
MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

180ª Reunião Plenária do COMDEMAS

Pauta dos trabalhos:

1. Verificação do Quórum e Abertura da sessão

2. Aprovação das atas da 178ª e 179ª Reunião Plenária

3. Informes  gerais  (informações  sobre  conversões  e  pagamentos  de  multas,  recesso  do

COMDEMAS e outros)

4. Aprovação do Calendário de Reuniões de 2017

5. Relato de Processos:

5.1. Processo n.º:  18280/2015 – Detronic Desmontes e Terraplenagem S.A  Relator:  Alexandre

D'Ávila Charpinel – ins"tuto BioEcologia. Ementa: Em vistoria realizada em 19/03/15 foi

constatado: despejo de resíduo líquido (óleo) no solo, sendo carreado para rede pluvial;

operação de pintura ao ar livre sem equipamentos de controle de poluição; disposição de

resíduos  sólidos  (graxa,  copos  plás"cos,  embalagens  plás"cas,  papel)  no  solo;  operar

a"vidade  potencialmente  poluidora  sem  licença  ambiental.  Auto  de  Infração  nº.

8269358/2015  –  Multa  no  valor  de  R$  40.003,00.  Autuado  solicita  o  cancelamento  da

multa alegando, dentre outros, que possui processo de licenciamento em trâmite; que não

foi dado o direito de defesa; que o auto apresenta falhas em relação ao local da infração,

descrição dos fatos e outros; que está regular; que a multa é desproporcional e arbitrária.

Decisão JAR nº 271/2015, mantendo a penalidade. Recurso reitera os termos da defesa, e

requer  a  anulação,  insubsistência,  ou  redução  em  80%  afirmando  que  suas  ações  não

geraram prejuízos ao meio ambiente. (Retorno de Diligência).

5.2. Processo n.º:  13332/2014 e apensos – Fibria Celulose S.A.  Relator:  Vergínia Januário dos

Reis  Rocha  –  SESE.  Ementa: Efetuar  a  construção  de  uma  represa  sem  licenciamento

ambiental, alterando aspecto de local especialmente protegido por lei; o fato ocorreu em

terreno da empresa, no Bairro São Francisco. Auto de infração nº. 8268694/2013, multa de

R$ 300.000,00. Autuado solicita o cancelamento do auto aplicado, recusando a ocorrência

das infrações.  Decisão  JAR nº.  108/2014,  mantendo a  multa.  Recurso  demonstra  haver

prévio licenciamento da barragem e reitera os termos da defesa. (Retorno de Diligência).

5.3. Processo  n.º:  6941/2016  e  apensos  –  J  Murilo  Empreendimentos  Imobiliários. Relator:

Carlos  Alberto  de  Freitas  Ribeiro  –  FTIES. Ementa:  Descumprir  condicionante  de

licenciamento ambiental causando prejuízo à qualidade ambiental e proceder à queima ao

ar livre de resíduos sólidos. Infrações constatadas em 06/01/2016, às 14h35, à Rod. ES 010,

s/n, km 21+640 a 23+240, Nova Almeida. Auto de Infração nº. 8269834/2016, Multa no

valor de R$ 15.002,00. Impugnação solicita cancelamento da multa, redução em 80% ou

conversão,  e  alega  que  o  agente  fiscal  não  caracterizou  o  ilícito,  a  condicionante

descumprida  sequer  foi  indicada,  que a  queima  de resíduos  em  sua  área  ocorreu  por

incêndio  criminoso,  conforme  BO  nº.  27257466,  e  que  não  houve  qualquer  solicitação

prévia do Município para viabilizar sua adequação. Decisão JAR nº. 046/2016, mantendo a

multa em sua totalidade, facultada a conversão. O recurso apresentado reitera os termos

da defesa e requer a nulidade da multa, sua redução em 80% e/ou a conversão da multa.
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5.4. Processo n.º:  69494/2015 e apensos – Concessionária de Saneamento Serra Ambiental.

Relator:  Guilherme Ribeiro de Souza Lima – FAMS.  Vistas:  Priscila Letro Caldeira Vieira –

SEMMA. Ementa: Em 08/10/2015 às 11h04 foi constatado na rua conhecida como rua do

Brejo, em Taquara I, o lançamento de esgoto domés"co no solo sem tratamento adequado,

sendo carreado para a canaleta de drenagem da rede pluvial, alterando assim o aspecto de

local especialmente protegido por lei (Córrego Veneer), sendo o efluente proveniente da

caixa coletora da Cesan que estava transbordando. Auto de Infração nº.  8269782/2015,

Multa  no  valor  de  R$  60.002,00.  Impugnação  solicita  cancelamento  da  multa,  sua

conversão ou redução em 80%, e alega que a autuada não recebeu o relatório de vistoria

da SEMMA; que está evidenciado no próprio relatório fiscal a interferência dos moradores

da região, que desviaram o efluente da caixa coletora da Cesan; que a par"r do momento

em que tomou conhecimento da ocorrência,  deslocou uma equipe para o local e  fez  a

desobstrução da rede e a reparação do sistema, tendo encontrado até mesmo restos de

telhas coloniais na rede coletora, colocada por moradores da região; que o Córrego Veneer

já  apresenta aspecto  totalmente  alterado, não sendo influenciado pelo  ocorrido;  que o

Município não disponibiliza rede coletora de esgoto em sua totalidade, não havendo rede

nos bairros Taquara I e II; que não foi comprovada de forma alguma o comprome"mento

aos recursos naturais que o fato teria ocasionado. Decisão JAR nº. 012/2016, mantendo a

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

cancelamento da multa, sua redução para R$ 2.800,00 e/ou a conversão da multa.

5.5. Processo n.º:  71381/2015 e apensos  – Vanderson Stein.  Relator:  Priscila  Letro Caldeira

Vieira – SEMMA. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com

uma construção em alvenaria na APA da Lagoa Jacunem, aos fundos da empresa Fibrasa (à

Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I), sem autorização dos órgãos competentes. Auto

de  Infração  nº.  2951/2015,  Multa  no  valor  de  R$  15.002,00.  Impugnação  solicita

cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que

mantém  a  área  preservada;  que  obteve  o  beneplácito  concedido  pelo  Governador  do

Espírito  Santo em 18/02/13,  que suspendeu a execução promovida pela  SUPPIN,  que é

ilegí"ma a autuação do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica,

não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a

polí"ca de desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das

funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no

terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a

legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento

comprovado  anterior  a  1990.  Decisão  JAR  nº.  033/2016,  mantendo  a  multa  em  sua

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

todas as penalidades.

5.6. Processo n.º:  71378/2015 e apensos  – Vanderson Stein.  Relator:  Priscila  Letro Caldeira

Vieira  –  SEMMA. Ementa: Alterar  aspecto  de  local  especialmente  protegido  por  lei  e

promover a construção em solo não edificável (obra de alvenaria de aproximadamente 40

m²  em  área  pertencente  à  APA  da  Lagoa  Jacunem,  conforme  Lei  nº  2135/98),  sem

autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I, em local

conhecido como Sí"o Pica Pau.  Auto de Infração nº.  002827/2015,  Embargo/Interdição.

Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há

mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido
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pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13,  que suspendeu a execução promovida

pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação do município; que a descrição das infrações se deu

de forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182

da CF/88 traz que a polí"ca de desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado

para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº.

1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal  onde

houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 005/2016, mantendo a

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

todas as penalidades.

5.7. Processo n.º:  71374/2015 e apensos  – Vanderson Stein.  Relator:  Priscila  Letro Caldeira

Vieira – SEMMA. Ementa: Executar obra de alvenaria de aproximadamente 40 m² em área

pertencente  à  APA  da  Lagoa  Jacunem,  em  local  conhecido  como  Sí"o  Pica  Pau,  sem

autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de

Infração  nº.  002829/2015,  Demolição.  Impugnação  solicita  cancelamento  do  Auto,

alegando  que  a  ocupação  da  área  se  deu  há  mais  de  30  anos  e  que  mantém  a  área

preservada;  que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em

18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação

do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando

individualmente  cada  fato  descrito;  que  o  art.  182  da  CF/88  traz  que  a  polí"ca  de

desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de

áreas pertencentes ao poder público municipal  onde houver assentamento comprovado

anterior a 1990. Decisão JAR nº. 034/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado

reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

5.8. Processo n.º:  71391/2015 e apensos  – Vanderson Stein.  Relator:  Priscila  Letro Caldeira

Vieira – SEMMA. Ementa: Manter pássaros (2 sabiás e 1 coleiro) em ca"veiro sem a devida

autorização. O fato ocorreu aos fundos na empresa fibrasa. Foram apreendidos os animais

e  3  gaiolas.  Auto  de  Apreensão  nº.  0193.  Impugnação  solicita  cancelamento  do  Auto,

alegando que não "nha nem teve os pássaros para comércio ilegal; que ter animal silvestre

em casa faz parte da cultura brasileira; que os animais foram recolhidos na porta de sua

casa; que os animais foram salvos por ela e estavam sendo bem tratados; que ter gaiola em

casa  não é  crime;  que,  por  questão  de  ordem moral,  deixa  de  pedir  a  devolução  dos

pássaros,  mesmo  tendo  a  certeza  jurídica  de  ser  o  Auto  falho  e  inepto  para  o  fim

obje"vado. Decisão JAR nº. 032/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado não

trata do aspecto rela"vo à apreensão dos pássaros.

5.9.  Processo  n.º:  71389/2015  e  apensos  –  Marcelo  Lourenço  Cassoli.  Relator:  Alexandre

D’Ávila  Charpinel  –  Ins"tuto  Bioecologia.  Ementa: Executar  obra  de  alvenaria  de

aproximadamente  100  m²  em  área  pertencente  à  APA  da  Lagoa  Jacunem,  em  local

conhecido  como  Sí"o  Pica  Pau,  sem  autorização  dos  órgãos  competentes,  à  Av.  Paulo

Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 002823/2015, Demolição. Impugnação

solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos

e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do
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Espírito  Santo em 18/02/13,  que suspendeu a execução promovida pela  SUPPIN,  que é

ilegí"ma a autuação do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica,

não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a

polí"ca de desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das

funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no

terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a

legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento

comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 004/2016, mantendo a penalidade. O recurso

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

5.10. Processo n.º:  71380/2015 e apensos – Marcelo Lourenço Cassoli.  Relator:  Alexandre

D’Ávila Charpinel – Ins"tuto Bioecologia.  Ementa: Alterar aspecto de local especialmente

protegido por lei e promover a construção em solo não edificável (obra de alvenaria de

aproximadamente 100 m² em área pertencente à APA da Lagoa Jacunem, conforme Lei nº

2135/98), sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n,

Civit  I,  em  local  conhecido  como  Sí"o  Pica  Pau.  Auto  de  Infração  nº.  002821/2015,

Embargo/Interdição. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação

da  área  se  deu  há  mais  de  30  anos  e  que mantém  a  área  preservada;  que  obteve  o

beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a

execução promovida pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação do município; que a descrição

das  infrações  se  deu  de  forma  genérica,  não  materializando  individualmente  cada fato

descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a polí"ca de desenvolvimento urbano tem por

obje"vo  ordenar  o  pleno  desenvolvimento  das  funções  sociais  da  cidade  e  que  o

defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já que é a única moradia da

família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao

poder público municipal onde houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão

JAR nº.  003/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera  os termos da

defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

5.11. Processo n.º:  71376/2015 e apensos – Marcelo Lourenço Cassoli.  Relator:  Alexandre

D’Ávila Charpinel – Ins"tuto Bioecologia.  Ementa: Alterar aspecto de local especialmente

protegido por lei e promover a construção em solo não edificável (obra de alvenaria de

aproximadamente 100 m² em área pertencente à APA da Lagoa Jacunem, conforme Lei nº

2135/98), sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n,

Civit I, em local conhecido como Sí"o Pica Pau. Auto de Infração nº. 002822/2015, Multa no

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

ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve

o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a

execução promovida pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação do município; que a descrição

das  infrações  se  deu  de  forma  genérica,  não  materializando  individualmente  cada fato

descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a polí"ca de desenvolvimento urbano tem por

obje"vo  ordenar  o  pleno  desenvolvimento  das  funções  sociais  da  cidade  e  que  o

defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já que é a única moradia da

família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao

poder público municipal onde houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão

JAR nº.  002/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera  os termos da

defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.
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5.12. Processo n.º:  71368/2015  e  apensos  –  Idelva  de Mello  Sant’anna.  Relator:  Priscila

Letro Caldeira Vieira – SEMMA. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido

por lei, com uma construção em alvenaria de aproximadamente 100 m² na APA da Lagoa

Jacunem, aos fundos da empresa Fibrasa (à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I), sem

autorização dos órgãos competentes. Auto de Infração nº. 2948/2015, Multa no valor de R$

15.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se

deu  há  mais  de  30  anos  e  que mantém  a área  preservada;  que obteve  o  beneplácito

concedido pelo Governador do Espírito  Santo em 18/02/13,  que suspendeu a execução

promovida pela SUPPIN,  que é ilegí"ma a autuação do município;  que a descrição  das

infrações se deu de forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito;

que o art. 182 da CF/88 traz que a polí"ca de desenvolvimento urbano tem por obje"vo

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem

direito consagrado para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei

Municipal  nº.  1661/1992  impõe  a  legalização  de  áreas  pertencentes  ao  poder  público

municipal  onde  houver  assentamento  comprovado  anterior  a  1990.  Decisão  JAR  nº.

054/2016, mantendo a multa em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os termos

da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

5.13. Processo n.º:  71382/2015  e  apensos  –  Idelva  de Mello  Sant’anna.  Relator:  Priscila

Letro Caldeira Vieira – SEMMA. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido

por lei, com construção de uma residência de aproximadamente 100 m² na APA da Lagoa

Jacunem, conforme lei nº. 2135/98, sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo

Miguel  Bohomeletz,  s/n,  Civit  I.  Auto  de  Infração  nº.  1027/2015,  Embargo/Interdição.

Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há

mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido

pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13,  que suspendeu a execução promovida

pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação do município; que a descrição das infrações se deu

de forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182

da CF/88 traz que a polí"ca de desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado

para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº.

1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal  onde

houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 052/2016, mantendo a

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

todas as penalidades.

5.14. Processo n.º: 71945/2015 e apensos – Pedro Machado de Aguiar. Relator: Célia Regina

Nascimento Recco – SESA.  Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por

lei, com construção de uma residência e uma pocilga numa área de aproximadamente 200

m² em uma APA, conforme lei nº. 2135/98, sem autorização dos órgãos competentes, à Av.

Paulo  Miguel  Bohomeletz,  s/n,  Civit  I.  Auto  de  Infração  nº.  002337/15,  Embargo.

Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há

mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido

pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13,  que suspendeu a execução promovida

pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação do município; que a descrição das infrações se deu

de forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182

da CF/88 traz que a polí"ca de desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno
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desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado

para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº.

1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal  onde

houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 010/2016, mantendo a

penalidade de embargo.  O recurso apresentado reitera  os termos da defesa e requer o

cancelamento de todas as penalidades.

5.15. Processo n.º: 71943/2015 e apensos – Pedro Machado de Aguiar. Relator: Célia Regina

Nascimento Recco – SESA.  Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por

lei, com construção de uma residência e uma pocilga numa área de aproximadamente 200

m² em uma APA, conforme lei nº. 2135/98, sem autorização dos órgãos competentes, à Av.

Paulo  Miguel  Bohomeletz,  s/n,  Civit  I.  Auto  de  Infração  nº.  002338/15,  Demolição.

Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há

mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido

pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13,  que suspendeu a execução promovida

pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação do município; que a descrição das infrações se deu

de forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182

da CF/88 traz que a polí"ca de desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado

para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº.

1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal  onde

houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 011/2016, mantendo a

penalidade de Demolição. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o

cancelamento de todas as penalidades.

5.16. Processo n.º: 71944/2015 e apensos – Pedro Machado de Aguiar. Relator: Célia Regina

Nascimento Recco – SESA.  Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por

lei, com construção de uma residência e uma pocilga numa área de aproximadamente 200

m² em uma APA, conforme lei nº. 2135/98, sem autorização dos órgãos competentes, à Av.

Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 002339/15, Multa no valor de R$

15.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se

deu  há  mais  de  30  anos  e  que mantém  a área  preservada;  que obteve  o  beneplácito

concedido pelo Governador do Espírito  Santo em 18/02/13,  que suspendeu a execução

promovida pela SUPPIN,  que é ilegí"ma a autuação do município;  que a descrição  das

infrações se deu de forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito;

que o art. 182 da CF/88 traz que a polí"ca de desenvolvimento urbano tem por obje"vo

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem

direito consagrado para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei

Municipal  nº.  1661/1992  impõe  a  legalização  de  áreas  pertencentes  ao  poder  público

municipal  onde  houver  assentamento  comprovado  anterior  a  1990.  Decisão  JAR  nº.

009/2016, mantendo a multa em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os termos

da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

5.17. Processo n.º:  71953/2015 e  apensos  –  Luciana Gomes  de Souza.  Relator:  Vergínia

Januário dos Reis Rocha – SESE. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido

por lei,  com  construção  de  uma residência  com  30  m²  em  uma APA,  conforme  lei  nº.

2135/98, sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz,  s/n,
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Civit I. Auto de Infração nº. 002332/15, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do

Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área

preservada;  que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em

18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação

do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando

individualmente  cada  fato  descrito;  que  o  art.  182  da  CF/88  traz  que  a  polí"ca  de

desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de

áreas pertencentes ao poder público municipal  onde houver assentamento comprovado

anterior  a  1990.  Decisão  JAR  nº.  036/2016,  mantendo  a  penalidade  de  demolição.  O

recurso apresentado reitera  os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as

penalidades.

5.18. Processo n.º:  71952/2015 e  apensos  –  Luciana Gomes  de Souza.  Relator:  Vergínia

Januário dos Reis Rocha – SESE. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido

por lei,  com  construção  de  uma residência  com  30  m²  em  uma APA,  conforme  lei  nº.

2135/98, sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz,  s/n,

Civit  I.  Auto  de  Infração  nº.  002333/15,  Multa  no  valor  de  R$  15.002,00.  Impugnação

solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos

e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do

Espírito  Santo em 18/02/13,  que suspendeu a execução promovida pela  SUPPIN,  que é

ilegí"ma a autuação do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica,

não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a

polí"ca de desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das

funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no

terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a

legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento

comprovado  anterior  a  1990.  Decisão  JAR  nº.  038/2016,  mantendo  a  multa  em  sua

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

todas as penalidades.

5.19. Processo n.º:  71947/2015 e apensos – Eny da Fonseca Pazini.  Relator:  Fernanda da

Silva Finamore – CDL.  Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei,

com construção de duas obras com 150 m² em uma APA, conforme lei nº. 2135/98, sem

autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de

Infração nº. 002335/15, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando

que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que

obteve  o  beneplácito  concedido  pelo  Governador  do  Espírito  Santo  em  18/02/13,  que

suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação do município;

que  a  descrição  das  infrações  se  deu  de  forma  genérica,  não  materializando

individualmente  cada  fato  descrito;  que  o  art.  182  da  CF/88  traz  que  a  polí"ca  de

desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de

áreas pertencentes ao poder público municipal  onde houver assentamento comprovado

anterior  a  1990.  Decisão  JAR  nº.  027/2016,  mantendo  a  penalidade  de  demolição.  O
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recurso apresentado reitera  os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as

penalidades.

5.20. Processo n.º:  71949/2015 e apensos – Eny da Fonseca Pazini.  Relator:  Fernanda da

Silva Finamore – CDL.  Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei,

com construção de duas obras com aproximadamente 150 m² em uma APA, conforme lei

nº. 2135/98, sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n,

Civit  I.  Auto de Infração nº.  002334/15, Embargo. Impugnação solicita  cancelamento do

Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área

preservada;  que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em

18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação

do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando

individualmente  cada  fato  descrito;  que  o  art.  182  da  CF/88  traz  que  a  polí"ca  de

desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de

áreas pertencentes ao poder público municipal  onde houver assentamento comprovado

anterior a 1990. Decisão JAR nº. 028/2016, mantendo a penalidade de embargo. O recurso

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

5.21. Processo n.º:  71942/2015  e  apensos  –  Luana Gomes  Souza.  Relator:  Iberê  Sassi  –

Ins"tuto Goiamum. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com

construção  de uma residência  em 80 m² em uma APA, conforme lei  nº.  2135/98,  sem

autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de

Infração nº. 002340/15, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando

que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que

obteve  o  beneplácito  concedido  pelo  Governador  do  Espírito  Santo  em  18/02/13,  que

suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação do município;

que  a  descrição  das  infrações  se  deu  de  forma  genérica,  não  materializando

individualmente  cada  fato  descrito;  que  o  art.  182  da  CF/88  traz  que  a  polí"ca  de

desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de

áreas pertencentes ao poder público municipal  onde houver assentamento comprovado

anterior  a  1990.  Decisão  JAR  nº.  025/2016,  mantendo  a  penalidade  de  demolição.  O

recurso apresentado reitera  os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as

penalidades.

5.22. Processo n.º:  71940/2015  e  apensos  –  Luana Gomes  Souza.  Relator:  Iberê  Sassi  –

Ins"tuto Goiamum. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com

construção  de uma residência  em 80 m² em uma APA, conforme lei  nº.  2135/98,  sem

autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de

Infração nº. 002342/15, Multa no valor de R$ 15.002,00. Impugnação solicita cancelamento

do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área

preservada;  que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em

18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação

do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando
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individualmente  cada  fato  descrito;  que  o  art.  182  da  CF/88  traz  que  a  polí"ca  de

desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de

áreas pertencentes ao poder público municipal  onde houver assentamento comprovado

anterior a 1990. Decisão JAR nº. 023/2016, mantendo a multa em sua totalidade. O recurso

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

5.23. Processo n.º:  71396/2015  e  apensos  –  Luana Gomes  Souza.  Relator:  Iberê  Sassi  –

Ins"tuto Goiamum. Ementa: Manter pássaros (3 coleiros e 1 canário da terra) em ca"veiro

sem  a  devida  autorização.  O  fato  ocorreu  aos  fundos  na  empresa  fibrasa.  Foram

apreendidos  os  animais  e  4  gaiolas.  Auto  de  Apreensão  nº.  0191.  Impugnação  solicita

cancelamento do Auto, alegando que não "nha nem teve os pássaros para comércio ilegal;

que ter  animal  silvestre  em  casa  faz  parte  da  cultura  brasileira;  que  os  animais  foram

recolhidos na porta de sua casa; que os animais foram salvos por ela e estavam sendo bem

tratados; que ter gaiola em casa não é crime; que, por questão de ordem moral, deixa de

pedir  a devolução dos pássaros,  mesmo tendo a certeza  jurídica  de ser  o Auto falho e

inepto para o fim obje"vado. Decisão JAR nº. 026/2016, mantendo a penalidade. O recurso

apresentado não trata do aspecto rela"vo à apreensão dos pássaros.

5.24. Processo n.º:  71941/2015  e  apensos  –  Luana Gomes  Souza.  Relator:  Iberê  Sassi  –

Ins"tuto Goiamum. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com

construção  de uma residência  em 80 m² em uma APA, conforme lei  nº.  2135/98,  sem

autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de

Infração nº.  002341/15,  Embargo.  Impugnação solicita  cancelamento do Auto, alegando

que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que

obteve  o  beneplácito  concedido  pelo  Governador  do  Espírito  Santo  em  18/02/13,  que

suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação do município;

que  a  descrição  das  infrações  se  deu  de  forma  genérica,  não  materializando

individualmente  cada  fato  descrito;  que  o  art.  182  da  CF/88  traz  que  a  polí"ca  de

desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de

áreas pertencentes ao poder público municipal  onde houver assentamento comprovado

anterior a 1990. Decisão JAR nº. 024/2016, mantendo a penalidade de embargo. O recurso

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

5.25. Processo n.º:  71400/2015 e apensos –  Maria  Rodrigues.  Relator:  Andressa  Arnaba

Marcos – ASES. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com uma

construção de alvenaria (80m²) na APA da Lagoa Jacunem, aos fundos da empresa Fibrasa.

Auto  de  Infração  nº.  2949/2015,  Multa  no  valor  de  R$  15.002,00.  Impugnação  solicita

cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que

mantém  a  área  preservada;  que  obteve  o  beneplácito  concedido  pelo  Governador  do

Espírito  Santo em 18/02/13,  que suspendeu a execução promovida pela  SUPPIN,  que é

ilegí"ma a autuação do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica,

não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a

polí"ca de desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das
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funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no

terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a

legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento

comprovado  anterior  a  1990.  Decisão  JAR  nº.  019/2016,  mantendo  a  multa  em  sua

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

todas as penalidades.

5.26. Processo n.º:  71402/2015 e apensos –  Maria  Rodrigues.  Relator:  Andressa  Arnaba

Marcos – ASES. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com uma

construção de alvenaria (80m²) na APA da Lagoa Jacunem, aos fundos da empresa Fibrasa.

Auto de Infração nº. 1030/2015, Embargo/Interdição. Impugnação solicita cancelamento do

Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área

preservada;  que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em

18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação

do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando

individualmente  cada  fato  descrito;  que  o  art.  182  da  CF/88  traz  que  a  polí"ca  de

desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de

áreas pertencentes ao poder público municipal  onde houver assentamento comprovado

anterior a 1990. Decisão JAR nº. 020/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado

reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

5.27. Processo n.º:  71404/2015 e apensos –  Maria  Rodrigues.  Relator:  Andressa  Arnaba

Marcos – ASES. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com uma

construção de alvenaria (80m²) na APA da Lagoa Jacunem, aos fundos da empresa Fibrasa.

Auto de Infração nº. 1031/2015, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto,

alegando  que  a  ocupação  da  área  se  deu  há  mais  de  30  anos  e  que  mantém  a  área

preservada;  que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em

18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegí"ma a autuação

do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando

individualmente  cada  fato  descrito;  que  o  art.  182  da  CF/88  traz  que  a  polí"ca  de

desenvolvimento urbano tem por obje"vo ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de

áreas pertencentes ao poder público municipal  onde houver assentamento comprovado

anterior a 1990. Decisão JAR nº. 021/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado

reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

6.      Encerramento
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