
MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA  DA  177ª  REUNIÃO  PLENÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA  DO  MEIO
AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2016

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2016, às 09h00, no Auditório da sede da Área

de Proteção Ambiental (APA) Mestre Álvaro, localizado à Av. dos Estudantes, s/n, Jardim

Botânico do Município da Serra, Estado do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de

Defesa do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS para a 177ª Reunião Plenária, conforme

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

Verificação do Quórum e Abertura da sessão; 2. Aprovação da ata da 176ª Reunião Plenária;

3.  Informes gerais;  4.  Apreciação e Deliberação acerca do Parecer Final  da Comissão de

Avaliação do Plano de Manejo da APA Estadual do Mestre Álvaro 5. Relato de Processos; 6.

Distribuição  de  processos  para  relato  na  178ª  Reunião  Plenária;  e  7.  Encerramento.  A

reunião foi  aberta  pela  Secretária  Interina de  Meio Ambiente  Graciele Petarli  Venturoti,

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

Suplente/SEMMA;  Márcio  Caniçali  –  Conselheiro  Titular/SEDU;  Alessandro  Montenegro

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

Titular/PROGER; Josebel Baptista – Conselheira Titular/Serviços Públicos; Fernanda da Silva

Finamore  –  Conselheira  Suplente/CDL;  Iberê  Sassi  –  Conselheiro  Titular/GOIAMUM;

Alexandre D’Ávila Charpinel  –  Conselheiro Titular/Instituto  BioEcologia;  Vergínia  Januário

dos Reis Rocha – Conselheira Titular/SESE e Francisco Alfredo Lobo Junger – Conselheiro

Titular/CREA-ES.  Foi  informado  aos  Srs.  Conselheiros  que  justificaram  a  ausência  os

Conselheiros Célia Regina Nascimento Recco e Danielle Fátima de Aquino – Conselheiras

Titular  e  Suplente/SESA;  Lauro  Queiroz  Rabelo  e  Carlos  Alberto  de  Freitas  Ribeiro  –

Conselheiros  Titular  e  Suplente/FTIES;  Fernanda  Passamani,  Andressa  Arnaba  Marcos  e

Eduardo  Shiramata  –  Conselheiros  Titular  e  Suplente  e  Representante/ASES;  Rodrigo

Scárdua  Gimenes  e  Fábio  Junger  –  Conselheiros  Titular  e  Suplente/Organizações

Profissionais. Não foi registrada prévia justificativa de ausência do Conselheiro Guilherme

Ribeiro de Souza Lima – Conselheiro Titular/FAMS. 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 09h30min, quando foi registrado quórum para deliberação.
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Item 2. Não havendo considerações dos Srs. Conselheiros, foi aprovada por unanimidade a

ata da 176ª Reunião Plenária.

Item  3.  A  Presidente  iniciou  os  informes  gerais,  repassando  aos  Srs.  Conselheiros

informações sobre os cursos realizados, destacando o curso de qualificação no atendimento

ao turista com ênfase em ecoturismo, com foco na região da APA Mestre Álvaro, e que está

sendo ministrado por Luciano Andrade (empresa Tio Lu Turismo e Cultura) e foi viabilizado

com apoio da iniciativa privada. Na sequência, a Presidente informou que os cursos que

estão  sendo  custeados  com  recursos  do  Fundo  Municipal  de  Conservação  Ambiental

também estão em fase de conclusão diante do que foi licitado, e que, assim que concluídas

todas as atividades, será feita a prestação de contas ao COMDEMAS, para aprovação dos

novos desembolsos. Por fim, foi informada a retomada dos trabalhos relacionados ao estudo

morfodinâmico do litoral do Município da Serra, e que, assim que aprovados os primeiros

produtos,  relativos  ao  diagnóstico  do  ambiente,  a  SEMMA  agendará  uma  data  que  a

empresa  contratada  faça  uma  apresentação  para  demonstração,  ocasião  em  que  será

estendido o convite ao COMDEMAS.

Item 4. Os Srs. Conselheiros discutiram os pontos levantados pelo Conselheiro Alessandro na

última reunião plenária, sendo reforçado pelos representantes da SEMMA que foram feitas

diversas reuniões com os proprietários de áreas da região, tendo-se esboçado o desenho

final com base nessas reuniões, pois a SEMMA tentou chegar à proposta que causasse o

menor conflito possível. Assim, seria possível tramitar mais rapidamente o Projeto de Lei

junto à Câmara Municipal com vistas à criação da Unidade de Conservação (UC) de Proteção

Integral,  não havendo impedimentos de,  no futuro,  trabalhar  a ampliação desta  UC,  ou

mesmo da APA Mestre Álvaro. Diante da concordância de todos os presentes, o Conselheiro

Iberê propôs esboçar o parecer final e encaminhá-lo à Secretaria Executiva do COMDEMAS

para que esta possa  enviar  a  todos  os  Conselheiros,  de  modo que possam fazer  prévia

leitura, devendo ser deliberado na 178ª Reunião Plenária.

Item  5.  Passou-se  ao  relato  de  processos.  5.4.  Processo  n.º: 16988/2016  e  apensos  –

Sindicato dos Empregados do Comércio no Estado. Relator: Francisco Alfredo Lobo Junger –

CREA/ES. Ementa: Em vistoria fiscal no dia 11/03/2016 por volta de 10h23, foi constatada a

realização de atividade de aterro e terraplenagem atingindo área caracterizada como Zona

de Proteção Ambiental 01 e 02, a disposição irregular de resíduos sólidos no solo e ainda a

alteração  do  aspecto  de  local  especialmente  protegido  por  lei  (ZPA  01  e  02);  não  foi

apresentada a licença ambiental para as atividades; ocorrida à Rua Recife, (antiga Rua XE)

em Jardim Limoeiro. Auto de Infração nº. 8269870/2016, Multa o valor de R$ 54.003,00.

Impugnação  solicita  cancelamento  da  multa,  substituindo-a  pelo  PRAD,  alegando  que

requereu  em  01/09/2015  Consulta  ao  PDM  para  novo  Alvará  de  Funcionamento  para
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verificar a viabilidade de construção de um condomínio no local e em 07/03/2016 recebeu a

notificação nº. 02875/2016 determinando a apresentação de um PRAD no prazo de 30 dias

conforme Parecer Técnico SEMMA/DRN nº. 962/2015, Processo nº. 52017/2015, pois a área

estaria  inserida em ZPA;  que não  estava  realizando aterro  e  terraplenagem,  mas sim a

limpeza do terreno para atender à Notificação; que o local já possuía resíduos depositados,

considerando que a área foi adquirida recentemente e já estavam compactados no solo; que

após a Notificação o Sindicato realizou ações para inibir o depósito ilegal por terceiros; que

se compromete a executar o PRAD; Decisão JAR nº. 136/2016, mantendo a multa em sua

totalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento da

multa, sua substituição pela obrigação de executar o PRAD, além da liberação, por meio de

Autorização, para que o Sindicato realize a limpeza do terreno. Discussão e Deliberação: O

Conselheiro Francisco fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa em sua

totalidade, acompanhando a Decisão de 1ª instância. Em discussão, a Conselheira Josebel

indicou que, em seu entendimento, a aplicação da multa não cumpre o objetivo maior, que é

a reparação do dano,  ao que foi  esclarecido pelo Conselheiro Gilberto que a multa não

substitui a obrigação de reparar o dano, e que a empresa está requerendo algo que não é

possível, que é converter a multa na reparação do dano que ela deve executar, diferente da

situação em que o autuado se compromete a reparar o dano e requer a redução da multa,

porém tal pedido não foi feito no recurso. Em regime de votação: Votos pela manutenção da

multa em sua totalidade – 7 votos (CREA, INSTITUTO GOIAMUM, SESE, SEMMA, PROGER,

SEDU e INSTITUTO BIOECOLOGIA); Votos contrários – 2 votos (SERVIÇOS PÚBLICOS e CDL).

5.5.  Processo  n.º:  16312/2016 e  apensos  –  Sindicato  dos  Empregados  do  Comércio  no

Estado.  Relator:  Francisco Alfredo Lobo Junger – CREA/ES.  Ementa:  Realizar atividade de

aterro  e  terraplenagem  sem  autorização  ambiental/LMI  em  área  com  características

ambientais,  à Rua XD, Jardim Limoeiro,  próximo ao Condomínio Residencial  da MRV em

11/03/2016. Auto de Infração nº. 000095/2016, Embargo/Interdição. Impugnação solicita

cancelamento do Auto, alegando que requereu em 01/09/2015 Consulta ao PDM para novo

Alvará de Funcionamento para verificar a viabilidade de construção de um condomínio no

local e em 07/03/2016 recebeu a notificação nº. 02875/2016 determinando a apresentação

de um PRAD no prazo de 30 dias conforme Parecer Técnico SEMMA/DRN nº.  962/2015,

Processo nº. 52017/2015, pois a área estaria inserida em ZPA; que não estava realizando

aterro e terraplenagem, mas sim a limpeza do terreno para atender à Notificação; que o

local já possuía resíduos depositados, considerando que a área foi adquirida recentemente e

já estavam compactados no solo; que após a Notificação o Sindicado realizou ações para

inibir o depósito ilegal por terceiros; que se compromete a executar o PRAD, e requer a

conversão do Embargo nessa exigência. Decisão JAR nº. 119/2016, mantendo a penalidade.
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O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento do Embargo ou

sua  conversão  na  obrigação  de  executar  o  PRAD,  além  da  liberação,  por  meio  de

Autorização, para que o Sindicato realize a limpeza do terreno. Discussão e Deliberação: O

Conselheiro Francisco fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção do embargo e da

obrigação de execução do PRAD, acompanhando a Decisão de 1ª instância.  Em regime de

votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção do embargo e da obrigação de

execução do PRAD, que deverá ser apresentado à SEMMA para aprovação.  5.6. Processo

n.º: 18253/2016 e apensos – Concessionária de Saneamento Serra Ambiental. Relator: Célia

Regina  Nascimento  Recco  –  SESA.  Ementa:  No dia  19/03/2016 por  volta  de  15h30,  foi

constatado vazamento de esgoto doméstico de um PV situado na Av. Alpheu Ribeiro em

frente a Padaria Central no bairro Carapina, sendo carreado para a rede pluvial. Auto de

Infração  nº.  8269872/2016,  Multa  no  valor  de  R$  10.001,00.  Impugnação  solicita

cancelamento do Auto, alegando que a Concessionária executa as atividades de saneamento

em decorrência de uma PPP ajustada com a Cesan e, dentre suas obrigações sobressai a de

manutenir redes e ramais de esgoto; que para a desobstrução de redes e ramais tem o prazo

máximo de 24 horas para atendimento dos chamados; que após ciência da situação, agiu

imediatamente, cessando o problema; que não foi evidenciado o dano ambiental causado

pela ocorrência, devendo ser aplicados os princípios da insignificância e da razoabilidade.

Decisão JAR nº. 114/2016, mantendo a multa em sua totalidade. O recurso apresentado

reitera os termos da defesa e requer o cancelamento da multa. Discussão e Deliberação: A

Presidente  fez  a  leitura  do relato  da  Conselheira  Célia,  que não pôde estar  presente  à

reunião,  e  que  votou  pela  manutenção  da  multa  em  sua  totalidade,  acompanhando  a

Decisão  de  1ª  instância.  Em  regime  de  votação: à  unanimidade  com  o  relator,  pela

manutenção  da  multa  em  sua  totalidade.  Absteve-se  da  votação  a  Conselheira  Josebel

Baptista,  por atuar  no COMDEMAS como representante  das Concessionárias de  Serviços

Públicos que atuam no Município. 5.7. Processo n.º: 12702/2016 e apensos – Concessionária

de Saneamento Serra Ambiental.  Relator:  Célia Regina Nascimento Recco – SESA. Ementa:

No dia 25/02/2016 por volta de 10h15, foi constatada a disposição inadequada de resíduos

sólidos  causadores de degradação ambiental  no solo  (resíduo proveniente  das  obras  de

manutenção da rede coletora de esgoto), desprovido de licenciamento ambiental, registrado

na área da EEEB de Cidade Continental. Auto de Infração nº. 8269848/2016, Multa no valor

de R$ 15.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a Concessionária

não recebeu relatório de vistoria ou qualquer outro documento que comprovasse o alegado;

que  o  fato  ocorreu  nos  limites  de  uma  EEEB  desativada,  sendo,  portanto,  os  limites

operacionais da concessionária, e que os resíduos observados são de construção civil, não se

enquadrando como perigosos;  que não foi  demonstrado qualquer  comprometimento de
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corpos hídricos ou APPs, não havendo prejuízo ambiental ou à saúde humana; que a própria

atividade,  pela  norma  municipal,  é  considerada  de  baixo  potencial  poluidor;  e  que  da

atividade não ocorreu qualquer degradação. Decisão JAR nº. 112/2016, mantendo a multa

em  sua  totalidade.  O  recurso  apresentado  reitera  os  termos  da  defesa  e  requer  o

cancelamento da multa.  Discussão e Deliberação: A Presidente fez a leitura do relato da

Conselheira Célia, que não pôde estar presente à reunião, e que votou pela manutenção da

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

unanimidade com o relator, pela manutenção da multa em sua totalidade. Absteve-se da

votação a Conselheira Josebel Baptista, por atuar no COMDEMAS como representante das

Concessionárias  de  Serviços  Públicos  que  atuam  no  Município.  5.9.  Processo  n.º:

18251/2016 e apensos – Hortifácil Indústria e Comércio LTDA EPP. Relator: Márcio Caniçali –

SEDU. Ementa: Lançar esgoto doméstico em área pública, sendo carreado para rede pluvial e

operar sem licença ambiental;  à Rod. Norte Sul,  em frente a CESAN e ao lado da Escola

Aristóbulo  Barbosa.  Auto  de  Infração nº.  002835/2016,  Multa  no  valor  de  R$  4.002,00.

Impugnação solicita cancelamento da multa, alegando que houve erro na compreensão dos

fatos, pois os efluentes na via pública em momento algum foram lançados diretamente pela

empresa,  que possui  rede interna de escoamento dos efluentes  interligada a  uma caixa

sifonada para contenção e recolhimento de resíduos sólidos; que dessa caixa os despejos

seguem para a caixa coletora de esgotos; que o péssimo estado de conservação das caixas

coletoras de esgoto acabou inviabilizando a correta destinação dos efluentes domésticos;

que a falha é da concessionária de  saneamento e de serviços  públicos.  Decisão JAR nº.

117/2016, mantendo a multa em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os termos da

defesa e requer a anulação da multa. Discussão e Deliberação: O Conselheiro Márcio fez a

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

a Decisão de 1ª instância. Ele ressaltou a importância da fundamentação da autuação no

processo para minimizar questionamentos futuros, ao que o Conselheiro Gilberto informou

que  foi  escalado  para  fazer  uma  breve  apresentação  aos  Fiscais  Municipais  acerca  das

questões relativas a autuações, e que destacará esse ponto, mas pediu o auxílio dos demais

Conselheiros para viabilizar uma proposta de capacitação que aborde os diversos aspectos

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

multa  em sua totalidade,  acompanhando a  Decisão de  1ª  instância.  5.10.  Processo  n.º:

18248/2016 e apensos – Hortifácil Indústria e Comércio LTDA EPP Relator: Márcio Caniçali –

SEDU. Ementa: Lançar esgoto doméstico em área pública, sendo carreado para rede pluvial e

operar sem licença ambiental;  à Rod. Norte Sul,  em frente a CESAN e ao lado da Escola

Aristóbulo  Barbosa.  Auto de Infração nº.  002834/2016, Embargo/Interdição.  Impugnação

solicita cancelamento da multa, alegando que houve erro na compreensão dos fatos, pois os
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efluentes na via pública em momento algum foram lançados diretamente pela empresa, que

possui  rede interna de  escoamento  dos efluentes  interligada a  uma caixa  sifonada para

contenção e recolhimento de resíduos sólidos; que dessa caixa os despejos seguem para a

caixa coletora de esgotos; que o péssimo estado de conservação das caixas coletoras de

esgoto acabou inviabilizando a correta destinação dos efluentes domésticos; que a falha é da

concessionária de saneamento e de serviços públicos. Decisão JAR nº. 116/2016, mantendo

a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer a anulação da

penalidade.  Discussão  e  Deliberação: O  Conselheiro  Márcio fez  a  leitura  de  seu  relato,

votando  pela  manutenção  do  embargo.  Em  regime  de  votação: à  unanimidade  com  o

relator,  pela  manutenção  do  embargo,  acompanhando  a  Decisão  de  1ª  instância.  5.13.

Processo n.º: 30269/2015 e apensos – Evander Costa Venturini.  Relator: Josebel Baptista –

Serviços  Públicos.  Ementa:  Realizar  o  corte de duas árvores  da espécie  Ficus  sp.  que se

encontravam na Av. Colares Junior,  no bairro Vila Nova de Colares.  Auto de Infração nº.

000432/2015, Multa no valor de R$ 1.000,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto,

alegando  que  a  diretoria  da  associação  de  moradores  entendeu  que  deveria  cortar  as

árvores, pois estavam fazendo muita sombra e deixando o local escuro e inseguro para todos

os moradores; que as árvores não foram podadas e as raízes estavam em desnível com o

solo, causando rachaduras nas calçadas e invadindo a rede de esgoto sanitário; que a árvore

cortada  é  proibida  em  área  pública  e  sugere  ao  Secretário  que  encaminhe  à  Câmara

Municipal da Serra uma lista das espécies de árvores proibidas para plantar tanto em área

pública como privada. Decisão JAR nº. 505/2015, mantendo a multa em sua totalidade. O

recurso apresentado reitera os termos da defesa, acrescenta que o autuado não efetuou o

corte das árvores, mas somente sua poda, e que posteriormente a própria Prefeitura foi até

o local e fez o corte dessas e de outras árvores que lá se encontravam para construir uma

praça pública. Requer o cancelamento da multa ou sua conversão em serviços ambientais.

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

cancelamento da multa, reforçando seu posicionamento em virtude do fato de que tratava-

se de árvores exóticas localizadas numa área da Associação de Moradores que, pouco tempo

depois, deu lugar a uma praça, e que certamente seria removida pelo Município quando

iniciou as obras da praça. Em discussão, os Conselheiros Alexandre e Gilberto questionaram

os aspectos da legislação que tratam do assunto,  ao que a Presidente apresentou o que

consta do Código de Posturas Municipal, que traz que o corte de árvores que compõem a

arborização urbana é atribuição exclusiva da municipalidade, não podendo ser delegada ao

particular, e que há previsão legal para a penalidade. Diante do pedido constante do recurso,

pela conversão da multa na prestação de serviços de caráter ambiental, foi proposto então

encaminhamento alternativo ao cancelamento da multa, sendo a conversão no plantio de 30
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mudas  de  espécies  nativas,  a  serem doadas  pela  SEMMA,  em área  a  ser  definida  pela

Secretaria, ou na prestação de serviços para a produção vegetal no Horto Municipal ou no

Parque da Cidade, no montante de horas que equivalha ao valor da multa aplicada, a critério

da SEMMA, a ser estabelecido em um Termo de Compromisso de Conversão de Multa. Em

regime de votação: 4 votos pelo cancelamento da multa (SERVIÇOS PÚBLICOS, CREA, SEPLAE

e  INSTITUTO  GOIAMUM)  e  6  votos  pela  conversão  da  multa  na  prestação  de  serviços

ambientais de plantio e/ou produção de mudas, conforme proposta alternativa registrada,

reformando  parcialmente  a  Decisão  de  1ª  instância  (PROGER,  SESE,  SEMMA,  SEDU,

INSTITUTO BIOECOLOGIA e CDL).  5.17. Processo n.º:  68746/2015 e apensos – Condomínio

Via  Laranjeiras.  Relator:  Iberê  Sassi  –  Instituto  Goiamum.  Ementa:  Foi  constatado  em

11/11/2015 por volta de 09:50 o lançamento de efluente sanitário na rede pluvial sendo

carreado  para  Área  de  Preservação  Permanente  (afluente  da  Lagoa  Maringá);

empreendimento ainda não possui a Licença Municipal de Operação. Auto de Infração nº.

8269790/2015, Multa no valor de R$ 63.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto

de Infração, alegando que teve sua Licença de Instalação expedida em 24/11/2011, sendo a

construtora  a  responsável  pelo  procedimento  e  requer  uma  nova  oportunidade  de

regularização; que não possui recursos para honrar o pagamento da multa; que tem total

interesse  em atender  as  determinações  do  Município  mediante  ampliação  do  prazo  de

regularização. Decisão JAR nº. 041/2016, mantendo a multa referente ao art. 116 do Decreto

Municipal  nº.  78/2000,  exclusivamente  pela  ausência  de  LMO,  e  determinando  a

comprovação de adequação do lançamento de efluentes sanitários. O recurso apresentado

informa  que  o  Condomínio  efetuou  nova  consulta  à  CESAN  acerca  da  interligação  de

efluentes à rede coletora, tendo obtido como resposta a inexistência de rede no local, assim

não devendo prosperar a multa aplicada.  Requer o cancelamento da multa.  Discussão e

Deliberação: O Conselheiro Iberê fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da

multa nos termos da Decisão JAR. Em regime de votação: 9 votos pela manutenção da multa

com a redução dada pela JAR (SESE, SEDU, SEMMA, SERVIÇOS PÚBLICOS, CREA, PROGER,

SEPLAE, INSTITUTO BIOECOLOGIA e INSTITUTO GOIAMUM) e 1 voto pelo cancelamento da

multa (CDL). 5.18. Processo n.º: 68747/2015 e apensos – Condomínio do Edifício Happy Days

Manguinhos.  Relator:  Iberê  Sassi  –  Instituto  Goiamum.  Ementa:  Foi  constatado  em

11/11/15, por volta  de 09:10, o lançamento de efluente sanitário na rede pluvial  sendo

carreado para  Área de  Preservação  Permanente  (afluente  da  Lagoa  Maringá),  alterando

assim o aspecto de local especialmente protegido por lei; empreendimento não possui LMO.

Auto de Infração nº. 8269787/2015, Multa no valor de R$ 63.002,00. Impugnação solicita

cancelamento do Auto, alegando que a autuação não atende aos princípios da razoabilidade

e da legalidade; que o síndico não estava presente a nenhuma das vistorias realizadas; que
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não faz sentido licenciar  uma ETE se o próprio Município determinou sua desativação e

interligação em rede pública de coleta. Decisão JAR nº. 040/2016, cancelando as infrações

relativas ao art. 12, I, do Decreto Municipal nº. 5575/15 e art. 109, II, Grupo X, do Decreto

Municipal  nº.  78/2000,  permanecendo a  infração  relativa  ao  art.  116,  III,  Grupo VII  do

Decreto Municipal nº. 78/2000 (R$ 5.001,00). O recurso apresentado reitera os termos da

defesa,  mas  não  comprova  a  regularização  do  licenciamento  do  condomínio.  Requer  a

anulação do Auto, porém não traz argumentos acerca da infração relativa ao art. 116 do

Decreto Municipal nº. 78/2000. Discussão e Deliberação: O Conselheiro Iberê fez a leitura

de seu relato, votando pela manutenção da multa nos termos da Decisão JAR. Em regime de

votação: 9 votos pela manutenção da multa  com a redução dada pela JAR (SESE,  SEDU,

SEMMA,  SERVIÇOS  PÚBLICOS,  CREA,  PROGER,  SEPLAE,  INSTITUTO  BIOECOLOGIA  e

INSTITUTO GOIAMUM) e 1 voto pelo cancelamento da  multa (CDL).  5.19. Processo n.º:

68750/2015 e apensos – Villagio Manguinhos Condomínio Porto Fino. Relator: Iberê Sassi –

Instituto Goiamum. Ementa: Foi constatado em 11/11/15, por volta de 09:20, o lançamento

de efluente sanitário na rede pluvial sendo carreado para Área de Preservação Permanente

(afluente da Lagoa Maringá), alterando assim o aspecto de local especialmente protegido

por lei; empreendimento não possui LMO. Auto de Infração nº. 8269788/2015, Multa no

valor de R$ 63.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a autuação

não  atende  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da  legalidade;  que  o  síndico  não  estava

presente a nenhuma das vistorias realizadas; que não faz sentido licenciar uma ETE se o

próprio  Município  determinou sua desativação e interligação em rede pública de coleta.

Decisão  JAR  nº.  043/2016,  cancelando  as  infrações  relativas  ao  art.  12,  I,  do  Decreto

Municipal  nº.  5575/15  e  art.  109,  II,  Grupo  X,  do  Decreto  Municipal  nº.  78/2000,

permanecendo  a  infração  relativa  ao  art.  116,  III,  Grupo  VII  do  Decreto  Municipal  nº.

78/2000  (R$  5.001,00).  O  recurso  apresentado  reitera  os  termos  da  defesa,  mas  não

comprova a regularização do licenciamento do condomínio. Requer a anulação do Auto e o

cancelamento da infração relativa ao art. 116 do Decreto Municipal nº. 78/2000, por não ser

a  recorrente  o  responsável  por  cumprir  tal  exigência;  que  seja  notificada  a  empresa

construtora a apresentar  a LMO; que seja a multa  reduzida.  Discussão e Deliberação: O

Conselheiro Iberê fez a leitura de seu relato, votando pela manutenção da multa nos termos

da Decisão JAR. Em regime de votação: 9 votos pela manutenção da multa com a redução

dada  pela  JAR  (SESE,  SEDU,  SEMMA,  SERVIÇOS  PÚBLICOS,  CREA,  PROGER,  SEPLAE,

INSTITUTO BIOECOLOGIA e INSTITUTO GOIAMUM) e 1 voto pelo cancelamento da multa

(CDL). 5.23. Processo n.º: 39680/2015 e apensos – Ônix Construções. Relator: Aline Sartório

Raymundo – SEMMA. Ementa: Disposição de resíduos sólidos (argila de obra de contenção e

estabilização de talude) e aterro de área de aproximadamente 700 m², em Zona de Proteção
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Ambiental – Área de Preservação Permanente, constatado em 17/06/2015 ao lado da Av

Montanha, s/n, Bloco A, Planalto Serrano. Auto de Infração nº. 8269643/2015, Multa no

valor de R$ 50.001,00. Impugnação solicita cancelamento da multa, alegando que o auto

deveria ter sido precedido de processo administrativo e laudo técnico que demonstrassem

os danos ambientais imputados à empresa; que a empresa venceu licitação realizada pela

Prefeitura,  que não indicou  no projeto executivo  o  local  específico  para  o bota-fora  do

material proveniente das escavações do talude; que teve que utilizar o local da autuação por

ser o mais próximo à obra, e por já ser a área utilizada por outra empresa de engenharia

como bota-fora de obras de saneamento no bairro; que o local seria apenas um depósito

temporário do material. Decisão JAR nº. 638/2015, mantendo a multa em sua totalidade.

Recurso  reitera  os  termos  da  defesa  e  requer  o  cancelamento  da  multa.  Discussão  e

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

multa  em  sua  totalidade.  Em  regime  de  votação: à  unanimidade  com  o  relator,  pela

manutenção  da  multa  em sua  totalidade.  5.24.  Processo  n.º:  15949/2016 e  apensos  –

Concessionária  de  Saneamento  Serra  Ambiental.  Relator:  Aline  Sartório  Raymundo –

SEMMA. Ementa: Foi constatado o lançamento de esgoto doméstico no solo sendo carreado

para Zona de Proteção Ambiental (cinturão verde)  e para a lagoa de Maringá, alterando

assim o aspecto de local especialmente protegido por lei.  O fato ocorreu no final  da rua

Olivença, no bairro Morada de Laranjeiras, denunciado em 03/01/2016 e constatado em

29/01/2016 às 09h20. Auto de Infração nº. 8269859/2016, Multa no valor de R$ 125.000,00.

Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que mesmo que porventura tivesse

ocorrido carreamento de esgoto para o solo, sob hipótese alguma causou intervenção ou

ocasionou  danos ao cinturão verde,  e  que um problema pontual  como esse  não tem a

capacidade de alterar o aspecto do cinturão; que não restou comprovada a alteração da

higidez do ambiente. Decisão JAR nº. 113/2016, reenquadrando a multa no valor mínimo

dos art. 22 e 109, totalizando R$ 60.002,00, por não restar comprovada a justificativa para

enquadramento no valor  máximo. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e

requer a anulação da multa.  Discussão e Deliberação: A Conselheira Aline fez a leitura de

seu relato, votando pela manutenção da multa nos termos da Decisão JAR.  Em regime de

votação: à unanimidade com o relator, pela manutenção da multa com a redução dada pela

JAR. Absteve-se da votação a Conselheira Josebel Baptista, por atuar no COMDEMAS como

representante das Concessionárias de Serviços Públicos que atuam no Município.  Dada a

ausência dos Conselheiros Relatores, sem a entrega dos processos relatados, os Processos

nº.  29542/2015,  29550/2015,  29559/2015,  61756/2015,  61757/2015,  68748/2015,

68749/2015 e 69494/2015 não foram relatados, sendo transferidos para a próxima reunião

plenária. O Conselheiro Márcio solicitou diligência do Processo nº. 16316/2016, que será
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relatado, portanto, na próxima reunião plenária. Os processos nº. 57912/2015, 13457/2016

e 6941/2016 foram recolhidos para redistribuição.

Item 6. Não foi feita distribuição de processos, à exceção dos que retornaram de diligência e

da demanda sorteada aos representantes da CDL.

Item  7. Nada  mais  havendo a  ser  tratado,  a  Presidente,  às  11h35,  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 Venturoti

Presidente da Reunião – Secretária Interina de Meio Ambiente

Aline Sartório Raymundo 

Secretária da Plenária
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