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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 09 DE ABRIL DE 2018 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 14:22 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. Marielei Biletski Grams representante da SMS, Sr. 4 

Alexandre Francisco Bock representante da SMHSA, Sr. Nivaldo Pedreira Niehues Júnior 5 

representante da FATMA, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Sr. Lucas Maykot 6 

representante da OAB/SC, Sra. Fabiane Andressa Tasca representante da ACESA, Sr. Paulo 7 

Douglas Pereira representante do IMV, Sra. Myrna Murialdo representante do IAR, Sra. Leana 8 

Bernardi representante do IAR e Sr. Fernando Coelho Correia representante da UFECO. 9 

Também se fez presente o advogado Sr. Pedro de M. Niebuhr. Sr. Cláudio iniciou a reunião 10 

reforçando o aviso encaminhado por email, esclarecendo que devido a um choque de agenda 11 

tivemos que adiar a apresentação da CASAN. A CASAN já confirmou que vai fazer, acho bem 12 

promissor e interessante porque eles começaram as obras agora, e nós como órgão ambiental do 13 

município não sabemos nada do projeto, não conhecemos nenhuma entidade técnica que tenha 14 

feito alguma manifestação consistente por conhecer o projeto, nem o CREA, nem "ABIS", nem 15 

ACESA, então é uma coisa que esta bem no limo ne, então é interessante que a gente consiga 16 

implementar esta questão da data, mais eu vou deixar para discutir a questão da data para depois 17 

porque vai precisar da aprovação do pleno, então ai a gente fez uma mudança de pauta 18 

trouxemos a apresentação do Bandeira Azul pra hoje, e vamos tentar então jogar a apresentação 19 

da CASAN pra primeira reunião ordinária nossa do mês que vem, mês de maio deste que depois 20 

seja aprovada aqui, então eu passo a palavra para nossa colega da Bandeira Azul. Sra. Leana - 21 

Boa Tarde! Então a ideia hoje e falar pra vocês um pouco sobre o que é o movimento da 22 

Bandeira Azul, até porque a gente esta dento um movimento maior no Estado, de praias e 23 

marinas interessados, a gente tem a primeira embarcação aqui em Florianópolis com o selo 24 

Bandeira Azul então a ideia e apresentar para o Conselho, o que é? E do que se trata? E porque a 25 

gente esta trabalhando nisso? O que é Bandeira Azul? Bandeira Azul é um reconhecimento que 26 

se dá para gestores que fazem o movimento em pró da conservação, então, gestor público nos 27 

casos das praias e empresários no caso das marinas e operadores de barcos de turismos, ele é o 28 

mais reconhecido no mundo ele esta presente em quarenta e cinco países é iniciou a trinta e um 29 

anos atrás em mil novecentos e oitenta e sete, é uma proposta de gestão, confere um selo pra 30 

marinas, praias e barcos, é voluntario o gestor público ou o empresário tem a opção de aderir não 31 

é obrigatório, a metodologia dele esta disponível na internet e todos podem trabalhar a 32 

metodologia mesmo antes de se inscrever. O objetivo principal do programa é a mudança de 33 

comportamento através da Educação Ambiental, então o foco e atingir a todos, gestores, 34 

comunidade, usuários de marinas, de praias, empresários sempre incentivando a proteção 35 

ambiental através da Educação Ambiental e promovendo a resolução de conflitos, porque em 36 

praias principalmente a gente tem bastante conflitos de uso, e a busca sempre pelo turismo 37 

sustentável. Então, o que nós somos? Quem é esse povo falando de Bandeira Azul por ai? Nós 38 

estamos todos sobre a tutela da FEE, que é a Fundação para Educação Ambiental é um nome 39 

internacional, a sede deles é em Copenhague na Dinamarca, e em cada país eles credenciam uma 40 

ING para ser representante todos os programas da FEE tem como foco na Educação Ambiental. 41 

A Educação Ambiental por desenvolvimento sustentável, com todos os programas da FEE são 42 
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setenta e seis países envolvidos com um representante em cada país para não haver confusão de 43 

que cada país tenha duas ou três formas de fazer os programas, no Brasil o IAR é representante 44 

deste de dois mil e seis, nós começamos o credenciamento em dois mil e quatro, fomos aceito em 45 

dois mil e cinco e terminamos o treinamento em dois mil e seis, são cinco programas da FEE que 46 

nós podemos trabalhar, e com os cinco programas nós coprimos os objetivos do 47 

desenvolvimento sustentável. Então o Bandeira Azul foi o programa que a FEE iniciou primeiro, 48 

na busca pela certificação das praias, em seguida começaram a certificar marinas e depois agora 49 

por ultimo barcos, o segundo programa da FEE é o Eco Escolas esse que a Myrna mencionou 50 

agora que a gente já propôs para o município, pode ser como pode não ser que eles estejam 51 

falando, até porque ele não é um programa que é caro, eu falar um pouquinho dos quatros depois 52 

eu foco no Bandeira Azul. Então o programa Eco Escolas ele é baseado na Agenda 21, ele é uma 53 

proposta para ensino formal ele começa em escolas e vai ate a universidade onde tem o Eco 54 

Campos, são sete passos que os alunos tão para melhorar a gestão ambiental da instituição ele 55 

conecta todas as escolas envolvidas de todos os países através de uma grande rede, então seu 56 

aluno ou professor pode estar trocando ideias com qualquer outro dos sessenta e sete países 57 

envolvidos. O programa Chave Verde é para hotéis, centro de eventos e atrativos turísticos e que 58 

a gente ainda não começou no Brasil, a proposta é começar a partir do final desde ano, ano que 59 

vem. O programa Aprendendo sobre Florestas, e o programa Jovem Repórter também são 60 

voltados para a educação  não necessariamente no ensino formal, o Programa Aprendendo sobre 61 

Florestas iniciou com o plantio de mudas, e hoje ele vai um pouco mais além do que só plantar 62 

mudas, e o Jovens Repórteres é um programa que é uma grande competição abre aspas sobre 63 

matérias envolvendo o meio ambiente, então esta em trinta e cinco países e todo ano é feita uma 64 

eleição das melhores reportagens, então pode ser vídeo, texto todos os meios. Então são esses os 65 

cinco programas da FEE que nós podemos desenvolver no Brasil, hoje nós estamos tocando o 66 

Bandeira Azul, o Eco Escolas, o Aprendendo Sobre Florestas e o Jovem Repórteres. Como 67 

funciona o Bandeira Azul? Todos que se inscrevem no programa passam pela fase piloto, e ela 68 

não pode passar de dois anos. Vamos falar especificamente de praias pra simplificar, porque e 69 

mais ou menos o mesmo modelo para marinas e barcos também. Você se inscreve na fase piloto, 70 

recebe o relatório e ai você tem dois anos para cumprir este relatório, esse prazo é máximo mais 71 

ele pode ser cumprido em um mês se a praia estiver pronta dependendo do calendário anual, o 72 

que não pode é passar de dois anos porque a gente já teve prefeitura que ficou muito feliz na fase 73 

piloto ai depois queria continuar falando que estava ali no Bandeira Azul mas não fazia nada. 74 

Então não pode passar de dois anos, a gente tem sempre um workshop em maio onde a gente 75 

reuni todo mundo para discutir as questões as dificuldades, a nossa grande dificuldade que será 76 

discutido este anos será a Educação Ambiental, porque eles só estão fazendo limpeza de praia, 77 

limpeza de praia, e isso não basta mais. Em junho a gente recebe a documentação de todos os 78 

candidatos, ai a gente faz uma avaliação e uma visita em todos os candidatos pra ver o que 79 

realmente foi feito, em julho o júri nacional se reuni em Brasília pra avaliar estas inscrições, e 80 

todos que forem aprovados vão para o júri internacional que se reúne em setembro, o resultado 81 

final sai em outubro e o hasteamento das Bandeiras em novembro ou dezembro. Então você 82 

entra na fase piloto e fica aqui flutuando, ai quando você esta pronto você entra neste calendário 83 

aqui o, passa workshop, avaliação mais a entrega da documentação e só para quem realmente vai 84 

pedir a bandeira. Então é mais ou menos um ciclo, solicita a adesão, a gente faz a visita técnica, 85 
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entrega o relatório de documentação a prefeitura avalia se vale a pena entrar na avaliação, ai a 86 

gente aceita na fase piloto, faz as adequações, encaminha as documentações, e avaliado pelos 87 

dois júris, recebe a Bandeira, mantém os critérios a serem cumpridos, ai chega esta época do ano 88 

solicita a Bandeira de novo, e ai continua nesse núcleo aqui, e todos os anos as praias, marinas e 89 

barcos são reavaliados, então não ficam esquecidos ou abandonados longe dos olhos da 90 

coordenação. Nosso júri nacional hoje é o próprio Instituto Ambientes em Rede, Secretaria do 91 

Patrimônio da União, Ministério do Meio Ambiente do Turismo, SOS Mata Atlântica, Agência 92 

Costeira, SOPRASA, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático que é quem reúne todos os 93 

grupos de salvamento dos corpos de bombeiros, foco em guarda vidas, e a CATIAMAR que é 94 

uma Associação de Marinas, de gestão náutica que também nós auxilia nas avaliações das 95 

marinas. Ai tem o júri internacional que é a própria FEE, Programa das Nações Unidas do Meio 96 

Ambiente, Organização Mundial do Turismo, da Saúde, União Internacional da Conservação da 97 

Natureza, União Europeia da Conservação Costeira, e ILS é o que seria a SOPRASA só que em 98 

nível internacional, que é a Federação Internacional de Salvamento Aquático, a ECOME também 99 

é uma associação internacional da industria náutica e o programa "River Thecnol" que avalia as 100 

praias com barreiras de corais, que nem todas no Brasil tem, mais sempre que tem elas tem que 101 

cumprir os critérios específicos para barreiras de corais. Rapidinho sobre os critérios, são, acho 102 

que ate aumentou este ano, acho que são trinta e cinco critérios pra praias, ele tem quatro temas 103 

principais que é Educação e Formação Ambiental, Qualidade da Água, Gestão Ambiental e 104 

Segurança e Equipamentos, eu não vou entrar no mérito do que são os critérios porque se não a 105 

gente ia demorar muito tempo. Pra marinas são trinta e oito critérios, que é Educação e 106 

Formação Ambiental, Qualidade da Água um pouquinho mais, não dão restritivos como os da 107 

praias, porque marinas não são locais para banhos, Gestão Ambiental, Segurança, Equipamento, 108 

Responsabilidade Social e Corporativa, e Envolvimento Social Comunitário. Pra embarcações de 109 

turismo, que é a categoria mais recente que a gente tem, começou a dois anos, são quarenta e 110 

cinco critérios gerais que envolvem Educação Ambiental, Formação Ambiental, Gestão 111 

Ambiental, Segurança e Serviços, e Responsabilidade Social, e Turismo Responsável, nos casos 112 

das embarcações algumas realizam atividades muito específicas como observação de baleia, 113 

mergulho, observação de aves, de foca e pesca recreativa, então a gente tem critérios específicos 114 

para esta atividades realizadas, até porque observação de baleia, e mergulhos tem normas 115 

internacionais que tem que ser cumpridas independente da certificação ou não, então elas estão 116 

também elencadas nos critérios. Então no mundo este é o quadro que a gente tem, que é o site 117 

internacional, que é blueflag.globo, os pontinhos azuis são as praias e os verdinhos são as 118 

marinas e os vermelhinhos são os barcos, a gente tem bem menos barcos, mais esse mapa você 119 

tem que abrir ele pra poder enxergar mais porque ele esta muito concentrado, então como vocês 120 

podem ver quase tudo esta na Europa porque foi onde o programa começou, começou na França, 121 

ele só saiu da Europa em dois mil e um quando entrou a África do Sul e depois ele se tornou 122 

global e foi para outros países. Então mais ou menos uma imagem de como esta o programa hoje 123 

são quase quatro mil e quatrocentas Bandeiras distribuídas em quarenta e cinco países, a gente 124 

tem números muito expressivos como a Espanha por exemplo que tem quase seiscentas praias, 125 

tem seiscentos e oitenta e quatro Bandeiras em si, a França com quase quinhentas, Grécia quase 126 

quinhentas também, Portugal é o caso que eu gosto de citar bastante porque é o país muito 127 

pequeno comparando com o nosso, tem trezentos e oitenta e nove Bandeiras, trezentas e vinte 128 
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praias lá e mais fácil perguntar qual não é Bandeira Azul, setenta por cento das praias do país são 129 

certificadas, e no caso da Europa por exemplo as agencias de viagens só publicam os roteiros de 130 

turismo depois que sai o resultado do Bandeira Azul, se o município perdeu ou a praia que estava 131 

no pacote perdeu, ela sai do pacote eles substituem por outra praia de tão importante que é pro 132 

turismo naquele continente. Na America do Sul só o Brasil participa por enquanto então nosso 133 

turista que a maioria é brasileira ou argentina ainda não conhece, então não busca por praia com 134 

Bandeira Azuis mais a gente já tem sentido as pessoas escolhendo a praia por ser certificada. A 135 

gente tem um grande número aqui no Caribe na America Central, mais a grande maioria ainda 136 

esta na Europa. Nós temos hoje cinco praias, quatro marinas e um barco, a gente esta iniciando a 137 

avaliação e para o próximo ano. Isso é como esta o mapa hoje, a gente tem muito mais mapa para 138 

mostrar sem falar que a gente tem que considerar a possibilidade de certificar água doce também, 139 

e ai é o infinito a nossa disposição de praias de água doce nesse Brasil. Esse é o quadro resumo 140 

do programa no Brasil, então Jurerê foi a primeira a ganhar, é a primeira a perder e ai desistiu, a 141 

gente tem os que estão a mais tempo que são a praia do Tombo, e a marina Costa Bela já estão 142 

em sua oitava temporada, a prainha do Rio de Janeiro vem em seguida, a marina nacionais de 143 

Guarujá, aqui a gente teve uma evolução muito lenda, aqui tivemos um salto. A praia de Palmas 144 

perdeu por causa da qualidade da água, mais eles querem solicitar de novo para o ano que vem, 145 

eles já passaram uma temporada sem o Bandeira Azul, e agora eles estavam construindo um 146 

novo histórico de qualidade da água, que foi o problema que eles tiveram pra ver se eles podem 147 

solicitar de novo nesse ano. Essa praia aqui de Salvador, Ponta de Nossa Senhora não que eles 148 

perderam, mais é uma praia que esta numa ilha sobre a gestão de uma associação de empresários, 149 

e a prefeitura deixou de cumprir algumas normas que eles tinham firmados nessa parceria, por 150 

exemplo, retirar os ambulantes irregulares da praia, a prefeitura tinha que cumprir por ordem do 151 

Ministério Público porque a associação não tinha como fazer isso, ai eles cumpriram meio que 152 

meia boca, ai associação quer saber não vamos hastear o Bandeira Azul porque a praia não esta 153 

conforme a gente esperava que estivesse, então eles desistiram nessa temporada. Existem outros 154 

casos aqui que eu nem podei mais como no Rio de Janeiro no rio da Ostras que eles não 155 

chegaram a hastear, uma que ela trenou um dia antes da entrega da bandeira, as dunas se 156 

moveram e elas foram todas para o mar, a outra era uma praia que não estava  muito bem 157 

preparada, então eles não iam hastear de qualquer maneira. Então esse é o nosso quadro hoje, 158 

todos que estão aqui vão pedir a renovação incluindo a praia de Palmas. A gente tem essas praias 159 

na fase piloto, Cabo Frio vai solicitar a Bandeira, aqui nós temos três praias em Balneário 160 

Comburiu eu imagino que eles vão tentar a certificação para pelo menos uma delas, aqui tem 161 

duas praias em Búzios que provavelmente não porque eles nunca fizeram nada, Governador 162 

Celso Ramos além de Palmas e praia Grande eles vão tentar para a Bahia dos Golfinhos e pra 163 

Magalhães, eu ainda não fui lá ver como é que esta, mais eles estão confiantes então eu tenho 164 

que ir lá ver o que eles fizeram. O Bandeira Azul ela exige dois parâmetros de qualidade da 165 

água, sendo que a FATMA só faz um tipo, então a gente exige que o município contrate um 166 

laboratório para realizar o segundo tipo, e ai tem que ser um laboratório com ISO porque ai tem 167 

que ser referenciado porque ai vai lá na praia e faz a coleta e faz o relatório depois. Então nós 168 

temos três marinas em Embatuca, uma delas vai solicitar, Camaçari acabou de entrar, eles estão 169 

começando os trabalhos, Piçarras também mais se eles quiserem eles conseguem, até o verão 170 

esta pronto, até porque eles já fizeram o segundo teste de qualidade da água, e a marina Tedesco 171 
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se eles quiserem eles estão praticamente prontos, a única coisa que eles não me mostraram ainda 172 

e a licença ambiental de tudo que eles tem ali, autorização da SPU eles já tem, e ai o resto é 173 

trabalho ne, ai eles vão ter que comprovar os trabalhos, inclusive a grande dificuldade deles, que 174 

já faz três anos que eles querem se inscrever e a questão da sujeira que vem pelo rio, mais isso e 175 

problema de todos se for ver, no rio ou no mar a sujeira vem, a responsabilidade de uma praia ou 176 

de uma marina e manter limpo, então se vem sujeira pelo menos você vai ter que manter limpo, e 177 

manter sempre garantindo que não é a sua empresa que esta provocando a poluição. Então as 178 

dificuldades do programa no Brasil. Falta de saneamento, muitas praias impróprias, mais a pior 179 

ainda é, são as ocupações irregulares ao longo da costa, a gente não pode certificar se tiver 180 

ocupação irregular na arei, a gente certifica a faixa de areia e a área de banho, não certifica o 181 

bairro, mais no Brasil tem muita coisa construída na areia que não deveria estar lá, se for no 182 

bairro não é problema do programa, mais na areia ai fica difícil, então muitas praias em 183 

Florianópolis poderiam ser, mais não são por haver construções irregulares, Santinho, Praia 184 

Mole, Canasvieiras, etc... Daí entra um pouco aqui também, falta de vontade política em resolver 185 

esses problemas, porque as vezes é briga política ou desgaste político. Falta de dialogo muitas já 186 

perderam a certificação por falta de conversa, a gente prevê que dentro dos critérios, o município 187 

cria o comitê gestor, pra realmente reunir todas as secretarias que tem alguma influência sobre o 188 

uso da praia, mais ai é o que aconteceu com Jurerê por exemplo, as secretarias não se 189 

conversavam, a AGIM fazia algumas coisas, algumas secretarias faziam, e quando Jurerê perdeu 190 

a Folha de São Paulo me ligou e me disse, nós ligamos para a Secretaria de Turismo e eles 191 

disseram que nem sabiam que Jurerê tinha Bandeira Azul, então a falta de dialogo com os 192 

responsáveis é um dos grandes fatores. Falta de fiscalização quando as entidades não conseguem 193 

fazer cumprir a lei, pra gente fica mais difícil ainda, porque construção irregular, não seria o 194 

Bandeira Azul que tem que ir lá fiscalizar, mais as vezes acaba sobrando, a gente tem o caso da 195 

praia do Tombo no Guarujá que o Bandeira Azul é a única arma que a SPU em Brasília tem pra 196 

fazer eles cumprirem o projeto orla por exemplo, então todo ano é uma ameaça, se vocês não 197 

fizerem até esse ponto vocês não vão ter o Bandeira Azul, o Reinaldo vai negar, e ai eles correm 198 

atrás, tem que fazer e eles acabam fazendo. Resultados esperados é a mudança de 199 

comportamento a gente percebe nas praias, na praia do Tombo que é a que tem a mais tempo a 200 

gente já percebeu mudanças, a comunidade percebeu mudanças, acho que lá pela quarta ou 201 

quinta temporada eu fui lá é a Prefeita me disse assim: Eu acho que agora todo mundo tem 202 

chuveiro em casa, porque pararam de roubar o chuveiro da praia, então mudou ne, ou esta todo 203 

mundo com chuveiro ou estão ficando mais bonzinhos, das duas uma. Então a gente percebe 204 

mudanças no perfil também, a praia do Tombo é uma praia do surf ela não é uma praia tão 205 

segura pra criança mas, virou uma praia de família, não para usar o mar mas pra usar toda a 206 

infraestrutura da praia porque é uma praia em um bairro bem urbanizado, bem ocupado e as 207 

pessoas vão lá para levar as crianças, porque é um lugar que tem policiamento, tem salva vidas, é 208 

um lugar que esta limpo, e seguro para deixar as crianças, então acaba mudando também o perfil 209 

do usuário. Basicamente pela melhoria da segurança e da qualidade ambiental. E o turismo 210 

sustentável, a gente percebe que as pessoas que não gostam de seguir regras elas não gostam de 211 

um lugar arrumadinho, assim elas acabam escolhendo outros lugares pra fazer sua bagunça. 212 

Diferencial - desenvolvido com a participação da comunidade e desenvolvido em quarenta e sete 213 

países, mulçumano, cristão, comunista, não comunista, tem e em todos os países o programa 214 
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funciona, em cada país ele é adaptado a lei nacional, existe um grupo que discutiu o programa 215 

Bandeira Azul durante trinta anos, então não tem nenhum confronto com a nossa legislação, o 216 

Brasil ele é muito mais rigoroso do que outros países, eu observo muitos comentários como, tipo 217 

"lá na Europa é muito mais legal", mais o que pode fazer lá também pode fazer aqui porém a lei 218 

lá e outra, a gente não pode construir na areia, a gente não pode lotear a praia, porque aqui é tudo 219 

público, então é muito mais difícil fazer Bandeira Azul aqui do que por exemplo em Portugal, lá 220 

se faz concessionária de praia, alguém com CNPJ vai lá e diz esse pedaço aqui e meu, eu vou 221 

colocar aqui a infraestrutura de salva-vidas e eu sou o responsável, aqui mando eu, mais eu estou 222 

falando grosseiramente, lógico que existem regras rígidas para fazer isso, mais aqui no Brasil 223 

isso não ia funcionar. Os critérios eles são adaptados, a existência do júri nacional e internacional 224 

também confere uma credibilidade grande e única porque a gente já mais teria como avaliar a 225 

credibilidade das nossas leis, é o júri nacional também pode focar na legislação nacional e não 226 

tanto no regramento do programa como Educação Ambiental e a parte mais da imagem. A gente 227 

vê também muita conscientização e engajamento comunitário em beneficio da cidadania, as 228 

pessoas se envolvem, elas vão as reuniões elas mudam de opinião, quando elas começam a ouvir 229 

o coletivo falando e ai acaba acontecendo a gestão integrada da orla, na pratica de verdade é o 230 

que esta em muito discurso por ai. Outro diferencial é a credibilidade mais de trinta anos de 231 

existência no mundo todo, traz muita visibilidade internacional, tanto no setor ambiental, como 232 

principalmente no turístico, diria até que traz mais visibilidade para os negócios do que para o 233 

meio ambiente, e tem um acompanhamento constante tanto da coordenação, nacional e 234 

internacional quando da própria FEE, a gente matem constante contato e não estamos esquecidos 235 

aqui do outro lado do oceano. A gente tem uma reunião anual onde são escolhidos os possíveis 236 

critérios, as possíveis mudanças, modernizações, a gente tira fora coisas que estão ficando 237 

ultrapassadas, exemplo exigência de telefones públicos nas praias, outra mudança resente a 238 

exigência de duchas, hoje pela questão da água no mundo todo, e em muitos países existem 239 

muitas dificuldades então a gente aceita só um lava pé, ou uma forma de tirar a areia do pé, pra 240 

que não promova dois banhos, a pessoa toma um banho de mar e depois de água doce no hotel, 241 

então coisas assim vai adaptando nas reuniões internacionais, a gente tem um dialogo muito 242 

constante também com  os membros do júri nacional principalmente Ministério do Meio 243 

Ambiente e com a SPU, que usa a gente um pouquinho para cumprir a regularização fundiária. 244 

Então é isso pessoal muito obrigada. Se tiver alguém que queira conhecer o programa Eco 245 

Escolas, eu sei que tem um representante que compõe a Câmara Técnica de Educação 246 

Ambiental. Sr. Cláudio - primeiramente agradeço mais uma vez a apresentação, informo que 247 

estamos fazendo uma inversão de pauta para o julgamento de processos, porque o Sr. Pedro 248 

advogado da parte vai acompanhar, mais antes vamos aprovar algumas coisas que estão na ATA 249 

para poder prosseguir. Primeiramente eu queria colocar em votação a ATA referente ao mês de 250 

março, alguém tem alguma observação a fazer? Não, então eu pergunto se todos aprovam a 251 

referida ATA? Ata de março aprovada por unanimidade. Agora eu queria falar um pouquinho da 252 

apresentação do projeto da CASAN, conforme nós deliberamos na última reunião o projeto de 253 

Despoluição da Beira Mar Norte que a CASAN esta promovendo como nós das normas 254 

ambientais do Município e nem as entidades do Conselho não conhecem o projeto nós, 255 

acertamos que a CASAN fizesse uma apresentação para nós, informo que a CASAN já 256 

concordou porém quando nós fomos fazer os convides, e como nós deliberamos que íamos 257 
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convidar todos os Secretários de Meio Ambiente dos municípios que fazem para baía norte e sul, 258 

e também os presidentes dos Conselhos destes municípios, informo que tivemos um conflito de 259 

agenda então nós cancelamos, e por email vocês já receberam, então por isso a Bandeira Azul 260 

venho antes, então nós queríamos sugerir novamente para que a Secretaria pudesse fazer os 261 

convides que a data da apresentação possa ser na nossa reunião do mês de maio, se o pleno 262 

concordar a gente vai transferir para a nossa próxima reunião ordinária, e depois por email nós 263 

vamos informa-los do local, se vai ser aqui no CDL ou em outro local, tendo em vista que haverá 264 

outros convidados. Sra. Fabiane Tasca - eu queria apenas que frisasse a eles que a apresentação 265 

seja feita de forma técnica e que não seja apresentado apenas aquele power point, que eles estão 266 

apresentado a todos. Sr. Cláudio - sim, a gente já sabe que será um técnico da área que vai 267 

apresentar e isso também foi solicitado, mais a gente não pode garantir que seja desta forma, 268 

mais foi solicitado. Então eu queria promover como votação se a gente pode definir como data a 269 

nossa reunião ordinária do mês que vem? Então fica acordado que será a data de nossa próxima 270 

reunião ordinária, quatorze de maio de dois mil e dezoito. E lógico que todos podem convidar 271 

quem estiver interessado em assistir. Assim eu fecho aqui as manifestações que tínhamos para 272 

repassar. Tem também a CTJ que fez uma nova eleição para presidente, sendo eleito como novo 273 

Presidente o Sr. Lucas e permanecendo como Vice-Presidente a Sra. Jaçanã. Passo então a 274 

palavra ao Sr. Lucas para iniciar os julgamentos, esclareço que fiz uma inversão de pauta devido 275 

a presença do Sr. Pedro. Sr. Lucas - PROCESSO N. 80/2014, Auto de Infração Ambiental 276 

(AIA) n. 12542, Autuado: LUIZ CARLOS DA SILVA, em seu parecer o relator Sr. Cristiano 277 

opina pela procedência do recurso interposto, para reconhecer e declarar a nulidade do Auto de 278 

Infração Ambiental n. 12542, em razão da inexistência do ato ilícito nele apontado. VOTO-279 

VISTA Sr. Lucas, concorda com o relator Sr. Cristiano uma vez que não existe clareza que tipo 280 

de APP se trata o local. Sr. Pedro - boa tarde a todos, informo que um prazer retornar a este uma 281 

vez que já fiz parte da CTJ. Bom, nosso cliente fez apenas um muro de arrimo, não sei se vocês 282 

conhecem aquela região dos Saco dos Limões, mais ela fica numa área de aclive bastante 283 

íngreme, e este imóvel já foi adquirido com este muro então com o passar do tempo e com estas 284 

mares extraordinárias, o muro vinha sofrendo as intempéries do clima e em determinado 285 

momento ele estava em fase ruim, então nosso cliente procurou essa orientação relatada pelo Sr. 286 

Lucas, que foi solicitar autorização para o referido reparo, porém não houve resposta até hoje, 287 

então isso mostra que nosso cliente não agiu de má fé e buscou seguir a nossa orientação, e 288 

buscou a autorização, mas que devido ao pedido de urgência, ele não pode esperar para fazer os 289 

devidos reparos. Bom, o que ele esta argumentado e que para reparo ou reforma não e 290 

obrigatório buscar autorização do órgão Público, conforme exposto pelo Código Municipal de 291 

Obras, então o muro não demanda licença, ainda mais comas comunicações que ele fez, então 292 

não houve construção nova só um reparo, ainda mais que esse muro serve de contenção, e de 293 

outra forma a retirada do muro causaria a ruína da casa e do terreno, sem contar o dano 294 

ambiental. Outro adendo ao que o Sr. Lucas relatou e que em nenhum momento foi relatado que 295 

era área de APP assim não tínhamos como nós defender sobre a questão de APP. Mesmo assim 296 

ainda entendo que não há como pedir uma licença para apenas um reparo do muro. Então é 297 

basicamente isso. Sr. Nivaldo - eu confesso que tenho uma certa dificuldade em julgar isso, até 298 

porque que tipo de APP é? houve movimentação de terra, esta descrito no auto de infração, mais 299 

que tipo de movimentação? ela avançou por cima, isto não esta descrito então eu tenho uma certa 300 
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dificuldade, não estou confortável para votar neste caso, que não é passível de licenciamento 301 

ambiental isto é fato, eu e a Myrna que trabalhamos na área sabemos o que é causador de 302 

impacto ambiental e o muro não o é, então, com relação a APP, que tipo de APP é? Sr. Lucas - 303 

essa questão que você colocou de não se sentir confortável e mais ou menos o que ocorre no meu 304 

VOTO-VISTA né, esta falta de clareza do auto de infração pelo Decreto 6514/2008 impõe a 305 

anulação do auto de infração, porque ele tem que ser claro, para a pessoa poder se defender se 306 

ele não menciona que é APP em nenhum momento depois ele vem se manifestar, só na decisão 307 

diz que esta junto ao mar, o que para mim não é APP. Então isso a gente vê como um vício 308 

insanável então tem que anular o auto de infração isso é o que eu entendo, agora nada impediria, 309 

uma nova autuação é difícil de dizer, porque ali é um aterro que deve ter sido feito, sei lá, a trinta 310 

anos atrás. Sr. Pedro - a gente se defendeu de uma infração formal, construir sem licença esse é o 311 

fato, movimentação de terra se teve foi devido a reconstrução do muro. Sr. Lucas - o auto de 312 

infração ele trata de reconstrução, e em nenhum momento ele menciona se houve avanço, o que 313 

é uma preocupação que se tem. Então a reconstrução trata de algo que caiu e que foi reconstruído 314 

da mesma forma, no Código de Obras esta mais detalhado, e ate no recurso interposto por ele 315 

também, o que não é o caso sendo que foi apenas realizado um reparo. Posteriormente foi lido 316 

novamente a descrição sumária do auto de infração, e o relatório de fiscalização. Sr. Cláudio - eu 317 

não vou fazer o meu voto agora, eu só tive contato com o processo agora mais eu queria fazer 318 

algumas observações. Primeiro que eu procurei um parecer técnico dentro do processo e ele não 319 

tem, eu acho que isso prejudica estas duvidas que o pleno tem, outro e que pelas fotografias que 320 

tem ali acho que é APP porque ali é costão, então é APP porque esta previsto no Plano Diretor, 321 

segundo eu acho que não da para demolir o muro do ponto de vista da engenharia, demolir o 322 

muro é uma decisão que, se eu tivesse que fazer um laudo técnico eu diria que demolir o muro 323 

seria pior porque as consequências, não pelo que tem ao lado dele, mais a retirada dele para o 324 

meio ambiente será pior do que pela permanência dele, então eu acho que a permanência do 325 

muro pela localização dele, vocês podem ver que ele é um muro de arrimo então ele segura o 326 

aterro que é mencionado, eu estou falando isso como engenheiro então pra retirar o muro teria 327 

que fazer um cálculo de dano ambiental, e ficaria bem pior do que esta ali, então eu, se agente 328 

for buscar na Resolução CONAMA interferências de baixo impacto o muro não vai estar lá, e 329 

qualquer intervenção em APP genericamente precisa de autorização do órgão ambiental, mesmo 330 

que seja uma reconstrução, não estou entrando no mérito se o auto foi feito assim ou assado, 331 

então talvez a gente pudesse manter alguma penalidade pela intervenção em APP sem a devida 332 

autorização do órgão ambiental, e excluiríamos a demolição porque tecnicamente eu vejo que 333 

não é possível, mais é pra que o autuado soubesse que não pode se repetir, acho que seria uma, 334 

eu não estou votando eu estou fazendo ponderações. Sr. Amarildo - como fazemos isto se 335 

autuado não sabia que ali era APP, uma vez que não esta descrito no auto de infração. Sr. 336 

Cláudio - eu digo pela permanência dele não devido ao tempo que ele esta ali, e sim pela 337 

engenharia feita para coloca-lo ali, vocês podem ver que as pedras que ele colocou ali, vai exigir 338 

uma obra gigantesca para retira o que provocaria um dano maior ainda. VOTO-VISTA oral, 339 

acompanhe-se o relator quando ao PRAD, demolição e a multa, e como eu não tenho duvida de 340 

que é APP, eu recomendo que o autuado seja advertido, tendo em vista o local ser APP, e que 341 

isto seja feito por meio de Ofício, conforme também sugerido pela Sra. Marilei. Votou a favor do 342 

relator o Sr. Lucas e o Sr. Amarildo. Sra. Myrna se deu por impedida. VOTO -VISTA. Aberta a 343 
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votação ficou decidido por maioria acompanhar o relator quando a demolição, PRAD e multa, 344 

porém que a FLORAM aplique uma advertência ao autuado por meio de ofício. PROCESSO N. 345 

103194/2011, AIA n. 11734, Autuado: MANOEL VALERIO PIRES, em seu parecer o relator 346 

Sr. Thiago opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão em 1º grau. 347 

Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 23389/2006, 348 

AIAs n.s 5886 e 5888, Autuada: ILAIDES CARNEIRO DIAS, em seu parecer o relator Sr. 349 

Lucas opina pelo provimento do recurso interposto, e consequente anulação dos autos de 350 

infração. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 351 

1680/2013, AIA n. 12974, Autuado: FABRICIO MARIOTO, em seu parecer o relator Sr. 352 

Jorge Rodrigues opina pelo reconhecimento de ofício do direito de punir do Estado com relação 353 

aos autos de infração aplicados, e consequente arquivamento do processo. Aberta a votação o 354 

parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 40338/2007, AIA n. 5485, 355 

Autuado: ANA MARIA DA CRUZ, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela ocorrência 356 

da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. PROCESSO 357 

N. 1243/2012, AIA n. 12020, Autuado: CLAUDEMIR DA SILVA SOUZA, em seu parecer o 358 

relator Sr. Rodrigo Walter opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 359 

n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. PROCESSO N. 16572/2008, AIA n. 9198, Autuado: FLAVIO 360 

IVANDEL VALERIO E ARTUR A. VAS, em seu parecer o relator Sr. Rodrigo Walter opina 361 

pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. 362 

PROCESSO N. 6639/2007, AIAs n.s 7843, 8471 e 12656, Autuada: FABIANE POPINIGIS, 363 

em seu parecer o relator Sr. Rodrigo Walter opina pela ocorrência da prescrição intercorrente 364 

conforme Resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. PROCESSO N. 330/2010, AIA n. 10803, 365 

Autuado: BELISARIO RAMOS DA COSTA, em seu parecer o relator Sr. Rodrigo Walter 366 

opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - 367 

COMDEMA/CTJ. PROCESSO N. 2050/2013, AIA n. 6843, Autuado: ELIZEU MOREIRA 368 

DA CUNHA, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela ocorrência da prescrição 369 

intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. PROCESSO N. 370 

30174/2009, AIA n. 6441, Autuado: NILO DE OLIVEIRA NETO, em seu parecer o relator Sr. 371 

Thiago opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - 372 

COMDEMA/CTJ. Aberta a votação os pareceres lidos foram aprovados por unanimidade. Obs: 373 

PROSCESSO N. 1038/2012, AIA n. 12551, Autuado: CONSTRUTORA DIONÍSIO 374 

DESCHAMPS LTDA, em seu parecer o relator Sr. João opina pela ocorrência da prescrição 375 

intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. PROCESSO N. 1796/2012, 376 

AIA n. 12567, Autuado: CONDOMÍNIO ARRAIAL DO MAR, em seu parecer o relator Sr. 377 

João opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - 378 

COMDEMA/CTJ. Estes processos foram lidos e aprovados na reunião extraordinária 379 

COMDEMA de vinte e oito de agosto de dois mil e dezessete. Foi o Relatório. Sendo este o 380 

ultimo item de pauta o Secretário Geral agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A 381 

Reunião foi encerrada as 16:51h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário 382 

do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os 383 

efeitos legais. 384 


