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 13 DE MAIO DE 2019
Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 14:15 horas na Sala de Reuniões da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, reuniu-se o COMDEMA – Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente, onde compareceram os seguintes conselheiros: Sr. Cláudio Soares
da Silveira representante da FLORAM, Sra. Marilei Biletski Grams representante da SMS, Sr.
Marcio Ishihara Furtado representante da SMHSA, Sr. Alexandre Felix representante do IPUF,
Sra. Karla M. G. T. Straioto Spessatto representante da FATMA, Sra. Karina da Silva de Souza
representante da COMCAP, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Sr. Márcio da
silva representante da CMF, Sr. Lucas Maykot representante da OAB/SC, Sr. Vinicius Muller
Buratto representante da UFSC, Sr. Anderson Ramos Augusto representante da CDL, Sr. Paulo
Douglas Pereira representante do IMV e a Sra. Myrna Murialdo representante do IAR. Como
convidados tivemos a presença da Sra. Silvane Dalpiaz do Carmo representante da Câmara
Técnica de Educação Ambiental - CTEA, Gabriela Stein Zacci, Maria Luiza Tremel de Faria
Uma, Luciano Santana Portella, Elisa Bezerra Cabral todos representantes do IPUF, e o Sr.
Felipe Luz advogado. Sr. Cláudio iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos os
presentes, agradeceu também aos colegas do IPUF, em seguida passou a pauta. Informes Gerais:
Chegou ao e-mail da Secretaria Executiva do COMDEMA um pedido de apresentação sobre
resíduos sólidos. E então necessário saber dos conselheiros a possibilidade desta apresentação.
Após discussão ficou determinado encaminhar prospecto sobre o assunto para todos.
Posteriormente apresentou-se aos conselheiros demanda do Ministério Público do Estado de
Santa Catarina, o qual solicitou informações sobre um determinado processo administrativo, bem
como o nome, função e matricula do servidor encarregado pela tramitação deste processo. Ficou
decidido encaminhar o referido processo ao Presidente da Câmara Técnica Jurídica - CTJ, para o
seu devido julgamento. Em seguida, não tendo mais informes a palavra foi repassada a Sra.
Silvane. Sra. Silvane - deu inicio a apresentação da metodologia que será usada na 1ª
Conferência de Educação Ambiental de Florianópolis. Obs: apresentação disponível em PDF no
site do COMDEMA. Aberta a palavra para questionamentos. A única pergunta realizada foi
sobre a assinatura do Presidente no convite. Seguindo a pauta, com a palavra Sr. Alexandre. Sr.
Alexandre - trouxe ao conselheiro uma apresentação sobre Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV). Relatou os dados atuais sobre o EIV, a forma de sua construção e como se encontra
atualmente. LINK de acesso
as informações da
referi
da apresentação
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/ipuf/index.php?cms=estudo+de+impacto+de+vizinhanca&menu=0 . Aberta a palavra para
questionamentos. Sr. Cláudio - não havendo questionamentos, e seguindo a pauta, coloco em
votação as ATAs referentes aos meses de março e abril.. Aberta a votação as ATAs foram
aprovadas por unanimidade. Conforme pauta de reunião passo a palavra para o Presidente da
CTJ, para iniciar a leitura dos pareceres. Sra. Karina - eu gostaria de saber sobre a demanda de
minha suplente a Flávia? Sr. Cláudio - os ofícios foram elaborados e encaminhados ao Presidente
do Conselho para colher a assinatura. Sr. Lucas - PROCESSO N.37400/2009, Auto de Infração
Ambiental (AIA) n. 5525, Autuado: HENRIQUE DANIEL NASCIMENTO, em seu parecer a
relatora Sra. Manuela opina pela anulação do AIA lavrado tendo em vista a perda de objeto
devido ao acontecimento das "ressacas" na região no ano de dois mil e dez. Voto-Vista: Sr.
Lucas através de parecer opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução
n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ, e observa á não abertura de Ação Civil Pública para o caso em
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tela, haja vista este ter como objetivo a recuperação da área. Aberta a palavra ao Sr. Felipe,
advogado da parte o qual realizará sustentação oral. Sr. Felipe - primeiramente desejou boa tarde
a todos, em seguida iniciou sua defesa pela aplicação da ocorrência da prescrição intercorrente,
ou, da prescrição punitiva, como também a perda do objeto devido á ação das ressacas a época.
Aberta a votação o parecer lido Voto-Vista foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N.
29770/2008, AIA n. 6726, Autuada: JANICE CONSTANTE, em seu parecer o relator Sr.
Amarildo opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 COMDEMA/CTJ. PROCESSO N. 3780/2007, AIA n. 1408, Autuado: JOÃO JOSÉ VIEIRA,
em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme
Resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. Aberta a votação dos dois pareceres lidos sobre
prescrição foram aprovados por unanimidade. Sr. Cláudio - pergunto aos demais conselheiros
sobre a possibilidade de na próxima reunião podermos realizar somente julgamento de
processos? Todos concordaram. Posteriormente devido a presença de representantes do IPUF o
Sr. Lucas apresentou um breve entendimento sobre o andamento do processo quando aplicado
algum tipo de prescrição, intercorrente ou punitiva. Devido ao tempo regimental a pauta de
julgamento foi suspensa. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Cláudio agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião as 16:17h. 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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