
        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS 
 

 

 

 

     
 

                                                     Página 1 de 4 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 11 NOVEMBRO DE 2019 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 14:09 horas na Sala de Reuniões 1 

da Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, reuniu-se o COMDEMA – Conselho 2 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente, onde compareceram os seguintes conselheiros: Sr. 3 

Nelson Gomes Mattos Júnior representante da SMDU, Sr. Cláudio Soares da Silveira 4 

representante da FLORAM, Sra. Mariana Coutinho Hennemann representante da FLORAM, Sra. 5 

Marilei Bilistki Grams representante da SMS, Sr. Marcio Ishihara Furtado representante da SMI, 6 

Sr. Leandro Lino de Freitas representante do IPUF, Sra. Karla M. G. T. Straioto Spessatto 7 

representante do IMA, Sra. Tamara Aparecida Gaia representante da COMCAP, Sr. Capitão 8 

João Hélio Schneider de Siqueira Santos representante da PMA, Sr. Jorge Luiz Alves Rodrigues 9 

representante da OAB/SC, Sr. Anderson Ramos Augusto representante da CDL, Sr. Cristiano da 10 

Luz Alves representante da CDL, Sr. Paulo Douglas Pereira representante do IMV, Sra. Myrna 11 

Murialdo representante do IAR e o Sr. Alencar Valmor Vigano representante da UFECO. 12 

Estavam também presentes: Sr. Fábio Elias Texeira (advogado), Sra. Juliana P. de Oliveira 13 

servidora da FLORAM e o Sr. Juliano Anderson Pacheco representando os condomínios ao 14 

redor do Hotel Valerim. Sr. Cláudio - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. Em 15 

seguida iniciou os Informes Gerais. Primeiro informe é sobre o calendário do ano de dois mil e 16 

vinte, a Secretária precisa saber da possibilidade das reuniões continuarem a ocorrer nas 17 

segundas segunda feiras de cada mês, e que o local permaneça sendo o CDL. Todos 18 

concordaram, porém o calendário completo será apresentado na reunião de dezembro. Próxima 19 

sugestão é a pauta de apresentações para o ano de dois mil e vinte, solicito que quem tiver algum 20 

assunto de interesse do Conselho apresente-o na reunião de dezembro. Outro ponto é sobre o 21 

Certificado que esta sendo elaborado, o qual será entregue aos conselheiros da gestão anterior. 22 

Estes foram os informes gerais que tínhamos. Sr. Anderson - solicito que seja deliberado o 23 

quando antes o local das reuniões tendo em vista que as salas do CDL são muito requisitadas. Sr. 24 

Cláudio - conforme pauta coloco em votação a ATA do mês de outubro em votação. Aberta a 25 

votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta temos o PROCESSO N. 26 

665/2015, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 10449, Autuado: HOTEL VALERIM 27 

FLORIANOPOLIS LTDA, o parecer do processo foi lido em última reunião (em quatorze de 28 

outubro) a votação ficou empatada. Sendo assim, foi realizada uma breve contextualização do 29 

caso para o voto de Qualidade do Presidente do Conselho Sr. Nelson. Foi observado a presença 30 

dos denunciantes do caso em questão, bem como do advogado Sr. Fábio representante do hotel 31 

Valerim, desta forma o Conselho deliberou sobre a possibilidade de conceder a palavra as duas 32 

partes envolvidas. Após deliberação foi concedido o tempo de cinco minutos para ambas as 33 

partes. Sr. Felipe (denunciante) - é só um questionamento. Queria fazer uma pergunta? Eu não 34 

consegui estar aqui na última reunião e fiquei sabendo sobre algumas partes da votação do 35 

processo, então eu gostaria de saber se não teve nenhuma abstenção, todo mundo votou e deu 36 

empate? Sr. Felipe - outro ponto relevante é que eu acho que todo mundo tem sangue correndo 37 

nas veias, eu sou um dos moradores dos prédios do entorno e que é prejudicado pela emissão da 38 

fuligem, eu já tive problema de saúde por causa disso, e o que eu fiquei sabendo é que estavam 39 

discutindo que o Estado e nem a Prefeitura não tem o equipamento para medir o grau de toxidade 40 

do poluente de óleo diesel para saber se eles estariam no grau de toxidade que seria prejudicial, 41 

então eu queria dizer que é muito simples, quem respira vai poder entender, que se você não tem 42 
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como medir o grau de toxidade de uma coisa que é toxica, já esta posto que ela é toxica, então ai 43 

nós vamos deixar isso poluindo e matando as pessoas e prejudicando o meio ambiente, para uma 44 

capital que deseja ser Lixo zero? Eu já morei em varias outras capitais e até supermercados 45 

teriam que ter esses equipamentos, e, alguns anos atrás acho que em dois mil e dezessete, em 46 

janeiro, tivemos a presença de quatro técnicos da Prefeitura dentro da minha casa para bater foto 47 

dali, em nosso prédio e no prédio do lado, porque essa fuligem ela não é uma poeira comum, ela 48 

é uma poeira preta que se deposita na janela a gente tem que deixar a janela fechada porque se 49 

não ela entra e gruda em uma roupa que esta pendurada, dá alergias, então assim, porque não tem 50 

equipamento mas o material é toxico, então nós vamos deixar poluindo o meio ambiente e 51 

degradando a saúde das pessoas, então eu acho que não tem muitos equipamentos que devem ser 52 

providenciados, no mínimo uma perícia técnica já resolveria isso, agora se a fuligem é toxica, e é 53 

toxica! Mais ou menos fazendo uma analogia. Há tem praias do Nordeste que agora estão com 54 

umas manchinhas de óleo, há mais esta praia aqui só teve umas manchinhas, você vai deixar um 55 

filho seu entrar na água? Você vai deixar um filho seu morando ao lado de um lugar que esta 56 

lançando isso no ar toda hora? "choro". Vocês me desculpem mais eu tenho cinquenta anos e 57 

nunca precisei passar por isso, eu estou aqui o Juliano é o sindico de um dos prédios ali do 58 

entorno, muitos não puderam vir, e eu estou aqui para fazer o raciocínio mais simples e obvio 59 

que qualquer criança pode entender. Você não vai deixar um filho seu podar a mão em um 60 

negócio que é toxico? Há meu filho pegou só um pouquinho não vai fazer mal. Então já que você 61 

não sabe se aquilo esta numa quantidade que vai fazer mal ou não, você vai deixar aquilo voando 62 

dentro de suas casas? Eu acho que não precisa dizer muito mais. Sr. Cláudio - agradeço. Abro a 63 

palavra ao Sr. Fábio. Sr. Fábio - boa tarde a todos, eu represento o Hotel Valerim, estou aqui pra 64 

disser-lhes que de fato foi nos aplicado a tese de poluidores, e ela não tem substrato nenhum e 65 

prova técnica, foram lá, olharam, viram, i? O equipamento que nós temos no prédio ali ele nada 66 

mais é do que um motor a diesel igual a qualquer outro que circula em nossas vias aqui, os testes 67 

que nós fizemos no equipamento após as notificações todos eles mostraram que os níveis de 68 

emissões do aparelho eles estão compatíveis com aquilo que se exige daquilo lá, eles estão 69 

abaixo das margens de tolerância que a fiscalização exige, ou seja, nosso equipamento hoje em 70 

dia não pode ser a causa disso que você (denunciante) esta falando! Sabemos também que por os 71 

imóveis situarem-se em uma subida, é um local onde tem um semáforo inclusive ali, todos os 72 

veículos param ali e dali arrancam, ao arrancar em subida talvez isso possa ser uma das causas 73 

da emissão da fuligem, porque o nosso equipamento ele não é ligado todos os dias, ele só é 74 

utilizados em dias que falta energia, e o dia em que falta energia é muito raro, então aquele 75 

equipamento ele fica permanentemente desligado, só se liga quando falta energia, o que é raro 76 

aqui no centro de Florianópolis. Outro aspecto, a legislação que foi utilizada pelo órgão 77 

autuador, pra nós autuar, ela diz que a emissão ela deve ser feita acima daqueles previstos na 78 

legislação, como não houve uma medição nós não podemos admitir que qualquer fiscal chegue, 79 

isso não só pra nós, isso serve para todos, o fiscal tem olho biônico ele chega lá. Não isso aqui 80 

que esta saindo, hum, eu acho que tem gás carbônico, tem mais o que ali que esta saindo, há é o 81 

nível esta acima do que esta permitido, não é possível isso nos dias de hoje nós temos que ter 82 

uma certeza daquilo que nos é aplicado, estão me dizendo que eu sou poluidor, me diz de 83 

quanto? o que eu estou poluindo? Essa é a certeza que nós temos que ter aqui. Essa é a 84 

responsabilidade de vocês hoje em dia aqui, vocês tem a importância como a segunda instância 85 
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de julgamento aqui em Florianópolis, cabe a vocês dizer se o ato da Floram foi correto ao autuar 86 

sem ter um aparo técnico, ou não. A legislação diz que precisa ter o amparo técnico, então cabe a 87 

vocês dizer se aquilo lá esta correto ou não? Eu acho que no julgamento passado houve até uma 88 

certa indecisão não sei se muitos de vocês tiveram acesso aos autos pra ver, porque o parecer 89 

jurídico do Comdema, foi um brilhante parecer, ele venho exatamente naquilo que exige a 90 

legislação, sem a prova técnica infelizmente não há como se tocar a pecha de poluidor há 91 

alguém. Sra. Mirna - o Senhor como advogado está ciente que em matéria ambiental o ônus da 92 

prova recai sobre o autor? E ai o Senhor me diz que foi feito uma análise desse motor após ele 93 

ter sido readaptado, trocado, enfim? Então eu gostaria que o Senhor dissesse se essas provas que 94 

foram produzidas por vocês foram apensadas ao processo? Sr. Fábio - claro! è uma empresa 95 

certificada que tem ART é tudo. Hoje em dia em Florianópolis a única chaminé que tem exaustor 96 

e gerador que possui o sistema que nó possuímos, é a nossa. Se vocês forem visitar qualquer 97 

uma, inclusive tem até uma que foi colacionado ao processo, a do "Majestic" por exemplo, ele 98 

tem duas chaminés virada para os prédios da Beira-mar ali, e as chaminés deles não tem nenhum 99 

sistema de exaustão. O nosso não, o nosso tem todo um sistema de inox, com filtro e tudo mais 100 

que nenhum outro lugar tem. Sr. Alencar - na reunião anterior foi dito que foram feitos ajustes 101 

depois de duas atuações, então eu gostaria de saber se estes testes foram feitos antes ou depois 102 

dos ajustes? Sr. Fábio - foi feito assim, primeiramente quando foram determinadas as alterações 103 

sempre foi se atendendo aquilo que o órgão Municipal nós pedia, ele pedia. Oh, vocês tem que 104 

fazer isso, a gente ia lá é fazia, ai no final do processo o órgão ambiental nos pediu pra fazer os 105 

testes todos estes, com responsável técnico, então ao final do processo foram feitas todas as 106 

mudanças requisitadas. Sr. Alencar - então quer dizer que vocês fizeram os ajustes a pedido da 107 

Floram? mas vocês tomaram dois autos de infração antes de fazer este ajuste correto? A questão 108 

é porque fazer um ajuste em uma coisa que não esta funcionando? Sr. Fábio - pra atender a 109 

necessidade do que o órgão esta pedindo. Sr. Alencar - mas se você não cometeu um ilícito 110 

ambiental porque você faria um ajuste? Sr. Fábio - mas é que não é esse o ponto amigo,o ponto 111 

da situação e que a legislação como foi capitulado o delito ambiental ela prescindi que você faça, 112 

indique se você esta em nível acima. Então antes de chegar na hipótese da autuação sempre 113 

foram tomadas as atitudes para que esse mal acontecesse. "Manifestações". Sr. Anderson - por 114 

questões de ordem pediu que você relatada a votação da reunião anterior. Outro ponto é que foi a 115 

primeira fez que foi solicitada a suspeição de um dos Conselheiros. Sr. Cláudio -  fez uma breve 116 

contextualização do ocorrido na última reunião. Tiago - houveram duas abstenções, sendo as 117 

instituições: IMA e IPUF. A votação ficou empatada sendo: a favor do parecer - OAB/SC, CAU, 118 

UFSC, IMV, CDL e COMCAP. A favor da decisão de 1º grau - SMS, FLORAM, ACESA, SMI, 119 

UFECO e IAR. Sr. Cláudio - desta forma eu solicito que o Presidente da CTJ leia novamente o 120 

parecer de relatoria da Sra. Patrícia, para que o Presidente do Conselho possa dar seu voto de 121 

qualidade. Sr. Rodrigues - iniciou a relatoria do parecer conforme solicitado. Sr. Anderson - por 122 

questão de ordem eu gostaria de saber qual foi a posição do voto divergente. Sr. Cláudio - devido 123 

a bomba não ter filtro conforme o laudo apresentado pelo autuado, a base do voto foi a questão 124 

da precaução conforme art. 225 da Constituição Federal, desta eu como representante da Floram 125 

abri divergência para acompanhar a decisão de 1º grau, e quero deixar claro que estou 126 

participando como Conselheiro. Sr. Nelson - boa tarde a todos, apesar da situação atípica do 127 

empate, acho que foi salutar. Na análise dos autos eu verifico que houveram três Autos de 128 
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Infração Ambiental lavrados. Como o infrator ficou inerte durante este tempo, e que o ocorrido 129 

ato infracional iniciou-se em dois mil e quatorze, e só venho se manifestar em dois mil e 130 

dezesseis. Desta forma eu voto pelo conhecimento do recurso e não dou provimento a seu 131 

pedido, mantendo a decisão de 1º grau. Sr. Cláudio - conforme a pauta o próximo item é a 132 

apresentação do Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA, reforçando que é necessária um 133 

aprovação do Conselho ao final. Sr. Nelson - bem como eu participei da apresentação lá do 134 

Ministério Público, eu gostaria de parabenizar o excelente trabalho realizado e pedir licença a 135 

todos, mas tenho que me ausentar. Sra. Mariana - detalhou ponto a ponto, lembrando que os 136 

documentos pertinentes foram encaminhados a todos os Conselheiros com antecedência. 137 

Pontuou o trabalho de construção, a forma que as áreas foram selecionadas e principalmente o 138 

objetivo do PMMA. Apresentação disponível em PDF. Ao final os Conselheiros realizaram seus 139 

questionamentos. Todas as perguntas foram devidamente respondidas. Sr. Claudio - coloco em 140 

votação o Plano Municipal de Mata Atlântica - PMMA. Aberta votação o PMMA foi aprovado 141 

por unanimidade. Gostaria de fazer uma observação, tendo em vista o adiantado da hora não 142 

conseguiremos julgar processos, temos mais um tema para aprovar, então eu gostaria da presença 143 

de todos vocês na reunião de dezembro para podermos enxugar o julgamento dos processos.  144 

Seguindo a pauta, foi colocado o parecer de relatoria do Sr. Alexandre, referente a apreciação do 145 

PL n. 17569/2018, em votação. Sr. Anderson - observou que talvez não seja de competência do 146 

legislativo a matéria em questão, e sim do executivo, devido a uma visão técnica jurídica sobre o 147 

assunto, mas que é a favor do colegiado. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 148 

unanimidade. Devido ao adiantado da hora Sr. Cláudio encerrou a reunião. Pauta de Julgamento 149 

suspensa. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Cláudio agradeceu a presença de todos e 150 

encerrou a reunião as 16:21h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do 151 

COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos 152 

legais. 153 


