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         CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE                                     
09 DE SETEMBRO DE 2013 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e treze, às dezesseis horas na Sala de reuniões do 1 

Gabinete do Prefeito de Florianópolis, reuniu-se o COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa 2 

do Meio Ambiente sobre a presidência Sr. Dalmo Vieira Filho, onde compareceram o Prefeito de 3 

Florianópolis Sr. Cesar Souza Junior, o Superintendente da FLORAM Sr. Volnei Carlin, Juliano 4 

Kotler Assessor Jurídico da SMDU, e seguintes conselheiros:  Fabiane Nobrega representante da 5 

FIESC, Claudio Soares da Silveira representante da FLORAM, Anderson Ramos Augusto 6 

representante da CDL de Florianópolis, Vanessa da Cunha Rocha representante da SMS, Karina 7 

da Silva de Souza representante da COMCAP, Elsom Bertoldo dos Passos representante da 8 

SMHSA, Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Glauber Brocker de Matos 9 

representante da PMA, Patrícia Areias representante do IPUF, João Padilha representante da 10 

OAB/SC, Hélio Carvalho Filho representante da UFECO, Renata Martins Pacheco representante 11 

da UFSC, Jardel Carlito da Silva representante da PMA,  João Edmundo Bohn Neto 12 

representante da CAU/SC, Andre Renato Rotta representante da ACESA, Marcio da Silva 13 

representante da CMF, Paulo Roberto Freitas Jr representante da FATMA, Henrique C. 14 

Sant’Ana representante da ACESA, Dalmo Vieira Filho representante da SMDU/IPUF. O 15 

Prefeito de Florianópolis, Cesar Souza Junior, fez a abertura e solicitou a apresentação dos 16 

conselheiros, agradecendo a presença dos membros do conselho o Prefeito deu início à reunião 17 

ressaltando a importância do serviço prestado pelo conselho para a cidade e enfatizou a 18 

importância de julgar a enorme gama de processos parados nesta instância, pois isto macula a 19 

imagem do serviço público que aflora com isto um viés de impunidade e o poder público deixa 20 

de receber ativos com contrapartidas e compensações ambientais inerentes destes processos, o 21 

Prefeito conversou com o presidente da OAB/SC e levantou a possibilidade de uma cooperação 22 

junto a esta entidade para auxiliar tecnicamente na análise dos processos, finalizou reafirmando o 23 

compromisso de sua gestão com o COMDEMA e pedindo empenho dos conselheiros no 24 

julgamento destes processos. O Presidente do COMDEMA Dalmo Vieira Filho tomou a palavra 25 

e falou sobre a importância do conselho como órgão de proteção do meio ambiente alinhado com 26 

o desenvolvimento do novo plano diretor de Florianópolis, que pretende ser a Capital com a 27 

maior área de preservação permanente do Brasil. Neste sentido afirmou que o conselho tem 28 

papel essencial na definição destas áreas que devem ser protegidas no âmbito do novo plano 29 

diretor e para ter uma noção do desafio que o conselho esta para enfrentar no campo de analise 30 

de processos, alguns dos processos mais urgentes serão entregues para análise do conselho ao 31 

final desta reunião. O Superintendente da FLORAM Sr. Volnei Carlin pediu a palavra e 32 

enfatizou o importante  do COMDEMA de julgar estes processos, pois a demora do julgamento 33 

nesta instância acaba atingindo a credibilidade da FLORAM e a credibilidade da Administração 34 

Pública, salientou que os técnicos da FLORAM julgam em primeira instância em torno de 15 a 35 

20 processos por semana e o andamento destes julgamentos depende da agilidade do 36 

COMDEMA em julgar estes processos quando estes são encaminhados para a segunda instância 37 

administrativa, e encerrou pedindo a colaboração dos conselheiros na agilidade do processo de 38 

julgamento. O Sr. Hélio Carvalho Filho, representante da UFECO pediu a palavra e relembrou 39 

que o COMDEMA foi criado pela Lei 4117/1993, mas que até o presente ano não contava com 40 

uma estrutura fixa de apoio, era um conselho que se montava somente no momento das reuniões, 41 
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 sem ter um endereço fixo nem estrutura física própria e enfatizou a necessidade desta estrutura 42 

operacional do Conselho, em seguida afirmou que é preciso ter uma política forte para as 43 

unidades de conservação, pois esta questão não têm tido o peso que deveria e enfatizou a 44 

necessidade da criação de um órgão administrativo dentro da FLORAM que cuidasse destas 45 

unidades de conservação. O representante da OAB/SC Sr. João Padilha pediu a palavra e para 46 

consignar a respeito da formação da comissão jurídica em parceria com a OAB/SC que esta 47 

sendo implantada no conselho, frisando que esta segue o mesmo molde do CONSEMA, onde 48 

existe o CTAJ que é responsável pelo julgamento dos autos e as questões pertinentes à área 49 

jurídica, auxiliando o pleno nas dificuldades encontradas no julgamento de processos. O 50 

representante da CDL de Florianópolis Sr. Anderson Ramos Augusto, salientou a importância 51 

desta mão de obra qualificada para dar apoio jurídico ao conselho sempre observando a 52 

autonomia do COMDEMA, com uma composição mista de conselheiros e representantes da 53 

OAB/SC analisando os processos para manter o interesse público subjacente, sendo esta 54 

iniciativa louvável para fazer o COMDEMA funcionar de maneira efetiva e salientou ainda que 55 

o COMDEMA não esta ali apenas para julgar os processos, mas é também um órgão de 56 

assessoramento para o Município. No segundo momento foram expostos assuntos diversos até o 57 

encaminhamento da pauta previamente estabelecida. O representante da FLORAM Sr. Claudio 58 

Soares da Silveira, Secretario Geral do COMDEMA, tomou a palavra e abrindo a pauta da 59 

reunião, pediu pela aprovação das atas das ultimas reuniões do conselho, sendo estas por 60 

unanimidade dos conselheiros presentes, aprovadas. Seguindo a pauta relembrou, que na ultima 61 

reunião em que o conselho teve quórum, ficou decidido que o COMDEMA necessita de uma 62 

secretaria forte e uma estrutura bem organizada para poder funcionar, hoje a estrutura da 63 

secretaria já esta montada e localizada em uma sala do IPUF, onde se encontra agora toda a 64 

documentação do COMDEMA que estavam sob a guarda da FLORAM na sede do Córrego 65 

Grande, e para compor a Secretaria do COMDEMA, foram cedidos dois servidores do quadro 66 

municipal para trabalhar exclusivamente para o Conselho, o servidor Jonas Artur Hommerding 67 

com formação em Administração Pública e o servidor Roni Manoel Silveira, Advogado. O e-68 

mail oficial do COMDEMA é o endereço eletrônico comdema.pmf.sc@gmail.com, este e-mail 69 

será utilizado para enviar as convocações ordinárias para as reuniões do conselho e informações. 70 

O telefone da Secretaria do Conselho é o (48) 3212-5760, onde serão dadas as informações a 71 

respeito dos processos com a Secretária Executiva Patrícia Areias. Dando seguimento a pauta da 72 

reunião, o Secretario Geral explicou aos conselheiros que um levantamento de todos os 73 

documentos que o COMDEMA possui em arquivo esta sendo feito pela Secretaria do conselho 74 

para realização de um diagnóstico da situação dos processos que estão à espera de julgamento. 75 

Sobre a questão da sala para reunião do conselho, será feito um estudo no mês de outubro 76 

buscando um local confortável e de fácil acesso para os membros do conselho, que serão 77 

avisados sobre a escolha do local através do e-mail oficial do conselho. O Sr. João Padilha 78 

OAB/SC questionou sobre a legitimidade dos conselheiros e se já há um decreto com os nomes 79 

de todos os conselheiros para ser publicado, respondendo a esta pergunta, o Secretario Geral Sr. 80 

Claudio Soares da Silveira respondeu que para a confecção deste decreto aguarda-se o 81 

preenchimento das duas cadeiras restantes do pleno com os representantes das entidades de 82 

proteção do meio ambiente da sociedade civil, mas garantiu que assim que sanada esta questão o 83 

decreto será publicado. Seguindo com a pauta o Sr. Claudio Soares Silveira FLORAM, falou 84 
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 sobre esta questão das entidades de defesa do meio ambiente que possuem direito a duas cadeiras 85 

no pleno e que até o presente momento não manifestaram interesse em participar do conselho, 86 

posição esta também adotada pela FEEC, após deliberação o conselho decidiu convidar duas 87 

entidades para compor o pleno, o Instituto Ambiental Sul e a ONG Aprender Ecologia. A 88 

respeito da questão levantada pelo Presidente do Conselho Sr. Dalmo Vieira Filho na abertura da 89 

Reunião, da distribuição dos processos para averiguação do conselho, o Secretario Geral, 90 

explicou que estes dezesseis processos serão distribuídos aos membros do conselho que possuem 91 

formação jurídica, para a devida apreciação e posterior manifestação sobre qual a posição 92 

jurídica destes processos atualmente, pois estes foram pré-selecionados pelo Advogado Roni 93 

Manoel Silveira  da secretaria do COMDEMA por encontrarem-se sob um sério risco de 94 

prescrição. O Secretario Geral, lembrou que o tema da prescrição é um tema complexo no meio 95 

jurídico e que o conselho deveria através de uma reunião dos membros do conselho com 96 

formação jurídica, buscar um consenso sobre o qual é o posicionamento do COMDEMA em 97 

relação à prescrição, sendo este o assunto mais urgente da atual pauta. O representante da CDL 98 

de Florianópolis Sr. Anderson Ramos Augusto, reiterou a importância dos demais conselheiros 99 

com formação jurídica discutirem a questão da prescrição em uma reunião própria para após a 100 

aprovação do posicionamento da maioria, elaborarem uma ementa com a posição do 101 

COMDEMA sobre o tema da prescrição, esta reunião deve acontecer num prazo de dez dias para 102 

já na próxima reunião ordinária do COMDEMA os demais conselheiros apreciarem esta ementa 103 

da prescrição. Após deliberação dos membros do conselho ficou definida assim a data para a 104 

reunião do corpo jurídico do conselho objetivando tratar da questão da prescrição, ficando 105 

definida a data de  16 de Setembro,  às 14 horas, na sala de reuniões do IPUF. Uma semana após 106 

esta reunião, no dia 23 de setembro, às 14horas na sala de reuniões do IPUF ocorrerá uma 107 

reunião extraordinária do conselho para apresentação do Enunciado do COMDEMA sobre o 108 

teme prescrição. O Sr. Márcio da Silva representante da Câmara Municipal pediu a palavra para 109 

parabenizar a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal que deu tratamento rápido ao 110 

processo jurídico do executivo que deu origem recentemente a Lei 9.321/2013 que criou o 111 

Parque Natural Municipal do Morro da Cruz sendo o único até então na cidade com plano de 112 

manejo, sendo o marco legal no município, e enfatizou a importância do COMDEMA em 113 

participar do debate também sobre a comissão de estudos visando adequar as unidades de 114 

conservação ao SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação de Natureza. O presidente 115 

Dalmo Vieira Filho tomou a palavra para encerrar a reunião pedindo para que na próxima 116 

reunião ordinária do COMDEMA a ser realizada em outubro fosse incluído na pauta da reunião a 117 

questão do estágio das proposições do Plano Diretor da cidade e o andamento do Projeto Orla e 118 

frisou que a palavra chave que rege este plano diretor é “equilíbrio”, equilíbrio em todos os 119 

aspectos do nosso município, entre ilha e continente, tradição e modernidade, preservação e 120 

transformação, categorias sociais, moradores e visitantes, enfim tenta-se estabelecer uma forma 121 

de equilíbrio. E a noção básica do plano é que o primeiro exercício desta premissa de equilibrar, 122 

se relacione com o meio ambiente, pois se tratando de plano diretor e ocupação do território, 123 

quando imaginamos o uso do território, temos o compromisso com a parte do território que vai 124 

ser preservada, sendo este o exercício básico do equilíbrio proposto para o plano diretor. O 125 

presidente Dalmo Vieira Filho agradeceu o esforço de toda a equipe em especial a Patrícia 126 

Areias, Cláudio Soares da Silveira e Juliano Keller do Valle por montarem a estrutura de apoio 127 
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 permanente para o COMDEMA, e agradeceu a presença de todos, encerrando assim a reunião. A 128 

reunião foi encerrada às 17:30 horas. Esta Ata foi redigida por Jonas Artur Hommerding, 129 

Administrativo da Secretaria do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos 130 

conselheiros, para todos os efeitos legais. 131 


