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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 12 AGOSTO DE 2019 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 14:17 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 Biletski Grams representante da SMS, Sr. 4 

Alexandre Francisco Bock representante da SMHSA, Sr. Nivaldo Pedreira Niehues Júnior 5 

representante da FATMA, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Sr. Lucas Maykot 6 

representante da OAB/SC, Sr. Danilo Alves Milhone representante do CAU, Sr. Paulo Douglas 7 

Pereira representante do IMV, Sra. Myrna Murialdo representante do IAR e a Sra. Leana Bernadi 8 

representante do IAR. Como convidados estiveram presentes o Sr. Juliano Anderson Pacheco 9 

sindico do Condomínio Antônio Apóstolo e o Sr. Felipe que o acompanhava, e a Sra. Silvane D. 10 

Carmo Presidente da Câmara Técnica de Educação Ambiental -CTEA e servidora da Floram. Sr. 11 

Cláudio iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos os presentes. Em seguida, devido a 12 

presença do conselheiro indicado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e demais 13 

convidados, foi dada uma breve explicação de como funciona o COMDEMA. Conforme pauta 14 

passou-se a palavra aos convidados Sr. Juliano e Sr. Felipe. Os convidados relataram os 15 

problemas causados pelo Hotel Valerim, tanto para eles como para os condôminos vizinhos do 16 

hotel, solicitando ao conselho urgência para julgamento do Processo Administrativo n. 17 

665/2014, Auto de Infração Ambiental n. 10449, Autuado: HOTEL VALERIM 18 

FLORIANOPOLIS LTDA. Após relado dos argumentos Sr. Cláudio detalhou os tramites em 19 

caso de aprovação. Em seguida, a palavra foi passada a Sra. Silvane. Esta deu inicio a 20 

apresentação sobre os resultados da 1ª Conferência de Educação Ambiental de Florianópolis. 21 

Sra. Silvane - primeiro realizou um contextualização sobre a construção da Conferência, em 22 

seguida passou a relatar os dados detalhadamente: horas de trabalho, Certificados, documentos 23 

produzidos, Carta da Conferência, e Moção direcionada à Câmara Municipal de Vereadores de 24 

Florianópolis. Referente a Moção, está foi entregue diretamente ao Conselho para as devidas 25 

providencias. Apresentação disponível no site do COMDEMA. Sra. Myrna - diante do assunto 26 

levantado, gostaria de saber sobre os testes da implementação da 5G, então, eu gostaria de saber 27 

por parte da Floram como é que estão interpretando este teste? Sr. Cláudio - olha como o assunto 28 

não esta em pauta entendo que não podemos discutir esse assunto agora, mas sugiro que o 29 

assunto seja direcionado a Secretaria Executiva do COMDEMA para poder ser incluído na 30 

próxima pauta, se assim o conselho entender. Devido ao questionamento ocorreu uma breve 31 

discussão. Sr. Alexandre - informe geral: não sei se todos estão sabendo, a CASAN ainda não fez 32 

um pronunciamento sobre isso, mas nós da Secretaria já estamos ciente sobre a estiagem. O que 33 

esta acontecendo é que nossa capitação de água, sessenta por cento, vem de fora, então, informo 34 

para que os nobres conselheiros fiquem atentos a isso, porque temos que ficar alertas sobre 35 

nossos mananciais. Sr. Cláudio - ultimo informe: nós da Secretaria já despachamos os ofícios 36 

direcionados a suas Instituições, assim aguardamos a indicação dos novos conselheiros, estes 37 

irão compor o próximo biênio. Sr. Lucas - referente aos representantes da Câmara Técnica 38 

Jurídica - CTJ também. Sr. Cláudio - não, porque entendemos que os representantes da CTJ são 39 

indicados pelo conselheiros. Seguindo a pauta, foi colocada a ATA de julho em aprovação. 40 

Aberta a votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Colocada em votação também o pleito 41 

dos convidados sobre o Processo Administrativo n. 665/2014. Aberta a votação o pedido de 42 
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urgência foi aprovado por unanimidade. Bom, agora precisamos ajustar o encaminhamento sobre 43 

a Portaria n. 002/2017, referente a nomeação dos representantes da CTJ. Sr. Lucas - estava 44 

olhando a portaria porque irei me despedir tanto da CTJ como do Conselho, e reparei que a 45 

portaria já venceu, mas por ser um tramite interno do Conselho sugiro colocar em votação a 46 

validade da referida portaria, até a publicação de uma nova. Aberta a votação a validade da 47 

Portaria n. 002/2017 foi a provada por unanimidade. Sr. Cláudio - com isso reforço a solicitação 48 

de que as Instituições levem a seus Presidentes a indicação para novos representantes da CTJ. 49 

Conforme pauta passo a palavra ao Sr. Lucas para dar inicio a pauta de julgamento. Sr. Lucas - 50 

PROCESSO N. 1513/2014, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 13867, Autuado: PAULO 51 

CIDE MARTINS, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela improcedência do recurso 52 

interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 53 

unanimidade. PROCESSO N. 282/2012, AIA n. 8533, Autuada: LIZANDRA LIMA 54 

BIFANO, em seu  parecer a relatora Sra. Patrícia opina pela improcedência do recurso 55 

interposto, mantendo a decisão em 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 56 

maioria. Sr. Alexandre se deu por impedido. PROCESSO N. 439/2012, AIA n. 11392, 57 

Autuado: LUIZ HENRIQUE BEIRÃO, em seu parecer a relatora Sra. patrícia opina pelo 58 

provimento parcial do recurso interposto, anulando o Auto de Infração Ambiental n. 11392 por 59 

erro em sua descrição sumária, e mantém as penalidade em decisão de 1º grau referente ao Auto 60 

de Infração Ambiental n. 8640. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. 61 

Devido ao adiantado da hora Sr. Cláudio encerrou a reunião. Pauta de Julgamento suspensa. 62 

Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Cláudio agradeceu a presença de todos e encerrou a 63 

reunião as 16:31h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do 64 

COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos 65 

legais. 66 


