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        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 09 DE MARÇO DE 2015 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e quinze, às 14:28 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, Sr. Elsom Bertoldo dos Passos representante da SMHSA,  4 

Sr. Maj. Jardel Carlito da Silva e Sr. Glauber Brocker de Matos representantes da PMA/SC, 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. Anderson Ramos 7 

Augusto representante da CDL, Sr. André Rotta representante da ACESA, Sra. Leana Bernardi 8 

representante do IAR, Sr. Hélio Carvalho Filho representante da UFECO. O Secretário Geral do 9 

COMDEMA, Sr. Cláudio Soares da Silveira iniciou a reunião passando a palavra para o Sr. 10 

Bruno Palha diretor de Fiscalização da FLORAM, que realizou uma apresentação sobre a 11 

estrutura e operacionalização da fiscalização ambiental no Município de Florianópolis, 12 

cumprindo o roteiro de apresentações definidos pelo Plenário do Conselho para o ano de 2015. 13 

Após a apresentação o Sr. Elsom Bertoldo dos Passos, representante da SMHSA, sugeriu que o 14 

COMDEMA elaborasse uma Carta de Recomendação ao Chefe do Executivo Municipal 15 

relatando os problemas de estrutura que a   fiscalização ambiental vem enfrentando. O Secretário 16 

Geral informou que a Secretaria do Conselho elaborará uma minuta com base nas informação 17 

colhidas na apresentação bem como entrando em contato com o Sr. Bruno Palha para colher 18 

outros elemento, o que será apresentado ao Plenário e encaminhado ao Prefeito Municipal como 19 

Carta de Recomendação. Dando Prosseguimento à pauta de Reunião o Secretário Geral colocou 20 

em votação à aprovação da Ata da Reunião ordinária de 09/02/2015, sendo a mesma aprovada 21 

por unanimidade. Seguindo com a pauta de reunião o Presidente da CTJ, Sr. João Ricardo 22 

Padilha Santos, relatou o Processo nº 039643/2007 – Autuado: OSVALDO COSTA FILHO – 23 

AIA nº 8078 – Relator: João Ricardo Padilha Santos – OAB/SC – Em seu parecer o Relator 24 

opina: a) Pela aplicação da prescrição intercorrente, reconhecida de ofício, do processo 25 

administrativo ambiental nº 39643/2007, com a extinção dos processos apensos; b) Remessa dos 26 

autos à FLORAM para propositura de Ação Civil Pública buscando a reparação dos danos 27 

ambientais, cuja obrigação é imprescritível; c) Busca da identificação da eventual 28 

responsabilidade funcional decorrente da paralização, caso haja indícios de culpa ou dolo de 29 

quem deu causa à prescrição, d) Arquivamento do feito administrativamente; e) Levantamento 30 

da inscrição CADIN, caso tenha havido, com remessa da presente decisão ao respectivo setor. 31 

Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por 32 

unanimidade. O Presidente da CTJ relatou o Processo nº 46068/2006 - Autuada: GLÓRIA 33 

ELISABETE MARTINS DE MENEZES - AIA nº 8203 e 8207 - Relatora: Jaçanã Martins 34 

Bittencourt - OAB/SC - Em seu parecer a Relatora opina: a) Pelo reconhecimento da prescrição 35 

intercorrente no procedimento de apuração dos autos de Infração de números 8203 e 8207, e 36 

consequente extinção do referido Processo nº 46068/2006 e demais apensos; b) Pela remessa dos 37 

autos à FLORAM para apuração de eventual responsabilidade funcional, caso haja indícios de 38 

culpa ou dolo de quem deu causa à Prescrição, nos termos do Enunciado 001/2013 - CTJUR - 39 

COMDEMA e proposição de Ação Civil Pública buscando a reparação dos danos ambientais, 40 

cuja obrigação é imprescritível. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à 41 
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 aprovação do parecer por unanimidade e envio de Ofício com a referida decisão para a 10ª 42 

Delegacia de Polícia da Capital para instruir o Inquérito Policial nº 102/2007 existente e que trata 43 

deste tema. O Presidente da CTJ relatou o Processo nº 31772/2006 - Autuada: ZILMA 44 

HELENA SALES - AIA nº 8051 - Relator: Kaio de Souza Pires - OAB/SC - Em seu parecer 45 

o Relator opina: a) Pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista o tempo em 46 

que o processo permaneceu paralisado sem despacho ou movimentação e, consequentemente o 47 

retorno dos autos a FLORAM para que os arquive; b) Ademais entendendo pela existência de 48 

dano ambiental, deverá a FLORAM indica-lo por meio de parecer técnico e proceder na forma 49 

como a lei ingressando com propositura de Ação Civil Pública buscando a reparação dos danos 50 

ambientais, cuja obrigação é imprescritível; c) Busca da identificação da eventual 51 

responsabilidade funcional decorrente da paralização, caso haja indícios de culpa ou dolo de 52 

quem deu causa à prescrição. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à 53 

aprovação do parecer por unanimidade enfatizando que se cumpra os termos definidos pelo 54 

Enunciado 001/2013 CTJ/COMDEMA e que a Floram realize uma diligência ao local para 55 

verificar se existe dano ambiental pois não ficou claro nos autos a existência destes, e caso exista 56 

que seja encaminhada Ação Civil Pública visando a reparação do dano ambiental que é 57 

imprescritível. O Presidente da CTJ relatou o Processo nº 102966/2011 - Autuado: JEAN 58 

JEVERSON REIS DA SILVA - AIA nº 11753 - Relator: João Ricardo Padilha Santos - 59 

OAB/SC - Em seu parecer o Relator opina pela manutenção do AIA 11753/2011, e por 60 

consequência a decisão do Processo Administrativo 102966/2011. Com as seguintes ilações: a) 61 

Desfazimento da edificação; b) Confirmação da aplicação da penalidade de multa de 62 

R$10.000,00 (dez mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa ante a conversão na prestação de 63 

serviços ambientais a serem definidos pela FLORAM após o qual deverá ser aplicado o desconto 64 

de 90% da penalidade pecuniária; c) Remessa a FLORAM para tomada das providências 65 

pertinentes. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer 66 

por unanimidade, salientando que seja informada a Secretaria Municipal de Habitação e 67 

Saneamento Ambiental para que esta família possa, se for assim constatado, ser incluída no 68 

Programa Habitacional do Município. O Presidente da CTJ relatou o Processo nº000527/2013 - 69 

Autuado: ARI PEREIRA DELFES - AIA nº 12338 - Relator: Lucas Maykot - OAB/SC - 70 

Em seu parecer o Relator opina pelo parcial provimento do recurso interposto para anular a 71 

decisão de primeira instância e realizar a intimação pessoal do autuado para manifestar-se sobre 72 

o agravamento da pena em alegações finais e, consequentemente, ser proferida nova decisão pela 73 

comissão julgadora. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do 74 

parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ relatou o Processo nº 000725/2013 - Autuado: 75 

PEDRO ALEJANDRO DURAN ARAYA - AIA nº 7342 - Relator: Gustavo Ganz Seleme - 76 

FIESC - Em seu parecer o Relator opina por baixar em diligência os autos à FLORAM para que 77 

seja realizado parecer técnico a fim de determinar a existência e a natureza do curso d’água; em 78 

se tratando de um curso d’água determinar a distância precisa entre o imóvel e sua faixa 79 

marginal, bem como o correto enquadramento em Área de Preservação Permanente ou Área de 80 

Proteção ao Uso Limitado. Ademais, conforme preceitua o Art. 122 do Decreto 6.514/2008, 81 

opina-se pela reabertura de prazo para apresentação de alegações finais. Foi o Relatório. Em 82 

votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade salientando que 83 

no parecer técnico a ser realizada pela FLORAM se de enfoque principalmente na determinação 84 
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 da natureza deste curso d’água. Sendo este o último item da pauta de reunião o Secretário Geral 85 

agradeceu a presença de todos encerrando assim a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:19 86 

horas. Esta ata foi redigida por Jonas Artur Hommerding, Administrador da Secretaria do 87 

COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos 88 

legais.  89 


