CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DE FLORIANÓPOLIS
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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE
13 DE JANEIRO DE 2014
Aos treze dias do mês de Janeiro de dois mil e quatorze, às 14:30 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. Dalmo Vieira
Filho – Presidente do COMDEMA, Sr. Cláudio Soares da Silveira representante da FLORAM,
Sra. Marilei Bilistki Grams representante da SMS, Sra. Patrícia Areias representante do IPUF,
Sr. Elsom Bertoldo dos Passos representante da SMHSA, Maj. Jardel Carlito da Silva
representante da PMA/SC, Sr. João Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, Sra.
Fabiane Nobrega representante da FIESC, Sr. Henrique da Cunha Sant’Ana representante da
ACESA, Sra. Myrna Murialdo representante do IAR e Sr. Hélio Carvalho Filho representante da
UFECO. O Presidente do COMDEMA Dalmo Vieira Filho abriu a reunião desejando um
excelente ano de 2014 a todos os conselheiros e destacando o fato do Conselho ter escolhido
voltar aos trabalhos já no mês de Janeiro, considerado que talvez houvesse uma dificuldade de
compor o quórum mas a disposição foi grande de todos os conselheiros para iniciar o ano de
2014 trabalhando; o Presidente agradeceu a todos por esta dedicação e salientou que estão em
fase de finalização das análises das emendas do Plano Diretor e decidiu com o Prefeito
Municipal de realizar uma segunda reunião com os conselheiros do COMDEMA para um
esclarecimento atualizado em relação ao processo do plano, considerando que os membros do
Conselho são pessoas de especial dedicação e preocupação com o município, e considerando,
também, que o Conselho é um fórum privilegiado para se trazer as informações, esclarecer as
dúvidas e conversar sobre as direções e o contexto em que o plano esta acontecendo; o
Presidente informou que estas reuniões estão sendo realizadas com uma grande quantidade de
entidades representativas como por exemplo o CREA, UFECO, Ministério Público, entre outras.
O Presidente solicitou ao Secretário geral Sr. Cláudio Soares da Silveira para que na próxima
reunião reserva-se uma hora para dúvidas e esclarecimentos gerais relativos ao Plano Diretor. O
Secretário geral seguindo com a pauta de reunião tratando sobre informes gerais pediu aos
conselheiros que enviassem por e-mail, sugestões de temas para as discussões no pleno do
Conselho; em seguida o Secretário relatou aos conselheiros a solicitação feita pelo conselheiro
João Edmundo Bohn Neto, representante do CAU/SC para que fosse realizada uma apresentação
ao Conselho sobre a Tutela Administrativa do Meio Ambiente, envolvendo a legislação
ambiental e a aplicação do poder de polícia. O Secretário Geral se prontificou a fazer uma
exposição para o Conselho sobre como funciona o SISNAMA, buscando um melhor
entendimento dos conselheiros das questões ambientais ali discutidas. O Conselheiro Hélio
Carvalho Filho da UFECO, pediu a palavra e salientou que é preciso que o COMDEMA
pressione o município sobre a responsabilidade que é instituir as unidades de conservação e
parques ecológicos do município para que estes tenham o seu respectivo plano de manejo e
conselho gestor, tirando as unidades do papel e colocando-as à disposição da sociedade, a
exemplo de outros municípios vizinhos, Florianópolis por ser a capital do Estado deveria dar o
exemplo, porém infelizmente não é isto que vem ocorrendo. O Secretario Geral salientou que
fará um convite Presidente da Comissão que trata sobre a regularização das unidades de
conservação municipais para que ele venha expor o assunto aos conselheiros em uma reunião do
COMDEMA. A Conselheira Myrna Murialdo representante do IAR relatou sua insatisfação com
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relação à fiscalização dos caminhões limpa fossa que atuam no município, pois afirma que já
flagrou caminhões limpa fossa despejando dejetos na rede pluvial e nos rios próximos as praias;
a conselheira salientou que esta falta de fiscalização é inadmissível numa cidade como
Florianópolis. Ainda sobre este tema o conselheiro Elsom Bertoldo dos Passos, representante da
SMHSA, salientou que o licenciamento destes caminhões é feito pela FATMA, pois os mesmos
possuem abrangência regional, porém segundo informações da própria FATMA não existe um
órgão encarregado do controle da emissão destas licenças, sendo esta uma questão importante
que necessita de uma posição do COMDEMA a respeito; Ressaltou que atualmente a CASAN
recebe o efluente somente das empresas que estão licenciadas, porém não possui a capacidade de
atender a toda a demanda, principalmente na alta temporada de verão quando o volume de
serviço deste tipo aumenta muito; Salientou que no entendimento da SMHSA a CASAN teria
que se envolver neste processo no sentido de coordenar este serviço, porém até o presente
momento afirma que é uma situação zerada, ou seja, não existe efetivamente nenhuma órgão do
município nem da FATMA fazendo um controle sobre isso de uma maneira sistemática, sendo
na opinião do conselheiro uma das questões mais críticas referentes ao saneamento no
município, haja vista que mais de 50% das residências do município utilizam o sistema de fossa
ou sumidouro, e finalizando o conselheiro sugeriu que fosse chamado um representante da
CASAN para esclarecer estas questões para o Conselho e também as questões sobre as
constantes falhas no abastecimento de água no município. O Maj. Jardel Carlito da Silva,
representante da PMA/SC salientou que com relação à fiscalização do lançamento de esgoto em
áreas de rios e bocas de lobo, a Polícia Militar Ambiental atua sobre essas denúncias, tendo
inúmeros casos de autuações principalmente no Norte da ilha, onde após a denúncia feita por
algum cidadão que presenciou a ocorrência através do número 190, onde a polícia militar se
dirige ao local e quando do flagrante da Ação a Policia Militar faz o veículo permanecer no
local, onde realiza o registro do flagrante através de fotos e aciona a polícia ambiental que se
dirige para o local para realizar toda a parte procedimental penal e administrativa referente a
infração. Seguindo com a pauta de reunião o Secretário Geral solicitou a aprovação da Ata da
última reunião ordinária de 09/12/2013, sendo a mesma aprovada. Continuando com a pauta de
reunião o Secretário colocou em discussão a Minuta de Resolução que institui a da Câmara
Técnica Jurídica – CTJ sendo que está já foi previamente enviada aos conselheiros; O Sr.
Henrique da Cunha Sant’Ana representante da ACESA, questionou se 10 membros seria um
número adequado para a formação da CTJ, pois avaliando a quantidade de entidades que
participam do COMDEMA e quais destas entidades tem condições de indicar um representante
com formação em direito para participar da Câmara, pode ser que não se consiga atingir esta
quantidade de 10 membros, e indagou se é possível um quantidade menor de membros para
efetivo funcionamento da CTJ, pois manifesta preocupação com a inoperância da CTJ enquanto
da não definição destes 10 membros e sugeriu um número mínimo de 6 membros para compor a
mesma. Após deliberação entre os conselheiros ficou decidido pela mudança no texto da Minuta
da Resolução, alterando a quantidade de membros da mesma para um mínimo de 6 membros.
Após estas afirmações o Secretário geral colocou em votação a minuta de Resolução da Câmara
Técnica Jurídica - CTJ, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O Secretário Geral Sr.
Cláudio Soares da Silveira devido a compromissos assumidos previamente a reunião teve que se
ausentar e em função da ausência do vice-presidente do COMDEMA, deixou a cargo do Sr. João
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Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, o fechamento da reunião. Seguindo então
com a pauta de reunião o Sr. João Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, indagou se
algum dos conselheiros presentes apresentaria parecer de julgamento de processos, com a
negativa dos presentes e sendo este o último item da pauta de reunião o conselheiro agradeceu a
presença de todos encerrando assim a reunião. A Reunião foi encerrada as 15:25 horas. Esta ata
foi redigida por Jonas Artur Hommerding, Administrador da Secretaria do COMDEMA, que a
submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais.
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