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Oficio nº 9.340/2021        

Timbó, 23 de novembro de 2021. 

À 

ROGÉRIO HONORATO TONOLLI, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 501.499.709-00, com 

endereço na rua Getúlio Vargas, nº 816, apartamento 1002, Centro, em Timbó/SC, CEP 89.120-000. 

PROCURADOR 

PHILIPPE ANDRÉ TIEGS DURCKSEN, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 059.687.749-83, com 

endereço na rua Araranguá, nº 112, Bairro Vila Germer, em Timbó/SC, CEP 89.120-000. 

Nesta, 

Referência:  Autorização Ambiental (AuA) nº 125/2021– Cód. Ativ. Res. 

CONSEMA nº 99/2017 - 03.31.02. 

 Protocolo CIMVI nº 957/2018 

 Protocolo Prefeitura de Rio dos Cedros nº 2.250/2018 

 

Através do presente o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO 

ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita no CNPJ 

nº 03.111.139/0001-09, Departamento Ambiental, com sede na Rua Tupiniquim, nº 1.070, Bairro 

Araponguinhas, em Timbó, Santa Catarina, CEP 89.120-000, em parceria técnico-jurídica com o 

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, vem, OFICIAR, acerca dos fatos que passamos a 

reproduzir: 

Em 08 de março de 2021 o Município de Rio Dos Cedros suspendeu a AuA nº 125/2019, 

utilizando como fundamento as argumentações tecidas no Ofício CIMVI nº 6.576/2021. 

Por sua vez o requerente não se manifestou quanto a continuidade do feito, deixando fluir o 

prazo concedido. Verifica-se, também, que não houve a apresentação de recurso. 

Ante o quadro retratado, opinamos pela REVOGAÇÃO imediata da AuA nº 125/2019 

Considerando tratar-se de atividade que não pode ser exercida sem a vigência do ato 

administrativo, caso acolhido o parecer acima, oficie-se ao setor de Fiscalizações para que promova 

as diligências necessárias a verificação de eventual descumprimento da legislação adotando as 

medidas cabíveis e efetuando-se a remessa das informações ao Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina, em sendo o caso, para adoção das ações que entender pertinentes. 

O processo administrativo ambiental encontra-se com vista aberta para o empreendedor, 

podendo ter acesso aos autos de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, 

junto a sede do CIMVI Ambiental, na rua Tupiniquim, n° 1.070, Bairro Araponguinhas, cidade de 

Timbó, Estado de Santa Catarina.    

Certos de que o assunto merecerá pronta acolhida e compreensão de Vossa Senhoria, 

aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada consideração e estima.  

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Atenciosamente. 
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DECISÃO 

 

Homologo as razões contidas no Ofício CIMVI nº 9.340/2021 acima, e, com base nas 

mesmas REVOGO a AuA nº 125/2019 e determino o arquivamento definitivo do feito. 

Fica o empreendedor ciente de que possui o prazo de 20 (vinte) dias, para querendo, 

interpor recurso administrativo. 

Considerando  tratar-se  de  atividade  que não pode  ser  exercida  sem  a  vigência  do  

ato administrativo,  remata-se  cópia  do  presente  expediente ao  Setor  de  Fiscalizações  para   que  

promova  as  diligências  necessárias  a  verificação de  eventual  descumprimento da  legislação 

adotando as  medidas  cabíveis  e  efetuando-se  a  remessa  das  informações  ao Ministério Público 

do  Estado de  Santa Catarina,  em sendo o caso,  para   adoção  das  ações  que  entender  

pertinentes. 

P.R.I.A.C.-se. 

 

mailto:contatoamb@cimvi.sc.gov.br

