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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 10 DE NOVEMBRO DE 2014 

Aos dez dias do mês de novembro 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 Bilistki Grams representante da SMS, Sr. 4 

Elsom Bertoldo dos Passos representante da SMHSA, Sr. Cândido Bordeaux Rego Neto 5 

representante do IPUF, Sr. Maj. Jardel Carlito da Silva representante da PMA/SC, Sr. João 6 

Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, Sra. Renata Martins Pacheco representante da 7 

UFSC, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC, Sr. Anderson Ramos Augusto 8 

representante da CDL, Sr. André Rotta representante da ACESA, Sra. Myrna Murialdo 9 

representante do IAR. O Secretário Geral do COMDEMA, Sr. Cláudio Soares da Silveira iniciou  10 

a reunião tratando sobre informes gerais trazendo a informação de que a Câmara Técnica 11 

Jurídica está realizando um esforço para trazer todos os processos que se encontram distribuídos 12 

aos seus representantes para julgamento até o final do presente ano de 2014. Seguindo com os 13 

Informes o Secretário geral informou que a Secretaria está preparando um relatório Final do Ano 14 

de 2014 para ser apresentado na última reunião ordinária do Mês de Dezembro, com um 15 

levantamento de tudo que foi feito pelo COMDEMA no ano de 2014, como apresentações 16 

realizadas, processos julgados e recomendações feitas pelo pleno. Conforme definido na última 17 

reunião, será enviado Ofício a FLORAM solicitando a presença do diretor de fiscalização para 18 

realizar uma apresentação sobre como funciona a fiscalização ambiental no município e quais os 19 

preparativos para a fiscalização durante a temporada de verão. A Sra. Myrna Murialdo pediu a 20 

palavra e informou os conselheiros que o CONSEMA está realizando um seminário que analisa a 21 

poluição gerada por energias eletromagnéticas, pois em 2012 começaram a chegar denúncias ao 22 

CONSEMA em relação à colocação de linhas de transmissão em áreas residenciais, a questão da 23 

colocação de antenas de transmissão em cima de edifícios, pois não existe ainda uma 24 

confirmação de que esta radiação à que estão expostas as pessoas que ficam abaixo dessas 25 

antenas não vão trazer algum prejuízo à saúde destas pessoas, então foi criada uma câmara 26 

técnica especial para estudar esta matéria, e como resultado do trabalho, em 2014 esta realizado 27 

uma parceria com o ministério público um seminário sobre este tema, onde as inscrições são 28 

gratuitas porém o número de vagas é limitado a 230 inscrições, esta é uma temática nova e 29 

embora o licenciamento ainda esteja sobre o âmbito estadual, em breve estará também na esfera 30 

municipal, sendo interessante aos representantes do COMDEMA, principalmente aos 31 

participantes da Câmara Técnica Jurídica que participassem do evento. Seguindo com os 32 

informes o Secretário Geral comunicou uma demanda que vem acontecendo na secretária de 33 

advogados que necessitam juntar documentos à processos que aguardam julgamento no 34 

COMDEMA, o Secretário Geral informou que uma instrução normativa esta sendo elaborada 35 

junto com a FLORAM para estabelecer uma rotina de recebimento destes documentos dentro da 36 

Secretaria do COMDEMA, e assim que regulamentado este enunciado estará disponível no site 37 

do COMDEMA junto com todos os outros documentos do conselho. Seguindo com a pauta de 38 

reunião o Secretário Geral pediu pela aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 13 de Outubro 39 

de 2014, após deliberação a ata foi aprovada por unanimidade. Seguindo com a pauta de reunião 40 

o Presidente da CTJ, Sr. João Ricardo Padilha Santos, relatou o Processo nº I 001208/2013 – 41 
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Autuado: JAIME JOÃO BERNARDES – AIA nº 13010 – Relator: Ronaldo Piovezan – 42 

UFECO –Em seu parecer o Relator opina pela manutenção das penalidades impostas na decisão 43 

de primeiro grau. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do 44 

parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ relatou Processo nº 048942/2005 – Autuado: 45 

AYRTON KANITZ – AIA nº 6882 – Relator: Ronaldo Piovezan – UFECO - Em seu parecer 46 

o Relator opina pela manutenção das penalidades impostas na decisão de primeiro grau. Foi o 47 

Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. O 48 

Presidente da CTJ relatou Processo nº 004498/2011 – Autuada: ZÓIA BACIUK GIGLIELMI 49 

RAMOS – AIA nº 10976 – Relator: Amarildo Marçal Nunes – CMF - Em seu parecer o 50 

Relator opina pela manutenção das penalidades impostas na decisão de primeiro grau. Foi o 51 

Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. O 52 

Presidente da CTJ relatou o Processo nº 51418/2006 – Autuado: JUVENTINO XAVIER DE 53 

SOUZA – AIA nº 4609 e AIA nº 7212 – Relator: João Ricardo Padilha Santos – OAB/SC - 54 

Em seu parecer o Relator opina pelo Reconhecimento da Prescrição Intercorrente do AIA nº 55 

4609 e 7212, nos termos do Enunciado nº 001/2013 CTJ/COMDEMA, bem como levantamento 56 

da inscrição CADIN, caso exista. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à 57 

aprovação do parecer por unanimidade, com a ressalva para que a FLORAM verifique se o 58 

zoneamento da área é classificado como ZEIS, área de interesse social, que o Processo seja 59 

remetido para a Secretaria de Habitação para as providências cabíveis. O Presidente da CTJ 60 

relatou o Processo nº 002054/2013 – Autuado: MARCELO CASSOL – AIA nº 11841 – 61 

Relatora: Maria Regina de Oliveira Heuer – SMDU – Em seu parecer a Relatora opina pela 62 

improcedência do AIA nº 11841, ficando condicionada a reforma do trapiche às autorizações 63 

pertinentes. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer 64 

por unanimidade, enfatizando que seja cancelada a multa imposta e que fique mantido o embargo 65 

até que o requerente receba as autorizações pertinentes para a reforma. O Presidente da CTJ 66 

relatou o Processo nº 043130/2009 – Autuado: VÂNIO JORGE ISOPPO – AIA nº 9382 E 67 

AIA nº 1762 – Relator: João Ricardo Padilha Santos – OAB/SC – Em seu parecer o relator 68 

opina: Pela manutenção dos AIA’s 9382 e 1762, com as seguintes ilações: a) Pela anulação do 69 

julgamento de 1º grau, ante ao desrespeito dos princípios constitucionais da ampla defesa do 70 

contraditório em face da ausência de intimação para alegações finais; b) Abertura de prazo para 71 

alegações finais e prosseguimento do feito com realização de novo julgamento de primeiro grau. 72 

Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por 73 

unanimidade. O presidente da CTJ relatou o Processo 000484/2012 – Autuado: CARLOS 74 

ROBERTO COELHO – AIA nº 11757 e 11767 – Relator: Lucas Maykot – OAB/SC – Em 75 

seu parecer o relator opina pela baixa dos autos à FLORAM para elaboração de laudo técnico, 76 

verificando: a) Se o corpo hídrico se trata de um talvegue para escoamento de águas pluviais; b) 77 

A existência e localização da nascente, caso existente c) A vazão aproximada do corpo hídrico 78 

no momento da vistoria e o índice pluviométrico dos dias anteriores à vistoria; d) Se o rio possui 79 

característica efêmera ou é perene; e) Caso o curso d’água seja perene se existe alguma 80 

obstrução no seu curso; f) A distância das estruturas em relação ao corpo hídrico; g) Se há 81 

alguma casa a jusante do imóvel do autuado. Após o laudo técnico, retorne os autos ao 82 

COMDEMA para prosseguimento do julgamento. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado 83 

pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ relatou o Processo 84 
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nº 42237/2010 – Autuada: ELIZABETH SOARES CEPPAS – AIA nº 11354 – Relator: 85 

Lucas Maykot – OAB/SC – Em seu parecer o relator opina: a) Pela anulação do AIA nº 11354, 86 

ante o vício insanável; b) A remessa dos autos à FLORAM para notificar a autuada com 87 

parâmetros técnicos para elaboração do Projeto de Recuperação da Área Degradada, a ser 88 

apreciado pela FLORAM, conforme solicitado à fl. 21 do Proc. 024026/2012; c) caso haja 89 

descumprimento do item acima, a tomada de medida administrativa cabível, visando a 90 

adequação do muro de contenção. Foi o Relatório. Em votação o plenário divergiu do parecer do 91 

relator e por 10 votos à 1 decidiu pela manutenção da decisão de primeiro grau, com ressalva a 92 

se realizar um estudo de viabilidade técnica no Projeto de Recuperação da Área Degradada, para 93 

saber o impacto ambiental da retirada das pedras do local. O Presidente da CTJ relatou o 94 

Processo nº 28702/2009 – Autuada: EVLAIR MUNIZ POLANO – AIA nº 10020 – Relator; 95 

João Ricardo Padilha Santos – OAB/SC – Em seu parecer o relator opina: a) Pela manutenção 96 

do AIA 10020/2009; b) Anulação do julgamento de 1º grau, ante ao desrespeito aos princípios 97 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. c) Baixar em diligência a FLORAM para 98 

elaboração de parecer técnico a fim de verificar a existência de dano ao meio ambiente, no 99 

tocante à margem de curso d’água, a sua perenidade ou se é efêmero; d) Restabelecimento de 100 

prazo para apresentação de defesa administrativa. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado 101 

pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ relatou o Processo 102 

35706/2005 – Autuada: VANIA LUCIA PAULI – AIA nº 6075 e 6636 – Relator: Amarildo 103 

Marçal Nunes – CMF – Em seu parecer o relator opina por baixar os autos em diligência à 104 

FLORAM para que informe se houve mudança no Zoneamento da área em questão e/ou sua 105 

adjacência, e a distância exata da residência em relação ao curso d’água. Foi o Relatório. Em 106 

votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade.  O presidente da 107 

CTJ relatou o Processo nº 103955/2011 – Autuada: DAGMAR UTA BORGES – AIA nº 108 

11389 – Relatora: Jaçanã Martins Bittencourt – OAB/SC – Em seu parecer a Relatora opina: 109 

a) Pelo provimento parcial do recurso interposto no sentido de anular a notificação por edital 110 

para a apresentação de alegações finais, bem como anular todos os demais atos que sobrevieram, 111 

dentre eles a decisão recorrida, para que a recorrente possa a partir da sua anulação apresentar 112 

em prazo hábil suas alegações; b) Pela remessa dos autos à FLORAM para reiterar ofício ao 113 

IPUF solicitando informações quanto à possível alteração no zoneamento do local objeto do AIA 114 

nº 11389. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário pela aprovação do parecer 115 

por unanimidade. Sendo este o último item da pauta de reunião o Secretário Geral agradeceu a 116 

presença de todos encerrando assim a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:26 horas. Esta ata 117 

foi redigida por Jonas Artur Hommerding, Administrador da Secretaria do COMDEMA, que a 118 

submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais.  119 


