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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 16/04/2019 

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 08:28 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 representantes: Sr. Lucas Maykot representante 3 

da OAB/SC, Sr. Jorge Luiz Alves Rodrigues representante da OAB/SC, Sra. Anaxágora Alves 4 

Machado Rates representante da OAB/SC, Sra. Patrícia Kotzias Aguiar representante da 5 

OAB/SC, Sr. Luiz Fernando Rossetti Borges representante da OAB/SC, Sr. Gustavo Ganz 6 

Seleme representante da FIESC, Sr. Cristiano da Luz Alves representante da CDL e o Sr. Thiago 7 

Apolinário Michelon representante da SMS. Sr. Lucas - iniciou a reunião desejando um bom dia 8 

a todos. Como primeiro ponto de pauta colocou em votação a ATA referente ao mês de março. A 9 

ATA foi aprovada por unanimidade. Segundo ponto, relatou as modificações propostas em nosso 10 

regimento interno apresentadas ao Conselho. Houveram somente duas alterações modificadas 11 

pelo pleno do COMDEMA:  havíamos sugerido que o processo retornaria a Secretaria Executiva 12 

do COMDEMA após um ano de carga, porém o pleno aprovou o tempo por seis meses. Outro 13 

ponto foi sobre a relatório dos pareceres no pleno. Havíamos sugerido que em caso de não ter 14 

nenhum membro da CTJ presente na reunião, o Secretario geral do COMDEMA faria a leitura. 15 

Porém o pleno entendeu por excluir o Secretario. Posteriormente conforme a pauta de reuniões 16 

passou a relatoria dos pareceres. PROCESSO N. 2034/2014, Auto de Infração Ambiental 17 

(AIA) n. 13248, Autuado: VALMIR MANOEL DE ALMEIDA, em seu parecer o relator Sr. 18 

Lucas opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Porém de 19 

acordo com o Decreto 6514/2008, sendo de ofício, sugiro minorar a multa tendo em vista a sua 20 

dosimetria, valorando a multa em seu patamar mínimo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 21 

Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 1940/2014, AIA 22 

n. 12281, Autuado: MARCOS VINICIUS BATISTA, em seu parecer o relator Sr. Cristiano 23 

opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação 24 

o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 1240/2012, AIA n. 12021, 25 

Autuado: PAULO FERREIRA, em seu parecer o relator Sr. Luiz opina improcedência do 26 

recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau,. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado 27 

por unanimidade. PROCESSO N. 54198/2010, AIA n. 10822, Autuado: JOAO BATISTA 28 

FARIA DA PENHA, em seu parecer o relator Sr. Luiz opina pela improcedência do recurso 29 

interposto, mantendo parcialmente a decisão de 1º grau, sugerindo a diminuição do valor da 30 

multa aplicada. Pois entende por anular a infração em nome da Associação, tendo em vista a 31 

ocorrência de bis idem. Tendo em vista o parecer lido foi realizada uma observação quanto a 32 

anulação sugerida: observou-se que não há manifestação nenhuma elaborada pela a citada 33 

Associação, assim entende-se por decisão transitada julgada. Depois de longa discussão o Sr. 34 

Thiago solicitou VISTAS dos autos. PROCESSO N. 1681/2014, AIA n. 13810, Autuado: 35 

ROSEMARI ZULMIRA ALVES DA SILVA -ME, em seu parecer o relator Sr. Jorge 36 

Rodrigues opina pelo não conhecimento do recurso interposto,tendo em vista a falta de 37 

comprovação para apresentação, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o Sr. Thiago 38 

solicitou VISTAS dos autos. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Lucas 39 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 11:15 h. Esta ata 40 

foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTJ, que a submeterá a 41 

apreciação e aprovação dos membros da CTJ para todos os efeitos legais. 42 


