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 REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 13 DE OUTUBRO DE 2014 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às 14:25 horas na Sala de Reuniões da 1 

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

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

da Silveira representante da FLORAM, Sra. Marilei Bilistki Grams representante da SMS, Sra. 4 

Patrícia Areias representante do IPUF, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Sr. 5 

João Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, Sra. Renata Martins Pacheco 6 

representante da UFSC, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC, Sr. André Rotta 7 

representante da ACESA, Sr. Marcos Frugoli representante do IAS, Sra. Myrna Murialdo 8 

representante do IAR e Sr. Hélio Carvalho Filho representante da UFECO. O Presidente da 9 

Câmara Técnica Jurídica do COMDEMA, Sr. João Ricardo Padilha Santos iniciou  a reunião 10 

tratando sobre informes gerais trazendo a informação que o Projeto de Lei nº 8.530/1999, que 11 

trata  sobre o Parque Municipal da Galheta, que foi foco de discussão na última reunião plenária 12 

do COMDEMA, foi votado e aprovado na Câmara Municipal de Florianópolis. Ainda sobre os 13 

informes, a Secretaria encaminhará ofício ao presidente da Câmara Municipal de Florianópolis 14 

pedindo uma listagem dos projetos de lei da área ambiental que se encontram em tramitação. 15 

Dando prosseguimento o Sr. Hélio Carvalho Filho, representante da UFECO, apresentou uma 16 

proposta de carta de recomendação sobre o Parque do Mirante para ser enviada ao Chefe do 17 

Executivo Municipal, que após análise feita pelos conselheiros o texto da Carta foi aprovado e 18 

será encaminhada ao Executivo Municipal. O Secretário Geral do COMDEMA, Sr. Cláudio 19 

Soares da Silveira informou aos conselheiros que no dia 08/10/2014 foi entregue, pela comissão 20 

responsável, a Superintendência da Floram o projeto de reenquadramento do Parque das Dunas 21 

da Lagoa da Conceição, que estendeu os limites do parque até o Campeche. Tal projeto será 22 

agora encaminhado a Câmara Municipal de Florianópolis para aprovação. Ainda sobre o 23 

reenquadramento de Unidades de Conservação em Florianópolis, o Secretário Geral informou 24 

que já iniciaram os trabalhos de reenquadramento da Unidade de Conservação do Maciço da 25 

Costeira, que deve ser concluído até o mês de dezembro deste ano. Seguindo com a reunião o 26 

Secretario Geral indagou aos conselheiros sobre a possibilidade da inclusão na pauta de  novas 27 

apresentações temáticas nas duas reuniões que restam no ano. O Sr Hélio Carvalho Filho sugeriu 28 

como pauta a criação de uma força tarefa para fiscalizar os parques e unidades de conservação 29 

no período de verão, em resposta o Secretário Geral propôs deixar a pauta do mês de Novembro 30 

livre para julgamentos de processos e na pauta de Dezembro tentar trazer para a reunião do pleno 31 

o novo Diretor de Fiscalização da Floram para realizar uma apresentação sobre o funcionamento 32 

da fiscalização em geral, a fiscalização nas Unidades de Conservação e qual o planejamento da 33 

fiscalização para a temporada de verão. Após deliberação, estes encaminhamentos foram 34 

aprovados por unanimidade pelo pleno. Dando sequência à pauta de Reunião, o Presidente da 35 

CTJ, Sr. João Ricardo Padilha Santos, relatou o Processo nº 1374/2013 – Autuado: 36 

ALEXANDRE NIVALDO VIEIRA – AIA nº 12349 – Relator: Ronaldo Piovezan – UFECO 37 

– Voto Vista: Pedro Menezes Niebuhr – IAR – Em seu parecer o Relator do Voto-Vista opina 38 

pela improcedência do recurso no que toca a aplicação da multa, mantendo a decisão recorrida 39 

nos seus termos originais, e para que seja outorgado prazo para o recorrente regularizar a 40 

edificação nos termos da Lei Estadual nº 14.675/2009 sob pena de demolição sumária e de 41 
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 ordem para recuperação da área degradada. Foi o Voto-Vista. Solicitou a palavra o conselheiro 42 

Sr. Cláudio Soares da Silveira representante da FLORAM, onde discorreu que a Floram não 43 

aplica a legislação Estadual e sim a Lei Federal nº 12.651/2012 por ser mais restritiva e por estar 44 

acatando recomendação do Ministério Público Estadual  para que aplicasse a legislação federal. 45 

Pelo que expor propôs para votação a manutenção na integra da decisão de primeiro grau. Em 46 

votação, as duas propostas foram apreciadas, o Voto – Vista e a proposta do Conselheiro da 47 

Floram. O pleno divergiu do Voto – Vista, e deliberou por 09 votos a 03, pela manutenção da 48 

decisão de primeiro grau, desde que a Floram através de um relatório de fiscalização, confirme 49 

que a casa está inserida na faixa de proteção de 30 metros do curso d’água. O Presidente da CTJ 50 

relatou o Processo nº 22107/2010 – Autuada: ZULEIDE CAMILO – AIA nº 10257 – 51 

Relator: João Ricardo Padilha Santos – OAB/SC – Em seu parecer o Relator opina pelo 52 

Reconhecimento da Prescrição Intercorrente do AIA nº 10.257/2010 nos termos do Enunciado nº 53 

001/2013 CTJ/COMDEMA, bem como levantamento da inscrição CADIN, caso exista. Foi o 54 

Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. O 55 

Presidente da CTJ relatou o Processo nº 16504/2010 – Autuado: EUCLIDES MANOEL DA 56 

CONCEIÇÃO – AIA nº 10038/2010 e 10411/2011 – Relator: Lucas Maykot – OAB/SC – 57 

Em seu parecer o Relator opina pelo não conhecimento dos documentos apresentados como 58 

recurso administrativo, ficando assim mantida a decisão de 1º grau. Foi o relatório. Em votação 59 

ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ 60 

relatou o Processo nº 1082/2012 – Autuado: PABLO PIRES GOMES DA SILVA. AIA nº 61 

12554 e 12031 – Relator: Lucas Maykot – OAB/SC – Em seu parecer o relator opina pelo 62 

recebimento e indeferimento do recurso interposto, mantendo assim na sua integralidade a 63 

decisão de primeiro grau. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à 64 

aprovação do parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ relatou o Processo nº 18022/2010 – 65 

Autuada: ARANY DE ALMEIDA – AIA nº 10358 – Relatora – Jaçanã Martins Bittencourt 66 

– OAB/SC – Em seu voto a relatora opina: a) Pela remessa dos autos à Floram para baixar em 67 

diligência e apresentar laudo técnico para comprovação da existência da Área de Preservação 68 

Permanente – APP. b) Posteriormente pela abertura de prazo para ciência e manifestação do 69 

autuado e, após, demais providências que a Floram julgar pertinentes. Foi o Relatório. Em 70 

votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. Sendo este o 71 

último item da pauta de reunião o Secretário Geral agradeceu a presença de todos encerrando 72 

assim a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:37 horas. Esta ata foi redigida por Jonas Artur 73 

Hommerding, Administrador da Secretaria do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e 74 

aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais.  75 


