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 11 DE JANEIRO DE 2016
Aos onze dias do mês de Janeiro de dois mil e dezesseis, às 14:30 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, Sra.
Mariana Fonseca Claro representante do IPUF, Sra. Karina da Silva de Souza representante da
COMCAP, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Sr. João Ricardo Padilha Santos
representante da OAB/SC. Sra. Sara Meireles representante da UFSC, Sra. Fabiane Nóbrega
representante da FIESC, Sr. Anderson Ramos Augusto representante da CDL, Sr. Paulo Douglas
Teles Pereira representante do IMV, Sra. Myrna Murialdo e Sra. Leana Bernardi representantes
do IAR, Sr. Hélio Carvalho Filho representante da UFECO. O Secretário Geral Claudio Soares
da Silveira iniciou a reunião tratando sobre informes gerais consignando que as atas das reuniões
de novembro e dezembro serão encaminhadas na convocação da reunião de fevereiro devido a
problemas técnicos com o gravador. Continuando com os informes o Secretário Geral informou
que vai cobrar a publicação do Decreto de nomeação dos novos conselheiros junto ao Presidente
do COMDEMA e após a publicação do Decreto será realizada a escolha do novo VicePresidente, Secretário Geral e Secretário Executivo do COMDEMA. Continuando com os
informes o Secretário Geral informou que os temas sugeridos para apresentações neste ano de
2016 serão definidas neste mês, bem como as datas das apresentações que iniciarão no mês de
março. Seguindo com a pauta o Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF e a Sra.
Myrna Murialdo representante do IAR sugeriram a realização de uma reunião extraordinária para
discutirmos o tema da balneabilidade no município de Florianópolis, sobre este assunto o
Secretário Geral propôs a realização de uma reunião em conjunto com o Conselho Municipal de
Saneamento para uma discussão sobre a balneabilidade e sobre a questão dos caminhões limpafossa no município de Florianópolis em deliberação o pleno aprovou a proposta do Secretário
Geral e a Secretaria encaminhará um Ofício ao Presidente do Conselho de Saneamento
solicitando a realização desta reunião conjunta, ainda sobre este tema o Secretario Geral pediu
aos Conselheiros representantes das entidades ligadas a esta questão sobre a balneabilidade que
trouxessem para apresentar na próxima reunião plenária o que cada instituição está fazendo a
este respeito. Seguindo com a pauta de Reunião o Secretário Geral consignou que conforme uma
solicitação realizada na reunião de Outubro de 2015 para que os processos prescritos fossem
julgados em bloco pelo pleno para tornar mais ágil este trâmite, sobre esta questão o Secretário
Geral solicitou que a CTJ realizasse um estudo sobre este tema e desenvolvesse um rito destes
julgamentos em bloco para que fosse aprovado pelo pleno, e assim que esta minuta sobre o rito
de julgamento estiver pronta a mesma será encaminhada para o e-mail de cada conselheiro para
que seja realizada a aprovação deste procedimento e que o conselho possa efetivar estes
julgamentos em bloco. Seguindo com a pauta de Reunião o Presidente da CTJ Sr. João Ricardo
Padilha Santos consignou junto ao pleno se os processos que saem da CTJ para encaminhamento
de diligência sobre questões técnicas passassem a ser encaminhados diretamente pela CTJ sem a
necessidade do tramite pelo pleno de modo a tornar mais ágil este procedimento, encaminhando
o processo para julgamento somente apos concluídas estas questões técnicas. Em votação o
pleno aprovou por unanimidade o pedido da CTJ. Seguindo com a pauta de reunião o Presidente
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da CTJ apresentou ao pleno a Resolução 001/2016 – COMDEMA sobre a Prescrição em
substituição ao Enunciado 001/2013 CTJ COMDEMA que versa sobre o mesmo tema. Em
votação o Pleno aprovou por unanimidade a redação da Resolução 001/2016 CTJ/COMDEMA
que trata sobre a Prescrição Intercorrente. Sendo este o ultimo item de pauta o Secretário Geral
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 15:56h. 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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