CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DE FLORIANÓPOLIS
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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE
FLORIANÓPOLIS DE 05 DE OUTUBRO DE 2015
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 14:10 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.
Alexandre Francisco Bock e Sr. João Henrique Quissak Pereira representantes da SMHSA, Sra.
Mariana Claro representante do IPUF, Sra. Karla Straioto Spessatto representante da FATMA,
Sra. Karina da Silva de Souza representante da COMCAP, Sr. Amarildo Marçal Nunes
representante da CMF, Sra. Patrícia Sarquis Herden representante do CAU/SC, Sra. Renata
Martins Pacheco representante da UFSC, Sr. Anderson Ramos Augusto representante da CDL,
Sra. Leana Bernardi representante do IAR, Sr. Hélio Carvalho Filho representante da UFECO. O
Secretário Geral do COMDEMA, Sr. Cláudio Soares da Silveira iniciou a reunião consignando
aos demais representantes que esta reunião ocorre na primeira semana do mês devido ao feriado
do dia 12/10/2015, conforme estabelecido no calendário de reuniões do Pleno para 2015. Em
seguida o Secretário Geral explanou que esta seria uma reunião diferente pois marca o início de
uma nova gestão, 2015/2017 do Pleno do COMDEMA, precedendo a uma apresentação dos
conselheiros; o Secretário Geral apresentou o Regimento Interno aos novos conselheiros e
realizou uma explanação sobre o funcionamento do COMDEMA. Seguindo com a pauta de
reunião passou aos informes gerais, salientando que uma das Entidades de Defesa do Meio
Ambiente que compõe o pleno desistiu de participar do conselho; que conforme definido na
ultima reunião, foi realizado convite à ONG UCdaIlha para que ocupasse esta cadeira, porém a
ONG não aceitou o convite. O Secretário geral salientou que para poder publicar o Decreto de
nomeação da nova gestão 2015/2017 do COMDEMA, é imperativo que todas as 18 entidades já
estejam definidas e pediu aos conselheiros que indicassem uma entidade para compor esta vaga
em aberto. O Sr. Hélio Carvalho Filho representante da UFECO indicou o Instituto Mangue
Vivo para compor esta cadeira vaga no pleno, e salientou que já realizou contato com os mesmos
que se mostraram interessados em assumir esta cadeira no pleno. Após deliberação do pleno
ficou decidido oficializar o convite para que o Instituto Mangue vivo ocupe esta vaga de
Entidade de Defesa do Meio Ambiente na Gestão 2015/2017 do COMDEMA. Ainda sobre os
informes gerais o Secretário Geral destacou que na próxima Reunião ordinária, antes da
apresentação dos pareceres encaminhados pela CTJ, será realizada uma apresentação pelo
Presidente da CTJ, Dr. João Ricardo Padilha Santos, sobre a legislação ambiental e o
funcionamento do julgamentos dos processos administrativos de auto de infração no
COMDEMA. Pedindo a palavra a Sra. Karina da Silva de Souza representante da COMCAP
indagou aos Conselheiros, se o Conselho poderia regulamentar através de Resolução questões
referentes a resíduos sólidos da construção civil, consignando que a dois anos atrás em uma
parceria entre a FLORAM, COMCAP, SMHSA e SMDU foi realizado um elaborado um Projeto
de Lei como substitutivo global de um Projeto de autoria da Câmara de Vereadores que trata
sobre os resíduos de construção civil em Florianópolis, visto que o município não possui uma
legislação que regulamente esta questão, porém como a proposta foi encaminhada para a Câmara
e de lá partiu para o executivo, identificou-se um vício de origem, que impossibilitou a
continuidade da mesma pois este tipo de proposta deve partir do executivo e não do legislativo.
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Continuando a Sra. Karina salientou que é importante que se apresente esta proposta no Pleno do
COMDEMA para que o pleno possa encaminhar uma recomendação e pedir mais agilidade
nesta tramitação da matéria no executivo municipal . O Secretário Geral salientou a importância
desta questão para que o Conselho possa intermediar este trâmite através de uma resolução, até
que o município possa ter uma Lei complementar que regule esta questão. O Sr. Amarildo
Marçal Nunes representante da CMF se prontificou a conseguir uma cópia deste processo que
tramitou na CMF para que o conselho possa analisar e discutir para definir uma resolução sobre
esta temática. Ficou deliberado que o grupo técnico prepare uma nova proposta para encaminhar
à Câmara de Vereadores com o apoio do COMDEMA. Passando para o próximo item de pauta, o
Secretário Geral pediu pela aprovação das Atas das reuniões ordinárias de 10/08/2015 e
14/09/2015, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Seguindo com a pauta de Reunião, e
conforme cronograma do Conselho seria realizada a apresentação do resultado da “Conferência
Municipal de Saneamento de Florianópolis”. Aberta a palavra para o Sr. Alexandre Francisco
Bock e o Sr. João Henrique Quissak Pereira, representantes da SMHSA, que fizeram a exposição
do tema, seguido de questionamentos e debates. Após a apresentação o Secretário geral explanou
que não seria realizado julgamento de processos nesta reunião devido a ausência dos
representantes da CTJ que não puderam comparecer por questões de agenda profissional, então
os Processos serão julgados na próxima reunião. Sendo este o último item da pauta de reunião o
Secretário Geral agradeceu a presença de todos encerrando assim a reunião. A Reunião foi
encerrada as 15:48 horas. Esta ata foi redigida por Jonas Artur Hommerding, Administrador da
Secretaria do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para
todos os efeitos legais.
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