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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 14 OUTUBRO DE 2019 

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 14:11 horas na Sala de Reuniões 1 

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

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

Nelson Gomes Mattos Júnior representante da SMDU, Sr. Cláudio Soares da Silveira 4 

representante da FLORAM, Sra. Marilei Biletski Grams representante da SMS, Sr. Alexandre 5 

Francisco Bock representante da SMI, Sr. Leandro Lino de Freitas representante do IPUF, Sra. 6 

Karla M. G. T. Straioto Spessatto representante do IMA, Sra. Tamara Aparecida Gaia 7 

representante da COMCAP, Sra. Rita de Cássia Rodrigues representante da COMCAP, Sr. Jorge 8 

Luiz Alves Rodrigues representante da OAB/SC, Sra. Patrícia Kotzias Aguiar representante da 9 

OAB/SC, Sr. Danilo Alves Milhone representante do CAU, Sra. Letícia Alburqueque 10 

representante da UFSC, Sr. Gustavo Ganz Seleme representante da FIESC, Sr. Cristiano da Luz 11 

Alves representante da CDL, Sra. Juliana do Carmo representante da ACESA, Sr. Paulo Douglas 12 

Pereira representante do IMV, Sra. Myrna Murialdo representante do IAR, Sr. Alencar Valmor 13 

Vigano representante da UFECO e o Sr. Ivânio Alves da Luz representante da UFECO. 14 

Convidados: Sr. Artur Fontes (advogado) e o Sr. Fábio Elias Texeira (advogado). Sr. Nelson - 15 

Presidente, iniciou a reunião desejando as boas vindas a todos e propôs uma breve apresentação 16 

individual tendo em vista a nova composição do Conselho. Devido a mudança na composição do 17 

Conselho foi proposto uma inversão de pauta, a qual todos acordaram. Assim iniciou-se uma 18 

breve apresentação de contextualização sobre o funcionamento do Conselho. Tiago - iniciou a 19 

apresentação informando o funcionamento do conselho e após detalhou um pouco sobre os 20 

julgamentos dos processos. Não houve perguntas. Sr. Cláudio - relatou sobre sua presença em 21 

uma Conferência realizada na cidade de Joinvile, na qual esteve presente, elencando a 22 

importância do funcionamento do Conselho e suas responsabilidades. Sr. Nelson - conforme 23 

pauta coloco em votação os cargos de Secretario Geral e Vice-Presidente do Conselho. Em via 24 

de regra o Vice-Presidente deverá ser um representante da sociedade civil, e o Secretario Geral 25 

tem a importância de acompanhar o andamento dos trabalhos na Secretaria Executiva do 26 

Comdema. Foi aberto a todos para se candidatar. Sr. Nelson - bem como não houve ninguém a se 27 

candidatar a Secretario Geral, foi proposto a recondução do Sr. Cláudio ao cargo. Aberta votação 28 

Sr. Cláudio foi aprovado como Secretario geral. Para Vice-Presidente como não houve também 29 

candidatos, e somente a Instituição do CDL se colocou a disposição, ficou decidido que o Sr. 30 

Anderson permanecerá com o cargo de Vice-Presidente, uma vez que o cargo é pessoal. 31 

Seguindo a pauta foi colocada a nova composição da Câmara Técnica Jurídica - CTJ. Sr. Jorge - 32 

como representante da CTJ explicou brevemente o funcionamento da CTJ para todos. Sr. Nelson 33 

- iniciou a leitura dos nomes: Representantes indicados pela OAB/SC - João Ricardo Padilha 34 

Santos; Jorge Luiz Alves Rodrigues; Manuela Kuhnem Hermenegido; Anaxágora Alves 35 

Machado Rates; Patrícia Kotzias Aguiar; Luiz Fernando Rossetti Borges; Pery Saraiva Neto; 36 

Gustavo Hermes de Oliveira; Eduardo Bastos Moreira Lima; Representante do CDL - Cristiano 37 

da Luz Alves; Representante da SMS - Thiago Apoliário Michelon; as indicações ficaram 38 

abertas para que os novos conselheiros possam indicar novos nomes. Os nomes lidos foram 39 

todos aprovados por unanimidade. Sr. Gustavo - informo que houve um equivoco da Fiesc, pois 40 

sempre fiz parte da CTJ e quero continuar, já a representatividade aqui no conselho é por parte 41 

da Fabiane, então vou solicitar que isso seja corrigido junto a Fiesc. As Instituições que 42 
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indicarem nomes para CTJ deverão: encaminhar e-mail a Secretaria Executiva do Comdema 43 

contento nome, telefone e e-mail do advogado. Sr. Nelson - coloco em votação a ATA referente 44 

ao mês de setembro. Aberta a votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Sr. Alexandre - 45 

realizou a apresentação sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos - PMRSU, falou 46 

sobre sua construção e seus objetivos, frisou que sua construção teve ajuda da sociedade civil. 47 

Apresentação disponível em PDF. Sr. Nelson - seguindo a pauta iniciou a leitura do ofício n. 48 

046/2019/DL/CMA, o qual versa sobre "Institui a Política Municipal de Licitações Sustentáveis 49 

e Dispõe sobre Critérios de Contratações Sustentáveis no Âmbito da Administração Pública 50 

Municipal de Florianópolis", projeto de lei 17569/2018. Após leitura foi decidido pela escolha de 51 

um relator para a matéria, assim o Conselho poderá se posicionar sobre o assunto. Continuando 52 

com a pauta iniciou-se a leitura do ofício n. 008/2019, o qual versa sobre pedido da Sra. Silvane, 53 

esta chefe do Departamento de Educação Ambiental da Floram e também Presidente da Câmara 54 

Técnica de Educação Ambiental - CTEA/COMDEMA,  solicitando apoio para participar do 55 

Seminário Nacional de Lançamento da Plataforma MonitoraEA, a qual ocorrerá em Brasília na 56 

data de treze de novembro de dois mil e dezenove. Seguindo a pauta Sr. Nelson primeiro pediu 57 

desculpas aos advogados presentes, devido a demora para inicio do julgamento, mas tínhamos 58 

em pauta temas que pediam urgência de deliberação pelo Conselho, após pediu licença e 59 

repassou o comando da reunião ao Secretário Geral Sr. Cláudio. Sr. Cláudio - explicou 60 

brevemente o modo de julgamento dos processos e passou a palavra ao Sr. Jorge para dar inicio a 61 

leitura dos pareceres. Sr. Jorge - PROCESSO N. 526/2016, Auto de Infração Ambiental 62 

(AIA) n. 15268, Autuado: ASSOCIAÇÃO DE BEACH TENNIS DA JOACA - ABTJOACA, 63 

em seu parecer o relator Sr. Luiz opina pela procedência do recurso interposto, pelos motivos 64 

expostos e consequente anulação do Auto de Infração Ambiental. Aberta a votação o parecer lido 65 

foi aprovado por unanimidade. Sra. Patrícia - PROCESSO N. 665/2014, AIA n. 10449, 66 

Autuado: HOTEL VALERIM FLORIANOPOLIS LTDA, em seu parecer a relatora Sra. 67 

Patrícia opina pela procedência do recurso interposto, e consequente anulação dos Autos de 68 

Infração Ambiental. Sr. Cláudio - primeiro esclareceu que o processo chegou a pouco tempo no 69 

Conselho, porém os vizinhos do autuado vieram ao Conselho pedir urgência na decisão, foi 70 

então deliberado o referido pedido e o processo hoje esta retornando para decisão final do 71 

Conselho. Em seguida iniciou seu Voto-Vista oral - eu voto divergente, estive lá como técnico e 72 

fiz o gerador funcionar, então presenciei e filmei, então eu acompanho a decisão de primeiro 73 

grau da Floram independente, por que na verdade o laudo técnico ele pode ser como está escrito 74 

ali, atestado pelo agente atuante e eu estava lá, então eu atestei o mal funcionamento do filtro da 75 

bomba, que eles corrigiram e alegaram, eles afirmaram na manifestação que a bomba estava mal 76 

regulada e depois eles regularam a bomba e instalaram o filtro, o filtro não estava lá, então por 77 

isso eu acompanho, como se diz salvo o melhor juízo, a decisão de primeiro grau da Floram, e 78 

não a decisão da Câmara Técnica Jurídica - CTJ. Então, quando for colocar em votação eu vou 79 

colocar as duas opções. Sr. Fábio - só que esta situação que você esta alegando agora ai, de que 80 

visualizou, isso tudo, não consta nos autos? No processo não há nada nesse sentido, isso ai é uma 81 

posição pessoal sua que você está trazendo hoje pra cá, que é fora do processo? Sr. Cláudio - 82 

pessoalmente eu estou justificando meu voto. Sr. Fábio - mas nós estamos aqui julgando um 83 

processo, aquilo que conta dos autos, e essa sua manifestação pessoal envolvendo esta situação 84 

de filmagem nada consta lá? Sr. Cláudio - não. Eu simplesmente estou dizendo, eu vou votar 85 
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favorável com a decisão da Floram. Sr. Fábio - mais ai você esta induzindo aos outros a votarem 86 

em uma situação que não existe dentro do processo. Sr. Cláudio - eu estou apenas justificando 87 

meu voto, argumentando meu voto, eu simplesmente vou acompanhar a decisão de primeiro 88 

grau. Sr. Fábio - primeiramente o Senhor não poderia fazer essa afirmação de que teria colocado. 89 

Cadê a filmagem pra nós ver? Teria a filmagem pra nós ver aqui? Isso tudo foi objeto de análise? 90 

E que o Senhor está induzindo as pessoas a uma situação que ela não existe no processo. Nós 91 

estamos aqui pra julgar o mundo dos autos. "Manifestações". Sr. Fabio - deixamos claro que isso 92 

não consta no processo. Sr. Cláudio - sim, isso não consta no processo. Eu simplesmente fiz uma 93 

argumentação para acompanhar a posição da Instituição da qual faço parte, e também para 94 

justificar meu voto como Conselheiro. Sr. Fábio - isso é possível relatar em ATA também? Sr. 95 

Claudio - sim, a reunião esta sendo gravada. Houve uma longa discussão sobre o assunto. 96 

Aberta a votação. Primeiro a votação para acompanhar a decisão de primeiro grau, Voto-Vista: 97 

votaram a favor FLORAM, SMI, UFECO, IAR, SMS e ACESA. Segundo a favor do parecer da 98 

CTJ: votaram a favor OAB/SC, CAU, UFSC, CDL, COMCAP e IMV. Se abstiveram IMA e 99 

IPUF. Tendo em vista empate, o voto de minerva é do Presidente ou Vice-Presidente, assim só 100 

na próxima reunião será possível ter uma decisão definitiva. Devido ao adiantado da hora Sr. 101 

Cláudio encerrou a reunião. Pauta de Julgamento suspensa. Sendo este o ultimo item de pauta o 102 

Sr. Cláudio agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as 16:23h. Esta ata foi redigida 103 

por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e 104 

aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais. 105 


