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         CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE                                      
10 DE MARÇO DE 2014 

Aos dez dias do mês de Março de dois mil e quatorze, às 14:15 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 Biletski Grams representante da SMS, Sr. 4 

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

representante do IPUF, Sra. Karina da Silva de Souza representante da COMCAP, Sr. Amarildo 6 

Marçal Nunes representante da CMF, Maj. Jardel Carlito da Silva representante da PMA/SC, Sr. 7 

João Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, Sra. Renata Martins Pacheco 8 

representante da UFSC, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC, Sr. Anderson Ramos 9 

Augusto representante da CDL de Florianópolis, Sr. Marcos Frugoli representante do IAS, Sra. 10 

Myrna Murialdo representante do IAR e Sr. Helio Carvalho Filho representante da UFECO. O 11 

Secretário Geral do COMDEMA, Sr. Cláudio Soares da Silveira abriu a reunião tratando sobre 12 

informes gerais e salientou que a partir da próxima reunião ordinária do dia 14/04/2014, a ultima 13 

hora de reunião será dedicada ao julgamento de processos analisados pela CTJUR - Câmara 14 

Técnica Jurídica do COMDEMA. Seguindo com os informes gerais o Secretário Geral informou 15 

que quando da próxima reunião ele se encontrará em período de férias, então a reunião será 16 

regida pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho, aonde a Secretaria do COMDEMA 17 

dará todo o apoio técnico e suporte para a realização da plenária. Ainda sobre informes gerais o 18 

Secretário Geral  cientificou os conselheiros que no dia 20/02/2014 ocorreu a Reunião de 19 

abertura da Câmara Técnica Jurídica do COMDEMA, onde todas as entidades se fizeram 20 

presentes, ocasião que  ocorreu a eleição do presidente da CTJUR,  Dr. João Ricardo Padilha 21 

Santos representante da OAB/SC. Ainda sobre a CTJUR  informou que os representantes se 22 

propuseram a julgar 2 processos por mês cada um, o que no final do período de um ano dará um 23 

número expressivo de mais de 200 processos, atendendo de maneira eficiente a atual demanda de 24 

julgamentos do COMDEMA; a CTJUR se reunirá as terceiras terças feiras de cada mês, de modo 25 

a haver tempo hábil para a Secretaria do COMDEMA preparar o que foi decidido pela CTJUR 26 

para trazer ao pleno do COMDEMA na reunião seguinte. O Secretário Geral consignou que 27 

ficou evidenciado alguns assuntos bastante complexos na área jurídica ambiental, que serão 28 

levados à CTJUR para discussão, um deles sobre o resultado do trabalho de uma comissão 29 

formada na  Prefeitura de Florianópolis, com a participação da FLORAM, para estudar a forma 30 

de aplicação do novo Código Florestal nas APPs de área urbana de curso d’água; este tema é 31 

muito demandado e complexo, e passa pelo Plano de Macrodrenagem e pela classificação de 32 

curso d’água. Ainda sobre a Reunião de abertura da CTJUR o Vice-Presidente do COMDEMA e 33 

membro da CTJUR Dr. Anderson Ramos Augusto salientou a importância desta e elogiou a 34 

presença e força de vontade da OAB/SC que abraçou o chamado deste Conselho e participou em 35 

peso desta Câmara Jurídica, bem como as demais entidades que também prontamente foram 36 

representadas, traduzindo uma importantíssima ferramenta para tornar o COMDEMA mais 37 

eficaz no que tange o julgamento de recursos de processos administrativos ambientais. Passando 38 

ao próximo item da Pauta, o Secretário Geral pediu pela aprovação da ata da última reunião 39 

ordinária de 10/02/2014, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Foi ressaltado que na 40 

próxima reunião no dia 14/04/2014 ocorrerá a apresentação do Plano Municipal de Saneamento 41 
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 Básico, pelo conselheiro Eng. Elsom Bertoldo dos Passos, representante da SMHSA.  Seguindo 42 

para o próximo tema da Pauta ocorreu à apresentação do Projeto Orla pela Coordenadora do 43 

Projeto Arq. Mariana Claro do IPUF. Este é um projeto de gestão integrada da orla marítima, 44 

realizado pela Prefeitura de Florianópolis em parceria com o Governo Estadual e Governo 45 

Federal. Após a apresentação o Superintendente Adjunto do IPUF Arq. César Floriano 46 

apresentou alguns projetos que estão sendo desenvolvidos pelo IPUF já em conformidade com as 47 

diretrizes do Projeto ORLA: Passarela Jardim e o Parque Walter Lange, localizados no Parque 48 

Dias Velho e na cabeceira das pontes respectivamente. Após a apresentação e esclarecimentos 49 

aos conselheiros o Secretário Geral agradeceu a presença de todos encerrando assim a reunião. A 50 

Reunião foi encerrada as 15:45 horas. Esta ata foi redigida por Jonas Artur Hommerding, 51 

Administrador da Secretaria do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos 52 

conselheiros para todos os efeitos legais.  53 


