CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DE FLORIANÓPOLIS
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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE
10 DE FEVEREIRO DE 2014
Aos dez dias do mês de Fevereiro de dois mil e quatorze, 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. Dalmo Vieira
Filho – Presidente do COMDEMA, Sr. Cláudio Soares da Silveira representante da FLORAM,
Sra. Marilei Bilistki Grams representante da SMS, Sra. Patrícia Areias representante do IPUF,
Sr. Elsom Bertoldo dos Passos representante da SMHSA, 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. Renata Martins Pacheco representante da UFSC,
Sr. Anderson Ramos Augusto representante da CDL de Florianópolis, Sr. Henrique da Cunha
Sant’Ana representante da ACESA, Sra. Myrna Murialdo representante do IAR e Sr. Hélio
Carvalho Filho representante da UFECO. O Secretário Geral do COMDEMA, Sr. Cláudio
Soares da Silveira abriu a reunião tratando sobre informes gerais apresentando o
encaminhamento de que a secretaria vai publicar as decisões dos julgamentos dos recursos
administrativos em bloco no diário oficial municipal, após a entrega das AR´s aos respectivos
interessados para atender plenamente ao principio da publicidade. Ainda tratando sobre os
informes gerais, o Secretário Geral informou que conforme consignado na reunião do mês de
Janeiro, serão estabelecidos assuntos a serem discutidos nas reuniões, para que estas não fiquem
apenas focadas na questão do julgamento dos processos, mas também na discussão de alto nível
dos temas pertinentes ao meio ambiente e ao urbanismo. Pedindo a palavra o Sr. Elsom Bertoldo
dos Passos, representante da SMHSA salientou que o município de Florianópolis esta
participando de um projeto chamado “Cidade Sustentável” feito pelo BID, e quem é o operador
deste sistema no município é o IBAMA, e se trata de um projeto interessante, pois um dos
indicadores que será levantado será a questão da sustentabilidade ambiental, além da questão
econômica e social; a ideia é realizar um diagnóstico da sustentabilidade do município através
destes indicadores; é um projeto interessante de ser apresentado ao Conselho assim que o mesmo
for finalizado. O Sr. Anderson Ramos Augusto, Vice Presidente do COMDEMA, pediu a palavra
para elogiar a tratativa intermunicipal entre Florianópolis e São José que estão discutindo em
conjunto a continuação da beira-mar continental, esta iniciativa de pensar como metrópole e não
apenas no nível de município, deve ser elogiada, pois é um avanço grande para a região esta
postura arrojada de pensar a cidade com soluções ampliadas com as duas cidades vizinhas
trabalhando em conjunto, é interessante trazer esta discussão para o âmbito do conselho, pois
serão obras de grande impacto para a cidade e também para o seu meio ambiente. Pedindo a
palavra o Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF indagou sobre a questão da poluição
dos rios da cidade por conta de ligações clandestinas de esgoto. Sobre este aspecto o Sr. Elsom
Bertoldo dos Passos representante da SMHSA explanou que a questão do saneamento é uma das
maiores fragilidades ambientais do município e um tanto complexa de se resolver. O programa
“Se liga na Rede” que o poder público municipal vêm desenvolvendo tem por objetivo
identificar imóveis que estão em áreas onde existe rede de esgotamento sanitário e não estão
devidamente ligados na rede coletora; tal programa vem tendo bons resultados, porém existe
uma significativa parcela de moradias que estão próximas a estas bacias hidrográficas que não
possuem rede de esgotamento sanitário e utilizam o sistema de fossa e sumidouro. Afirmou que
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existe um esforço no sentido de ampliar a rede coletora buscando eliminar tratamentos
individuais de esgoto porque Florianópolis possui uma característica ambiental que dificulta a
utilização de fossa e sumidouro. Hoje 50% da cidade possui rede de esgoto, o que infelizmente
não quer dizer que 50% da cidade esta ligada na rede de esgoto, então um desafio é fazer com
que as pessoas que residem onde a rede já existe se liguem na rede diminuindo este passivo
ambiental. Dando sequência com a pauta de reunião o Secretário Geral colocou que o
COMDEMA não é somente um espaço voltado para julgamento de processos, mas também um
espaço para a discussão sobre temas ambientais da cidade, neste sentido, da mesma forma como
foi apresentada naquela reunião questão do plano diretor, o Secretário Geral propõe que sejam
deliberados pelos conselheiros temas de cunho ambiental e urbanísticos para serem discutidos
nas próximas reuniões ordinárias do COMDEMA. Após deliberação entre os conselheiros
definiu-se um calendário de temas a serem discutidos nas próximas reuniões: 10/03 - Projeto
ORLA, 14/04 e 12/05 – Saneamento Básico, 09/06 – Unidades de Conservação. Seguindo com a
Pauta o Secretário Geral pediu pela aprovação da ata da reunião de 13/01/2014, sendo a mesma
aprovada pelo plenário. Prosseguindo com a pauta o Secretário Geral colocou em discussão a
composição da Câmara Técnica Jurídica do COMDEMA (CTJ). Após deliberação entre os
conselheiros definiu-se que para compor a CTJ não se exige que o advogado seja especialista na
área de direito ambiental, mas apenas que possua familiaridade com o tema de direito ambiental.
Após deliberação ficou decidido que a OAB terá 03(três) representantes titulares e 03(três)
suplentes, e as demais entidades 01(um) representante titular e 01(um) suplente, não existindo
impedimento para que se desejarem ampliem sua representação até o número igual ao da
OAB/SC, para a composição da CTJ do COMDEMA. Os nomes dos profissionais e suas
respectivas entidades que comporão a CTJ serão oficializados por ato do Presidente do
COMDEMA e publicado no diário oficial do Município, assim que forem todos oficialmente
confirmados. Seguindo com a pauta o Presidente do COMDEMA Sr. Dalmo Vieira Filho
apresentou elementos relevantes do novo plano diretor e respondeu as dúvidas dos conselheiros a
respeito do tema. Sendo este o último item da pauta de reunião o Presidente agradeceu a
presença de todos encerrando assim a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:26 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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