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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 10 DE SETEMBRO DE 2018 

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 14:21 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. Nelson Gomes 3 

Mattos Júnior representante da SMDU, Sr. Bruno Augusto Palha representante da FLORAM, 4 

Sra. Marilei Biletski Grams representante da SMS, Sr. Alexandre Francisco Bock representante 5 

da SMHSA, Sr. Marcio Ishihara Furtado representante da SMHSA, Sra. Karina da Silva de 6 

Souza representante da COMCAP, Sr. João Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, 7 

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

CDL, Sra. Fabiane Adressa Tasca representante da ACESA  e a Sra. Leana Bernadi 9 

representante do IAR. Como convidada a Sra. Mariana C. Hennemann representante da 10 

FLORAM. Sr. Nelson iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos os presentes, em 11 

seguida passou a palavra a convidada Sra. Mariana para a apresentação sobre o Plano Municipal 12 

de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - PMMA. Sra. Mariana - iniciou sua 13 

apresentação explicando o que é o PMMA, depois informou quem vai compor o grupo de 14 

trabalho. Explicou como será realizado o trabalho e a partir do diagnóstico é que teremos os 15 

resultados. Por fim informou aos demais que passará o endereço do Website construído a fim de 16 

dar transparência aos trabalhos que serão realizados, por e-mail, como também tentará trazer 17 

informações atualizadas nas futuras reuniões do COMDEMA. Em seguida foram feitos alguns 18 

questionamentos os quais foram devidamente respondidos. Sr. Nelson - agradeceu a presença da 19 

Sra. Mariana e seguindo a pauta passou a palavra ao Sr. Alexandre para realizar sua apresentação 20 

sobre a Segunda Conferência de Saneamento Ambiental. Sr. Alexandre - iniciou sua 21 

apresentação explicando os objetivos e como se iniciaram os trabalhos para a realização da 22 

Conferência. Apresentação da Segunda Conferência de Saneamento Ambiental estará disponível 23 

em PDF no site do COMDEMA. Em seguida detalhou como foi, e quais os resultados 24 

alcançados da Segunda Conferência. Após encerrada a apresentação foi aberto espaço para os 25 

questionamentos. Sra. Leana - e sobre o licenciamento das Marinas devido ao derramamento de 26 

óleo advindo das embarcações, causando o fenômeno chamado Águas Negras e Águas Cinzas, 27 

isso foi levantando em algum momento da Conferência? Após discussão sobre o assunto ficou 28 

decidido encaminhar ofício ao Conselho de Saneamento como também para a FATMA sobre a 29 

questão levantada, tendo em vista ser um assunto direcionado ao tema de esgotamento sanitário, 30 

e que não existe um regulamento para implantação de captação destes sedimentos. Sra. Leana - 31 

outra questão e sobre os caminhões limpa fossas, foi levantada alguma coisa nesse sentido? Sr. 32 

Marcio - quem licencia e a FATMA, mais parece que ha tentativas de tornar a CASAN o 33 

gerenciador deste problema, com o objetivo de fiscalizar para qual local esta indo/despejado este 34 

esgoto. Sr. Anderson - agradeceu a apresentação, e passou para a leitura da Resolução da Câmara 35 

Técnica de Educação Ambiental - CTEA. Tiago - foram feitos questionamentos na ultima 36 

reunião do COMDEMA, e estes foram levados a CTEA, agora esta aqui a Resolução novamente 37 

para a leitura uma vez que já foi aprovado em ultima reunião do Conselho. Sendo os 38 

questionamentos devidamente aceitos pela CTEA. Sr. Anderson - passando para o próximo 39 

ponto coloco em votação a aprovação da ATA referente ao mês de agosto, Aberta a votação a 40 

ATA foi aprovada por unanimidade. Com a palavra o Sr. João para dar inicio ao julgamento dos 41 

processos. Sr. João - PROCESSO N. 1601/2013, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 12970, 42 
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Autuado: WERNER LEONARDO DAMM, o processo foi retirado de pauta devido a falta de 43 

ficha de votação da Câmara Técnica Jurídica - CTJ, sendo que este deverá ser levado de volta 44 

para análise. PROCESSO N. 299/2014, AIA n. 11061, Autuada: DALVA GONÇALVES 45 

GOMES, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela improcedência do recurso interposto, 46 

mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. 47 

PROCESSO N. 52632/2007, AIA n. 9065, Autuado: RUBETI DE MELLO, em seu parecer o 48 

relator Sr. João opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. 49 

Aberta a votação o parecer foi aprovado pela maioria, sendo que a Sra. Fabiane - FIESC se 50 

absteve. PROCESSO N. 739/2012, AIA n. 11994, Autuado: ESPOLIO DE ODEVAR 51 

ANDRADE, em seu parecer o relator Sr. Jorge Rodrigues opina pela improcedência do recurso 52 

interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 53 

unanimidade. PROCESSO N. 2256/2013, AIA n. 10084, Autuado: CLEBER PEREIRA DE 54 

FIGUEIREDO, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela improcedência do recurso 55 

interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 56 

unanimidade. O restante dos processos foram retirados de pauta e serão apreciados na próxima 57 

reunião. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Anderson agradeceu a presença 58 

de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:00h. Esta ata foi redigida por Tiago 59 

Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos 60 

conselheiros para todos os efeitos legais. 61 


