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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 15/10/2019 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 08:37 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. Jorge Luiz Alves Rodrigues 3 

representante da OAB/SC, Sra. Patrícia Kotzias Aguiar representante da OAB/SC, Sr. Luiz 4 

Fernando Rossetti Borges representante da OAB/SC, Sr. Pery Saraiva Neto representante da 5 

OAB/SC, Sr. Gustavo Hermes de Oliveira representante da OAB/SC, Sr. Eduardo Bastos 6 

Moreira Lima representante da OAB/SC, Sr. Cristiano da Luz Alves representante da CDL e o 7 

Sr. Thiago Apolinário Michelon representante da SMS. Tiago - desejou um bom dia a todos. 8 

Tendo em vista não haver Presidente eleito ainda, e contanto com a presença de novos 9 

representantes, propôs uma breve apresentação. Em seguida conforme pauta de reunião colocou 10 

em votação o cargo de Presidente e Vice- Presidente da CTJ. Os candidatos foram o Sr. Jorge pra 11 

Presidente, e a Sra. Patrícia pra Vice-Presidente. Aberta a votação os candidatos foram eleitos 12 

por unanimidade. Desta forma o Sr. Jorge passou a conduzir a reunião. Sr. Jorge - em seu 13 

primeiro ato propôs uma mudança na ficha de distribuição. A Secretária Executiva vai estudar a 14 

proposta. Em seguida foi solicitada a devolução ou a apresentação dos processos que estão a 15 

mais de seis meses com o representante da CTJ, conforme Regimento Interno da 16 

CTJ/COMDEMA. Continuando iniciou-se a leitura dos pareceres. PROCESSO N. 2122/2014, 17 

Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 12767, Autuado: CURSOS E COLÉGIO 18 

COQUEIROS LTDA ME, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela provimento parcial 19 

do recurso interposto, tendo em vista Relatório de Fiscalização anexo aos autos, afastando a 20 

penalidade de demolição e mantendo a penalidade de multa pelo descumprimento do AIA. 21 

Aberta a votação Dr. Luiz solicitou VISTAS dos autos. PROCESSO N. 902/2016, AIA n. 22 

13772, Autuado: SIRI SOM COMERCIO E EVENTO LTDA - ME, em seu parecer o relator 23 

Sr. Rodrigues opina pelo provimento do recurso interposto, consequente anulação da autuação, 24 

devido a falta de laudo técnico de medição, observando a falta de representatividade 25 

(procuração) e decidindo de ofício. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 26 

unanimidade, com observação do Sr, Thiago pelo reconhecimento do recurso. PROCESSO N. 27 

1815/2012, AIA n. 12032, Autuado: ARI DE MIRANDA HOLLEWEGER, em seu parecer o 28 

relator Sr. Rodrigues opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º 29 

grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por  unanimidade. PROCESSO N. 150/2014, 30 

AIA n. 12544, Autuada: ISABELA MARIA CIRINO, em seu parecer Voto-Vista a relatora 31 

Sra. Patrícia opina pela procedência parcial do recurso interposto, observando que para aplicar a 32 

penalidade de demolição é necessária elaboração de Parecer Técnico apontando os benefícios e 33 

malefícios da retirada da edificação, mantendo as penalidades da decisão de 1º grau. Aberta a 34 

votação o Sr. Humberto solicitou VISTAS. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta o 35 

Sr. Rodrigues agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 36 

11:26 h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTJ, 37 

que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTJ para todos os efeitos legais. 38 


