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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 08 DE ABRIL DE 2019 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 14:15 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: Sra. Marilei 3 

Biletski Grams representante da SMS, Sr. Marcio Ishihara Furtado representante da SMHSA, Sr. 4 

Alexandre Felix representante do IPUF, Sr. Nivaldo Pedreira Niehues Júnior representante da 5 

FATMA, Sra. Flávia Guimarães Orofino representante da COMCAP, Sr. Amarildo Marçal 6 

Nunes representante da CMF, Sr. Carlos Eduardo Rosa representante da PMA, Sr. Lucas Maykot 7 

representante da OAB/SC, Sr. Vinicius Muller Buratto representante da UFSC, Sr. Anderson 8 

Ramos Augusto representante da CDL, Sr. Paulo Douglas Pereira representante do IMV e a Sra. 9 

Myrna Murialdo representante do IAR. Sr. Anderson iniciou a reunião desejando uma boa tarde 10 

a todos os presentes, informou que devido a período de férias o Sr. Cláudio não estará presente. 11 

Posteriormente colocou em votação as ATAs referentes aos meses de fevereiro e de março de 12 

dois mil e dezenove. Aberta a votação as referidas ATAs foram aprovadas por unanimidade. Em 13 

seguida abriu a palavra aos demais para Informes Gerais: Tiago - informo a todos que a Câmara 14 

Técnica de Educação Ambiental - CTEA disponibilizou através de e-mail lista de tarefas 15 

referente a primeira Conferencia de Educação Ambiental, sendo que a pessoa que desejar 16 

participar deverá incluir o nome na tarefa desejada e encaminhar e-mail a Secretaria do 17 

COMDEMA. Sra. Flávia - primeiro apresentou-se aos conselheiros, devido ser a suplente da 18 

instituição COMCAP, em seguida relatou o problema referente à projeto de lei sobre espaço de 19 

cães na praia. Entendo ser um problema de gravidade maior referente a área de saúde pública, 20 

porém, vejo ser também um problema ambiental, uma vez que esta medida poderá afetar a fauna 21 

local, como ninhos por exemplo. Sr. Amarildo - informo que acompanhei a votação do referido 22 

projeto, este foi aprovado em primeira votação, porém devido à algumas manifestações 23 

principalmente de órgãos ligados à área da saúde, estão aguardando uma nova deliberação. Sr. 24 

Alexandre - concordo em solicitar cópia do projeto de lei até para mostrar que o Conselho esta 25 

presente, e assim possa ser mais vezes consultado sobre outras matérias. Diante da problemática 26 

foi gerado um debate, finalizando por deliberação dos conselheiros em solicitar o referido 27 

projeto de lei para uma nova discussão. Sr. Amarildo - a Vargem Grande teve uma reunião sobre 28 

a implantação da Estrada que liga o Rio Vermelho a Vargem Grande, a Prefeitura esta com um 29 

projeto para pavimentar esta estrada, a preocupação no entanto e com a fauna local, esta corre o 30 

risco de ser isolada com a pavimentação. Sra. Myrna - e o processo de licenciamento não previu 31 

este problema. Após longa discussão, ficou deliberado por encaminhar ofícios ao Instituto de 32 

Meio Ambiente - IMA questionando se há algum protocolo sobre ou projeto de licenciamento, e 33 

a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI solicitando cópia do projeto. Sr. Andersom - o 34 

próximo item de pauta e referente as mudanças propostas pela Câmara Técnica Jurídica - CTJ 35 

em seu regimento interno. As propostas colocadas em votação devido a modificação solicitada 36 

pelo conselho foram: O tempo de permanência do processo com relator - sugestão da CTJ e que 37 

seja de um ano: votaram Sr. Lucas e Sr. Amarildo. Sugestão do conselho - e que a permanência 38 

seja de seis meses: votou a maioria. Outra proposta modificada foi sobre a leitura dos pareceres 39 

elaborados pela CTJ, ficou sugerido que em último caso o Secretario Geral do Conselho 40 

apresenta-se os pareceres, no entanto foi deliberado pela maioria a exclusão do secretario. Após 41 

leitura detalhada das modificações propostas o regimento foi aprovado por unanimidade. 42 
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Conforme pauta de reunião iniciou-se o julgamento dos processos. PROCESSO N. 1499/2012, 43 

Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 12119, Autuado: MIGUEL OSCAR LEITE SOUZA, 44 

o processo foi retirado de pauta tendo em vista que o relator do Voto-Vista não estava presente. 45 

PROCESSO N. 1416/2012, AIA n. 12507, Autuada: ELISABET PALOMEQUE, em seu 46 

parecer o relator Sr. Luiz opina pela improcedência do recurso interposto, porém devido a fatos 47 

descritos nos autos fica confirmada a ocorrência da prescrição punitiva conforme Decreto 48 

Federal 6514/2008, e também Resolução n. 001/2016- COMDEMA/CTJ, uma vez que a 49 

edificação objeto da infração já existe a mais de trinta anos. Aberta a votação o parecer lido foi 50 

aprovado por maioria - Sr. Andersom, Sr. Lucas, Sr. Amarildo, Sr. Alexandre, Sr. Vinícius, Sra. 51 

Flávia, Sr. Marcio, Sra. Marilei e o Sr. Paulo Douglas. Se abstiveram a Sra. Mirna, Sr. Nivaldo e 52 

o Sr. Carlos Eduardo. PROCESSO N. 2168/2015, AIA n. 13829, Autuado: SERGIO 53 

MACHADO ARAUJO, em seu parecer a relatora Sra. Jaçanã opina pela procedência parcial do 54 

recurso interposto, mantendo as penalidades impostas pela decisão de 1º grau, porém entende por 55 

manter o telheiro, tendo em vista que o Código Municipal de Obras diz que para reparos não é 56 

necessário autorização. Sr. Lucas - embora esteja de acordo com o parecer, realizou uma 57 

observação quando a estufa: que haja uma manifestação da FLORAM sobre a possibilidade de 58 

permanência da estufa, uma vez que a atividade e possível de legalização, antes da demolição. 59 

Aberta a votação a observação realizada foi aprovada por maioria, Sr. Anderson, Sr. Lucas, Sr. 60 

Amarildo, Sr. Alexandre, Sr. Vinícius, Sra. Flávia, Sr. Marcio, Sra. Marilei e o Sr. Paulo 61 

Douglas. Com o parecer lido votaram Sra. Myrna, Sr. Nivaldo e Sr. Paulo Douglas. 62 

PROCESSO N. 1869/2013, AIA n. 8630, Autuado: MARTA INES ARABIA, em seu parecer 63 

o relator Sr. João opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo as penalidades 64 

impostas em julgamento de 1º grau. Devido a discussão diante dos fatos contitos nos autos foram 65 

abertas duas deliberações. Sugestão do Sr. Alexandre Felix: baixar os autos em diligência, tendo 66 

em vista Boletim de Ocorrência contito nos autos, a fim de averiguar se há: 1) construções novas 67 

no local? 2) se existem novos moradores nestas construções? 3) Se existe contrato de compra e 68 

venda? Votaram a favor Sr. Marcio, Sr. Andersom, Sr. Amarildo, Sra. Flávia, Sra. Marilei, Sr. 69 

Alexandre, Sr. Paulo Douglas e o Sr. Vinícius. Com o parecer apresentado votaram - Sr. Carlos 70 

Eduardo, Sr. Lucas, Sra. Myrna e o Sr. Nivaldo. A reunião foi encerrada no prazo regimental. 71 

Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Andersom agradeceu a presença de todos e encerrou a 72 

reunião as 16:03h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do 73 

COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos 74 

legais. 75 


