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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 16/07/2019 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 08:23 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, Sra. Jaçanã Martins Bittencourt representante da OAB/SC, Sr. Jorge Luiz Alves 4 

Rodrigues representante da OAB/SC, Sr. Gustavo Ganz Seleme representante da FIESC, Sr. 5 

Cristiano da Luz Alves representante da CDL e o Sr. Thiago Apolinário Michelon representante 6 

da SMS. Sr. Lucas - desejou um bom dia aos representantes presentes, e em seguida conforme 7 

pauta colocou as ATAs de março, abril e maio e votação. Aberta a votação as Atas foram 8 

aprovadas por unanimidades. Antes de iniciar a leitura dos pareceres o Presidente Sr. Lucas fez 9 

um breve relato sobre o julgamento de um processo na última reunião do Conselho, haja vista o 10 

parecer elaborado opinar pela aplicação do Código Estadual do Meio Ambiente, deferindo a 11 

celebração de Termo de Compromisso. Finalizou sugerindo aos demais representante elaborar 12 

uma Resolução sobre o assunto, a qual definiria em que ponto do processo poderá ser solicitado 13 

a apreciação de um Termo de Compromisso. Após, iniciou-se a leitura dos pareceres. 14 

PROCESSO N. 1681/2014, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 13810, Autuado: 15 

ROSEMARI ZULMIRA ALVES DA SILVA -ME, ou, RESTAURANTE GRALHA AZUL, 16 

o relator Sr. Thiago em seu Voto-Vista opina pelo reconhecimento do recurso interposto e sua 17 

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

maioria. PROCESSO N. 249/2013, AIA n. 12856, Autuada: GLAUCE CASTILHO, em seu 19 

parecer o relator Sr. Lucas opina pela procedência parcial do recurso, anulando o Auto de 20 

Infração Ambiental n. 16862 "por descumprimento", manteve as penalidades de 1º grau para o 21 

Auto de Infração Ambiental n. 12856, e deferiu a possibilidade de celebração de Termo de 22 

Compromisso conforme art. 87, do Código Estadual de Meio Ambiente 14675/2009. Aberta a 23 

votação o parecer lido foi aprovado por maioria. PROCESSO N. 1208/2014, AIA n. 13386, 24 

Autuado: SAMIR NAGI YOUSRI GERGES, em seu parecer Voto-Vista o relator Sr. Lucas 25 

opina pela procedência do recurso interposto, haja vista a falta de materialidade e autoria quanto 26 

a supressão de vegetação, bem como pela conversão de multa simples em advertência, e que em 27 

30 (trinta) dias busque adequação da cerca junto a Floram. Aberta a votação o parecer lido foi 28 

aprovado por maioria. PROCESSO N. 30580/2012, AIA n. 12077, Autuado: CCL 29 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, em seu parecer a relatora Sra. Jaçanã opina pelo 30 

não reconhecimento do recurso interposto, haja vista sua intempestividade, mantendo as 31 

penalidades de 1º grau para os Autos de Infração Ambiental n.s 12007 e 12919. Aberta a votação 32 

o parecer lido foi aprovado por unanimidade. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta 33 

o Sr. Lucas agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 34 

11:10 h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTJ, 35 

que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTJ para todos os efeitos legais. 36 


