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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 16/10/2018 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 08:23 horas na Sala de Reuniões 1 

da Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, reuniu-se a Câmara Técnica 2 

Jurídica - CTJ, onde compareceram os seguintes conselheiros: Sr. Amarildo Marçal Nunes 3 

representante da CMF, Sr. Lucas Maykot representante da OAB/SC, Sra. Jaçanã Martins 4 

Bittencourt representante da OAB/SC, Sr. Jorge Luiz Alves Rodrigues representante da 5 

OAB/SC, Sra. Manuela Kuhnem Hermenegildo representante da OAB/SC, Sra. Anaxágora 6 

Alves Machado Rates representante da OAB/SC, Sr. Luiz Fernando Rossetti Borges 7 

representante da OAB, Sr. Cristiano da Luz Alves representante da CDL e o Sr. Thiago 8 

Apolinário Michelon representante da SMS. Sr. Lucas - iniciou a reunião desejando um bom dia 9 

a todos. Em seguida iniciou a leitura dos pareceres. Começou por dois processos onde diante dos 10 

fatos constantes nos autos decidiu por baixar os referidos processos para diligencia. Estou 11 

relatando as minhas diligencias conforme solicitado pelo Sr. Cláudio. PROCESSO N. 12 

58669/2008, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 13602, Autuado: PABLO ARRIECHE 13 

DUTRA, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela ocorrência da prescrição intercorrente 14 

conforme Resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. Aberta a votação o parecer lido foi 15 

aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 53542/2010, AIA n. 10876, Autuada: ELOISA 16 

NEVES MENDONÇA, em seu parecer o relator Sr. Luiz opina pela ocorrência da prescrição 17 

intercorrente conforme resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. Aberta a votação o parecer 18 

lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 529/2013, AIA n. 12280, Autuada: 19 

VANDA MARINA BION, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela improcedência do 20 

recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado 21 

por unanimidade. PROCESSO N. 1601/2013, AIA n. 12970, Autuado: WERNER 22 

LEONARDO DAMM, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina por baixar os autos em 23 

diligencia. Aberta a votação o Sr. Thiago solicitou VISTAS dos autos. PROCESSO N. 24 

20505/2006, AIA n. 6784, Autuado: MARCELO SILVA, em seu parecer o relator Sr. Jorge 25 

Rodrigues opina pela improcedência d recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Sr. 26 

Lucas - elaborou um VOTO-VISTA na ficha de votação, onde opinou pelo não reconhecimento 27 

do recurso interposto por terceiro, e reconhecimento da decisão de 1º grau. Aberta a votação o 28 

parecer lido Sr. Jorge Rodrigues, foi aprovado por maioria. Sr. Lucas - colocou a ATA de agosto 29 

em votação. Aberta a votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Em seguida pautou que a 30 

devolução dos processo em posse dos representantes deverão retornar, apreciados ou não na 31 

reunião de fevereiro de dois mil e dezenove. Continuando, temos outro ponto a se discutir, o qual 32 

refere-se aos membros faltosos, informo que não há nada em nosso regimento sobre isso porem 33 

existem outros advogados que querem fazer parte desta CTJ, então o que eu proponho e elaborar 34 

uma cláusula em nosso regimento interno para a exclusão por falta. Todos os presentes 35 

concordaram. PROCESSO N. 1974/2013, AIA n. 12898, Autuado: HENRIQUE GOMM 36 

NETO, em seu parecer a relatora Sra. Manuela opina pela baixa dos autos a FLORAM para 37 

diligencia. PROCESSO N. 569/2014, AIA n. 13457, Autuado: ANDRE LUIZ WANDER DE 38 

TOLEDO, em seu parecer a relatora Sra. Jaçanã opina pela procedência do recurso interposto, 39 

devendo os autos retornarem a FLORAM para intimação do autuado para à apresentação de 40 

defesa. O parecer lido foi aprovado por maioria. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item de 41 

pauta o Sr. Lucas agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada 42 

as 11:56 h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTJ, 43 

que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTJ para todos os efeitos legais. 44 


