi dado prazo para adequação; e que não houve nenhum laudo técnico para determinar se a

música executada estava acima do permi;do pela legislação. Decisão JAR nº 373/2015, mantendo

a penalidade em sua totalidade. Recurso reitera os termos de defesa solicitando cancelamento do

Auto, redução da multa ao mínimo e conversão do valor restante.  Discussão e Deliberação: A

Conselheira solicitou prorrogação de prazo para entrega do relato, pois, por mo;vos de saúde,

não  conseguiu  concluí-lo.  Não  havendo  posicionamento  contrário  do  plenário,  o  prazo  foi

concedido, sendo o processo transferido automa;camente para a próxima plenária. Processo n.º:

47992/2015 e apensos – ECO 101 Concessionária de Rodovias. Relator: Rodrigo Scárdua Gimenes

– Sindicatos.  Ementa: Dispor resíduos sólidos no solo, sem tratamento adequado. Flagrou-se no

dia 24/03/2015, por volta das 15h30, por meio do veículo  placas MTA 3203, a serviço da ora

autuada, a disposição de resíduos sólidos (solo, restos de vegetais e concreto), diretamente no

solo e sem tratamento adequado. Infração ocorreu às margens da Av. Civit I, bairro Maringá. Auto

de Infração nº. 8269649/2015, multa no valor de R$ 2.001,00. Impugnação solicita cancelamento

da multa e alega que possui as autorizações do IBAMA que aprovou os respec;vos programas;
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que os resíduos sólidos provenientes de manutenção das vias são deixados em área de bota-fora

da faixa de domínio à espera de des;nação adequada; que os resíduos foram des;nados no dia

seguinte  à  empresa  Marca  Ambiental,  conforme  comprova;  que  os  resíduos  não  ofereciam

nenhum risco de contaminação e que o bota-fora respeitou distância mínima de APP; que está

autorizada  a  realizar  operações  de  bota-fora  necessárias  às  a;vidades  de  manutenção  de

rodovias, conforme Portaria MMA/MT nº. 288/2013, art. 8º, I e V; que a multa não foi baseada

em critérios obje;vos conforme art. 164 da Lei Municipal 2199/99; que não é possível lavrar dois

autos de infração em razão do mesmo fato. Decisão JAR nº. 580/2015, mantendo a multa em sua

totalidade. Recurso reitera os termos da defesa, requerendo nulidade da decisão recorrida e do

auto de infração, a produção de prova pericial em âmbito administra;vo a fim de comprovar o

estrito cumprimento dos termos do licenciamento ambiental e a inexistência de dano. Discussão

e Deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa em

sua totalidade, acompanhando a Decisão de 1ª instância. Em regime de votação: à unanimidade

com o Relator, com abstenção da Conselheira Josebel Bap;sta, por representar, no COMDEMAS, o

segmento da autuada. Processo n.º: 49685/2015 e apensos – AKLA Indústria de Cosmé;cos Ltda.

Relator: Rodrigo Scárdua Gimenes – Sindicatos. Ementa: Realizar disposição irregular de resíduos

sólidos  (embalagens  plás;cas)  no  solo,  provenientes  do  processo  produ;vo  da  empresa,  em

19/08/2015 às 10h15,  na rua Natal,  bairro Alterosas;  a  disposição  alterou o aspecto de local

especialmente protegido por lei (Zona de Proteção Ambiental 02). Foi constatado, ainda, que a

empresa  operava  sua  a;vidade  com  a  licença  ambiental  vencida.  Auto  de  Infração  nº.

8269700/2015,  multa no valor  de R$ 57.003,00.  Impugnação  alega  que a empresa  re;rou as

embalagens de sua fabricação dispostas na área, não tendo havido, portanto, qualquer alteração

no solo original; que procedeu ao requerimento de licença ambiental; que a autuação é arbitrária

e  desproporcional.  Decisão  JAR nº.  613/2015,  mantendo a  multa  em sua totalidade.  Recurso

reitera  os  termos  da  defesa,  requerendo  nulidade  do  Auto  de  Infração,  determinando-se

arquivamento do processo.  Discussão e Deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato,

votando pela manutenção da multa em sua totalidade, acompanhando a Decisão de 1ª instância.

O Conselheiro Júlio, representante da CDL, solicitou vistas ao processo, pois entendeu exacerbado

o  valor  da  multa  diante  do  fato  descrito,  e  queria  verificar  melhor  o  processo.  Processo

encaminhado  ao  Conselheiro  em  vistas. Processo  n.º:  42716/2015  e  apensos  –  Companhia

Espirito Santense de Saneamento – CESAN.  Relator:  Fernanda Finamore – CDL.  Ementa:  Alterar

aspecto  de  local  especialmente  protegido  por  lei,  realizando  o  despejo  de  esgoto  in  natura

diretamente sobre o solo na praia de balneário de Carapebus, entre a Rua Jacarandá, esquina da

Av.  Carapebus,  sem  os  devidos  controles  ambientais  e/ou  tratamento  adequado,  e  também

ocasionando transtornos aos transeuntes;  em 13/07/2015,  às 14h00,  na orla do balneário de

Carapebus. Auto de Infração nº. 8269655/2015, multa no valor de R$ 250.000,00. Impugnação

alega  que  a  existe  vício  formal  no  preenchimento  do  auto,  sem  o  endereço  da  ocorrência;

imputação errônea da penalidade infringida, classificando a autuada como pessoa [sica; ausência
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de  responsabilidade  pelo  fato;  inadequação  do  valor  da  multa.  Decisão  JAR  nº.  532/2015,

reduzindo a multa para R$ 200.000,00. Recurso reitera os termos da defesa, requerendo nulidade

do Auto de infração, diante da ilegi;midade passiva da Cesan; insubsistência do Auto de infração

com arquivamento do processo e cancelamento da multa por inexis;r nexo de causalidade entre

o dano e  a  ação/omissão  da recorrente;  cancelamento  da infração  referente  ao art.  109;  ou

redução do valor da multa, considerando que houve reparação imediata do dano, que este foi

mínimo  e  de  natureza  leve.  Discussão  e  Deliberação: O  Conselheiro  Júlio  informou  que  o

processo lhe foi repassado pela Conselheira Fernanda, porém se declarou impedido de relatar o

processo por mo;vo de foro ín;mo, por possuir relação comercial direta (contrato de execução

de obras)  com  a autuada,  mo;vo  pelo  qual  solicita  devolução  dos  autos  para  redistribuição.

Impedimento  acatado  e  processo  redistribuído.  Processo  n.º:  52796/2015  e  apensos  –

Concessionária  de Saneamento  Serra  Ambiental.  Relator:  Fernanda Finamore –  CDL.  Ementa:

Realizar lançamento de efluente domés;co (esgoto) em via pública, em 17/01/2015 às 11h50,

sendo carreado para uma APP, proveniente de um PV da autuada, localizado na Av. Paulo Pereira

Gomes, Morada de Laranjeiras, em frente a Transportadora Excelsior. Lavrado em atendimento à

determinação con;da na Decisão JAR nº. 199/15. Auto de Infração nº. 8269719/2015, multa no

valor de R$ 60.002,00. Impugnação alega que a existe vício formal insanável em razão da falta de

caracterização da APP supostamente a;ngida; inexistência de dano ambiental; inaplicabilidade de

multa simples conforme §3º do art. 7º do Decreto Municipal 78/00. Requer nulidade do Auto,

conversão e/ou redução da multa em 80%. Decisão JAR nº. 620/2015, mantendo a multa em sua

totalidade. Recurso reitera os termos da defesa, requerendo cancelamento da multa; redução e

conversão do valor remanescente. Discussão e Deliberação: O Conselheiro Júlio informou que o

processo lhe foi repassado pela Conselheira Fernanda, porém se declarou impedido de relatar o

processo por mo;vo de foro ín;mo, por possuir relação comercial direta (contrato de execução

de obras)  com  a autuada,  mo;vo  pelo  qual  solicita  devolução  dos  autos  para  redistribuição.

Impedimento acatado e processo redistribuído. Processo n.º: 43567/2015 e apensos – Usinagem

Sant'Ana  Ltda.  Relator:  Alexandre  D'Ávila  Charpinel  –  Ins;tuto  Bioecologia.  Ementa:  Realizar

disposição irregular de resíduos Classe I, materiais contaminados com óleo e graxa, transportados

e descartados através do veículo S10 Placa PPH 2930, ocorrido na Rua Dois, Civit I, Serra/ES, em

02/07/15,  às  10h40;  operar  a;vidade de usinagem/tornearia  sem licença  ambiental.  Auto de

Infração nº. 8269656/2015, multa no valor de R$ 12.002,00. Impugnação solicita cancelamento

da multa e alega que o motorista  do veículo estava na condução do veículo da empresa GBP

Manutenção Industrial Eireli, e que ao jogar os restos de uma mesa de madeira maciça em área

geralmente u;lizada como depósito de lixo, foi  surpreendido por dois policiais à paisana; que

diante  da  existência  destes  resíduos  de  óleo  e  graxa  na  caçamba  do  veículo  os  policiais

compreenderam erroneamente que estes seriam despejados no local; que os resíduos perigosos

não chegaram a ser descartados na área; que o despejo de resíduo como madeira maciça em um

lixão não provoca degradação, não jus;ficando concessão de licenciamento para tal. Decisão JAR
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nº.  565/2015,  mantendo  a  multa  em  sua  totalidade.  Recurso  reitera  os  termos  da  defesa,

requerendo nulidade da decisão recorrida e do auto de infração, por ausência de mo;vação, ou

insubsistência do auto, com arquivamento do processo. Discussão e Deliberação: O Conselheiro

fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa em sua totalidade, acompanhando

a Decisão de 1ª instância.  Em regime de votação: à unanimidade com o Relator.  Processo n.º:

51629/2015  e  apensos  –  Flaudige  Farias  de  Oliveira.  Relator:  Alexandre  D'Ávila  Charpinel  –

Ins;tuto Bioecologia. Ementa: Realizar disposição irregular de entulho em uma área localizada na

rua Rio Grande do Sul, José de Anchieta, Serra/ES, em 15/07/2015, 10h00, veículo Gol, cor cinza,

Placa MPT 3059. Infração flagrada por meio da Central de videomonitoramento. Auto de Infração

nº. 8269697/2015, multa no valor de R$ 701,00. Impugnação alega que no local não havia cerca e

placa informando da proibição, pois tal ato era um procedimento normal no local, ficando fácil

para  a própria prefeitura  recolher;  alega,  também, que não possui  condições financeiras para

efetuar  o  pagamento  da  infração.  Decisão  JAR  nº.  591/2015,  mantendo  a  multa  em  sua

totalidade. Recurso reitera os termos da defesa, requerendo conversão da multa pela efe;vação

de um Termo de Ajustamento de Conduta. Discussão e Deliberação: O Conselheiro fez a leitura

de seu relato, votando pela manutenção da multa em sua totalidade, sendo facultada a conversão

em  serviços  de  caráter  ambiental,  acompanhando a  Decisão  de  1ª  instância.  Em  regime  de

votação: à  unanimidade  com  o  Relator.  Processo  n.º:  30966/2009  e  apensos  –  Companhia

Espirito Santense de Saneamento – CESAN. Relator: Aline Sartório Raymundo – SEMMA. Ementa:

Vistoria da SEMMA constatou início de a;vidade potencialmente poluidora sem licenciamento

junto à SEMMA, deixando de atender à no;ficação da SEMMA para requerer licenciamento. Auto

de Infração  nº.  5005/2009,  multa  no valor  R$  12.002,00.  Impugnação  alega  que o SES  Porto

Canoa foi objeto de requerimento de LO em 2001, tendo recebido a LO nº. 235/01 (1460 dias);

que em 02/08/06 requereu renovação da LO mas ainda não havia ;do resposta; que esclareceu à

SEMMA  a  situação  do  SES  quando  ques;onado.  Decisão  JAR  mantendo  a  multa  em  sua

totalidade. Recurso reitera  os termos da defesa.  Discussão e Deliberação: A Conselheira  fez a

leitura de seu relato, votando pelo cancelamento da multa, reformando a Decisão de 1ª instância.

Em regime de votação: à unanimidade com o Relator,  com abstenção  da Conselheira  Josebel

Bap;sta, por representar, no COMDEMAS, o segmento da autuada. Processo n.º:  30971/2009 e

apensos  –  Companhia  Espirito  Santense  de  Saneamento  –  CESAN.  Relator:  Aline  Sartório

Raymundo – SEMMA. Ementa: Vistoria da SEMMA constatou início de a;vidade potencialmente

poluidora sem licença ambiental, e deixando de atender à no;ficação da SEMMA para requerer

licenciamento.  Auto  de  Infração  nº.  5006/2009  valor  R$  12.002,00.  Impugnação  alega  que

apresentou toda a documentação inerente ao licenciamento ambiental, e que vem sofrendo com

o avanço e a invasão da população sobre a ETE. Decisão JAR mantendo a multa em sua totalidade.

Recurso reitera a situação e alega vício no Auto.  Discussão e Deliberação: A Conselheira fez a

leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa em sua totalidade, acompanhando a

Decisão de 1ª instância. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator, com abstenção da
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Conselheira Josebel Bap;sta, por representar, no COMDEMAS, o segmento da autuada. Processo

n.º:  30975/2009 e apensos – Companhia Espirito  Santense de Saneamento – CESAN.  Relator:

Fernanda  Passamani  –  ASES.  Ementa:  Vistoria  da  SEMMA  constatou  início  de  a;vidade

potencialmente poluidora sem licença ambiental, e deixando de atender à no;ficação da SEMMA

para requerer licenciamento. Auto de Infração nº. 5009/2009 valor R$ 12.002,00. Impugnação

alega que a ETE está em nome do Município da Serra e aguarda a transferência de ;tularidade,

tendo  apresentado  toda  a  documentação  inerente  ao  licenciamento  ambiental.  Decisão  JAR

mantendo  a  multa  em  sua  totalidade.  Recurso  reitera  os  termos  da  defesa.  Discussão  e

Deliberação: A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa em sua

totalidade, acompanhando a Decisão de 1ª instância. Em regime de votação: à unanimidade com

o Relator, com abstenção da Conselheira  Josebel  Bap;sta,  por representar,  no COMDEMAS,  o

segmento da autuada.  Processo n.º:  35174/2009 e apensos – Companhia Espirito Santense de

Saneamento  –  CESAN.  Relator:  Fernanda  Passamani  –  ASES.  Ementa:  Vistoria  da  SEMMA

constatou lançamento de esgoto domés;co sem tratamento no solo, ocorrendo no final da Rua

Magnólia,  Serra  Dourada II.  Auto de Infração nº.  4226/2009  valor  R$  10.001,00.  Impugnação

alega que o fato ocorreu por falha no sistema municipal de drenagem, que teria destruído a rede

coletora de esgoto. Decisão JAR mantendo a multa em sua totalidade. Recurso reitera os termos

da  defesa  e  requer  vistoria  da  Prefeitura  para  verificar  in  loco  o  problema.  Discussão  e

Deliberação: A  Conselheira  fez  a leitura  de seu relato,  votando pelo  cancelamento  da multa,

reformando a Decisão de 1ª instância. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator, com

abstenção  da  Conselheira  Josebel  Bap;sta,  por  representar,  no  COMDEMAS,  o  segmento  da

autuada. Processo n.º: 35939/2009 e apensos – Companhia Espirito Santense de Saneamento –

CESAN. Relator: Fernanda Passamani – ASES. Ementa: Vistoria da SEMMA constatou lançamento

de esgoto domés;co sem tratamento na rede pluvial,  ocorrendo no bairro Parque Residencial

Laranjeiras.  Auto de Infração nº.  4910/2009 valor R$ 10.001,00.  Impugnação alega que o fato

ocorreu por culpa de terceiros, denunciando o Shopping Laranjeiras pelas irregularidades e que o

problema  foi  sanado  no  dia  seguinte  à  autuação.  Decisão  JAR  mantendo  a  multa  em  sua

totalidade. Recurso reitera a conduta irregular do Shopping Laranjeiras. Discussão e Deliberação:

A Conselheira fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa em sua totalidade,

acompanhando a Decisão de 1ª instância. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator,

com abstenção da Conselheira Josebel Bap;sta, por representar, no COMDEMAS, o segmento da

autuada. Ao final dos relatos, a Conselheira Josebel pediu a palavra e falou da necessidade de

passar a responsabilizar também o contratante da Cesan, ou seja, o próprio Município, haja vista

que são suas obrigações a fiscalização dos trabalhos executados pela Concessionária e a exigência

de melhorias e medidas a serem adotadas para a regular prestação dos serviços. Foi solicitado,

então, que, para a próxima reunião, a SEMMA e a SESE tragam informações sobre as obrigações

do  Município  constantes  do  Contrato  de  Programa.  Não  havendo  mais  processos  a  serem

relatados ou considerações a serem feitas, foi concluído esse tópico.
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Item  7.  Foi  feita  a  distribuição  de  processos  para  relato  na  172ª  Reunião  Plenária  mediante

sorteio realizado na presença dos Srs. Conselheiros.

Item  8. Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  a  Presidente,  às  11h50,  encerrou  a  reunião

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

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

acompanhada das listas de presença em anexo.

Assinaturas:

Graciele Petarli Venturo8

Presidente da Reunião – Secretária Adjunta de Meio Ambiente

Aline Raymundo Sartório 

Secretária da Plenária
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