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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 18/06/2019 

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 08:41 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 representantes: Sr. Amarildo Marçal Nunes 3 

representante da CMF, Sr. Lucas Maykot representante da OAB/SC, Sr. João Ricardo Padilha 4 

Santos representante da OAB/SC, Sra. Jaçanã Martins Bittencourt representante da OAB/SC, 5 

Sra. Patrícia Kotzias Aguiar representante da OAB/SC, Sr. Gustavo Ganz Seleme representante 6 

da FIESC e o Sr. Cristiano da Luz Alves representante da CDL. Sr. Lucas - desejou um bom dia 7 

aos representantes presentes, e em seguida deu início a leitura dos pareceres. PROCESSO N. 8 

47886/2010, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 11402, Autuado: ALEIXO COM DE 9 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pelo parcial 10 

provimento do recurso interposto, corrigindo a tipificação do Auto de Infração Ambiental, 11 

consequente redução do valor da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e deferindo a 12 

celebração de Termo de Compromisso conforme Código Estadual do Meio Ambiente lei 13 

14675/89. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N.   14 

35706/2005, AIA n. 6075, Autuada: VANIA LUCIA PAULI, em seu parecer o relator Sr. 15 

Amarildo opina pelo provimento parcial do recurso interposto, consequente anulação do 16 

primeiro Auto de Infração Ambiental, e manteve a penalidade somente sobre a infração de 17 

supressão, conforme lei 3179/99, devido ao lapso temporal e mudança de zoneamento da região. 18 

Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 439/2012, AIA 19 

n. 11392, Autuado: LUIZ HENRIQUE BEIRÃO, em seu parecer a relatora Sra. Patrícia opina 20 

pelo provimento parcial do recurso interposto, consequente anulação do primeiro Auto de 21 

Infração Ambiental n. 11392, devido a falta de comprovação técnica e sua descrição sumária, e 22 

manteve as penalidades de 1º grau quando ao primeiro Auto de Infração Ambiental n. 8649. 23 

Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 282/2012, AIA 24 

n. 8533, Autuada: LIZANDRA LIMA BIFANO, em seu parecer a relatora Sra. Patrícia opina 25 

pela improcedência do recurso  interposto, mantendo as penalidades impostas conforme decisão 26 

de 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 27 

1505/2012, AIA n. 10427, Autuado: GERMAN WOLOSEWICH, em seu parecer o relator Sr. 28 

Amarildo opina pela anulação da autuação tendo em vista ficar explicito o autuado não ser o 29 

responsável pela construção, este é apenas o comprador. Pós discussão sobre os autos por ficou 30 

decidido aplicar a prescrição punitiva. Assim o relator ficou de refazer o parecer e entregar a 31 

Secretaria Executiva do COMDEMA. Aberta a votação a revisão do parecer aplicando a 32 

prescrição punitiva a ser apresentado foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 33 

41648/2010, AIA n. 10546, Autuado: INACIO MAYKOT, em seu parecer o relator Sr. 34 

Cristiano opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - 35 

COMDEMA/CTJ. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por maioria. Sr. Lucas se deu 36 

por impedido. PROCESSO N.  1513/2014, AIA n. 13867, Autuado: PAULO CIDE 37 

MARTINS, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela improcedência do recurso 38 

interposto, mantendo as penalidades impostas em decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer 39 

lido foi aprovado por unanimidade.  PROCESSO N. 1208/2014, AIA n. 13386, Autuado: 40 

SAMIR NAGI YOUSRI GERGES, em seu parecer a relatora Sra. Jaçanã opina pela 41 

improcedência do recurso interposto, mantendo as penalidades impostas em decisão de 1º grau. 42 

Aberta a votação o Sr. Lucas pediu vistas dos autos. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item de 43 

pauta o Sr. Lucas agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada 44 

as 11:10 h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTJ, 45 

que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTJ para todos os efeitos legais. 46 


