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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 20/11/2018 

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 08:31 horas na Sala de Reuniões da 1 

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

- CTJ, onde compareceram os seguintes conselheiros: Sr. Rodrigo Walter representante da 3 

OAB/SC, Sr. Lucas Maykot representante da OAB/SC, Sr. Jorge Luiz Alves Rodrigues 4 

representante da OAB/SC, Sra. Manuela Kuhnem Hermenegildo representante da OAB/SC, Sra. 5 

Anaxágora Alves Machado Rates representante da OAB/SC, Sr. Emanuel Souza Alberton 6 

representante da OAB/SC, Sr. Luiz Fernando Rossetti Borges representante da OAB,Sr. Gustavo 7 

Ganz Selene representante da FIESC e o Sr. Cristiano da Luz Alves representante da CDL. 8 

Como convidada a Sra. Patrícia Ktzias Aguiar. Sr. Lucas - iniciou a reunião desejando um bom 9 

dia a todos. Em seguida informou a todos que devido a férias, deste Secretario que o subscreve, 10 

teremos que antecipar a data de nossa ultima reunião. A proposta decidida por unanimidade foi a 11 

data de três de dezembro de 2018. Tiago - informo a todos os dados que serão levados ao 12 

COMDEMA em relatório de fim de ano, deixando bem claro que todos os processos deverão 13 

retornar no mês de fevereiro. Outro ponto e o calendário de dois mil e dezenove. Aberta a 14 

votação o calendário foi aprovado por unanimidade. Posteriormente iniciou-se a leitura dos 15 

pareceres. PROCESSO N. 3/2012, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 10994, Autuado: 16 

E.F.DRUCK IMOVEIS LTDA, em seu parecer o relator Sr. Luiz opina pela procedência do 17 

recurso interposto, e consequente anulação do AIA devido a inovação em decisão de 1º grau 18 

(capitulação). Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 19 

580/2012, AIA n. 10293, Autuada: LIZANDRA LIMA BIFANO, em seu parecer o relator Sr. 20 

Luiz opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Sr. Lucas 21 

realizou VOTO-VISTAS onde opinou pela anulação do AIA lavrado devido a descrição 22 

sumária. Aberta a votação o VOTO-VISTAS foi aprovado por maioria. PROCESSO N. 23 

306/2012, AIA n. 10998, Autuado: PATRICK HORBACH SOUZA, em seu parecer a relatora 24 

Sra. Manuela opina pela procedência do recurso interposto, e consequente anulação da infração 25 

ambiental tendo em vista não ficar claro a existência de curso d'água no local indicado. Sr. Lucas 26 

solicitou VISTAS dos autos. PROCESSO N. 37400/2009, AIA n. 5525, Autuado: 27 

HENRIQUE DANIEL NASCIMENTO, em seu parecer a relatora Sra. Manuela opina pela 28 

procedência do recurso interposto, e consequente anulação das penalidade impostas por meio de 29 

decisão de 1º grau, tendo em vista a perda de objeto. Sr. Lucas solicitou VISTAS dos autos. 30 

PROCESSO N. 878/2014, AIA n. 14408, Autuada: CINTIA MARIA FERNANDES, o 31 

parecer e do relator Sr. Cristiano o qual solicitou VISTAS dos autos em reunião passada, o 32 

relator opina baixa dos autos a FLORAM devido a ausência de laudos técnicos. Aberta a votação 33 

por maioria o parecer do relator principal Sr. Luiz venceu por maioria. PROCESSO N. 85/2014, 34 

AIA n. 13358, Autuado: GILVA GUIMARÃES DA SILVA, em seu parecer o relator Sr. Jorge 35 

Rodrigues opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. 36 

Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por maioria. PROCESSO N. 58349/2008, AIA n. 37 

9232, Autuado: PEDRO BILCK, em seu parecer o relator Sr. Rodrigo Walter opina pela 38 

ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. Foi 39 

o Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Lucas agradeceu a presença de todos e 40 

encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 11:45 h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff 41 

de Santana, Secretário do COMDEMA/CTJ, que a submeterá a apreciação e aprovação dos 42 

membros da CTJ para todos os efeitos legais. 43 


