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 REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 08 DE DEZEMBRO DE 2014 

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às 14:18 horas na Sala de Reuniões da 1 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, reuniu-se o COMDEMA – Conselho Municipal 2 

de Defesa do Meio Ambiente, onde compareceram os seguintes conselheiros: Sr. Cláudio Soares 3 

da Silveira representante da FLORAM, Sra. Marilei Bilitski Grams representante da SMS, Sr. 4 

Elsom Bertoldo dos Passos representante da SMHSA, Sr. Amarildo Marçal Nunes e seu suplente 5 

Sr. Márcio da Silva representantes da CMF, Sr. Maj. Jardel Carlito da Silva representante da 6 

PMA/SC, Sr. João Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, Sra. Renata Martins 7 

Pacheco representante da UFSC, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC, Sr. Anderson 8 

Ramos Augusto representante da CDL, Sr. André Rotta representante da ACESA, Sr. Marcos 9 

Frugoli representante do IAS, Sra. Myrna Murialdo representante do IAR e o Sr. Hélio Carvalho 10 

Filho representante da UFECO. O Secretário Geral do COMDEMA, Sr. Cláudio Soares da 11 

Silveira iniciou a reunião tratando sobre informes gerais e lembrando aos conselheiros que esta 12 

seria a ultima reunião ordinária de 2014, o Vice Presidente do COMDEMA, Sr. Anderson 13 

Ramos Augusto pediu a palavra e agradeceu o empenho de todos os conselheiros em todas as 14 

reuniões, salientando que este foi um ano muito produtivo para o COMDEMA e agradeceu 15 

também à CDL de Florianópolis pela oportunidade de participar do Conselho e pediu que 16 

continuassem esta união de esforços de todos no próximo ano para fortalecer o trabalho do 17 

COMDEMA. Retornando a palavra o Secretário Geral consignou que este foi um ano de 18 

adaptação principalmente no âmbito da Câmara Técnica Jurídica onde se estabeleceu uma meta 19 

de produtividade, porém como é do conhecimento de todos quando se atua com voluntariado a 20 

cobrança de metas de produtividade é uma tarefa que exige compreensão, porém conseguiu-se 21 

manter um bom ritmo de julgamento de processos o que já configura enorme avanço para este 22 

Conselho. Pedindo a palavra a Sra. Myrna Murialdo representante do IAR consignou que quanto 23 

à questão da produtividade dos trabalhos do Conselho, o fator chave está no seu Secretário Geral, 24 

pois é ele o principal fomentador para os avanços do Conselho, neste sentido aproveitou para 25 

parabenizar o Sr. Cláudio Soares da Silveira pelo excelente desempenho como Secretário Geral 26 

do COMDEMA. O Sr. Márcio da Silva, representante da CMF pediu a palavra e relatou que 27 

possui experiência no COMDEMA, desde a época em que o COMDEMA estava se formando, e 28 

relembrou que o COMDEMA é mais antigo do que a própria FLORAM, porém o trabalho do 29 

Conselho sempre “engatinhou” devido a falta de interesse da própria Prefeitura na falta de 30 

empenho para que o conselho realmente funcionasse, que neste atual conselho apesar de não 31 

atuar mais efetivamente, enfatizou que acompanha o trabalho do COMDEMA e mesmo não 32 

estando presente em todas as reuniões percebeu que o conselho obteve um grande avanço, pelo 33 

fato da própria CTJ estar constituída, que as apresentações que estão sendo realizadas, que 34 

também servem como uma forma de capacitação aos conselheiros, consignou também que se não 35 

houver capacitação dos conselheiros não há como avançar. O COMDEMA é um serviço 36 

voluntário, mas para quem é servidor público, ser conselheiro é uma competência atribuída pelos 37 

órgãos que os indicaram, só que muitas vezes são indicados servidores que não fazem muita 38 

questão de participar, finalizando afirmou que espera poder participar mais ativamente do 39 

Conselho no ano de 2015. O Sr. Elsom Bertoldo dos Passos, representante da SMHSA pediu a 40 

palavra para agradecer ao apoio da CDL que sempre soma esforços sendo uma importantíssima 41 
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 parceira dos Conselhos municipais. Ainda sobre informes gerais o Secretário Geral informou que 42 

vai pleitear junto ao Presidente do COMDEMA a possibilidade da contratação de um estagiário 43 

para auxiliar nos trabalhos da Secretaria, que no momento possui apenas um funcionário para dar 44 

conta da atual demanda. Seguindo, o Secretário Geral informou que a apresentação que seria 45 

realizada pelo Diretor de Fiscalização da FLORAM, Sr. Bruno Palha, não ocorreria pela 46 

impossibilidade de comparecimento deste devido há existência de uma operação da equipe de 47 

fiscalização que coincidiu com a data desta reunião, o que foi justificado por e-mail enviado a 48 

Secretaria do COMDEMA, e apresentado à plenária. Passando para o próximo item de pauta o 49 

Sr. Cláudio Soares da Silveira pediu pela aprovação da Ata da Reunião do COMDEMA de 50 

10/11/2014, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo com o próximo item de 51 

pauta o Secretário Geral pediu pela aprovação do calendário de reuniões do COMDEMA para o 52 

exercício de 2015; foi deliberado que as reuniões do Conselho ocorrerão na Sala de Reuniões da 53 

CDL de Florianópolis, nas segundas segundas-feiras de cada mês, salvo nos casos em que 54 

houver feriado, no horário das 14:00 as 16:00 horas, nas seguintes datas: Janeiro de 2015 55 

haverá um recesso; 09/02/2015; 09/03/2015; 13/04/2015; 12/05/2015; 08/06/2015; 56 

13/07/2015; 10/08/2015; 14/09/2015; 05/10/2015; 09/11/2015 e 14/12/2015. Passando ao 57 

próximo item de Pauta, o Secretário Geral pediu pela aprovação da Instrução Normativa 58 

001/2014 – Que versa sobre a juntada de documentos em processos administrativos através da 59 

Secretaria do COMDEMA, após deliberação entre os conselheiros foi aprovado o texto da 60 

Instrução Normativa 001/2014 – COMDEMA. Seguindo com a pauta de Reunião foi 61 

apresentado um relatório sucinto sobre as atividades do COMDEMA no exercício de 2014. Após 62 

a apresentação os conselheiros decidiram que o Presidente do COMDEMA no ano de 2015 deve 63 

cobrar providências do Poder Executivo Municipal a respeito das Cartas de Recomendação 64 

enviadas pelo COMDEMA no ano de 2014. O Sr. Márcio da Silva representante da CMF pediu a 65 

palavra e informou que gostaria de participar das reuniões da CTJ na qualidade de observador, e 66 

se possível que a Secretaria do COMDEMA mandasse o calendário de Reuniões da CTJ por e-67 

mail aos conselheiros do COMDEMA caso alguém possua interesse em participar também. 68 

Seguindo com a pauta de Reunião foram sugeridos os seguintes temas para apresentações e 69 

debates nas reuniões de 2015: Apresentação da Diretoria de Fiscalização da FLORAM; 70 

Programa Se liga na Rede; Licenciamento Ambiental; Programa Cidades Emergentes 71 

Sustentáveis; Planos de Gestão do Projeto Orla setor 3 e 6; Vulnerabilidade à mudanças 72 

Climáticas; Plano de Preservação da Mata Atlântica; Senso das Áreas Verdes Urbanas do 73 

Município; os temas serão ordenados por data de reunião pela Secretaria do Conselho para 74 

apresentação no plenária. Seguindo com a pauta de reunião o Presidente da CTJ, Sr. João 75 

Ricardo Padilha Santos, relatou o Processo nº 001191/2013 – Autuado: VÂNIA MARIA 76 

MEDORNHA BUENO – AIA nº 12872 – Relatora: Jaçanã Martins Bittencourt– OAB/SC – 77 

Em seu parecer a Relatora opina: 1) Pela remessa dos autos à FLORAM para a realização de 78 

nova vistoria onde deverá elaborar Laudo Técnico esclarecendo: a) A existência da presença do 79 

curso d’água, conforme especificado no AIA nº 12872, bem como no RFA nº 722/2013 em fls. 80 

03-06, b) Caso seja identificado o curso d’água, explicitar se o mesmo é intermitente ou efêmero, 81 

c) A data aproximada da construção da residência bem como da edícula da Recorrente, por meio 82 

do geoprocessamento da PMF; 2) Após sanado os questionamentos suscitados por este Conselho, 83 

retornem os Autos a CTJ para a Conclusão do referido Parecer. Foi o Relatório. Em votação 84 
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 ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ 85 

relatou Processo nº 009444/2011 – Autuado: RUBERVAL ARLINDO DA COSTA – AIA nº 86 

11363 – Relator: Amarildo Marçal Nunes – CMF – Em seu parecer o Relator opina que em 87 

virtude da ausência de intimação para apresentação de alegações finais, com base no Art. 122, 88 

parágrafo único, do Decreto nº 6514/2008, que seja anulada a decisão de 1º Grau e os autos 89 

retornem a Floram para dar prosseguimento ao Processo Administrativo, no sentido de concluir a 90 

sua instrução e saneamento, reestabelecendo prazo para apresentação de memoriais. Foi o 91 

Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. O 92 

Presidente da CTJ relatou Processo nº 000557/2013 – Autuado: ELI TEREZINHA 93 

CREMMONINI – AIA nº 7337 e AIA nº 7341 – Relator: João Ricardo Padilha Santos – 94 

OAB/SC – Em seu parecer o Relator opina considerando, a ausência de descrição da distância 95 

das cercas e da residência do recurso hídrico sobre as quais recaem os AIAs 7337 e 7341. E 96 

ainda, ante a carência de intimação do recorrente para apresentação dos memoriais de alegações 97 

finais, na forma do parágrafo único do artigo 122, do Decreto Federal n. 6.514/08, entende-se 98 

pela nulidade da decisão de primeiro grau. Deste modo opina-se pela anulação do julgamento de 99 

primeiro grau com as seguintes ilações: i) pelo regresso à Floram para elaboração de Laudo 100 

Técnico esclarecendo a distância das estruturas objeto dos AIAS em relação ao curso d’água; ii) 101 

prosseguimento do feito, com intimação da recorrente com restabelecimento do prazo legal para 102 

memoriais de alegações finais por meio de Edital via página da rede mundial de computadores 103 

da FLORAM para apresentação de memoriais de alegação final, nos termos do artigo 122, 104 

Parágrafo único do Decreto Fed. 6514/08. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo 105 

plenário à aprovação do parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ relatou Processo nº 106 

001483/2012 – Autuado: ARANY DE ALMEIDA – AIA nº 12611 – Relatora: Jaçanã 107 

Martins Bittencourt – OAB/SC – Em seu parecer a Relatora opina: a) Pelo Provimento Parcial 108 

do Recurso interposto, para ser descaracterizada a Reincidência da Recorrente, uma vez que, o 109 

lapso temporal entre a Infração anterior e a nova ultrapassa o período computado na lei (art. 11 110 

do Decreto Federal nº 6.514/2008); b) Pela expedição de Ofício à Secretaria Municipal de Obras 111 

para que se manifeste quanto a execução do Aterramento em Área de Preservação do Curso 112 

D’água próximo a Servidão Ieda Maria Luz da Costa, Bairro e Distrito do Campeche, 113 

Florianópolis/SC, conforme noticiado no AIA 12611/2012 (cópia do AIA junto ao ofício); c) 114 

Após a Manifestação da Secretaria Municipal de Obras, o retorno dos autos a CTJ para que 115 

proceda a conclusão do referido Parecer. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo 116 

plenário à aprovação do parecer por unanimidade. Sendo este o último item da pauta de reunião 117 

o Secretário Geral agradeceu a presença de todos encerrando assim a reunião. A Reunião foi 118 

encerrada as 16:09 horas. Esta ata foi redigida por Jonas Artur Hommerding, Administrador da 119 

Secretaria do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para 120 

todos os efeitos legais.  121 


