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         CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 
 

 REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 11 DE AGOSTO DE 2014 

Aos onze dias do mês de Agosto de dois mil e quatorze, às 14:20 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, Srª. 4 

Patrícia Areias representante do IPUF, Sra. Karina da Silva de Souza representante da 5 

COMCAP, Sr. Glauber Brocker de Matos representante da PPA, Sr. João Ricardo Padilha Santos 6 

representante da OAB/SC, Sra. Renata Martins Pacheco representante da UFSC, Sra. Fabiane 7 

Nobrega representante da FIESC, Sra. Myrna Murialdo representante do IAR e Sr. Helio 8 

Carvalho Filho representante da UFECO. O Secretário Geral do COMDEMA, Sr. Cláudio 9 

Soares da Silveira abriu a reunião apresentando a pauta, e passando ao primeiro item de pauta O 10 

Secretário geral consignou que não pedirá pela aprovação a ata da reunião de 14/07/2014, pois 11 

foram feitas algumas mudanças no texto da mesma na forma de redigir pois na reunião passada 12 

algumas decisões da CTJ foram reformadas pelo pleno, então faremos da seguinte maneira, na 13 

primeira parte do processo virá a redação e a opinião da CTJ, que será considerado como 14 

relatório e após isto partiremos para a aprovação, onde será relatado todo o processo de 15 

aprovação, então fica claramente demonstrado a apresentação da CTJ e se acaso ocorrer uma 16 

divergência ela ficará claramente estabelecida na Ata, então encaminharemos a Ata com as 17 

respectivas mudanças e esta Ata do dia 14/07/2014 será colocada para aprovação junto com a 18 

Ata desta Reunião de 11/08/2014 na reunião se Setembro. Seguindo com o próximo Item de 19 

Pauta o secretário apresentou o Sr. David Sadowski representante do IPUF, Sr Elom Alano 20 

representante do IPUF, Sr. Evandro de Andrade representante do IPUF e Sr. César Floriano 21 

representante da UFSC que realizarão uma apresentação sobre Parques Lineares e o Parque do 22 

Mirante. Após a apresentação e as considerações dos Conselheiros, o Secretário Geral agradeceu 23 

a presença da Equipe do IPUF. Dando continuidade a pauta de reunião o Secretário Geral passou 24 

a palavra para o Presidente da CTJ , Sr. João Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, 25 

que informou aos conselheiros sobre a reunião realizada pela CTJ com a participação da Diretora 26 

de Fiscalização e da Assessora Jurídica da FLORAM, após as considerações sobre esta reunião o 27 

Presidente da CTJ deu início ao Julgamento dos Processos e relatou o PROCESSO 28 

nº27570/2006 – Requerente: DENISE OLIVEIRA MANZON – AIA nº 7664 – Relatora: 29 

Jaçanã Martins Bittencourt – OAB/SC – Em seu parecer a relatora opina: a) Pelo 30 

reconhecimento da prescrição intercorrente no procedimento de apuração do auto de infração nº 31 

7664 e consequentemente a extinção do referido processo (nº 27570/2006); b) Pela remessa dos 32 

autos à FLORAM para apuração de eventual responsabilidade funcional, caso haja indícios de 33 

culpa ou dolo de quem deu causa à prescrição, nos termos da Lei nº 8.112/1991 e do Enunciado 34 

01/2013 – CTJUR – COMDEMA; c) Independentemente da prescrição intercorrente, sugere-se a 35 

remessa dos autos à FLORAM para a propositura de Ação Civil Pública buscando a retirada da 36 

construção em solo non aedificandi e a reparação dos danos ambientais, cuja obrigação, frisa-se 37 

é imprescritível; Tratando-se de extinção do referido processo, opina-se pelo Arquivamento 38 

Administrativo do Feito.  Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à 39 

aprovação do parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ relatou o PROCESSO 30389/2010 40 

– Requerente: MAURÍLIO DAL GRANDE BORGES – AIA nº 10263 E AIA nº 10267 – 41 
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 Relator: Pedro de Menezes Niebuhr – IAR – Em seu parecer o Relator opina pelo parcial 42 

provimento do recurso para aplicar a penalidade de advertência em relação ao AIA nº 10.263 e 43 

para anular o auto de infração nº 10.267 e sua decisão de homologação. Em virtude do 44 

reconhecimento da prática de dano em vegetação nativa sem licença promovida pelo recorrente, 45 

voto pela remessa dos autos à FLORAM para exigir a apresentação de Plano Simplificado de 46 

Recuperação de Área Degradada no prazo de 30 dias, nos termos da decisão da autoridade 47 

julgadora em 1º grau. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do 48 

parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ relatou o PROCESSO 38570/2005 – 49 

Requerente: CRISTIANO MARCOS DE SOUZA – Relator: Lucas Maykot – OAB/SC - 50 

Pelo exposto, sugere-se a declaração da prescrição intercorrente dos autos de infrações 51 

ambientais ns. 2611/2005, e 8398/2010, devendo os autos ser remetidos à FLORAM para, nos 52 

termos do Enunciado COMDEMA n. 01/2013: a) extinguir o processo com base no auto de 53 

infração prescrito; b) a apuração da responsabilidade funcional, caso haja indícios de culpa ou 54 

dolo de quem deu causa à prescrição; c) propositura de Ação Civil Pública buscando a reparação 55 

de eventuais danos ambientais, cuja obrigação é imprescritível, priorizando os casos de maior 56 

relevância; d) arquivamento administrativo do feito. Foi o Relatório. Em votação ficou 57 

deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. Sendo este o último item da 58 

pauta de reunião o Secretário Geral agradeceu a presença de todos encerrando assim a reunião. A 59 

Reunião foi encerrada as 15:50 horas. Esta ata foi redigida por Jonas Artur Hommerding, 60 

Administrador da Secretaria do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos 61 

conselheiros para todos os efeitos legais.  62 


