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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 10 DE JULHO DE 2017 

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 14:32 horas na Sala de Reuniões do 1 

Ático da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano - 2 

SMDU, reuniu-se o COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, onde 3 

compareceram os seguintes conselheiros: Sr. Nelson Gomes Mattos Júnior-Presidente 4 

representante da SMDU, Sr. Cláudio Soares da Silveira representante da FLORAM, Sra. Marilei 5 

Bilitski Grams representante da SMS, Sr. Alexandre Francisco Bock representante da SMHSA, 6 

Sr. Nivaldo Pedreira Niehues Júnior representante da FATMA, Sr. Karina da Silva de Souza 7 

representante da COMCAP, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Sr. João Ricardo 8 

Padilha Santos representante da OAB/SC, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC,  Sr. 9 

Anderson Ramos Augusto representante da CDL, Sra. Myrna Murialdo representante do IAR, 10 

Sra. Leana Bernadi representante do IAR e Sr. Hélio Carvalho filho representante da UFECO, 11 

contamos também com a presença do Sr. Fernando Sartori, Procurador Municipal. O Presidente 12 

Sr. Nelson iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros e posteriormente passou a 13 

condução da reunião ao Secretario Geral Sr. Cláudio. Com a palavra o Sr. Cláudio informou a 14 

todos sobre a pauta de reunião, e apresentou o Sr. Fernando Sartori aos demais. Informou que foi 15 

apresentado em um evento sobre licenciamento ambiental ao Presidente do COMDEMA de 16 

Balneário Camboriú, sendo que surgiu o convite para compartilhar ideias na reunião do 17 

COMDEMA daquele município a ser realizada na quarta-feira doze de julho de dois mil e 18 

dezessete em Balneário Comburiu. Todos concordaram que o Sr. Cláudio deve ir a reunião. 19 

Posteriormente colocou em votação a ATA de junho, a qual foi aprovada por unanimidade. Por 20 

conseguinte passou a o tópico Resolução sobre Tratamento Esgoto Sanitário, elaborada pela área 21 

técnica da FLORAM junto com Vigilância Sanitária do Município, a qual foi apresentada aos 22 

demais conselheiros detalhadamente. Explicou o Sr. Cláudio da já existência de Normas 23 

Técnicas Brasileiras sobre tratamento de esgoto e acrescentou que a ideia da criação desta 24 

resolução e de apreciar novas tecnologias que estão sendo trazidas ao município, não destoando 25 

das Normas Técnicas já existentes mas sim complementando-as, sendo que para a aprovação 26 

será necessário apresentar documentos que comprovem a eficiência da tecnologia a ser 27 

empregada, sempre com a apresentação de documento conhecido como ART - Assinatura de 28 

Responsável Técnico, bem como pesquisas cientificas, memorial descritivo de calculo, eficiência 29 

prevista, manual de funcionamento, etc. Indagado sobre qual a metodologia a ser empregada 30 

para aprovação destas novas tecnologias, foi apresentado os seguintes pontos. Será criado um 31 

banco de dados junto ao sistema de rastreabilidade da Prefeitura para consulta da FLORAM e 32 

Vigilância Sanitária, sendo que será solicitada a aprovação da tecnologia através de processo 33 

aberto em qualquer Pró-Cidadão, e que poderá ser apreciado tanto pela área técnica da 34 

FLORAM, como também pela Vigilância Sanitária. Perguntado sobre quem será o responsável 35 

por fiscalizar estas novas tecnologias, ficou esclarecido que o requerente terá que apresentar 36 

relatórios de doze meses que comprovem a eficiência do sistema, e posteriormente após o 37 

licenciamento do empreendimento e sua implantação o sistema será monitorado por mais doze 38 

meses mediante analises de eficiência do sistema. A aprovação da concepção destes sistemas de 39 

tratamento de esgoto não especificados em norma precederão a aplicação em caso concreto.  40 

Colocada em votação a Resolução apresentada foi aprovada pela maioria tendo duas abstenções, 41 

sendo o Sr. Amarildo e a Sra. Fabiane. Com a palavra o Sr. João, representante da OAB e 42 

presidente da CTJ, que aproveitando a presença do Sr. Nelson, explicou a dificuldade encontrada 43 

pela Câmara Técnica Jurídica - CTJ, em dividi-la em três Câmaras ficando acordado em dividi-la 44 

em duas, bem como reoficiar as entidades participantes da CTJ, solicitando reunião com os 45 

gestores destas entidades,  por meio de ligação telefônica a ser realizada pelo Gabinete do 46 

Secretário da SMDU, para tratar da falta de presença daqueles que já foram nomeados como 47 

membros da CTJ. Posteriormente passando a palavra ao Sr. João a fim de dar prosseguimento a 48 
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pauta iniciaram-se os julgamentos dos processos. Foi esclarecido que três processos inclusos na 49 

pauta de julgamento foram retirados em função de já terem sido julgados pelo plenário, e o 50 

resultado destes julgamentos localizados pela Secretaria. Concedida a palavra ao Secretario 51 

Tiago foi relatado que devido ao pedido de um relatório sobre os processos que se encontram na 52 

Secretária foi apresentado um diagnostico preliminar, relatando que foram encontrados o número 53 

de setenta e três processos julgados mas com pendências de encaminhamentos cuja as soluções 54 

já estavam sendo realizadas. Com a palavra o Sr. João deu inicio ao julgamento dos processos. 55 

PROCESSO N. 44273/2009, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 10356, Autuado: BAR E 56 

RESTAURANTE FAMILIA MONTEIRO, a relatora Sra. Jaçana em seu parecer opina pela 57 

manutenção da decisão em 1º grau. Aberta a votação ficou aprovado o parecer, e dado por 58 

impedido o Sr. Anderson, representante do CDL. PROCESSO N. 33773/2010, AIA n. 10537, 59 

Autuado: ALLAN RODRIGUES DA FONSECA,  a relatora Sra. Jaçana em seu parecer opina 60 

por baixar os autos para devidas diligencias para Floram, para a notificação pessoal do autuado 61 

para apresentação de Alegações Finais, a fim de oportunizar a defesa sobre o agravamento da 62 

pena, realizando assim um novo julgamento em primeira instância. Em votação foi aprovado por 63 

unanimidade. PROCESSO N. 9029/2010, AIA n. 10762, Autuado: SÉRGIO LUIZ NUNES, 64 

em seu parecer o relator Sr. Thiago opinou pela nulidade do AIA n. 10762, devido decisão 65 

judicial em apenso aos autos, a qual decidiu pela nulidades do AIA, mas que fica ressaltado a 66 

reparação do dano. Aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 15782/2009, AIA n. 10109, 67 

Autuado: CONDOMÍNIO VILLAGE DAS ARAUCÁRIAS, em seu parecer o relator Sr. 68 

Cristiano opinou a favor da ilegalidade processual e devolução da multa paga. Em VOTO-69 

VISTA, o relator Sr. Thiago opinou pela prescrição intercorrente administrativa conforme 70 

Resolução 001/2016 - COMDEMA, como também devolução da multa paga pelo requerente. 71 

Sendo a data de prescrição: de vinte e quatro de abril de dois mil e nove até dois de julho de dois 72 

mil e treze. Em votação foi aprovado por unanimidade o VOTO-VISTA, sendo que a multa 73 

deve ser devolvida com seu valor corrigido, o Sr. Alexandre não concordou com o termo de 74 

correção do valor. Conforme decisão plenária e Resolução n. 001/2016 - COMDEMA, foi 75 

realizado o julgamento em bloco dos processos prescritos. PROCESSO N. 51448/2009, AIA n. 76 

10032, Autuado: ALDO MUNIZ PAES NETO,  a relatora Sra. Emanuela em seu parecer opina 77 

pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 78 

PROCESSO N. 36573/2007, AIA n. 8190, Autado: HERMINIO MANOEL VIDAL ME, a 79 

relatora Sra. Emanuela em seu parecer opina pela prescrição intercorrente administrativa 80 

conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 41975/2007, AIA n. 8197, 81 

Autuado: NERY CARLOS CORTINA, a relatora Sra. Emanuela em seu parecer opina pela 82 

prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 83 

PROCESSO N. 19959/2007, AIA n. 9158, Autuado: RONCHETTI CONSTRUTORA 84 

LTDA, a relatora Sra. Emanuela em seu parecer opina pela prescrição intercorrente 85 

administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 52868/2006, AIA 86 

n. 5149, Autuado:CARLOS FRANCISCO PAIXÃO, a relatora Sra. Emanuela em seu parecer 87 

opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 88 

Aberta a votação todos aprovados por unanimidade. PROCESSO N. 528/2013, AIA n. 12863 , 89 

Autuado: VALDECI JOÃO FELICIANO, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela 90 

prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 91 

PROCESSO N. 39784/2009, AIA n. 10025, Autuado: DANIEL DE SOUZA,  em seu parecer 92 

o relator Sr. Thiago opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 93 

001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 40903/2006, AIA n. 7022, Autuado: GILBERTO 94 

FRASCO MARRESE, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela prescrição intercorrente 95 

administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 107938/2011, 96 

AIA n. 10787, Autuado: AUGUSTO PAIVA FILHO em seu parecer o relator Sr. Thiago opina 97 

pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 98 
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PROCESSO N. 1729/2007, AIA n. 5988, Autuado: CALIOPE M. L. THESSING, em seu 99 

parecer o relator Sr. Thiago opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme 100 

Resolução 001/2016 - COMDEMA. Aberta a votação todos aprovados por unanimidade. 101 

PROCESSO N. 954/2013, AIA n. 7349, Autuado: DOMINGOS MANOEL MARQUES 102 

FILHO, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela prescrição intercorrente administrativa 103 

conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 684/2012, AIA n. 11993, 104 

Autuado: AERSON ANTONIO DAS CHAGAS, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela 105 

prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 106 

PROCESSO N. 5325/2008, AIA n.s 9212  e  6850, Autuado: CARLOS ALBERTO 107 

SCHINAIDER, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela prescrição intercorrente 108 

administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N.s 24611/2007  e  109 

28495/2010, AIA n.s 8243, 8246, 8510, 9109  e  13643, Autuada: NEUSI DE ASSIS FEIJÓ, 110 

em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela prescrição intercorrente administrativa 111 

conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 56051/2007, AIA n.s 8567  e  112 

9606, Autuada: ANGELA SAVAS DE BRITO SILVA, em seu parecer o relator Sr. Cristiano 113 

opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 114 

PROCESSO N. 47629/2007, AIA n. 7319, Autuado: CARLOS DOMINGOS VIEIRA, em 115 

seu parecer o relator Sr. João opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme 116 

Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 31730/2009, AIA n. 11596, Autuado: 117 

MARCELO BONACIN, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela prescrição 118 

intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 119 

35422/2009, AIA n. 6392, Autuada: MARIA TEREZINHA KNALL, em seu parecer a relatora 120 

Sra. Manuela opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - 121 

COMDEMA. Aberta a votação todos aprovados por unanimidade. PROCESSO N. 6705/2010, 122 

AIA n. 10518, Autuado: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA, em seu parecer o relator Sr. 123 

Pedro opina pela confirmação da sanção de advertência e declaração de perda do objeto da 124 

sanção de demolição. Em VOTO-VISTA oral o conselheiro Sr. João opina pelo conhecimento 125 

da prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 126 

Aprovado por unanimidade. Por fim o Sr. Cláudio solicitou ao presidente da CTJ que fossem 127 

apensado aos autos de  todos os processos, mesmo os prescritos, os termos de votação da CTJ, 128 

como também que seja especificado exatamente nos pareceres o período que foi identificada a 129 

ocorrência da prescrição, mencionando a data de inicio e de final desta. Por fim, ficou acordado 130 

pelo plenário que na próxima reunião será discutido as medidas para recondução de membros 131 

para o Conselho em função do termino do mandato de dois anos. Foi o Relatório. Sendo este o 132 

ultimo item de pauta o Secretário Geral agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A 133 

Reunião foi encerrada as 16:37h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário 134 

do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os 135 

efeitos legais. 136 


