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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 15/12/2020 

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 09:05 horas, reuniu-se a Câmara 1 

Técnica Jurídica - CTJ, por meio do aplicativo "MEET", "ONLINE". (OBS: Reunião sem 2 

possibilidade de gravação). Estavam presentes os seguintes representantes: Sr. Jorge Luiz Alves 3 

Rodrigues representante da OAB/SC, Sr. Luiz Fernando Rossetti Borges representante da 4 

OAB/SC, Sr. Pery Saraiva Neto representante da OAB/SC, Sr. Cristiano da Luz Alves 5 

representante da CDL(justificou), Sr. Thiago Apolinário Michelon representante da SMS e Sr. 6 

Gustavo Ganz Seleme representante da FIESC. Sr. Jorge - iniciou a reunião desejando um bom 7 

dia todos. Em seguida iniciou a pauta de reunião colocando as ATAs de outubro e novembro em 8 

votação. Após deliberação as referidas ATAs  foram aprovadas. Próximo ponto a ser discutido 9 

foi agenda dois mil e vinte um. Aberta a votação a agenda foi aprovada por unanimidade, como 10 

também decidido realizar reunião em 26 de janeiro. Seguindo a pauta iniciou-se a leitura de 11 

pareceres. PROCESSO N. 245/2012, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 11987, Autuado: 12 

FELIPE DE MARCO PESSOA, em seu parecer o relator Sr. Jorge opina pela improcedência 13 

do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer foi aprovado 14 

por unanimidade.  PROCESSO N. 1223/2016, AIA n. 15504, Autuado: CIRO SEBASTIAO 15 

SANFORD DE VASCONCELOS, em seu parecer o relator Sr. Pery opina pelo retorno dos 16 

autos á Floram uma vez que não verificou-se recurso acostado aos autos. Sugiro verificar o 17 

cumprimento de decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer foi aprovado por unanimidade.  18 

PROCESSO N. 742/2016, AIA n. 15405, Autuado: DEMILSON OTAVIO MACHADO, em 19 

seu parecer o relator Sr. Pery opina pelo provimento do recurso interposto, verificado-se 20 

ocorrência da Prescrição Punitiva, conforme Resolução n. 001/2016 – COMDEMA/CTJ. Aberta 21 

a votação o parecer foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 685/2016, AIA n. 14083, 22 

Autuado: WILLIAN DEUCHER, em seu parecer o relator Sr. Pery opina pelo provimento do 23 

recurso interposto, verificado-se ocorrência da Prescrição Punitiva, conforme Resolução n. 24 

001/2016 – COMDEMA/CTJ. Aberta a votação o parecer foi aprovado por unanimidade. 25 

PROCESSO N. 552/2016, AIA n. 14485, Autuado: RUBENS DE SOUZA, em seu parecer o 26 

relator Sr. Pery opina pelo provimento do recurso interposto, verificado-se ocorrência da 27 

Prescrição Punitiva, conforme Resolução n. 001/2016 – COMDEMA/CTJ. Obs: foi aberto o 28 

geoprocessamento e verificado que a casa, objeto autuado, está no local deste do ano de dois mil 29 

e sete. Aberta a votação o parecer foi aprovado por maioria. Sr. Luiz - absteve-se. 30 

ENCAMINHAMENTO - gerar debate sobre os grandes pontos em discussão nas reuniões na 31 

CTJ, objetivo e criar uma grande sumula. Tiago - gostaria de acrescentar em ATA que o Sr. 32 

Gustavo ainda não devolveu os processos em carga, e também não apresentou seus pareceres. 33 

Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta a Sr. Jorge agradeceu a presença de todos e 34 

encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 11:11 h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff 35 

de Santana, Secretário do COMDEMA/CTJ, que a submeterá a apreciação e aprovação dos 36 

membros da CTJ para todos os efeitos legais. 37 


