
MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

182ª Reunião Plenária do COMDEMAS

Data: 29/03/2017, quarta-feira

Horário: 9h às 12h

Local: Auditório da sede da APA Mestre Álvaro, Av. dos Estudantes, s/n, Jardim Botânico do Município

da Serra, Estado do Espírito Santo

Pauta dos trabalhos:

1. Verificação do Quórum e Abertura da sessão

2. Aprovação da ata da 181ª Reunião Plenária

3. Informes gerais

4. Apresentação da proposta de trabalho dos projetos “Agente Ambiental” e “De Olho no Óleo”

para o ano de 2017

5. Apresentação insBtucional das ONG's integrantes do COMDEMAS 

6. Relato de Processos:

6.1. Processo n.º  11.871/2015 e apensos  –  Neusa Gonçalves.  Relator: Josebel  Bap�sta  – Serviços

Públicos. Ementa:  Por  construir  casa  de  alvenaria  de  aproximadamente  80m2 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.º  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 nº. 177/2015, mantendo a penalidade. O

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

penalidades.

6.2. Processo n.º:  11.919/2015 e apensos – Neusa Gonçalves.  Relator:  Josebel  Bap�sta  – Serviços

Públicos.  Ementa:  Por  construir  casa  de  alvenaria  de  aproximadamente  80m2 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.º 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 nº. 175/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os

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

6.3. Processo n.º:  11.900/2015 e apensos – Neusa Gonçalves.  Relator:  Josebel  Bap�sta  – Serviços

Públicos. Ementa:  Por  construir  casa  de  alvenaria  de  aproximadamente  80m2 em  área  de

preservação  permanente  (APA  da  Lagoa  Jacuném),  localizada  no cinturão  verde  do  Conjunto
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Habitacional Barcelona,  no final da Rua Marajó. Auto de Infração n.º 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 nº. 176/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os

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

6.4. Processo n.º: 40.092/2016 e apensos – Darli Prando. Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha –

SESE.  Ementa:  Por  realizar  edificação  de  alvenaria  em  área  de  cinturão  verde  do  bairro

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

Rua Governador Valadares, ao lado da Igreja Adven�sta n.º 141, em Barcelona. Auto de Infração

n.º 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 na�va, pelo contrário plantou espécies na�vas (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  des�nação  correta  do

esgoto domés�co, que já realizou a ligação ao sistema de esgoto da CESAN. Informa que a obra

já se encontra paralisada há algum tempo. Decisão JAR nº. 195/2016, mantendo a penalidade. O

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

penalidades.

6.5. Processo n.º 40.365/2016 e apensos – Darli Prando. Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha –

SESE. Ementa:  Por  realizar  edificação  de  alvenaria  em  área  de  cinturão  verde  do  bairro

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

Rua Governador Valadares, ao lado da Igreja Adven�sta n.º 141, em Barcelona. Auto de Infração

n.º 002433/2016, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que

não descaracterizou a área, que não supriu vegetação na�va, pelo contrário plantou espécies

na�vas (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  des�nação  correta  do esgoto  domés�co,  que já  realizou  a  ligação  ao

sistema de esgoto da CESAN. Informa que a obra já se encontra paralisada há algum tempo.

Decisão JAR nº. 194/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da

defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

6.6. Processo n.º 40.089/2016 e apensos – Darli Prando. Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha –

SESE. Ementa:  Por  realizar  edificação  de  alvenaria  em  área  de  cinturão  verde  do  bairro

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

Rua Governador Valadares, ao lado da Igreja Adven�sta n.º 141, em Barcelona. Auto de Infração

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

que  não  descaracterizou  a  área,  que  não  supriu  vegetação  na�va,  pelo  contrário  plantou

espécies  na�vas  (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
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municipalidade.  Alega também que realiza a des�nação correta  do esgoto domés�co,  que já

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

há algum tempo. Decisão JAR nº.  196/2016,  mantendo a penalidade. O recurso apresentado

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

6.7. Processo n.º 52.664/2014 e apensos – Fernando Antônio de Oliveira. Relator: Carlos Alberto de

Freitas Ribeiro – FTIES. 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.º 7971/2013, na Av. Santarém, próximo ao

n.º 28, Barcelona. Auto de Infração n.º 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  nº.  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.º 019/2015 (processo n.º 28.870/2015). O recurso

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

6.8. Processo n.º 58.663/2013 e apensos – Fernando Antônio de Oliveira. Relator: Carlos Alberto de

Freitas Ribeiro – FTIES.  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.º  28,  Barcelona.  Auto de

Infração n.º 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 nº. 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.º 019/2015 (processo n.º

28.870/2015). O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de

todas as penalidades.

6.9. Processo n.º 52.646/2014 e apensos – Fernando Antônio de Oliveira. Relator: Carlos Alberto de

Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa:  Por construir uma obra de alvenaria, de aproximadamente de

40m2,  em área caracterizada  como de preservação  permanente  sem autorização  dos órgãos

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

ao n.º 28, Barcelona. Auto de Infração n.º 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  nº.  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.º 019/2015 (processo n.º  28.870/2015).  Parecer  Técnico SEMMA/DRN

n.º 936/2015. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de

todas as penalidades.
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6.10.Processo n.º  11.885/2015 e apensos – Iraci Rozendo Charille.  Relator:  Priscila  Letro Caldeira

Vieira  – SEMMA.  Ementa:  Por construir casa de alvenaria,  de aproximadamente 86,40m2, 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.º

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  nº.  184/2015,  mantendo  a  penalidade.  O  recurso

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

6.11. Processo n.º  11.909/2015 e apensos – Iraci Rozendo Charille.  Relator:  Priscila Letro Caldeira

Vieira  – SEMMA.  Ementa:  Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 86,40m2,  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.º

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 nº. 186/2015,

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

cancelamento de todas as penalidades.

6.12.Processo n.º  11.927/2015 e apensos – Iraci Rozendo Charille.  Relator:  Priscila  Letro Caldeira

Vieira  – SEMMA.  Ementa:  Por construir casa de alvenaria, de aproximadamente 86,40m2,  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.º

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 nº. 185/2015,

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

cancelamento de todas as penalidades.

6.13.Processo n.º  11.882/2015 e apensos – Rosângela Miranda da Silva.  Relator:  Márcio Caniçali  –

SEDU.  Ementa:  Por  construir  casa  de  alvenaria,  de  aproximadamente  24,8m2,  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.º

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 Sí�o Miranda. Decisão JAR nº.  181/2015,  mantendo a penalidade.  O recurso apresentado

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

6.14.Processo n.º  11.907/2015 e apensos – Rosângela Miranda da Silva.  Relator:  Márcio Caniçali  –

SEDU.  Ementa:  Por  construir  casa  de  alvenaria,  de  aproximadamente  24,8m2,  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.º

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 Sí�o Miranda. Decisão JAR nº. 183/2015, mantendo a penalidade. O

Rua Maestro Antônio Cícero, nº 111, 2º andar – Centro – Serra/ES
 E-mail: comdemas@gmail.com



MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

penalidades.

6.15.Processo n.º  11.930/2015 e apensos – Rosângela Miranda da Silva.  Relator:  Márcio Caniçali  –

SEDU.  Ementa:  Por  construir  casa  de  alvenaria,  de  aproximadamente  24,8m2,  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.º

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 Sí�o Miranda, que pertence ao seu pai. Decisão JAR nº. 182/2015,

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

cancelamento de todas as penalidades.

6.16.Processo n.º  11.892/2015 e apensos – Valdely Manoel das Neves Corrêa.  Relator:  Júlio César

Tavares  Portela  –  CDL.  Ementa:  Por  construir  de  barraco  de  madeira,  de  aproximadamente

27,9m2,  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.º 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 nº. 200/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado

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

6.17.Processo n.º  11.898/2015 e apensos – Valdely Manoel das Neves Corrêa.  Relator:  Júlio César

Tavares Portela – CDL. 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.º 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  nº.  201/2015,  mantendo  a

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

todas as penalidades.

6.18.Processo n.º 11.922/2015 e apensos – Valdely Manoel das Neves Corrêa.  Relator:  Júlio César

Tavares Portela – CDL.  Ementa:  Por construir uma residência cujo a metragem 27,9m2 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.º

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  nº.  202/2015,

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

cancelamento de todas as penalidades.

6.19.Processo n.º 11.878/2015 e apensos – Felipe dos Anjos Miranda. Relator: Iberê Sassi – Ins�tuto

Goiamum.  Ementa:  Por construir  casa  de alvenaria,  de aproximadamente  84m2,  em área  de

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

em Barcelona. Auto de Infração n.º 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
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condições financeiras para pagar a multa, que é assalariado e que é cadastrado no INCRA. Alega

também  que  o  Sí�o  Miranda  existe  há  mais  de  30  anos.  Solicita  que  sejam  analisados  os

documentos  apensados  ao  processo  de  defesa.  Decisão  JAR  nº.  162/2015,  mantendo  a

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

todas as penalidades.

6.20. Processo  n.º  11.902/2015  e  apensos  –  Felipe  dos  Anjos  Miranda.  Relator:  Iberê  Sassi  –

Ins�tuto  Goiamum.  Ementa:  Por  construir  e/ou  ampliar  residência  de  84m2  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.º

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

cadastrado no INCRA e  que o Sí�o  Miranda  existe  há mais  de  30  anos.  Solicita  que sejam

analisados  os  documentos  apensados  ao  processo  de  defesa.  Decisão  JAR  nº.  164/2015,

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

cancelamento de todas as penalidades.

6.21. Processo  n.º  11.961/2015  e  apensos  –  Felipe  dos  Anjos  Miranda.  Relator:  Iberê  Sassi  –

Ins�tuto Goiamum. Ementa:  Por construir casa de alvenaria,  de aproximadamente 84m2,  em

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

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

cancelamento do Auto de Infração alegando que é cadastrado no INCRA e que o Sí�o 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  nº.  163/2015,

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

cancelamento de todas as penalidades.

6.22. Processo n.º  11.950/2015 e apensos – Jean Ribeiro Miranda.  Relator:  Fernanda Passamani  –

ASES.  Ementa:  Por  construir  casa  de  alvenaria,  de  aproximadamente  48m2,  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.º 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 Sí�o 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  nº.  170/2015,  mantendo  a

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

todas as penalidades.

6.23. Processo n.º  11.904/2015 e apensos – Jean Ribeiro Miranda.  Relator:  Fernanda Passamani  –

ASES. Ementa:  Por construir e/ou ampliar residência de 48m2  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.º 000078/2015,  Embargo.

Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que o Sí�o 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 nº. 171/2015, mantendo a penalidade. O recurso

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

6.24. Processo n.º  11.880/2015 e apensos – Jean Ribeiro Miranda.  Relator:  Fernanda Passamani  –

ASES. Ementa:  Por  construir  casa  de  alvenaria,  de  aproximadamente  48m2,  em  área
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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.º

000427/2015, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que

o Sí�o 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  nº.  169/2015,

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

cancelamento de todas as penalidades.

6.25. Processo n.º 11.888/2015 e apensos – Adilson Miranda. Relator: Guilherme Ribeiro de Souza

Lima – FAMS.  Ementa:  Por construir casa de alvenaria,  de aproximadamente 40m2,  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.º

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  Sí�o  Miranda  há  30  anos  e  que mora  no  local.  Solicita  que  sejam

analisados  os  documentos  apensados  ao  processo  de  defesa.  Decisão  JAR  nº.  161/2015,

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

cancelamento de todas as penalidades.

6.26. Processo n.º 11.912/2015 e apensos – Adilson Miranda. Relator: Guilherme Ribeiro de Souza

Lima – FAMS. Ementa:  Por construir e/ou ampliar residência de 40m2  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.º 000073/2015,

Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que reside no Sí�o

Miranda há 30 anos e está amparado pelo INCRA. Solicita que sejam analisados os documentos

apensados ao processo de defesa. Decisão JAR nº. 160/2015, mantendo a penalidade. O recurso

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

6.27. Processo n.º 11.926/2015 e apensos – Adilson Miranda. Relator: Guilherme Ribeiro de Souza

Lima – FAMS. Ementa:  Por construir casa de alvenaria,  de aproximadamente 40m2,  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.º

000423/2015, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que

reside no Sí�o 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  nº.

159/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer

o cancelamento de todas as penalidades.

6.28. Processo n.º  36.584/2016 e apensos  –  Natanael  Selemen  Daud.  Relator:  Alexandre D’Ávila

Charpinel – Ins�tuto BioEcologia. Ementa: Por alterar aspecto de local especialmente protegido

por lei (ZPA 01 – Manguezal) por meio de aterro, supressão de vegetação, disposição irregular

de resíduos sólidos no solo e construção de alvenaria em solo não edificável, na Rua Conceição

do Castelo  n.º  551,  Parque das Gaivotas,  Nova Almeida.  Auto de Infração n.°  002848/2016,

Multa, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil  reais).  Impugnação solicita a conversão da

multa  simples  ambiental  em  prestação  de  serviços  ambientais  de  preservação,  melhoria  e

recuperação  da  qualidade  do  meio  ambiente,  e  que  seja  considerado  sua  situação

socioeconômica. Alega também que o local alvo de no�ficação da municipalidade é u�lizado

apenas para moradia, não cabendo PRAD. E requer, caso não entenda pela conversão da multa
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aplicada, que transforme a mesma em advertência ou que a multa seja novamente calculada.

Decisão JAR nº. 158/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da

defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.

6.29. Processo n.º  36.587/2016 e apensos  –  Natanael  Selemen  Daud.  Relator:  Alexandre D’Ávila

Charpinel  –  Ins�tuto  BioEcologia. Ementa:  Fica  adver�do  a  paralisar  de  imediato  com  as

a�vidades de aterro, supressão de vegetação em área caraterizada como ZPA 01 - Manguezal,

disposição  irregular  de  resíduos  sólidos  no  solo  e  construção  de  alvenaria  em  solo  não

edificável, na Rua Conceição do Castelo n.º 551, Parque das Gaivotas, Nova Almeida. Auto de

Infração  n.°  002849/2016,  Embargo.  Impugnação  solicita  a  conversão  da  multa  simples

ambiental  em prestação  de  serviços  ambientais  de  preservação,  melhoria  e  recuperação  da

qualidade  do  meio  ambiente,  e  que  seja  considerado  sua  situação  socioeconômica.  Alega

também que o local alvo de no�ficação da municipalidade é u�lizado apenas para moradia, não

cabendo PRAD. E requer, caso não entenda pela conversão da multa aplicada, que transforme a

mesma em advertência ou que a multa seja novamente calculada. Decisão JAR nº. 157/2016,

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

cancelamento de todas as penalidades.

6.30. Processo n.º 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  paisagís�co,  ecológico,  turís�co,  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  nº.

570/2015, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer

o cancelamento de todas as penalidades.

6.31. Processo n.º 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  paisagís�co,  ecológico,  turís�co,  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  nº.  568/2015,  mantendo  a  penalidade.  O  recurso

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

6.32. Processo n.º 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  paisagís�co,  ecológico,  turís�co,  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 nº.  569 /2015,  mantendo a penalidade. O recurso

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades.
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6. Distribuição de processos para relato na 183ª Reunião Plenária

7. Encerramento
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