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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 11 DE MAIO DE 2015 

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 14:20 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 e Secretário Geral do COMDEMA, Sra. Marilei Bilitski 4 

Grams representante da SMS, Sr. Cândido Bordeaux Rego Neto representante do IPUF, Sr. 5 

Marcio da Silva representante da CMF, Sr. João Ricardo Padilha Santos representante da 6 

OAB/SC, Sra. Patrícia Sarquis Herden representante do CAU/SC, Sra. Renata Martins Pacheco 7 

representante da UFSC, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC, Sr. André Rotta 8 

representante da ACESA, Sra. Myrna Murialdo e Sra. Leana Bernardi representantes do IAR e o 9 

Sr. Hélio Carvalho Filho representante da UFECO. O Secretário Geral do COMDEMA, Sr. 10 

Cláudio Soares da Silveira deu início à reunião tratando sobre informes gerais repassando que a 11 

Secretaria do COMDEMA agora esta instalada  em novo endereço, localizada na Rua Felipe 12 

Schmidt nº1320, 6º andar do prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 13 

Desenvolvimento Urbano – SMDU,  telefone da Secretaria (48) 3251-4923. Seguindo com a 14 

pauta o Secretário Geral colocou em votação a Ata da Reunião ordinária de 13/04/2015, sendo a 15 

mesma aprovada por unanimidade. Continuando com a pauta de Reunião o Secretário Geral 16 

consignou que conforme definido no calendário de apresentações do COMDEMA para 2015 17 

nesta reunião ordinária uma equipe da SMHSA realizará uma apresentação sobre O Programa 18 

"Se Liga na Rede". O Secretário Geral salientou que por problemas de ordem pessoal o 19 

conselheiro Sr. Elsom Bertoldo dos Passos, representante da SMHSA no pleno, não pode 20 

comparecer. O Secretário Geral agradeceu a presença da equipe da SMHSA representada pelo 21 

Sr. Milton Balestrin, Sra. Maria Eduarda Vieira e Sr. Márcio Ishihara Furtado que em seguida  22 

realizaram a apresentação do Programa Se Liga na Rede da Prefeitura Municipal de 23 

Florianópolis. Findada a apresentação foi aberta a discussão e perguntas referentes ao tema 24 

exposto. Em seguida o Sr. Hélio Carvalho Filho, representante da UFECO, informou que a 25 

Câmara Federal aprovou proposta que inclui dispositivos relacionados ao meio ambiente e 26 

práticas sustentáveis, que serão incluídos no Estatuto das Cidades Lei 10.257/2001, esta proposta 27 

agora seguirá para o Senado. Continuando o Sr. Hélio destacou que o substitutivo desta proposta 28 

foi em cima do Projeto de Lei 1.562/2011 que preconizava questões metropolitanas para cidades 29 

com população de mais de um milhão de habitantes e o substitutivo global reduziu isto para 30 

cidades com até 20 mil habitantes que estão preconizadas no próprio Estatuto das Cidades, 31 

abrangendo assim praticamente todo o Território Nacional. Esta proposta então passa a exigir 32 

que os municípios adotem tecnologias que permitam a absorção do carbono atmosférico e 33 

também prevê regras específicas de arborização, taxas máximas de impermeabilização de 34 

terreno, priorização do transporte coletivo, instalação de ciclovias, medidas de economia de água 35 

e energia e de redução de resíduos de construção civil. O substitutivo prevê ainda a 36 

compatibilização do Estudo de Impacto de Vizinhança com o Estudo Prévio de Impacto 37 

Ambiental. O Sr. Hélio salientou que estas medidas tendem a padronizar esta questão a nível 38 

nacional e que espera que isto se reflita em uma melhor qualidade de vida para a população. 39 

Seguindo com a pauta de reunião o Presidente da CTJ, Sr. João Ricardo Padilha Santos, relatou o 40 

Processo nº 00248/2013 – Autuado: LUIZ CARLOS GUARILHA – AIA nº 11466 – 41 
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 Relator: Gustavo Ganz Seleme – FIESC – Em seu parecer o Relator opina por baixar os autos 42 

à FLORAM para que seja realizada parecer técnico a fim de determinar, o zoneamento do 43 

imóvel, a ocorrência de supressão de vegetação, a ocorrência de terraplanagem e escavação, bem 44 

como a atual situação do mesmo. Foi o Relatório. Em votação o pleno divergiu do parecer do 45 

relator e deliberou por 09 votos a favor contra 01 voto contrário (OAB/SC) e 01 abstenção 46 

(ACESA), ficando decidido pela manutenção da decisão de primeiro grau. O Presidente da CTJ, 47 

Sr. João Ricardo Padilha Santos, relatou o Processo nº001198/2013 – Autuado: MURILO 48 

DAVID ROSLINDO DAMIANI COSTA – AIA nº7246 e nº12885 – Relator: Pedro de 49 

Menezes Niebuhr – IAS – Em seu parecer o relator opinou pelo provimento do recurso para 50 

reconhecer a incidência da prescrição intercorrente. Além disso, diante do reconhecimento da 51 

autoria, materialidade e do elemento subjetivo do tipo, sugeriu  baixa dos autos à FLORAM para 52 

adoção das medidas de recuperação ambiental da área que reputar cabíveis, anotando desde já 53 

meu posicionamento no sentido de que a ordem de recuperação de dano ambiental pode ser feita 54 

na esfera administrativa. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação 55 

do parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ, Sr. João Ricardo Padilha Santos, relatou o 56 

Processo nº103734/2011 – MARIA DA GLÓRIA COSTA – AIA nº 11292 – Relatora: 57 

Jaçanã Martins Bittencourt – OAB/SC – Em seu parecer a relatora opina: 1) Pela procedência 58 

do Auto de Infração Ambiental nº 11292, confirmando as penalidades aplicadas, quais sejam: 59 

multa simples no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o desfazimento da construção inserida 60 

em APP, e apresentação no prazo de 30 (trinta) dias de um Plano de Recuperação da Área 61 

Degradada - PRAD, com respectivo responsável técnico; 2) Pela remessa da Cópia dos Autos à 62 

SMDU para as devidas providências quanto ao desrespeito às normas urbanísticas do município, 63 

mais precisamente ao zoneamento (APL) daquela área; 3) Pela remessa dos autos À FLORAM 64 

para os devidos encaminhamentos; 4) Por fim sugere-se pelo encaminhamento da decisão final 65 

para o Ministério Público Estadual realizar a juntada no Inquérito Civil Público nº 66 

06.2011.006331-2. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do 67 

parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ, Sr. João Ricardo Padilha Santos, relatou o 68 

Processo nº 104012/2011 – JOSÉ PAULO DA SILVA ROLLO – AIA nº 12226 e nº 11749 – 69 

Relator: Ronaldo Piovezan – UFECO – Em seu parecer o relator opina pela procedência dos 70 

Autos de Infração Ambiental nº 12226 e nº 11749, e manutenção da decisão de primeiro grau em 71 

face à intempestividade do Recurso Administrativo. Foi o Relatório. Em votação ficou 72 

deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ, Sr. João 73 

Ricardo Padilha Santos, relatou o Processo nº 103309/2011 – MITRA METROPOLITANA 74 

DE FLORIANÓPOLIS – AIA nº 10986 – Relator: Gustavo Ganz Seleme – FIESC – Em seu 75 

parecer o relator opina por baixar os autos à FLORAM, para que seja realizada parecer técnico a 76 

fim de determinar a existência e natureza do curso d’água; em se tratando de um curso d’água 77 

determinar a distância precisa entre o imóvel e sua faixa marginal. Foi o Relatório. Em votação o 78 

plenário divergiu do parecer do relator e deliberou pela manutenção da decisão de primeiro grau 79 

por unanimidade. O Presidente da CTJ, Sr. João Ricardo Padilha Santos, relatou o Processo 80 

103308/2011 – ARGUS CONJUNTO RESIDENCIAL – AIA Nº 11739/2011 – Relator: 81 

Lucas Maykot – OAB/SC – Em seu parecer o relator opina pela improcedência do recurso 82 

hierárquico, mantendo-se o Auto de Infração Ambiental. Foi o Relatório. Em votação ficou 83 

deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. O Presidente da CTJ, Sr. João 84 
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 Ricardo Padilha Santos, relatou o Processo nº 103073/2011 – LPSPAR PARTICIPAÇÕES 85 

LTDA. – AIA nº 10840 e nº12344 – Relator: Pedro de Menezes Niebuhr – IAS – Em seu 86 

parecer o relator opina pelo provimento parcial do recurso para: 1) Anular a decisão recorrida; 2) 87 

Anular o AIA nº 12344; 3) Manter hígida a lavratura do AIA nº 10840 e determinar a reabertura 88 

de instrução do processo para manifestação técnica, nos termos do §3 do artigo 19 do Decreto 89 

Federal nº 6.514/08, quanto aos eventuais impactos ambientais decorrentes da manutenção ou 90 

desfazimento da demolição; 5) Recomendar, se a autoridade ambiental assim entender, que se 91 

promova o agravamento da sanção indicada no AIA nº 10840 (de advertência para multa), 92 

assegurada a manifestação do fiscalizado em alegações finais, nos termos do parágrafo único do 93 

artigo 123 do Decreto Federal nº 6.514/08. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo 94 

plenário à aprovação do parecer por unanimidade. Sendo este o último item da pauta de reunião 95 

o Secretário Geral agradeceu a presença de todos encerrando assim a reunião. A Reunião foi 96 

encerrada as 16:38 horas. Esta ata foi redigida por Jonas Artur Hommerding, Administrador da 97 

Secretaria do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para 98 

todos os efeitos legais. 99 


