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184ª Reunião Plenária do COMDEMAS 

 

Pauta dos trabalhos: 

1. Verificação do Quórum e Abertura da sessão 

2. Aprovação da ata da 182ª Reunião Plenária e da 183ª Reunião Extraordinária 

3. Informes gerais 

4. Relato de Processos: 

4.1. Processo n.°: 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 n°. 8268694/2013, multa de 

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

das infrações. Decisão JAR n°. 108/2014, mantendo a multa. Recurso demonstra haver 

prévio licenciamento da barragem e reitera os termos da defesa. Foi relatado na 180ª 

Reunião Plenária, registrando o voto pela manutenção da multa em sua totalidade. Foi 

solicitadas vistas pelo Conselheiro Júlio. 

4.2. Processo n.°: 32893/2016 e apensos – Concessionária Saneamento Serra Ambiental S/A.  

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Constatado em 04/05/2016 o 

lançamento de efluente sanitário sem tratamento diretamente no solo. O fato foi 

comunicado à CESAN,  entretanto o vazamento persistia até a data de lavratura do Auto de 

Infração n°. 8269932/2016 – Multa no valor de R$ 25.000,00. Autuada solicita a nulidade 

da multa por vício formal insanável; a descaracterização do auto de infração pela 

inexistência de dano; o cancelamento do auto de infração por inaplicabilidade de multa 

simples. Decisão JAR n°. 174/2016, mantendo a multa. Recurso reitera os termos de 

defesa; solicita o cancelamento da multa, a nulidade da decisão em primeira instância e a 

redução do valor da multa. 

4.3. Processo n.°: 26804/2016 e apensos – Maria Mariana Bar e Lanchonete Ltda. Relator: 

Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Descumprir o Auto de Infração n° 

2833/2016 – Embargo, realizando atividade de execução de música mecânica e “ao vivo” 

em local sem estrutura física adequada. O estabelecimento não possui Licença Ambiental 

Fato constatado em 19/03/2016. Processo n° 15988/2016 trata de solicitação do Ministério 

Público para averiguação e providências quanto à realização de evento no estabelecimento 

supra. Auto de Infração n°. 8269878/2016 - Multa no valor de R$ 9.000,00. Autuada solicita 

reexame das medidas adotadas por ausência de provas. Decisão JAR n°. 159/2016, 

mantendo a multa em sua totalidade. O recurso apresentado declara inexistência dos 

fatos; requer improcedência do auto de infração, ou a redução do valor da multa. 

4.4. Processo n.°: 28188/2016 e apensos – Concessionária de Saneamento Serra Ambiental S/A. 

Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha – SESE. Ementa: Constatado em 15/04/2016 o 

lançamento de efluente doméstico no solo carreado ZPA (Zona de Proteção Ambiental), 

alterando o aspecto de local especialmente protegido por lei (local: Morada de 

Laranjeiras). Auto de Infração n°. 8269903/2016 - Multa no valor de R$ 125.000,00. 

Autuada manifesta que não ocorreu dano, nem alteração do aspecto do local e requer a 

anulação do auto de infração. Decisão JAR n°. 145/2016, mantendo a multa em sua 
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totalidade. O recurso apresenta informações sobre o Plano Municipal de Saneamento 

Básico, afirma que a autuada não é responsável pela infração, requer o cancelamento do 

auto de infração, ou a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ou a redução 

do valor da multa com conversão.  

4.5. Processo n.°: 45152/2016 e apenso – Concessionária de Saneamento Serra Ambiental S/A. 

Relator: Iberê Sassi – Inst. Goiamum. Ementa: Constatado em 21/07/2016 o lançamento 

de efluente doméstico no solo carreado ZPA (Zona de Proteção Ambiental), alterando o 

aspecto de local especialmente protegido por lei (local: Serra Dourada III). Auto de Infração 

n° 8270012/2016 – Multa no valor de R$ 60.002,00. Impugnação alega falta de critérios e 

detalhamento na autuação, que não ouve dano ambiental, ou outros prejuízos concretos à 

saúde e bem estar da população. Decisão JAR n°. 145/2016, mantendo a multa em sua 

totalidade. Requer a anulação do auto de infração, ou readequação do valor da multa e sua 

conversão, e a produção dos meios de prova admitidos no direito.  

4.6. Processo n.°: 22860/2016 e apenso – Alexandre Carneiro Neto. Relator: Vergínia Januário 

dos Reis Rocha – SESE. Ementa: Constatado em 09/04/2016 a infração de emissão de som 

por veículo automotor em via pública causando incômodo à vizinhança, conforme registro 

da denúncia n° 874/2016 de Poluição Sonora. O veículo foi apreendido pela PMS, tendo em 

vista que o responsável não se manifestou no local no momento da ação. Auto de Infração 

n° 2842/2016 – Multa no valor de R$ 1.001,00. Recurso solicita o cancelamento do auto de 

infração e a liberação do veículo, alegando que o veículo estava sendo utilizado por 

terceiro e que não se encontrava com som ligado. Decisão JAR n° 148/2016, mantendo a 

multa em sua totalidade. Recurso apresentado reitera os termos de defesa, alega falhas na 

fiscalização e solicita a anulação do auto de infração.   

4.7. Processo n.°: 34593/2015 e apensos – Casa de Saúde Professor Wilson Aragão Ltda. 

Relator: Priscila Letro Vieira – SEMMA. Ementa: Executar obra em área de ZPA (Zona de 

Proteção Ambiental), inserida na APA de Praia Mole, em descumprimento ao Auto de 

Infração n°. 390/2015 – Embargo. Constam no processo Parecer Técnico da SEMMA/DRN 

evidenciando irregularidades na área. Auto de Infração n° 395/2015 – Demolição. Recurso 

alega que no local da ampliação existia apensa grama e que a área de preservação 

encontra-se totalmente protegida; que não foi apresentado pela Fiscalização Ambiental 

nenhum georreferenciamento indicando ocupação de ZPA; que está buscando a 

regularização dos imóveis na SEDUR e que a área está inserida em Zona de Ocupação 

Controlada. Decisão JAR n°. 161/2016 (Reanálise), mantendo a demolição e solicitando a 

apresentação de relatório comprobatório da demolição, da destinação regular dos resíduos 

e de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) para análise pela SEMMA. 

Impugnação requer suspensão/anulação do auto de demolição tendo em vista que a área 

de ampliação estão em processo de regularização na SEMMA (processo n°. 57.064/2011). 

4.8. Processo n.°: 35555/2015 e apensos – Casa de Saúde Professor Wilson Aragão Ltda. 

Relator: Priscila Letro Vieira – SEMMA. Ementa: Edificar em APP (Área de Preservação 

Permanente), suprimir vegetação remanescente de Mata Atlântica e lançar efluente 

sanitário em solo, sendo este carreado para a Lagoa de Carapebus. Fatos vinculados aos do 

processo n°. 34593/2016 e apensos. Constam no processo Pareceres Técnicos da 

SEMMA/DRN evidenciando a impossibilidade de ocupação da área. Auto de Infração n° 

8269629/2015 – Multa no valor de R$ 57.003,00. Recurso alega a existência de sistema 
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hidrossanitário no local e que realiza manutenção; que no local da ampliação existia 

apensa grama e que a área de preservação encontra-se totalmente protegida; que não foi 

apresentado pela Fiscalização Ambiental nenhum georreferenciamento indicando 

ocupação de ZPA; que está buscando a regularização dos imóveis na SEDUR e que a área 

está inserida em Zona de Ocupação Controlada. Decisão JAR n°. 160/2016 (Reanálise), 

mantendo a multa em sua totalidade e solicitando a apresentação de PRAD (Plano de 

Recuperação de Área Degradada) para análise pela SEMMA. Impugnação requer a 

anulação da multa tendo em vista que a área de ampliação estão em processo de 

regularização na SEMMA (processo n°. 57.064/2011), ou sua conversão, e a realização de 

vistoria para verificação da inexistência de lançamento de efluente no solo.  

4.9. Processo n.°: 42242/2016 e apensos – MRV Engenharia e Participações S/A. Relator: 

Vergínia Januário dos Reis Rocha – SESE. Ementa: Constatado em 05/07/2016 o 

lançamento de efluente doméstico do Condomínio Residencial Vila Florata no solo e 

carreamento para a APP (Área de Preservação Permanente) do córrego Laranjeiras, 

ocasionando alteração de aspecto de local protegido, bem como o descumprimento de 

condicionante n°. 01 da LMI n°. 048/2012. A autuada já havia sido notificada a tomar 

medidas para sanar o lançamento de efluente no solo e autuada por falta de providências 

cabíveis. Auto de infração n°. 8269997/2016 – Multa no valor de R$ 330.000,00.Recurso 

alega autuação genérica, ausência de elementos para formação de convicção dos fiscais, 

cerceamento de defesa e desrespeito ao contraditório e ampla defesa. Alega, ainda, bis in 

idem e contesta a suposta eficiência reduzida da ETE. Informa ausência de despejos no 

solo. Contesta o descumprimento da referida condicionante. Requer a nulidade do auto de 

infração, ou a redução do valor da multa, dentre outros. Decisão JAR n°. 183/2016, 

mantendo a multa com redução do valor para R$ 250.000,00 por exclusão das infrações 

dos artigos 21, 116 e 118 do Decreto 078/2000. Recurso reitera os termos de defesa. 

4.10. Processo n.°: 41217/2016 e apensos – Wagner Com. de Areia. Relator: Iberê Sassi – Inst. 

Goiamum. Ementa: Realizar exploração mineral descumprindo a legislação ambiental e 

realizar atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental. Houve 

escavação de encosta sem planos/projetos, ocasionando riscos de desabamento de uma 

residência. O solo retirado foi utilizado para fins pecuniários. Auto de infração n°. 

8269913/2016 – Multa no valor de R$ 7.002,00. Recurso requer o cancelamento da multa, 

ou sua conversão, ou a redução do valor ao patamar de 10%. Alega que o autuado é 

proprietário de um depósito de areia, que realiza transporte, não realizando a atividade de 

extração mineral. Decisão JAR n°. 170/2016, mantendo a multa em sua totalidade. Recurso 

reitera os termos de defesa. 

4.11. Processo n.°: 37841/2016 e apensos – Terraplenagem Tiche ME. Relator: Carlos Alberto de 

Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Dispor resíduos sólidos no solo, sem tratamento 

adequado. Constatado em 18/05/2016 a disposição de resíduos diversos 

(predominantemente entulho), diretamente no solo às margens da Rod. Audifax Barcelos 

sem qualquer licença ou autorização. Auto de infração n°. 8269958/2016 – Multa no valor 

de R$ 1.001,00 Recurso requer a anulação do auto de infração, ou sua conversão. Alega 

que a autuada presta serviços à PMS e que tratava-se apenas de um transbordo solicitado 

por servidor da PMS. Decisão JAR n°. 164/2016, mantendo a multa em sua totalidade. 

Recurso reitera os termos de defesa. 
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4.12. Processo n.°: 37842/2015 e apenso – Condomínio Residencial Monte Verde. Relator: 

Priscila Letro Vieira – SEMMA. Ementa: Lançar efluente no solo sem autorização e sem 

tratamento, e operar empreendimento sem licenciamento ambiental. O efluente atinge 

área verde aos fundos do condomínio. Auto de infração n°. 8269897/2016 – Multa no valor 

de R$ 11.000,00. Recurso solicita análise/perícia para que haja comprovação de poluição 

ou degradação; alega que o condomínio possui elevatórias, sendo impossível ocorrer 

extravasamento de esgoto em sua rede; que o empreendimento já está finalizado, não 

cabendo licenciamento ambiental. Solicita que o auto de infração seja anulado, ou que seja 

reduzido o valor para R$ 2.000,00 e convertido. Decisão JAR n°. 199/2016, mantendo a 

multa em sua totalidade. Recurso reitera os termos de defesa.  

4.13. Processo n.° 11.871/2015 e apensos – Neusa Gonçalves. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir casa de alvenaria de aproximadamente 80 m
2
 em área de 

preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no cinturão verde do 

Conjunto Habitacional Barcelona, no final da Rua Marajó. Auto de Infração n.° 

000734/2015, Multa, no valor de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais). Impugnação solicita 

cancelamento do Auto de Infração alegando que não houve avaliação da documentação 

apresentada no recurso, que a casa não se encontra em área de risco e que está localizada 

próximo a via principal. Alega que mora na casa há oito anos e que os documentos provam 

que quando se mudou para o local a casa já estava pronta. Solicita a avaliação dos 

documentos apensados aos autos e informa que até já foi feito o recadastramento do 

imóvel pela Prefeitura. Decisão JAR n°. 177/2015, mantendo a penalidade. O recurso 

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

4.14. Processo n.°: 11.919/2015 e apensos – Neusa Gonçalves. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir casa de alvenaria de aproximadamente 80m
2
 em área de 

preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no cinturão verde do 

Conjunto Habitacional Barcelona, no final da Rua Marajó. Auto de Infração n.° 

000081/2015, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando 

que não houve avaliação da documentação apresentada no recurso, que a casa não se 

encontra em área de risco e que está localizada próximo a via principal. Alega que mora na 

casa há oito anos e que os documentos provam que quando se mudou para o local a casa 

já estava pronta. Solicita a avaliação dos documentos apensados aos autos e informa que 

até já foi feito o recadastramento do imóvel pela Prefeitura. Decisão JAR n°. 175/2015, 

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

cancelamento de todas as penalidades. 

4.15. Processo n.°: 11.900/2015 e apensos – Neusa Gonçalves. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir casa de alvenaria de aproximadamente 80m
2
 em área de 

preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no cinturão verde do 

Conjunto Habitacional Barcelona, no final da Rua Marajó. Auto de Infração n.° 

000143/2015, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando 

que não houve avaliação da documentação apresentada no recurso, que a casa não se 

encontra em área de risco e que está localizada próximo a via principal. Alega que mora na 

casa há oito anos e que os documentos provam que quando se mudou para o local a casa 

já estava pronta. Solicita a avaliação dos documentos apensados aos autos e informa que 

até já foi feito o recadastramento do imóvel pela Prefeitura. Decisão JAR n°. 176/2015, 
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mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o 

cancelamento de todas as penalidades. 

4.16. Processo n.°: 40.092/2016 e apensos – Darli Prando. Relator: Comissão Técnica. Ementa: 

Por realizar edificação de alvenaria em área de cinturão verde do bairro Barcelona, 

descaracterizando a área (Parecer Técnico DRN n.° 601/2015), localizada no final da Rua 

Governador Valadares, ao lado da Igreja Adventista n.° 141, em Barcelona. Auto de 

Infração n.° 002435/2016, Multa, no valor de R$ 15.002,00 (quinze mil e dois reais). 

Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que não descaracterizou 

a área, que não supriu vegetação nativa, pelo contrário plantou espécies nativas 

(bananeira, coco, manga e cana), que possui a posse mansa e pacífica do terreno há mais 

de 05 anos, que deve ser considerado sua situação econômica e que a multa imposta se 

mostra exorbitante e não condiz com a realidade das multa impostas pela municipalidade. 

Alega também que realiza a destinação correta do esgoto doméstico, que já realizou a 

ligação ao sistema de esgoto da CESAN. Informa que a obra já se encontra paralisada há 

algum tempo. Decisão JAR n°. 195/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado 

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

4.17. Processo n.° 40.365/2016 e apensos – Darli Prando. Relator: Comissão Técnica. Ementa: 

Por realizar edificação de alvenaria em área de cinturão verde do bairro Barcelona, 

descaracterizando a área (Parecer Técnico DRN n.° 601/2015), localizada no final da Rua 

Governador Valadares, ao lado da Igreja Adventista n.° 141, em Barcelona. Auto de 

Infração n.° 002433/2016, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto de 

Infração alegando que não descaracterizou a área, que não supriu vegetação nativa, pelo 

contrário plantou espécies nativas (bananeira, coco, manga e cana), que possui a posse 

mansa e pacífica do terreno há mais de 05 anos, que deve ser considerado sua situação 

econômica e que a multa imposta se mostra exorbitante e não condiz com a realidade das 

multa impostas pela municipalidade. Alega também que realiza a destinação correta do 

esgoto doméstico, que já realizou a ligação ao sistema de esgoto da CESAN. Informa que a 

obra já se encontra paralisada há algum tempo. Decisão JAR n°. 194/2016, mantendo a 

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

de todas as penalidades. 

4.18. Processo n.° 40.089/2016 e apensos – Darli Prando. Relator: Comissão Técnica. Ementa: 

Por realizar edificação de alvenaria em área de cinturão verde do bairro Barcelona, 

descaracterizando a área (Parecer Técnico DRN n.° 601/2015), localizada no final da Rua 

Governador Valadares, ao lado da Igreja Adventista n.° 141, em Barcelona. Auto de 

Infração n.° 002434/2016, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto de 

Infração alegando que não descaracterizou a área, que não supriu vegetação nativa, pelo 

contrário plantou espécies nativas (bananeira, coco, manga e cana), que possui a posse 

mansa e pacífica do terreno há mais de 05 anos, que deve ser considerado sua situação 

econômica e que a multa imposta se mostra exorbitante e não condiz com a realidade das 

multa impostas pela municipalidade. Alega também que realiza a destinação correta do 

esgoto doméstico, que já realizou a ligação ao sistema de esgoto da CESAN. Informa que a 

obra já se encontra paralisada há algum tempo. Decisão JAR n°. 196/2016, mantendo a 

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

de todas as penalidades. 
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4.19. Processo n.° 52.664/2014 e apensos – Fernando Antônio de Oliveira. Relator: Comissão 

Técnica. Ementa: Por alterar o aspecto de local especialmente protegido por lei e decreto 

municipal com uma construção de alvenaria sem autorização dos órgãos ambientais, além 

de não atender o Auto de Infração Embargo n.° 7971/2013, na Av. Santarém, próximo ao 

n.° 28, Barcelona. Auto de Infração n.° 000953/2014, Multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Impugnação realizada pela Agrosserra solicita cancelamento do Auto de Infração 

alegando que o autuado ocupa a área de posse desde 1989, que a área é reconhecida 

como rural, que possui posse mansa, pacífica, ininterrupta, que a área tem cadastro no 

Ministério da Fazenda, Incra, Sindicato Rural e que consta processo de regularização junto 

ao Ministério Público. Decisão JAR n°. 271/2014, mantendo a penalidade. O COMDEMAS 

solicitou informações quanto à situação da Associação dos Agricultores da Serra – 

AGROSSERRA à Secretaria Municipal da Fazenda, conforme Of. SEMMA/COMDEMAS n.° 

019/2015 (processo n.° 28.870/2015). O recurso apresentado reitera os termos da defesa e 

requer o cancelamento de todas as penalidades. 

4.20. Processo n.° 58.663/2013 e apensos – Fernando Antônio de Oliveira. Relator: Comissão 

Técnica. Ementa: Constatou-se a construção de alvenaria em área caracterizada como de 

preservação permanente “cinturão verde”, do Conjunto Habitacional de Barcelona, sem 

autorização dos órgãos ambientais, na Av. Santarém, próximo ao n.° 28, Barcelona. Auto de 

Infração n.° 7971/2013, Embargo. Impugnação realizada pela Agrosserra solicita 

cancelamento do Auto de Infração alegando que o autuado ocupa a área de posse desde 

1989, que a área é reconhecida como rural, que possui posse mansa, pacífica, ininterrupta, 

que a área tem cadastro no Ministério da Fazenda, Incra, Sindicato Rural e que consta 

processo de regularização junto ao Ministério Público. Decisão JAR n°. 203/2013, 

mantendo a penalidade. O COMDEMAS solicitou informações quanto à situação da 

Associação dos Agricultores da Serra – AGROSSERRA à Secretaria Municipal da Fazenda, 

conforme Of. SEMMA/COMDEMAS n.° 019/2015 (processo n.° 28.870/2015). O recurso 

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

4.21. Processo n.° 52.646/2014 e apensos – Fernando Antônio de Oliveira. Relator: Comissão 

Técnica. Ementa: Por construir uma obra de alvenaria, de aproximadamente de 40m
2
, em 

área caracterizada como de preservação permanente sem autorização dos órgãos 

ambientais, além de não atender o Auto de Embargo n.° 7971/2013, na Av. Santarém, 

próximo ao n.° 28, Barcelona. Auto de Infração n.° 000952/2014, Demolição. Impugnação 

realizada pela Agrosserra solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que o 

autuado ocupa a área de posse desde 1989, que a área é reconhecida como rural, que 

possui posse mansa, pacífica, ininterrupta, que a área tem cadastro no Ministério da 

Fazenda, Incra, Sindicato Rural e que consta processo de regularização junto ao Ministério 

Público. Decisão JAR n°. 272/2014, mantendo a penalidade. O COMDEMAS solicitou 

informações quanto à situação da Associação dos Agricultores da Serra – AGROSSERRA à 

Secretaria Municipal da Fazenda, conforme Of. SEMMA/COMDEMAS n.° 019/2015 

(processo n.° 28.870/2015). Parecer Técnico SEMMA/DRN n.° 936/2015. O recurso 

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

4.22. Processo n.° 11.885/2015 e apensos – Iraci Rozendo Charille. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 86,40m
2,

 em área 

caracterizada como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném) localizada no 

cinturão verde do Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. Auto de 
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Infração n.° 000728/2015, Multa, no valor de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais). 

Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que não fez ocupação 

ilegal e que apenas tomou posse do local que comprou. Solicita que sejam analisados os 

documentos apresentados na defesa em 1.ª instância. Decisão JAR n°. 184/2015, 

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

cancelamento de todas as penalidades. 

4.23. Processo n.° 11.909/2015 e apensos – Iraci Rozendo Charille. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 86,40m
2
, em área 

caracterizada como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném) localizada no 

cinturão verde do Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. Auto de 

Infração n.° 000074/2015, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto de 

Infração alegando que não fez ocupação ilegal e que apenas tomou posse do local que 

comprou. Solicita que sejam analisados os documentos apresentados na defesa em 1.ª 

instância. Decisão JAR n°. 186/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado 

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

4.24. Processo n.° 11.927/2015 e apensos – Iraci Rozendo Charille. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 86,40m
2
, em área 

caracterizada como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném) localizada no 

cinturão verde do Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. Auto de 

Infração n.° 000424/2015, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto de 

Infração alegando que não fez ocupação ilegal e que apenas tomou posse do local que 

comprou. Solicita que sejam analisados os documentos apresentados na defesa em 1.ª 

instância. Decisão JAR n°. 185/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado 

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

4.25. Processo n.° 11.882/2015 e apensos – Rosângela Miranda da Silva. Relator: Comissão 

Técnica. Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 24,8m
2
, em área 

caracterizada como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném) localizada no 

cinturão verde do Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. Auto de 

Infração n.° 000730/2015, Multa, no valor de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais). 

Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que reside no local há 30 

anos e que não tem condições financeiras de pagar a multa. Solicita que sejam analisados 

os documentos referentes ao Sítio Miranda. Decisão JAR n°. 181/2015, mantendo a 

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

de todas as penalidades. 

4.26. Processo n.° 11.907/2015 e apensos – Rosângela Miranda da Silva. Relator: Comissão 

Técnica. Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 24,8m
2
, em área 

caracterizada como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném) localizada no 

cinturão verde do Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. Auto de 

Infração n.° 000077/2015, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto de 

Infração alegando que reside no local há 30 anos e que está amparada pelo INCRA. Solicita 

que sejam analisados os documentos referentes ao Sítio Miranda. Decisão JAR n°. 

183/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e 

requer o cancelamento de todas as penalidades. 
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4.27. Processo n.° 11.930/2015 e apensos – Rosângela Miranda da Silva. Relator: Comissão 

Técnica. Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 24,8m
2
, em área 

caracterizada como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném) localizada no 

cinturão verde do Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. Auto de 

Infração n.° 000426/2015, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto de 

Infração alegando que reside no local há 30 anos, que está legalizada pelo INCRA. Solicita 

que sejam analisados os documentos referentes ao Sítio Miranda, que pertence ao seu pai. 

Decisão JAR n°. 182/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os 

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

4.28. Processo n.° 11.892/2015 e apensos – Valdely Manoel das Neves Corrêa. Relator: 

Comissão Técnica. Ementa: Por construir de barraco de madeira, de aproximadamente 

27,9m
2
, em área caracterizada como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), 

localizada no cinturão verde do Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. 

Auto de Infração n.° 000726/2015, Multa, no valor de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais). 

Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que não foram analisados 

os documentos anexados na defesa em 1.ª instância. Solicita que sejam analisados os 

documentos apensados ao processo de defesa. Decisão JAR n°. 200/2015, mantendo a 

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

de todas as penalidades. 

4.29. Processo n.° 11.898/2015 e apensos – Valdely Manoel das Neves Corrêa. Relator: 

Comissão Técnica. Ementa: Por construir e/ou ampliar de residência em área caracterizada 

como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no cinturão verde 

do Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. Auto de Infração n.° 

000072/2015, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando 

que não foram analisados os documentos anexados na defesa em 1.ª instância. Solicita que 

sejam analisados os documentos apensados ao processo de defesa. Decisão JAR n°. 

201/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e 

requer o cancelamento de todas as penalidades. 

4.30. Processo n.° 11.922/2015 e apensos – Valdely Manoel das Neves Corrêa. Relator: 

Comissão Técnica. Ementa: Por construir uma residência cujo a metragem 27,9m
2
 em área 

caracterizada como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no 

cinturão verde do Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. Auto de 

Infração n.° 000422/2015, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto de 

Infração alegando que não foram analisados os documentos anexados na defesa em 1.ª 

instância. Solicita que sejam analisados os documentos apensados ao processo de defesa. 

Decisão JAR n°. 202/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os 

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

4.31. Processo n.° 11.878/2015 e apensos – Felipe dos Anjos Miranda. Relator: Comissão 

Técnica. Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 84m
2
, em área de 

preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no cinturão verde, na Rua 

Marajó, em Barcelona. Auto de Infração n.° 000732/2015, Multa, no valor de R$ 10.001,00 

(dez mil e um reais). Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que 

não possui condições financeiras para pagar a multa, que é assalariado e que é cadastrado 

no INCRA. Alega também que o Sítio Miranda existe há mais de 30 anos. Solicita que sejam 
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analisados os documentos apensados ao processo de defesa. Decisão JAR n°. 162/2015, 

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

cancelamento de todas as penalidades. 

4.32. Processo n.° 11.902/2015 e apensos – Felipe dos Anjos Miranda. Relator: Comissão 

Técnica. Ementa: Por construir e/ou ampliar residência de 84 m
2 

em área caracterizada 

como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no cinturão verde 

do Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. Auto de Infração n.° 

000079/2015, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando 

que é cadastrado no INCRA e que o Sítio Miranda existe há mais de 30 anos. Solicita que 

sejam analisados os documentos apensados ao processo de defesa. Decisão JAR n°. 

164/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e 

requer o cancelamento de todas as penalidades. 

4.33. Processo n.° 11.961/2015 e apensos – Felipe dos Anjos Miranda. Relator: Comissão 

Técnica. Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 84 m
2
, em área de 

preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no cinturão verde, na Rua 

Marajó, em Barcelona. Auto de Infração n.° 000428/2015, Demolição. Impugnação solicita 

cancelamento do Auto de Infração alegando que é cadastrado no INCRA e que o Sítio 

Miranda existe há mais de 30 anos. Alega que não tem condições de sair do local. Solicita 

que sejam analisados os documentos apensados ao processo de defesa. Decisão JAR n°. 

163/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e 

requer o cancelamento de todas as penalidades. 

4.34. Processo n.° 11.950/2015 e apensos – Jean Ribeiro Miranda. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 48m
2
, em área de 

preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no cinturão verde do 

Conjunto Habitacional Barcelona, no final da Rua Marajó. Auto de Infração n.° 

000731/2015, Multa, no valor de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais). Impugnação solicita 

cancelamento do Auto de Infração alegando que não possui condições financeiras para 

pagar a multa, que o Sítio Miranda existe há mais de 30 anos e que mora no local há 17 

anos. Solicita que sejam analisados os documentos apensados ao processo de defesa. 

Decisão JAR n°. 170/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os 

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

4.35. Processo n.° 11.904/2015 e apensos – Jean Ribeiro Miranda. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir e/ou ampliar residência de 48m
2 

em área caracterizada como de 

preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no cinturão verde do 

Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. Auto de Infração n.° 

000078/2015, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando 

que o Sítio Miranda existe há mais de 30 anos e que mora no local há 17 anos. Solicita que 

sejam analisados os documentos apensados ao processo de defesa. Decisão JAR n°. 

171/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e 

requer o cancelamento de todas as penalidades. 

4.36. Processo n.° 11.880/2015 e apensos – Jean Ribeiro Miranda. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 48m
2
, em área 

caracterizada como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no 

cinturão verde do Conjunto Habitacional Barcelona, no final da Rua Marajó. Auto de 
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Infração n.° 000427/2015, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto de 

Infração alegando que o Sítio Miranda existe há mais de 30 anos e que mora no local há 17 

anos. Solicita que sejam analisados os documentos apensados ao processo de defesa. 

Decisão JAR n°. 169/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os 

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

4.37. Processo n.° 11.888/2015 e apensos – Adilson Miranda. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 40m
2
, em área 

caracterizada como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no 

cinturão verde do Conjunto Habitacional Barcelona, no final da Rua Marajó. Auto de 

Infração n.° 000727/2015, Multa, no valor de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais). 

Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que não possui condições 

financeiras para pagar a multa, e que reside no Sítio Miranda há 30 anos e que mora no 

local. Solicita que sejam analisados os documentos apensados ao processo de defesa. 

Decisão JAR n°. 161/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os 

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

4.38. Processo n.° 11.912/2015 e apensos – Adilson Miranda. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir e/ou ampliar residência de 40m
2 

em área caracterizada como de 

preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no cinturão verde do 

Conjunto Habitacional Barcelona, no final na Rua Marajó. Auto de Infração n.° 

000073/2015, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando 

que reside no Sítio Miranda há 30 anos e está amparado pelo INCRA. Solicita que sejam 

analisados os documentos apensados ao processo de defesa. Decisão JAR n°. 160/2015, 

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

cancelamento de todas as penalidades. 

4.39. Processo n.° 11.926/2015 e apensos – Adilson Miranda. Relator: Comissão Técnica. 

Ementa: Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 40m
2
, em área 

caracterizada como de preservação permanente (APA da Lagoa Jacuném), localizada no 

cinturão verde do Conjunto Habitacional Barcelona, no final da Rua Marajó. Auto de 

Infração n.° 000423/2015, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto de 

Infração alegando que reside no Sítio Miranda há 30 anos, que está legalizado pelo INCRA e 

que é imóvel rural. Solicita que sejam analisados os documentos apensados ao processo de 

defesa. Decisão JAR n°. 159/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera 

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

4.40. Processo n.° 41.506/2015 e apensos – Maria Lúcia de Queiroz Ferreira. Relator: Carlos 

Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Por promover a construção em solo não 

edificável, ou em seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 

ecológico, turístico, sem autorização da autoridade competente, na Avenida Paulo Miguel 

Bohomolete, em Civit I. Auto de Infração n.° 000179/2015, Multa, no valor de R$ 10.001,00 

(dez mil e um reais). Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que 

mora no local há 20 anos, que requereu judicialmente a manutenção da posse da área, que 

subsiste m condições precárias e que é notória a existência no município de outras diversas 

posses como a sua. Decisão JAR n°. 570/2015, mantendo a penalidade. O recurso 

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 
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4.41. Processo n.° 41.502/2015 e apensos – Maria Lúcia de Queiroz Ferreira. Relator: Carlos 

Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Por promover a construção em solo não 

edificável, ou em seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 

ecológico, turístico, sem autorização da autoridade competente, na Avenida Paulo Miguel 

Bohomolete, em Civit I. Auto de Infração n.° 000177/2015, Embargo. Impugnação solicita 

cancelamento do Auto de Infração alegando que mora no local há 20 anos, que requereu 

judicialmente a manutenção da posse da área, que subsiste m condições precárias e que é 

notória a existência no município de outras diversas posses como a sua. Decisão JAR n°. 

568/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e 

requer o cancelamento de todas as penalidades. 

4.42. Processo n.° 41.504/2015 e apensos – Maria Lúcia de Queiroz Ferreira. Relator: Carlos 

Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Por promover a construção em solo não 

edificável, ou em seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 

ecológico, turístico, sem autorização da autoridade competente, na Avenida Paulo Miguel 

Bohomolete, em Civit I. Auto de Infração n.° 000176/2015, Demolição. Impugnação solicita 

cancelamento do Auto de Infração alegando que mora no local há 20 anos, que requereu 

judicialmente a manutenção da posse da área, que subsiste m condições precárias e que é 

notória a existência no município de outras diversas posses como a sua. Decisão JAR n°. 

569 /2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e 

requer o cancelamento de todas as penalidades. 

 
5. Distribuição de processos para relato na 185ª Reunião Plenária 

6. Encerramento 
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