
 

 

     
 

                                                     Página 1 de 2 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 

Aos oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 14h16min, reunião "online" 1 

videoconferência, reuniu-se o COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 2 

Obs: reunião sem possibilidade de gravação estavam presentes os seguintes conselheiros: Sra. 3 

Mariana Coutinho Hennemann representante da FLORAM, Sra. Marilei Bilistki Grans 4 

representante da SMS, Sr. Marcio Ishihara Furtado representante da SMI, Sr. Alexandre 5 

Francisco Bock representante da SMI, Sr. Alexandre Felix representante do IPUF, Sr. Leandro 6 

Lino de Freitas representante do IPUF, Sra. Tâmara Aparecida Gaia representante da COMCAP, 7 

Sr. Ten. Carlos Eduardo Rosa representante da PMA, Sr. Jorge Luiz Alves Rodrigues 8 

representante da OAB/SC, Sr. Danilo Alves Milhome representante do CAU, Sra. Letícia 9 

Albuquerque representante da UFSC, Sr. Cristiano da Luz Alves representante da CDL, Sra. 10 

Stefania Hofmann Mohedano representante da ACESA, Sra. Leana Bernardi representante do 11 

IAR, e Sr. Alencar Valmor Vigano representante da UFEC. Como convidado Sr. Samuel Becker 12 

representante da FIESC. Sra. Mariana - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. Em 13 

Seguida conforme pauta de reunião iniciou a votação da ATA de janeiro. Aberta a votação a 14 

ATA foi  aprovada por unanimidade. Em continuação foi solicitado ao Conselho debater o 15 

Regime de Urgência da minuta de Resolução solicitado pelo Sr. Alencar via e-mail COMDEMA. 16 

Sr. Jorge - entendo por cautela, gostaria que o assunto fosse discutido em próxima reunião, e que 17 

a CTJ pudesse se pronunciar a respeito. Outra coisa na ATA de janeiro me parece que a Sra. 18 

Patrícia iria pedir manifestação da OAB/SC. Sr. Alencar - na verdade foi eu pedi a urgência, foi 19 

tanto assunto em regime de urgência, acho que me empolguei. Outro ponto é a resolução do 20 

CONAMA 303 que está em vigor, então acho que o pedido é valido. Retiro este pedido de 21 

urgência. Felix - referente a fala do amigo da OAB/SC, entendo que não há nada contra votar ou 22 

não o regime de urgência, acho que realmente nós devemos analisar com o devido cuidado, e 23 

adiantar que não existe nenhuma inovação na minuta de Resolução comparando-a com a 24 

legislação vigente. Outro ponto importante e que a Resolução visa trazer uma segurança jurídica 25 

ao município. Tiago - informo que em nenhum momento foi solicitado para a OAB/SC se 26 

manifestar sobre a Resolução. Felix - entendo que o seguimento (direito/OAB/SC) já foi 27 

representando no Grupo de Trabalho através da representação do Sr. Gustavo. Sra. Mariana - eu 28 

fico bastante angustiada porque a Resolução 303 CONAMA não está sendo aplicada, além de 29 

existir uma norma do Prefeito para acatar o parecer da Procuradoria Geral do Município. Outro 30 

ponto é que a partir do dia dezessete passa a valer a nova composição do COMDEMA, assim 31 

vejo que não poderemos discutir o assunto em uma próxima reunião. Sr. Alencar - estou em 32 

duvida porque existe uma Resolução 303 CONAMA vigente e que deve estar sendo aplicada, 33 

conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, bem como há uma Recomendação deste 34 

Conselho no mesmo sentido. Tenho minhas críticas á OAB/SC ambiental tendo em vista a 35 

ligação com a Instituição Floripa Sustentável.  Sr. Jorge - a gente não está se intrometendo, nós 36 

temos representação aqui no Conselho. Outro ponto é, quem deve cobrar da Floram a aplicação 37 

da Resolução 303 CONAMA é o Ministério Público, seja Estadual ou Federal, e não o 38 

COMDEMA. Sra. Mariana - se todos concordarem eu posso fazer uma apresentação para 39 

melhorar o entendimento. Sr. Felix - proponho que se realize a apresentação, e posteriormente 40 

fazemos um debate, e depois votamos pra ver se mantemos o caráter de urgência ou não. Longa 41 

discussão. Por fim decidiu-se por primeiro realizar uma apresentação sobre a minuta de 42 
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Resolução. Sra. Mariana - detalhou os trabalhos feitos, apresentou mapa de como irá ficar a 43 

metodologia de Topo de Morro no município, e posteriormente explicou a Nota Técnica. Ao fim 44 

tentou apresentar a todos vídeo do Professor João de Deus, o qual fez parte do Grupo de 45 

Trabalho/COMDEMA, e possui grande conhecimento sobre o tema. Iniciou-se breve discussão. 46 

Sra. Mariana - sendo assim temos duas proposições: Primeira – aguardar a próxima reunião e 47 

solicitar um parecer da Câmara Técnica Jurídica – CTJ; Segunda: aprovar o Regime de 48 

Urgência. Aberta a votação foi decidido por maioria votar a Resolução na data de hoje. Aberta a 49 

votação sobre a Resolução de Topo de Morro esta foi aprovada por maioria(Floram; PMA; SMS; 50 

SMI; IAR; IMV; ACESA; IPUF; UFSC; CAU; UFECO). Sr. Jorge - votou pela não aprovação 51 

com o texto apresentado. Sr. Cristiano - absteve-se. Ao fim ocorreu uma breve discussão sobre o 52 

futuro do Conselho, sendo que a partir do dia dezessete de fevereiro estará vigente a nova 53 

composição prevista. Foi o relatório. Sendo este o ultimo item de pauta a Sra. Mariana agradeceu 54 

a presença de todos e encerrou a reunião as 16h47min. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff 55 

de Santana, Secretário do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos 56 

conselheiros para todos os efeitos legais.  57 
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