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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 19/03/2019 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 08:31 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. Amarildo Marçal Nunes 3 

representante da CMF, Sr. Rodrigo Walter representante da OAB/SC, Sr. Lucas Maykot 4 

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

Fernando Rossetti Borges representante da OAB/SC, Sr. Cristiano da Luz Alves representante da 6 

CDL e o Sr. Thiago Apolinário Michelon representante da SMS. Como convidada compareceu a 7 

Sra. Patrícia Kotzias representante da OAB/SC. Sr. Lucas - iniciou a reunião desejando um bom 8 

dia a todos. Posteriormente conforme a pauta de reuniões passou a relatoria dos pareceres. 9 

PROCESSO N. 94/2014, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 8642, Autuado: VALDIR 10 

ANTONIO HAUBERT, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela procedência do recurso 11 

interposto, uma vez que já fora julgado caso semelhante (processo n. 93/2014), no qual restou 12 

comprovada a autoria das benfeitorias realizadas pelo Município. Aberta a votação o parecer lido 13 

foi aprovado por unanimidade. Devido a pausa para discussões, aproveitou-se para passar um 14 

informe geral. Na próxima reunião do Conselho esta programada uma apresentação sobre o 15 

REURB. PROCESSO N. 1270/2014, AIA n. 14625, Autuada: JOANA HALTA DOS 16 

SANTOS, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela improcedência do recurso interposto, 17 

mantendo a integralidade da decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 18 

unanimidade. Prosseguindo-se. PROCESSO N. 800/2014, AIA n. 12600, Autuado: GENTIL 19 

MANOEL CABRAL, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela improcedência do recurso 20 

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

maioria. Sr. Lucas embora tenha votado a favor do parecer, e tendo em vista tratar-se de um 22 

rancho de pesca, realizou uma observação em seu voto: recomenda-se antes de se executar a 23 

penalidade de demolição, que a Floram veja a possibilidade de sua permanência, haja vista 24 

tratar-se de um rancho para pesca da tainha, sendo assim de patrimônio imaterial e cultural do 25 

município.  Sr. Amarildo se colocou impedido. PROCESSO N. 297/2014, AIA n. 12498, 26 

Autuada: MARIZA DA ROSA, em seu parecer o relator Sr. Luiz opina pela procedência parcial 27 

do recurso interposto, mantendo as penalidades sugeridas em decisão de 1º grau, apenas para à 28 

ampliação realizada na edificação objeto da autuação, o restante da edificação fica excluída das 29 

penalidades, uma vez que a autuada comprovou por meio de documentos contitos nos autos que 30 

sua existência e de mil novecentos e noventa, ocorrendo assim a prescrição punitiva. Aberta a 31 

votação o parecer lido foi aprovado por maioria. Sr. Lucas se colocou impedido. Sr. Lucas - 32 

sugiro diante da pauta iniciarmos a leitura das alterações referente a nosso Regimento Interno. 33 

Após leitura de cada item a ser modificado no Regimento Interno da Câmara Técnica Jurídica, 34 

como também discussão sobre alguns pontos, todas as alterações propostas foram aprovadas por 35 

unanimidade, sendo agora competência do Conselho à aprovação final. Uma das observações 36 

realizadas pelo Sr. Amarildo, era a sugestão para aprovação dos pareceres, assim deveria ter no 37 

mínimo três instituições da CTJ presentes, porém a maioria votou, ou por maioria dos membros, 38 

ou por três instituições distintas presentes. Em seguida foi colocada para aprovação a ATA 39 

referente ao mês de fevereiro. Aberta a votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Foi o 40 

Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Lucas agradeceu a presença de todos e 41 

encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 11:11 h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff 42 

de Santana, Secretário do COMDEMA/CTJ, que a submeterá a apreciação e aprovação dos 43 

membros da CTJ para todos os efeitos legais. 44 


