CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE
FLORIANÓPOLIS
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 11 DE MARÇO DE 2019
Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 14:13 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.
Karina da Silva de Souza representante da COMCAP, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante
da CMF, Sr. Lucas Maykot representante da OAB/SC, Sr. Vinicius Muller Buratto representante
da UFSC, Sra. Carolina Bayer Gomes Gabral representante da ACESA, Sr. Paulo Douglas
Pereira representante do IMV e a Sra. Leana Bernadi. Convidada - Sra. Juliana do Carmo
representante da ACESA. Sr. Cláudio iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. Passou
em seguida aos Informes Gerais. Nenhum informe. Continuando a pauta perguntou aos
conselheiros se alguém vez, ou tem alguma observação, sobre o relatório anual apresentado em
última reunião. Nenhuma observação feita. Seguindo passou a relatar a informação de que, o
Conselho Estadual seguirá a metodologia usada neste COMDEMA para a separação dos
processos, e parabenizou a todos pelo andamento dos trabalhos. Próximo ponto, informou a
todos que será realizado em próxima reunião uma apresentação sobre a Regularização Fundiária
Urbanística - REURB. Também observou que se alguém mais tiver algum tema como
apresentação, por favor se manifeste. Nenhuma manifestação. Informou também que em relação
a primeira conferência de educação ambiental, estamos à enviar ofício as instituições,
objetivando buscar apoio para sua realização. Próximo item de pauta, as faltas de algumas
instituições neste conselho. Após relatada as faltas de algumas instituições, foi acordado de que a
Secretária Executiva do COMDEMA irá oficiar estas, a fim de verificar a possibilidade de
substituição dos representantes. Sr. Lucas - aproveitando o tema discutido informo-lhes que será
apresentado algumas mudanças no Regimento Interno da Câmara Técnica Jurídica - CTJ. Devido
a falta de quórum regimental, a reunião foi suspensa. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr.
Cláudio agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as 14:55h. Esta ata foi redigida por
Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e
aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais.
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