
        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS 
 

 

 

 

     
 

                                                     Página 1 de 2 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 08 DE JULHO DE 2019 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 14:14 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. Mariana Fonseca Claro representante 5 

do IPUF, Sr. Karla M. G. T. Straioto Spessatto representante da FATMA, Sra. Karina da Silva de 6 

Souza representante da COMCAP, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Sr. Lucas 7 

Maykot representante da OAB/SC, Sr. Branda Vieira representante da UFSC, Sra. Carolina 8 

Bayer Gomes Gabral representante da ACESA e a Sra. Myrna Murialdo representante do IAR. 9 

Sr. Cláudio iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos os presentes. Em seguida 10 

conforme pauta de reunião deu inicio aos informes gerais. Provavelmente na próxima reunião 11 

teremos ou a apresentação do Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA, o qual deve ser 12 

aprovado por este conselho, ou, uma apresentação sobre os resultados da 1º Conferência de 13 

Educação Ambiental, e assim que possível faremos o convite para apresentação sobre o REURB. 14 

Gostaria de informa-los sobre a solicitação do projeto de pavimentação da Estrada Cristóvão 15 

Machado de Campos, o projeto chegou, porém por ser muito grande não foi possível o 16 

compartilhamento via e-mail, mas o disco está a disposição de todos os conselheiros. No entanto, 17 

informo que o Ministério Público Estadual abriu Inquérito Civil sobre o caso, o que pode 18 

ocasionar a mudança deste projeto. Outro ponto é sobre a solicitação a respeito do projeto de lei 19 

1705/2018, o qual versa sobre espaço para cães na praia. Este foi encaminhado por e-mail e esta 20 

impresso na Secretaria Executiva do COMDEMA a disposição de todos os conselheiros. Informo 21 

que a Floram foi contrario a este projeto, e ate onde sei o mesmo encontra-se suspenso devido a 22 

manifestação do pessoal da área da saúde. Sr. Lucas - pessoal em última reunião da Câmara 23 

Técnica Jurídica, devido a posicionamento contrario aos pareceres, firmou o seguinte raciocínio, 24 

de convida-los ara quem puder ou estiver afim prestigiar as reuniões da CTJ como ouvintes, 25 

entende-se que assim a interação entre Câmara e Conselho ficara muito melhor. Sr. Cláudio - 26 

aproveitando o assunto, em relação a última ATA a qual foi aprovada por e-mail, devido a 27 

Resolução n. 002/2019, sobre esgoto sanitário, eu gostaria de saber se o conselho agora ratifica o 28 

que foi decidido? Nenhuma observação feita. Seguindo, no final do mês de setembro termina o 29 

mandato dos conselheiros, então estamos providenciando a remessa dos ofícios a sua respectivas 30 

instituições no inicio do mês de agosto, assim em setembro já teremos a nomeação dos novos 31 

conselheiros. Sr. Alexandre - propôs realizar um debate rápido sobre a pavimentação da Estrada 32 

Cristóvão Machado de Campos. Sr. Amarildo - realizou um breve histórico sobre o assunto, por 33 

ser morador da região, e acompanhar a solicitação deste seu inicio. Sra. Mariana - informo que o 34 

IPUF também foi consultado sobre isso, e o que foi averiguado foi desrespeitado as limitações da 35 

possível via. Sr. Lucas - inicia a leitura dos pareceres.  PROCESSO N. 569/2014, Auto de 36 

Infração Ambiental (AIA) n. 13457, Autuado: ANDRE LUIZ WANDER DE TOLEDO, em 37 

seu parecer a relatora Sra. Jaçanã opina pelo provimento do recurso interposto, retornando os 38 

autos a Floram considerando a defesa interposta tempestiva, haja visto o autuado em recurso 39 

alegar que o AIA foi entregue a seu funcionário e que só teve ciência depois de alguns dias. 40 

Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 94/2014, AIA n. 41 

8642, Autuado: VALDIR ANTONIO HAUBERT, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina 42 
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pelo provimento da defesa interposta, anulação da infração e consequente arquivamento dos 43 

autos, tendo em vista já em caso semelhante Processo n. 93/2014, ficar comprovado que as obras 44 

foram realizadas pelo município. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. 45 

PROCESSO N. 1561/2013, AIA n. 12895, Autuado: JOSÉ MANOEL INÁCIO, em seu 46 

parecer o relator Sr. João opina pelo provimento parcial do recurso interposto, anulando a 47 

penalidade sobre o quesito "supressão de vegetação", uma vez que a fiscalização não traz 48 

material que comprove o ato, já referente a movimentação de terra opino pela penalidade de 49 

multa conforme Código Municipal de Obras. Sr. Lucas - Voto-Vista, opino contra a penalidade 50 

de multa conforme Código Municipal de Obras, uma vez que este foge da competência do órgão 51 

ambiental, sendo responsável o órgão urbanístico. Aberta a votação o Voto-Vista foi aprovado 52 

por unanimidade. PROCESSO N. 35706/2005, AIA n. 6075, Autuada: VANIA LUCIA 53 

PAULI, em seu parecer o relator Sr. Amarildo opina pelo provimento parcial do recurso 54 

interposto, anulação do julgamento em 1º grau, haja vista "bis in idem", fato novo mudança de 55 

zoneamento, e aplicação da penalidade de multa conforme artigo 37 do decreto Federal 56 

3179/1999. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 57 

47886/2010, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 11402, Autuado: ALEIXO COM DE 58 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pelo parcial 59 

provimento do recurso interposto, corrigindo a tipificação do Auto de Infração Ambiental, 60 

consequente redução do valor da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e deferindo a 61 

celebração de Termo de Acordo de Compromisso conforme Código Estadual do Meio Ambiente 62 

lei 14675/89. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por maioria. Sr. Cláudio votou contra, 63 

tendo em vista a Floram não seguir o Código Estadual, e sugeriu manter somente a redução da 64 

multa. PROCESSO N. PROCESSO N. 41648/2010, AIA n. 10546, Autuado: INACIO 65 

MAYKOT, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela ocorrência da prescrição 66 

intercorrente conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA/CTJ. Aberta a votação o parecer lido 67 

foi aprovado por maioria. Sr. Lucas se deu por impedido. PROCESSO N. 58669/2008, AIA n. 68 

13602, Autuado: PABLO ARRIECHE DUTRA, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina 69 

pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA/CTJ. 70 

PROCESSO N. 25449/2008, AIA n. 9328, Autuado: DEOLINDA CAMPOS, em seu parecer a 71 

relatora Sra. Anaxágora opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 72 

001/2016 - COMDEMA/CTJ. PROCESSO N. 53542/2010, AIA n. 10876, Autuada: ELOISA 73 

NEVES MENDONÇA, em seu parecer o relator Sr. Luiz opina pela ocorrência da prescrição 74 

intercorrente conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA/CTJ. PROCESSO N. 58349/2008, 75 

AIA n. 9232, Autuado: PEDRO BILCK, em seu  parecer o relator Sr. Rodrigo Walter opina 76 

pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA/CTJ. 77 

Aberta a votação dos pareceres lidos em bloco, por tratarem de prescrição, foram aprovados por 78 

unanimidade. Devido ao adiantado da hora Sr. Cláudio encerrou a reunião. Pauta de Julgamento 79 

suspensa. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Cláudio agradeceu a presença de todos e 80 

encerrou a reunião as 16:33h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do 81 

COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos 82 

legais. 83 


