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Aos dezessete dias do mês de maio de 2016, às 09h00, no Núcleo de Desenvolvimento de 1 

Recursos Humanos, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 205, Centro, Município da Serra, Estado 2 

do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente da Serra – 3 

COMDEMAS para a 173ª Reunião Plenária, conforme prévia convocação, com a finalidade de 4 

discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Verificação do Quórum e Abertura da sessão; 2. 5 

Aprovação da ata da 172ª Reunião Plenária; 3. Informes gerais (Ações na Restinga; Resultado da 6 

Assembleia de Eleição de representante da comunidade científica de reconhecida atuação na 7 

área ambiental; Esclarecimentos sobre reunião realizada no Ministério Público Estadual para 8 

apresentação das ações já executadas pela Concessionária de Saneamento Serra Ambiental (PPP)  9 

informe de previsão de repasse ao COMDEMAS na 174ª Reunião Plenária, com esclarecimentos 10 

da SESE sobre as responsabilidades definidas no Contrato de Programa efetivado entre Município 11 

da Serra e Cesan e acerca da PPP; Revisão do Código Municipal de Meio Ambiente – previsão 12 

para entrega da proposta da SEMMA ao Grupo de Trabalho); 4. Apreciação e deliberação sobre a 13 

proposta de criação da Câmara Técnica de Análise e Julgamento de Recursos Administrativos; 5. 14 

Informes da Comissão de Avaliação acerca do Plano de Manejo da APA Estadual do Mestre 15 

Álvaro; 6. Relato de Processos; 7. Distribuição de processos para relato na 174ª Reunião Plenária; 16 

e 8. Encerramento. A reunião foi aberta pela Secretária de Meio Ambiente Andreia Pereira 17 

Carvalho, estando presentes em votação os Srs. Conselheiros: Priscila Letro Caldeira Vieira – 18 

Conselheira Titular/SEMMA; Célia Regina Nascimento Recco – Conselheira Titular/SESA; Helon 19 

Martins de Carvalho – Conselheiro Suplente/PROGER; Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – 20 

Conselheiro Suplente/FTIES; Guilherme Ribeiro de Souza Lima – Conselheiro Titular/FAMS; 21 

Felippe Corrêa Leão – Conselheiro Suplente/GOIAMUM; Alexandre D’Ávila Charpinel – 22 

Conselheiro Titular/Instituto BioEcologia; Rodrigo Scárdua Gimenes – Conselheiro 23 

Titular/Organizações Profissionais e Francisco Alfredo Lobo Junger – Conselheiro Titular/CREA-ES. 24 

Foi informado aos Srs. Conselheiros que justificaram a ausência os Conselheiros Fernanda 25 

Passamani – Conselheira Titular/ASES e Andressa Arnaba Marcos – Conselheira Suplente/ASES, 26 

por motivo de Auditoria na empresa em que trabalham; e Josebel Baptista – Conselheira 27 

Titular/Serviços Públicos, por motivo de saúde, não havendo tempo hábil para convocação do 28 

suplente. Foi registrada ausência injustificada dos Conselheiros Alessandro Montenegro Bayer – 29 

Conselheiro Titular/SEPLAE; Júlio César Tavares Portela – Conselheiro Titular/CDL; Vergínia 30 

Januária dos Reis Rocha – Conselheira Titular/SESE e seus respectivos suplentes. Havendo 31 
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quórum, deu-se início à reunião. A Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na sequência 32 

dos pontos de pauta, com os seguintes encaminhamentos: 33 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h20min, quando foi registrado quórum para deliberação. 34 

Item 2. A Conselheira Célia solicitou retificação da Secretaria que representa, pois foi transcrita 35 

como SEDU, sendo o correto SESA. Não havendo outras contribuições dos Srs. Conselheiros, foi 36 

aprovada a ata da 172ª Reunião Plenária. 37 

Item 3. A Presidente iniciou os informes gerais: 1. Explanou sobre as Ações na Restinga, 38 

especialmente aquelas que são objeto do TAC Manguinhos, tendo registrado o corte de 22 das 23 39 

árvores determinadas pelo parecer conjunto IEMA e IBAMA, permanecendo apenas uma, para a 40 

qual a SEMMA ainda tenta negociação com os Institutos; foi esclarecido que outras ações de 41 

recuperação de restinga ainda serão executadas e acompanhadas pela Secretaria; 2. Informou 42 

que a Assembleia de Eleição de representante da comunidade científica de reconhecida atuação 43 

na área ambiental novamente não teve interessados, e que a SEMMA convocará nova 44 

Assembleia; 3. Informou que foi realizada na última semana uma reunião no Ministério Público 45 

Estadual envolvendo representantes da SEMMA, da Concessionária de Saneamento Serra 46 

Ambiental e da CESAN para explanação acerca das ações já executadas pela Concessionária 47 

desde o início de sua operação, assim como outras informações atinentes ao objeto contratado. 48 

O mesmo repasse será feito ao COMDEMAS na próxima reunião plenária, com as 49 

complementações da SESE naquilo que for necessário; 4. Foi informado aos Srs. Conselheiros que 50 

a primeira proposta de Projeto de Lei para revisão do Código Municipal de Meio Ambiente está 51 

em fase de elaboração pela SEMMA, e será disponibilizada na próxima reunião plenária para o 52 

grupo técnico; 5. Foi ressaltado aos Srs. Conselheiros que a SEMMA recebeu uma Notificação 53 

Recomendatória do MPES, que foi enviada em cópia aos Srs. Conselheiros por e-mail quando da 54 

convocação, reforçando a necessidade de justificar e fundamentar os atos do Conselho, 55 

especialmente no que se refere ao opinamento pela redução ou pelo cancelamento de multas. 56 

Item 4. Foi aberta a discussão entre os Srs. Conselheiros quanto à proposta de criação da Câmara 57 

Técnica de Análise e Julgamento de Recursos Administrativos do COMDEMAS, que foi 58 

encaminhada a todos por e-mail quando da convocação, nos termos que já haviam sido indicados 59 

na última reunião plenária. Não havendo contribuições, o plenário deliberou pela aprovação da 60 

minuta à unanimidade. 61 

Item 5. Foi solicitado dos membros da Comissão de Avaliação do Plano de Manejo da APA 62 

Estadual do Mestre Álvaro informações acerca dos avanços em relação à análise do plano, cuja 63 

deliberação está prevista para a próxima reunião plenária. Como o Conselheiro Iberê não estava 64 

presente, sendo representado por seu suplente, a Conselheira Célia, que também compõe a 65 

comissão informou que não ocorreram novas reuniões, sendo solicitado pela Presidente ao 66 

Conselheiro Felippe que ressaltasse ao Conselheiro Iberê a data para conclusão dos trabalhos. 67 

Item 6. Iniciou-se o tópico de relato de processos, com chamamento dos processos pela 68 

Secretaria Executiva. 6.1. Processo n.º: 49685/2015 e apensos – AKLA Indústria de Cosméticos 69 
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Ltda. Relator: Rodrigo Scárdua Gimenes – Sindicatos. Vistas: Júlio César Tavares Portela – CDL. 70 

Ementa: Realizar disposição irregular de resíduos sólidos (embalagens plásticas) no solo, 71 

provenientes do processo produtivo da empresa, em 19/08/2015 às 10h15, na rua Natal, bairro 72 

Alterosas; a disposição alterou o aspecto de local especialmente protegido por lei (Zona de 73 

Proteção Ambiental 02). Foi constatado, ainda, que a empresa operava sua atividade com a 74 

licença ambiental vencida. Auto de Infração nº. 8269700/2015, multa no valor de R$ 57.003,00. 75 

Impugnação alega que a empresa retirou as embalagens de sua fabricação dispostas na área, não 76 

tendo havido, portanto, qualquer alteração no solo original; que procedeu ao requerimento de 77 

licença ambiental; que a autuação é arbitrária e desproporcional. Decisão JAR nº. 613/2015, 78 

mantendo a multa em sua totalidade. Recurso reitera os termos da defesa, requerendo nulidade 79 

do Auto de Infração, determinando-se arquivamento do processo. Discussão e Deliberação: O 80 

processo não foi relatado. Foi ratificada a ausência do Conselheiro Júlio, assim como de sua 81 

suplente, e informado pela Secretaria Executiva que até o início desse relato não haviam sido 82 

registradas justificativas de tais ausências nem havia sido devolvido o processo contendo o relato 83 

para leitura na reunião, como prevê o Regimento Interno do COMDEMAS e é reforçado nas 84 

convocações, sendo essa a segunda falta consecutiva não justificada e sem devolução dos 85 

processos sob responsabilidade da instituição – CDL. Ao ser questionada pelos Srs. Conselheiros, 86 

foi informado que o e-mail de convocação foi encaminhado tanto ao Conselheiro Titular como à 87 

sua Suplente e que o Regimento Interno vigente, aprovado em Dezembro/2015 pelo plenário do 88 

Conselho, dita que o Conselheiro perderá seu mandato quando houver registro de faltas a duas 89 

reuniões consecutivas sem prévia justificativa apresentada à secretaria executiva, e que não 90 

tenham sido representados pelo suplente ou por preposto, além da previsão de o conselheiro 91 

que, de posse de um processo, não apresentar seu parecer na reunião plenária seguinte ao seu 92 

recebimento ou justificativa para protelar o relato, terá seu desligamento comunicado à entidade 93 

que representa, à qual será solicitada a indicação de outro representante e a imediata devolução 94 

do processo ao presidente do Conselho para redistribuição. Diante do exposto, ratificaram os Srs. 95 

Conselheiros a aplicação das medidas contidas no Regimento Interno, que resultam na 96 

necessidade de substituição dos Conselheiros indicados pela CDL. 6.2. Processo n.º: 49455/2015 97 

e apensos – Rancho Serra Azul Ltda. Relator: Júlio César Tavares Portela – CDL. Ementa: Dispor 98 

resíduo sólido no solo, sem tratamento adequado. O fato foi constatado em 17/08/2015, às 99 

16:10, no Rancho. Auto de Infração nº. 8269699/2015, Multa no valor de R$ 5.000,00. 100 

Impugnação alega que existia um aterro em operação, licenciado, e que seguia um Termo de 101 

Compromisso firmado com a SESE, sendo esta a responsável pelo transporte, transbordo e 102 

triagem de resíduos no local; que a SESE efetuou a separação de pneus e plásticos para posterior 103 

retirada e, após a paralisação das atividades de aterro no local houve desmobilização da equipe 104 

sem retirada do material; que ao ser Notificado, solicitou o comparecimento da SESE, que retirou 105 

o material que estava disposto na área; solicita enquadramento da penalidade da multa para 106 

pessoa física e redução máxima com posterior conversão. Decisão JAR nº. 681/2015, mantendo o 107 
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Auto de Infração em sua totalidade, pois a área da autuação é diversa daquela anteriormente 108 

licenciada, e o resíduo não tinha correlação com a SESE. O recurso apresentado não traz novos 109 

elementos, e requer cancelamento da multa, ou sua redução em 80% por ter retirado. Discussão 110 

e Deliberação: O processo não foi relatado pelos mesmos motivos expostos no item 6.1. 6.3. 111 

Processo n.º: 29555/2015 e apensos – Joatan Pestana Silvares ME. Relator: Josebel Baptista – 112 

Serviços Públicos. Ementa: Operar a atividade de bar com música ao vivo sem licença ambiental 113 

de operação, desobedecendo o auto de infração (embargo) nº 000389/2015. Auto de infração nº. 114 

8269569/2015 - Multa no valor de R$ 5.000,00. O autuado apresentou defesa solicitando 115 

cancelamento do auto, argumentando que a Lei nº 3083/2007 em seu artigo 6º permite a 116 

execução de música mecânica e ao vivo desde que não provoque ruído excessivo; que a atividade 117 

não consta na Resolução CONAMA nº. 237/97 como sujeita a licenciamento ambiental; que não 118 

foi dado prazo para adequação; e que não houve nenhum laudo técnico para determinar se a 119 

música executada estava acima do permitido pela legislação. Decisão JAR nº 374/2015 mantendo 120 

a multa em sua totalidade. Recurso reitera os termos de defesa solicitando cancelamento do 121 

Auto, redução da multa ao mínimo e conversão do valor restante. Discussão e Deliberação: Dada 122 

a ausência justificada da Conselheira relatora, porém tendo esta entregado o processo relatado à 123 

Secretaria Executiva do COMDEMAS, foi feita a leitura do relato, em que a Conselheira opinou 124 

pelo cancelamento da multa. O Conselheiro Alexandre expôs o problema de alguns processos 125 

estarem sendo relatados muito tempo depois da aplicação dos Autos e questionou sobre a 126 

emissão de Autos antes da elaboração dos relatórios de fiscalização, que deveriam, na verdade, 127 

embasar as autuações. A Presidente explicou que na maioria dos casos tratam-se de infrações 128 

pontuais em que não se justificaria aguardar a elaboração do relatório para depois emitir o Auto 129 

de Infração, até porque a eficácia poderia se perder, como no caso de emissão de ruídos 130 

provenientes de veículos automotores. O Conselheiro Alexandre sugeriu, então, que a SEMMA 131 

convide o Departamento de Fiscalização Ambiental para apresentar ao Conselho como se dá um 132 

processo fiscalizatório. Por haver dúvidas quanto ao exposto no parecer do relator, o Conselheiro 133 

Guilherme solicitou vistas ao processo, e deverá trazer seu voto na próxima reunião plenária. 6.4. 134 

Processo n.º: 29557/2015 e apensos – Joatan Pestana Silvares ME. Relator: Josebel Baptista – 135 

Serviços Públicos. Ementa: Operar a atividade de bar com música ao vivo sem licença ambiental. 136 

O local não possui estrutura física para condicionar o ruído em seu interior. Auto de infração nº. 137 

8269568/2015 - Multa no valor de R$ 3.002,00. O autuado apresentou defesa solicitando 138 

cancelamento do auto, argumentando que a Lei nº 3083/2007 em seu artigo 6º permite a 139 

execução de música mecânica e ao vivo desde que não provoque ruído excessivo; que a atividade 140 

não consta na Resolução CONAMA nº. 237/97 como sujeita a licenciamento ambiental; que não 141 

foi dado prazo para adequação; e que não houve nenhum laudo técnico para determinar se a 142 

música executada estava acima do permitido pela legislação. Decisão JAR nº 373/2015, 143 

mantendo a penalidade em sua totalidade. Recurso reitera os termos de defesa solicitando 144 

cancelamento do Auto, redução da multa ao mínimo e conversão do valor restante. Discussão e 145 
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Deliberação: Dada a ausência justificada da Conselheira relatora, porém tendo esta entregado o 146 

processo relatado à Secretaria Executiva do COMDEMAS, foi feita a leitura do relato, em que a 147 

Conselheira opinou pela manutenção da multa em sua totalidade. Por haver dúvidas quanto ao 148 

exposto no parecer em contraponto ao parecer dado no processo contido no item 6.3, o 149 

Conselheiro Guilherme solicitou vistas ao processo, e deverá trazer seu voto na próxima reunião 150 

plenária. 6.5. Processo n.º: 42066/2015 – Argos Mineração Ltda. Relator: Alexandre D'Ávila 151 

Charpinel. Ementa: Emitir ou despejar resíduos sólidos, líquidos (óleo) causadores de degradação 152 

ambiental, em desacordo com as normas ou licença ambiental; dar início à operação de atividade 153 

potencial ou efetivamente poluidora, sem licenciamento junto à SEMMA, à Rua São Paulo, 499, 154 

Jardim Limoeira, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8269644/2015, Multa no valor de R$ 12.002,00. 155 

Impugnação alega que o autuado promoveu a reparação do dano, tendo apresentado, no 156 

entanto, apenas fotos da área da empresa para comprovação, sem qualquer demonstração do 157 

dano reparado em si. Decisão JAR nº. 551/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da 158 

defesa; requer a insubsistência do Auto de Infração, com revogação da multa; e/ou redução da 159 

multa em 80%; ou o parcelamento do valor em 12 vezes. (Retorno de diligência). Discussão e 160 

Deliberação: O Conselheiro fez a leitura do relato, votando pela manutenção da multa em sua 161 

totalidade, a qual poderá ter seu valor convertido na prestação de serviços de preservação, 162 

melhoria e recuperação do meio ambiente, conforme dispõe o art. 7º, §4º, e o art. 173 do 163 

Decreto Municipal nº. 078/2000, tendo complementado de forma oral seu voto, dado o pedido 164 

do recurso, declarando que, quanto ao parcelamento, não compete ao COMDEMAS tal avaliação, 165 

devendo o requerente buscar a Secretaria da Fazenda por competência. Em regime de votação: à 166 

unanimidade com o relator. 6.6. Processo n.º: 42716/2015 e apensos – Companhia Espirito 167 

Santense de Saneamento – CESAN. Relator: Alexandre D'Ávila Charpinel – Instituto Bioecologia. 168 

Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, realizando o despejo de esgoto 169 

in natura diretamente sobre o solo na praia de balneário de Carapebus, entre a Rua Jacarandá, 170 

esquina da Av. Carapebus, sem os devidos controles ambientais e/ou tratamento adequado, e 171 

também ocasionando transtornos aos transeuntes; em 13/07/2015, às 14h00, na orla do 172 

balneário de Carapebus. Auto de Infração nº. 8269655/2015, multa no valor de R$ 250.000,00. 173 

Impugnação alega que a existe vício formal no preenchimento do auto, sem o endereço da 174 

ocorrência; imputação errônea da penalidade infringida, classificando a autuada como pessoa 175 

física; ausência de responsabilidade pelo fato; inadequação do valor da multa. Decisão JAR nº. 176 

532/2015, reduzindo a multa para R$ 200.000,00. Recurso reitera os termos da defesa, 177 

requerendo nulidade do Auto de infração, diante da ilegitimidade passiva da Cesan; 178 

insubsistência do Auto de infração com arquivamento do processo e cancelamento da multa por 179 

inexistir nexo de causalidade entre o dano e a ação/omissão da recorrente; cancelamento da 180 

infração referente ao art. 109; ou redução do valor da multa, considerando que houve reparação 181 

imediata do dano, que este foi mínimo e de natureza leve. Discussão e Deliberação: O 182 

Conselheiro fez a leitura do relato, votando pela manutenção da multa em sua totalidade, 183 
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acompanhando a Decisão JAR. Aberta a discussão, o Conselheiro Felippe esclareceu que, como o 184 

Instituto Goiamum fica na região de Carapebus, eles acompanham o drama local, e repetiu a fala 185 

da Cesan, que afirma que vai instalar redes coletoras de esgoto no bairro em 2017, pois a rede 186 

existente no bairro é antiga e nunca foi liberada para interligação justamente por não estar 187 

completa e não alcançar a ETE, mesmo tendo sido feita a pavimentação e a drenagem do bairro; 188 

e que a interligação das casas nessa rede foi feita pelos moradores incitados por um líder 189 

comunitário, causando todo o conflito que tem sido visto. O Conselheiro Helon reforçou a fala, 190 

alertando a gravidade do problema da ligação irregular e do avanço das obras de pavimentação 191 

sem que haja esgotamento sanitário, dados os custos das obras. Diante dos argumentos 192 

colocados, o Conselheiro Felippe solicitou vistas ao processo, e deverá trazer seu voto na próxima 193 

reunião plenária. 6.7. Processo n.º: 52796/2015 e apensos – Concessionária de Saneamento 194 

Serra Ambiental. Relator: Alexandre D'Ávila Charpinel – Instituto Bioecologia. Ementa: Realizar 195 

lançamento de efluente doméstico (esgoto) em via pública, em 17/01/2015 às 11h50, sendo 196 

carreado para uma APP, proveniente de um PV da autuada, localizado na Av. Paulo Pereira 197 

Gomes, Morada de Laranjeiras, em frente a Transportadora Excelsior. Lavrado em atendimento à 198 

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

valor de R$ 60.002,00. Impugnação alega que a existe vício formal insanável em razão da falta de 200 

caracterização da APP supostamente atingida; inexistência de dano ambiental; inaplicabilidade 201 

de multa simples conforme §3º do art. 7º do Decreto Municipal 78/00. Requer nulidade do Auto, 202 

conversão e/ou redução da multa em 80%. Decisão JAR nº. 620/2015, mantendo a multa em sua 203 

totalidade. Recurso reitera os termos da defesa, requerendo cancelamento da multa; redução e 204 

conversão do valor remanescente. Discussão e Deliberação: O Conselheiro fez a leitura do relato, 205 

votando pela manutenção da multa em sua totalidade, a qual poderá ter seu valor convertido na 206 

prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, conforme 207 

dispõe o art. 7º, §4º, e o art. 173 do Decreto Municipal nº. 078/2000. O Conselheiro Helon 208 

reforçou a importância das conversões de multa, pois às vezes surtem efeitos mais positivos ao 209 

meio ambiente que a entrada do dinheiro aos cofres públicos, já que o retorno do serviço na 210 

conversão é imediato, mas a tramitação de um processo licitatório pode demorar muito tempo. 211 

Em regime de votação: à unanimidade com o relator. 6.8. Processo n.º: 23958/2015 e apensos – 212 

Elias Schletz. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Desenvolver dentro de 213 

Unidade de Conservação do Município (APA da Lagoa Jacunem), atividade com fins comerciais 214 

(aluguel para festas e eventos) sem autorização da SEMMA; executar obra de aterro e escavações 215 

em Unidade de Conservação do Município (APA da Lagoa Jacunem) sem autorização da SEMMA; 216 

alterar o aspecto de local especialmente protegido por lei (APP, ZPAs e UC) em razão de seu valor 217 

paisagístico, turístico e ecológico, sem autorização da autoridade competente, à Av. Santarém, 218 

Sítio Paraíso, Barcelona, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8269436/2015, Multa no valor de R$ 219 

10.703,00. Impugnação alega que o autuado apenas executou o serviço devido à quantidade de 220 

lixo e terra que entrou em sua propriedade após episódio de chuva; alega que presta um serviço 221 
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à municipalidade. Decisão JAR nº. 333/2015, mantendo a multa. Recurso indica que a 222 

propriedade foi recebida em herança e que já é ocupada pela família a mais de 35 anos, 223 

possuindo inclusive escritura, e reitera os termos da defesa. Requer a insubsistência do Auto de 224 

Infração; e/ou nulidade da multa por se tratar de uma propriedade particular não usada para fins 225 

comerciais, e que não houve aterro ou escavação na área; ou redução da multa em 80% visto que 226 

não há reparação a fazer. Discussão e Deliberação: O Conselheiro fez a leitura do relato, votando 227 

pela manutenção da multa em sua totalidade. O Conselheiro Helon reforçou que problemas 228 

graves estão alcançando a APA da Lagoa Jacunem, especialmente o lançamento irregular de 229 

esgoto, ocupações das margens, licenças cujas condicionantes não são cumpridas e atividades 230 

sem licença, demandando um olhar mais constante da Secretaria. Em regime de votação: à 231 

unanimidade com o relator. 6.9. Processo n.º: 69570/2014 e apensos – Helton José Bellotti 232 

Panesi. Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Operar empreendimento 233 

potencialmente ou efetivamente poluidor sem licença ambiental para a atividade de lava-jato. 234 

Auto de Infração nº. 8269075/2014, Multa no valor de R$ 2.001,00. Impugnação solicita 235 

cancelamento da multa argumentando que sua empresa nunca fora notificada pela 236 

administração municipal para requerer a licença ambiental, até porque sua atividade principal 237 

seria de polimento de veículos, que não é potencialmente poluidora. Consta no Relatório que 238 

houve, sim, a Notificação prévia, sob nº. 3961/2014, em 18/07/2014, não atendida. Decisão JAR 239 

nº. 069/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e requer insubsistência da 240 

multa em decorrência da perda de prazo, pelo Município, para julgamento. Discussão e 241 

Deliberação: O Conselheiro fez a leitura do relato, votando pela manutenção da multa em sua 242 

totalidade. A Presidente do Conselho explanou sobre a parceria que está sendo feita, com MPES, 243 

Concessionária de Saneamento Serra Ambiental e Secretaria de Meio Ambiente da Serra, com o 244 

objetivo de regularização de lava-jatos e oficinas mecânicas. O Conselheiro Helon elogiou a 245 

iniciativa. Em regime de votação: à unanimidade com o relator. 6.10. Processo n.º: 91739/2014 e 246 

apensos – José Coutinho. Relator: Fernanda Passamani – ASES. Ementa: Utilizar equipamentos 247 

produtores de amplificadores de som, instalados no veículo automotor placa MRG 2745, gerando 248 

ruído e incômodo à vizinhança, em frente à Igreja Matriz de São Lourenço. Auto de Infração nº. 249 

000691/2014, Multa no valor de R$ 2.000,00. Impugnação solicita cancelamento da multa 250 

porque o pegaram com o porta-malas aberto e o som estava desligado; que não passaram 251 

nenhum tipo de aparelho para medir a altura do som e não pegaram em flagrante. Decisão JAR 252 

nº. 282/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e requer cancelamento da 253 

multa. Discussão e Deliberação: A Conselheira justificou ausência, por motivos de trabalho 254 

(auditoria), estando impossibilitada de comparecer à reunião, o que também ocorreu com sua 255 

suplente, pois ambas atuam na mesma empresa. O processo foi devidamente entregue à 256 

Secretaria Executiva e seu relato foi automaticamente transferido para a próxima reunião 257 

plenária. 6.11. Processo n.º: 36159/2015 e apensos – Onix Construções. Relator: Fernanda 258 

Passamani – ASES. Ementa: Realizar atividades de extração mineral/empréstimo às coordenadas 259 
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UTM 24K 374812 / 7771044 (Datum WGS84), por não dispor de autorização ou licença ambiental 260 

que permita tal atividade. Auto de Infração nº. 8269632/2015, Embargo, e Notificação nº. 261 

8276119/2015, para apresentação de PRAD. Impugnação alega cerceamento da defesa ante a 262 

ausência de processo administrativo e parecer técnico e ausência de responsabilidade pelos 263 

danos ambientais observados. Decisão JAR nº. 416/2015, mantendo a penalidade e a obrigação 264 

de executar PRAD. Recurso reitera os termos da defesa e requer o cancelamento do embargo e a 265 

dilação de prazo para apresentação de PRAD, caso julgado obrigatório. Discussão e Deliberação: 266 

A Conselheira justificou ausência, por motivos de trabalho (auditoria), estando impossibilitada de 267 

comparecer à reunião, o que também ocorreu com sua suplente, pois ambas atuam na mesma 268 

empresa. O processo foi devidamente entregue à Secretaria Executiva e seu relato foi 269 

automaticamente transferido para a próxima reunião plenária. 6.12. Processo nº.: 2403/2015 e 270 

apensos – Concessionária de Saneamento Serra Ambiental. Relator: Guilherme Ribeiro de Souza 271 

Lima – FAMS. Ementa: Realizar despejo de esgoto in natura diretamente sobre o solo, sem os 272 

devidos controles ambientais e/ou tratamento adequado, e também ocasionando transtornos 273 

aos transeuntes, em frente ao quiosque do Irajá na orla de Bicanga. Auto de Infração 274 

8269276/2015 - Multa no valor de R$ 14.000,00. Autuado solicita o cancelamento da multa 275 

alegando que na ocasião houve furto de cabos elétricos que prejudicaram o sistema de 276 

bombeamento, ocasionando o lançamento no solo, mas que tomou as providências cabíveis 277 

imediatamente, consertando o equipamento e recolhendo o efluente com caminhão de sucção, e 278 

dispôs cal onde houve o vazamento para exterminar microrganismos e realizou o monitoramento 279 

da área, não sendo constatada contaminação. Decisão JAR nº 045/2015, mantendo a penalidade. 280 

Recurso reitera os termos da defesa e requer o cancelamento, a redução ou a conversão da 281 

multa. Discussão e Deliberação: O Conselheiro solicitou prorrogação de prazo para relato do 282 

processo, visto que precisaria obter mais informações a respeito da ocorrência que ensejou a 283 

autuação diante dos fatos expostos no recurso. Aprovada pelo plenário a prorrogação do relato 284 

para a próxima reunião. 6.13. Processo nº.: 31612/2015 e apensos – Luiz Carlos Miranda. 285 

Relator: Fábio Junger – Organizações Profissionais. Ementa: Alterar o aspecto de local 286 

especialmente protegido por lei, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo 287 

com a mesma. O fato ocorreu à Av. Aristóbulo Barbosa Leão, Sítio Miranda, Residencial Jacaraípe, 288 

Serra/ES. Auto de Infração nº. 000438/2015, Embargo. Impugnação solicita anulação do Auto, 289 

alegando que promoveu o aterro de uma vala que não tinha mais uso para drenagem da área, a 290 

fim de impedir que poças de água acumulassem água e que o pasto local fosse recuperado após 291 

ter sido destruído com a chuva de 2013. Decisão JAR nº. 332/2015, mantendo o Auto de Infração. 292 

Não foi apresentado recurso, mas sim um memorial descritivo e fotográfico da área, por meio do 293 

qual o autuado informa que cumpriu o embargo e que a pastagem já se encontra recuperada, 294 

requerendo o arquivamento do Processo nº. 31612/2015 e que não seja aplicada multa pela 295 

infração. Discussão e Deliberação: O Conselheiro solicitou prorrogação de prazo para relato do 296 

processo, visto que o processo estava de posse de seu suplente, que compareceu à última 297 
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reunião, não havendo tempo hábil para conclusão do relato. Aprovada pelo plenário a 298 

prorrogação do relato para a próxima reunião.  299 

Item 7. Não foi feita a distribuição de processos para relato na 174ª Reunião Plenária em virtude 300 

da pauta já prevista. 301 

Item 8. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente, às 11h30, encerrou a reunião 302 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, Graciele Petarli 303 

Venturoti, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente da reunião, 304 

acompanhada das listas de presença em anexo.305 

Assinaturas: 306 

 

 

Andreia Pereira Carvalho 

Presidente da Reunião – Secretária de Meio Ambiente 

 

 

Graciele Petarli Venturoti  

Secretária da Plenária 
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