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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 13 DE JUNHO DE 2016 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 14:30 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. Alexandre Felix representante do 5 

IPUF, Sr. Nivaldo Pedreira Niehues Júnior representante da FATMA, Sra. Karina da Silva de 6 

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

Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC. Sra. Patrícia Sarquis Herden representante do 8 

CAU/SC, Sra. Renata Martins Pacheco representante da UFSC, Sra Fabiane Nóbrega 9 

representante da FIESC, Sr. Anderson Ramos Augusto representante da CDL, Sra. Myrna 10 

Murialdo representante do IAR e Sr. Hélio Carvalho filho representante da UFECO. O Secretário 11 

Geral Cláudio Soares da Silveira iniciou a reunião tratando sobre informes gerais, o Sr. 12 

Alexandre Francisco Bock pediu a palavra e informou aos conselheiros que no dia 10/06/2016 13 

ocorreu uma reunião de um grupo de técnicos e executivos da prefeitura, e informou que este 14 

grupo está coordenando um trabalho para combater os focos do mosquito Aedes Aegypti no 15 

município, e os focos foram encontrados junto as áreas de descarte de resíduos sólidos do 16 

município que são pontos viciados, em que a COMCAP recolhe o resíduo porém no dia seguinte 17 

já está lá novamente o resíduo em um ciclo vicioso, com respeito a isto o grupo técnico 18 

visualizou uma proposta de transformar algumas regiões do município em ecopontos, que são 19 

estruturas de coleta de resíduos volumosos, recicláveis e de construção civil de forma 20 

centralizada, para que o munícipe possa ter um local adequado para descartar seus resíduos que 21 

não vão pra coleta domiciliar convencional. Ocorre que o município conta com poucos recursos 22 

no momento devido a atual crise financeira do país, a respeito disto, uma das soluções seria 23 

tentar utilizar um recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente, sendo esta  a questão de trazer 24 

este debate para o COMDEMA. O Secretário Geral consignou que está marcada uma reunião do 25 

Secretariado Municipal para tratar sobre esta questão e que seria prudente aguardar os 26 

desdobramentos desta reunião para discutirmos  no pleno. O Sr. Alexandre Felix do IPUF pediu 27 

a palavra e consignou que nesta semana ocorrerá uma audiência pública distrital do plano diretor 28 

nos ingleses e na próxima semana no distrito sede continente e como são dois pontos bem 29 

complexos em termos de descarte ilegal de resíduos, gostaria de convidar aos representantes do 30 

COMDEMA que se fizessem presentes nestas audiências públicas distritais e que efetuassem 31 

manifestações solicitando encaminhamentos em relação à questão dos resíduos e de saúde 32 

pública para que isto possa vir ao encontro de alguma política pública deste plano diretor que 33 

esta sendo elaborado. Após os informes e seguindo com a pauta o Secretário Geral pediu pela 34 

aprovação da Ata da Reunião do dia 08/05/2016, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 35 

Dando Prosseguimento o Secretário Geral passou a palavra para o Sr. Alexandre Felix do IPUF 36 

que realizou uma apresentação sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança –EIV no município. O 37 

Secretário Geral informou que voltou a fazer parte da Câmara de Análise de Recursos do 38 

CONSEMA como suplente da ANAMA, e atuando lá verificou que atualmente foi realizada uma 39 

mudança no estatuto do CONSEMA que regulamentou um procedimento onde a Câmara 40 

Jurídica julga diretamente os processos, não mais trazendo a discussão dos mesmos ao pleno do 41 

conselho, em outras palavras o CONSEMA delegou o poder de julgamento dos processos 42 
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totalmente para a sua Câmara Jurídica. A respeito disto o Secretário Geral questionou se os 43 

conselheiros do COMDEMA têm interesse que se realize um estudo para ver se algo parecido 44 

pode ser feito neste conselho. Após deliberação o pleno concordou que se fizesse este estudo 45 

para verificar se alguma melhoria pode ser feita neste sentido. Dando prosseguimento o 46 

Presidente da CTJ relatou o Processo nº5345/2010 - AIA nº10759 - Autuado: LUIZ 47 

ALBERTO BRINHOSA - Relator: Pedro Menezes Niebuhr – IAR – Em seu parecer o 48 

relator opina pelo provimento do recurso, ante o agravamento da penalidade sem a necessária 49 

ciência prévia do recorrente, para cancelar a sanção de multa, confirmar a sanção de advertência 50 

e declarar a perda de objeto da pena de demolição, ante ao desfazimento voluntário da 51 

benfeitoria. Foi o Relatório. Em votação o pleno deliberou pela aprovação do parecer por 52 

unanimidade. Dando prosseguimento o Presidente da CTJ relatou o Processo nº0526/2004 - 53 

AIA nº5342 - Autuado: LUIZ ESPINDOLA SILVANO - Relator: Rodrigo Walter – 54 

OAB/SC – Em seu parecer o relator opina pelo reconhecimento da prescrição intercorrente para 55 

o auto de infração nº5342/2004, devendo os autos serem remetidos à FLORAM para 56 

atendimento do Resolução COMDEMA nº001/2016. Foi o Relatório. Em votação o pleno 57 

deliberou pela aprovação do parecer por unanimidade. Dando prosseguimento o Presidente da 58 

CTJ relatou o Processo nº40390/2006 - AIA nº7363 - Autuado: SILVANO DOMINGOS 59 

RAULINO - Relator: Rodrigo Walter – OAB/SC – Em seu parecer o relator opina pelo 60 

reconhecimento da prescrição intercorrente para o auto de infração nº7363/2006, devendo os 61 

autos serem remetidos à FLORAM para atendimento do Resolução COMDEMA nº001/2016. 62 

Foi o Relatório. Em votação o pleno deliberou pela aprovação do parecer por unanimidade. 63 

Dando prosseguimento o Presidente da CTJ relatou o Processo nº45429/2009 - AIA nº13693 - 64 

Autuado: ADÃO VAZ DA SILVA - Relator: Jaçanã Martins Bittencourt – OAB/SC – Em 65 

seu parecer o relator opina pelo reconhecimento da prescrição intercorrente para o auto de 66 

infração nº13693/2009, devendo os autos serem remetidos à FLORAM para atendimento do 67 

Resolução COMDEMA nº001/2016. Foi o Relatório. Em votação o pleno deliberou pela 68 

aprovação do parecer por unanimidade. Dando prosseguimento o Presidente da CTJ relatou o 69 

Processo nº13339/2006 - AIA nº7651 - Autuado: JOÃO BATISTA SILVA - Relator: 70 

Rodrigo Walter – OAB/SC – Em seu parecer o relator opina pelo reconhecimento da prescrição 71 

intercorrente para o auto de infração nº7651/2006, devendo os autos serem remetidos à 72 

FLORAM para atendimento do Resolução COMDEMA nº001/2016. Foi o Relatório. Em 73 

votação o pleno deliberou pela aprovação do parecer por unanimidade. Dando prosseguimento o 74 

Presidente da CTJ relatou o Processo nº34631/2009 - AIA nº0904 - Autuado: LUIZ 75 

HENRIQUE BOABAID- Relator: Gustavo Ganz Seleme – FIESC – Em seu parecer o relator 76 

opina pelo reconhecimento da prescrição intercorrente para o auto de infração nº0904/1999, 77 

devendo os autos serem remetidos à FLORAM para atendimento do Resolução COMDEMA 78 

nº001/2016. Foi o Relatório. Em votação o pleno deliberou pela aprovação do parecer por 79 

unanimidade com observação da Conselheira Myrna Murialdo do IAR que observou que 80 

algumas das datas do relatório estão equivocadas. Dando prosseguimento o Presidente da CTJ 81 

relatou o Processo nº43768/2006 - AIA nº6526 - Autuado: JOÃO FRANCISCO DA ROSA 82 

Relator: Rodrigo Walter – OAB/SC – Em seu parecer o relator opina pelo reconhecimento da 83 

prescrição intercorrente para o auto de infração nº6526/2006, devendo os autos serem remetidos 84 

à FLORAM para atendimento do Resolução COMDEMA nº001/2016. Foi o Relatório. Em 85 
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votação o pleno deliberou pela aprovação do parecer por unanimidade. Dando prosseguimento o 86 

Presidente da CTJ relatou o Processo nº33733/2009 - AIA nº6712 - Autuado: JOÃO PAULO 87 

STEINBACH - Relator: Gustavo Ganz Seleme – FIESC – Em seu parecer o relator opina 88 

pelo reconhecimento da prescrição intercorrente para o auto de infração nº6712/2009, devendo 89 

os autos serem remetidos à FLORAM para atendimento do Resolução COMDEMA nº001/2016. 90 

Foi o Relatório. Em votação o pleno deliberou pela aprovação do parecer por maioria com 91 

abstenção dos representantes do IPUF e da CMF. Dando prosseguimento o Presidente da CTJ 92 

relatou o Processo nº16616/2006 - AIA nº2790 - Autuado: LUIS ANDRÉ PARISE - Relator: 93 

Gustavo Ganz Seleme – FIESC – Em seu parecer o relator opina pelo reconhecimento da 94 

prescrição intercorrente para o auto de infração nº2790/2006, devendo os autos serem remetidos 95 

à FLORAM para atendimento do Resolução COMDEMA nº001/2016. Foi o Relatório. Em 96 

votação o pleno deliberou pela aprovação do parecer por unanimidade. Dando prosseguimento o 97 

Presidente da CTJ relatou o Processo nº33922/2009 - AIA nº10402 - Autuado: GOMES 98 

ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Relator: Rodrigo Walter – 99 

OAB/SC – Em seu parecer o relator opina pelo reconhecimento da prescrição intercorrente para 100 

o auto de infração nº10402/2009, devendo os autos serem remetidos à FLORAM para 101 

atendimento do Resolução COMDEMA nº001/2016. Foi o Relatório. Em votação o pleno 102 

deliberou pela aprovação do parecer por unanimidade. O Secretário Geral solicitou ao Presidente 103 

da CTJ para que nos próximos pareceres da CTJ, conste o prazo da prescrição intercorrente, 104 

grifado em negrito, tanto na ementa quanto na conclusão final do Parecer. Sendo este o ultimo 105 

item de pauta o Secretário Geral agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião 106 

foi encerrada as 16:40h. Esta ata foi redigida por Jonas Artur Hommerding, Secretário Executivo 107 

do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os 108 

efeitos legais. 109 


