CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE
FLORIANÓPOLIS
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14:11 horas, reunião "online"
videoconferência, reuniu-se o COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente,
Obs: reunião sem possibilidade de gravação, estavam presentes os seguintes conselheiros: Sr.
Cláudio Soares da Silveira representante da FLORAM, Sra. Mariana Coutinho Hennemann
representante da FLORAM, Sra. Marilei Bilistki Grans representante da SMS (ausência
justificada), Sr. Marcio Ishihara Furtado representante da SMI, Sr. Alexandre Felix e Sr.
Leonardo Lino de Freitas representantes do IPUF (ausências justificadas), Sra. Karla M. G. T.
Straioto Spessatto representante do IMA, Sra. Tâmara Aparecida Gaia representante da
COMCAP, Sr. Ten. Carlos Eduardo Rosa representante da PMA, Sr. Jorge Luiz Alves Rodrigues
e Sra. Patrícia Kotzias Aguiar representantes da OAB/SC (ausências justificadas), Sr. Vinicius
Muller Buratto representante da UFSC, Sra. Letícia Albuquerque representante da UFSC, Sra.
Fabiane Nobrega representante da FIESC, Sr. Anderson Ramos Augusto representante da CDL,
Sr. Cristiano da Luz Alves representante da CDL, Sr. Mateus Santana Reis representante da
ACESA, Sr. Paulo Douglas Pereira representante do IMV, Sra. Leana Bernadi representante do
IAR, e o Sr. Alencar Valmor Vigano representante da UFECO. Sr. Cláudio - iniciou a reunião
desejando uma boa tarde a todos. Em seguida cotextualizou o porque de votação para novo
Secretario Geral do COMDEMA. Após, forma realizados agradecimentos pelo excelente
trabalho prestado ao conselho. Informes Geral: começando pela Resolução de restinga e Topo de
Morro, minuta de resolução proposta pela Sra. Myrna, devido a sua ausência sugiro colocar na
pauta da próxima reunião, desta forma poderá ocorrer sua apresentação pela relatora. Após breve
discussão sobre a importância da matéria apresentada todos concordaram. Outro ponto é sobre a
captação de água da lagoa do Peri, acho que todos devem estar acompanhando pelo noticiário os
problemas que a lagoa do Peri vem sofrendo? Breve contextualização. Sugiro continuar
acompanhar as notícias e assim que possível em uma nova reunião retomar o assunto. Sr.
Alencar - reforço, o problema que esta ocorrendo na lagoa do Peri não é de hoje, e alertou aos
demais sobre a urgência de se discutir sobre o assunto. Outro ponto é a minuta de resolução
sobre restinga e topo de morro, a qual vem reforçar a importância da proteção dos mananciais.
Porém concordo em discutir os assuntos em uma próxima reunião. Sr. Cláudio - Outro ponto são
as construções irregulares, desta forma abro a palavra, mas antes gostaria de elencar algumas
construções irregulares. Tiago - gostaria de relatar que a reportagem apresentada pelo NDMAIS
sobre construções irregulares foi o causador de acrescentar o tema a reunião de hoje, e para quem
não pode assistir informo que o procurador do estado entrevistado trouxe a tona a importância
dos conselhos municipais em participar da problemática. Sr. Cláudio - cito que o conselho já
realizou no passado recente duas ações voltadas sobre melhores investimentos em fiscalização,
uma vez que entende-se o melhor caminho para combater as construções irregulares. Próximo
ponto de pauta, coloco em votação o cargo de Secretário Geral do COMDEMA. Sr. Anderson boa tarde a todos. Gostaria primeiro de registrar em ATA meus agradecimentos ao meu amigo
Cláudio, e ressaltar sua importância para com este conselho, irá fazer falta. Espero que outros
peguem este bastão e tenham o mesmo afinco. Sugiro que a vaga permaneça com a FLORAM,
com a Mariana. Entendo que desta forma os trabalhos realizados pela Secretaria do COMDEMA
poderão continuar. Sra. Mariana - boa tarde. Confesso que existem pessoas que possam
desempenhar esta função, mas com a promessa do Cláudio em me ajudar me coloco a
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disposição. Após ocorreram agradecimentos de todas as intuições presentes aos trabalhos
realizados pelo Cláudio, foi aberta a votação para escolha de novo Secretário Geral do
COMDEMA, não havendo mais nenhum nome para concorrer a Sra. Mariana foi escolhida por
unanimidade. Sr. Cláudio - agradeceu a todos, pediu licença e retirou-se. Sr. Anderson - como
próximo ponto temos a carta sobre o primeiro Fórum de Educação Ambiental remetida pela
Câmara Técnica de Educação Ambiental - CTEA. Tiago - primeiro contextualizou os
conselheiros sobre o tema. Em seguida explicou que a carta foi elaborada devido a temporada
das eleições municipais de dois mil e vinte, como também a paralisação das atividades do
conselho. Sra. Mariana - sugeriu convidar a CTEA para próxima reunião. Tiago - a pedido do
Presidente sugeriu esperar o termino das eleições para retomar as discussões sobre o assunto.
Após deliberação, por unanimidade, a discussão sobre o assunto retornará a pauta depois das
eleições. Sr. Anderson - seguindo a pauta colocou em discussão a Instrução Normativa sobre os
mecanismos para julgamento de processos através de videoconferência. Após deliberação a
Instrução Normativa foi aprovada por unanimidade. Conforme pauta iniciou-se a discussão sobre
a escolha de um relator para o projeto de lei 1816/2015 encaminhado pela Câmara de Vereadores
de Florianópolis. A instituição UFECO colocou-se como candidata a elaborar o parecer. Aberta a
votação a UFECO foi escolhida por unanimidade. Sr. Anderson - tendo em vista o feriado do dia
doze de outubro sugiro definirmos uma nova data para próxima reunião. Tiago - gostaria de
registrar em ATA o afastamento do Sr. João, representante da Câmara Técnica Jurídica - CTJ, o
pedido foi realizada na data de dezessete de julho, devido a sua pré candidatura a vereador, e
também o afastamento da Sra. Silvane Presidente da CTEA também devido as eleições de
novembro. Por fim devido a paralisação do conselho proponho a realização de uma reunião só
para julgamento de processos, tendo a pauta de julgamento o número máximo de cinco
processos. Após deliberação ficou decidido realizar uma reunião extraordinária no dia cinco de
outubro, só para julgamento. E também transferir a reunião ordinária do dia doze para o dia
dezenove de outubro. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Anderson agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião as 16:02h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana,
Secretário do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para
todos os efeitos legais.
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