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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 19/02/2019 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 08:28 horas na Sala de 1 

Reuniões da Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, reuniu-se a Câmara 2 

Técnica Jurídica - CTJ, onde compareceram os seguintes representantes: Sr. Amarildo Marçal 3 

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

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

Sr. Jorge Luiz Alves Rodrigues representante da OAB/SC, Sra. Manuela Kuhnen Hermenegildo 6 

representante da OAB/SC, Sra. Anaxágora Alves Machado Rates representante da OAB/SC e o 7 

Sr. Luiz Fernando Rossetti Borges representante da OAB/SC. Como convidada compareceu a 8 

Sra. Patrícia Kotzias representante da OAB/SC. Sr. Lucas - iniciou a reunião desejando um bom 9 

dia a todos. Posteriormente, solicitou a devolução dos processos administrativos à Secretaria 10 

Executiva do COMDEMA, conforme informado em e-mail de convocação de reunião. Em 11 

seguida foram colocadas as ATAs referentes aos meses de dezembro de dois mil e dezoito, e, 12 

janeiro de dois mil e dezenove em votação. Aberta a votação as referidas ATAs foram aprovadas 13 

por unanimidade. Dando seguimento a pauta de reunião passou-se a leitura dos pareceres. 14 

PROCESSO N. 306/2012, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 10998, Autuado: PATRICK 15 

HORBACH SOUZA, em seu parecer o relator Sr. Lucas (Voto-Vista) opina pelo não 16 

reconhecimento do recurso interposto, devido a falta de procuração e/ou documento que 17 

comprove a sua representatividade em relação para com o autuado. Aberta a votação o parecer 18 

lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 569/2014, AIA n. 13457, Autuado: 19 

ANDRE LUIZ WANDER DE TOLEDO, em seu parecer o relator Sr. Lucas (Voto-Vista) 20 

opina por acompanhar a relatora Sra. Jaçanã, a qual opina pela procedência do recurso 21 

interposto, consequente anulação da decisão de 1º grau, devido a cerceamento de defesa, o auto 22 

foi entregue ao funcionário. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. 23 

PROCESSO N. 37400/2009, AIA n. 5525, Autuado: HENRIQUE DANIEL NASCIMENTO, 24 

em seu parecer o relator Sr. Lucas (Voto-Vista) opina pelo provimento do recurso interposto, 25 

devido a ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - 26 

COMDEMA/CTJ. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO 27 

N. 664/2014, AIA n. 13460, Autuado: FÁBIO SCHMIDT, em seu parecer o relator Sr. Lucas 28 

opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação 29 

o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 25449/2008, AIA n. 9328, 30 

Autuada: DEOLINDA CAMPOS, em seu parecer a relatora Sra. Anaxágora opina pela 31 

ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. 32 

Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 25803/2013, 33 

AIA n. 13059, Autuado: ORLANDO HOLSBACH, em seu parecer a relatora Sra. Anaxágora 34 

opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação 35 

o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 1483/2012, AIA n. 12611, 36 

Autuada: ARANI DE ALMEIDA, em seu parecer o relator Sr. Luiz (Voto-Vista) opina pela 37 

procedência do recurso interposto, devido a falta de resposta solicitada à Secretária Municipal de 38 

Obras, e consequente anulação do auto de infração tendo em vista que o ônus da prova reverteu-39 

se ao ente Público.  Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por maioria. PROCESSO N. 40 

545/2014, AIA n. 11066, Autuada: DEISY MARLY SIEBURGER E OUTRAS, em seu 41 

parecer o relator Sr. Jorge Rodrigues opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo 42 

a decisão de 1º grau. Sr. Lucas fez uma observação relatando que, devido ao recurso interposto 43 

ter sido peticionado por pessoa desconhecida (sem procuração) opina-se pelo não 44 

reconhecimento do recurso, e sugere a manutenção da decisão de 1º grau. Aberta a votação a 45 

observação realizada pelo Sr. Lucas foi aprovada por unanimidade. PROCESSO N. 852/2014, 46 

AIA n. 11800, Autuado: ERNESTO BARATA NICOLAIEWSKY, em seu parecer o relator 47 

Sr. João opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta 48 

a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item 49 
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de pauta o Sr. Lucas agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi 50 

encerrada as 11:28 h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do 51 

COMDEMA/CTJ, que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTJ para todos os 52 

efeitos legais. 53 


