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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 14:13 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 

Marcio Ishihara Furtado representante da SMHSA, Sr. Nivaldo Pedreira Niehues Júnior 5 

representante da FATMA, Sra. Karina da Silva de Souza representante da COMCAP, Sr. 6 

Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Sr. Lucas Maykot representante da OAB/SC, Sr. 7 

Vinicius Muller Buratto representante da UFSC, Sr. Anderson Ramos Augusto representante da 8 

CDL, Sra. Fabiane Andressa Tasca representante da ACESA e a Sra. Myrna Murialdo 9 

representante do IAR. Convidados Sr. Erico Neves e demais moradores da Associação de 10 

moradores da Lagoa da Conceição. Sr. Cláudio iniciou a reunião desejando uma boa tarde a 11 

todos os presentes, passou aos informe gerais: Como informes gerais relato que o Relatório 12 

referente ao ano de dois 2018 - COMDEMA, será apresentado na reunião de fevereiro de dois 13 

mil e dezenove. Outro ponto e a mudança de andar da Secretaria do COMDEMA, esta passa a 14 

atender no décimo primeiro andar, mantendo o mesmo telefone. Próximo ponto é o calendário de 15 

dois mil e dezenove, o qual foi aprovado por unanimidade e será publicado no início do ano de 16 

dois mil e dezenove. Sr. Cláudio - discorreu sobre a possibilidade de adiantar o julgamento de 17 

um processo administrativo n. 1021/2015, Autuado: Wanderlei Mendes, tendo em vista o pedido 18 

da Associação dos Moradores da Lagoa da Conceição, Sr. Erico. Com a palavra o Sr. Erico 19 

Neves -  informou aos conselheiros o porque da urgência, bem como os problemas que o caso 20 

vem trazendo aos moradores da região. Aberta a votação sobre a urgência de apreciação do 21 

referido processo, ficou decidido por unanimidade realizar reunião extraordinária se possível em 22 

janeiro para deliberar sobre o caso em questão.  Em continuação a pauta o Sr. Anderson colocou 23 

em votação a ATA referente ao mês de novembro. Aberta a votação a ATA foi aprovada por 24 

unanimidade. Sra. Marilei - pontuou sobre a aprovação da Conferência de Educação Ambiental. 25 

A conferência foi aprovada com ressalvas, devendo a Câmara Técnica de Educação Ambiental - 26 

CTEA remeter a programação ao conselho em fevereiro de dois mil e dezenove, oportunizando 27 

assim a possibilidade de opinar sobre a conferência. Sr. Cláudio - continuando a pauta deixou a 28 

apalavra com Sr. Lucas a fim de dar início ao julgamento dos processos. Sr. Lucas - 29 

PROCESSO N. 3/2012, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 10994, Autuado: E.F.DRUCK 30 

IMOVEIS LTDA, em seu parecer o relator Sr. Luiz opina pela procedência do recurso 31 

interposto, consequente anulação do AIA devido a inovação quanto à fundamentação, ausência 32 

de descrição dos fatos. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por maioria, o Sr. Anderson 33 

se deu por impedido. Recomendação de que a FLORAM avalie a lavratura de novo AIA ou a 34 

abertura de uma Ação Civil Pública referente ao caso, aprovado por maioria. Ou que tome as 35 

providências que achar pertinente, votaram o Sr. Lucas e o Sr. Amarildo. PROCESSO N. 36 

580/2012, AIA n. 10293, Autuada: LIZANDRA LIMA BIFANO, em seu parecer o relator Sr. 37 

Luiz opina pela improcedência do recurso interposto, devido a presunção de veracidade, 38 

mantendo a decisão de 1º grau e suas penalidades. VOTO-VISTA Sr. Lucas opina por erro na 39 

descrição sumária, entendendo que a infração ocorreu em terreno de marinha, votaram o Sr. 40 

Lucas, Sr. Marcio, Sra. Karine e Sr. Anderson. Com o parecer lido votaram a maioria, Sr. 41 

Cláudio, Sra. Myrna, Sr. Nivaldo, Sr. Amarildo, Sr. Vinicius, Sra. Marilei e Sra. Fabiane. 42 
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PROCESSO N. 50258/2007, AIA n. 9526, Autuado: ASSOCIACAO BENEF DOS EMP DA 43 

CELESC - ABCELESC, em seu parecer o relator Sr. Luiz opina pela providência parcial do 44 

recurso interposto, aplicando a prescrição intercorrente referente ao primeiro Auto de Infração 45 

Ambiental n. 9526, e mantendo a decisão de 1º grau referente aos Autos de Infração Ambiental 46 

n.s 11923 e 12098. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO 47 

N. 85/2014, AIA n. 13358, Autuada: GILVA GUIMARÃES DA SILVA, em seu parecer o 48 

relator Sr. Jorge Rodrigues opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão 49 

de 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. Devido aos parecer 50 

lidos foi solicitado ao Presidente da Câmara Técnica Jurídica - CTJ (Sr. Lucas) solicitar aos 51 

representantes da CTJ um maior detalhamento dos autos em primeiro parágrafo dos pareceres. 52 

PROCESSO N. 878/2014, AIA n. 14408, Autuado: CINTIA MARIA FERNANDES, em seu 53 

parecer o Sr. Luiz opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º 54 

grau. VOTO-VISTA (Sr. Cristiano) opina pela baixa dos autos a FLORAM para diligencia - não 55 

houveram votos. Aberta a votação o parecer lido do Sr. Luiz foi aprovado por unanimidade. 56 

PROCESSO N. 529/2013, AIA n. 12280, Autuada: VANDA MARINA BION, em seu parecer 57 

o relator Sr. Thiago opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º 58 

grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 59 

20505/2006, AIA n. 6784, Autuado: MARCELO SILVA, em seu parecer o relator Sr. Jorge 60 

Rodrigues opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. 61 

VOTO-VISTA (Sr. Lucas) opina pelo não reconhecimento do recurso interposto, uma vez que 62 

não fica comprovado anuência do autuado para apresentação do referido recurso, e ainda 63 

considero valida a notificação da decisão de 1º grau - aprovado por maioria. O parecer lido do 64 

(Sr. Jorge Rodrigues) votou a favor apenas o Sr. Vinicius. Sra Myrna solicitou que seja 65 

encaminhada uma mensagem de honra ao mérito à CTJ. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo 66 

item de pauta o Sr. Cláudio agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi 67 

encerrada as 16:31h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do 68 

COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos 69 

legais. 70 


