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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 10 DE AGOSTO DE 2015 

Aos dez dias do mês de Agosto de dois mil e quinze, às 14:15 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 Biletski 4 

Grams representante da SMS, Sr. Elsom Bertoldo dos Passos representante da SMHSA,  Sra. 5 

Karina da Silva de Souza representante da COMCAP, Sr. Márcio da Silva representante da 6 

CMF, Sr. João Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, Sra. Renata Martins Pacheco 7 

representante da UFSC, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC, Sr. Anderson Ramos 8 

Augusto representante da CDL e Vice-Presidente do COMDEMA, Sr. Marcos Frugoli 9 

representante do IAS, Sra. Leana Bernardi representante do IAR, Sr. Hélio Carvalho Filho 10 

representante da UFECO. O Secretário Geral do COMDEMA, Sr. Cláudio Soares da Silveira 11 

iniciou a reunião informando que repassará via e-mail uma minuta da carta de recomendação 12 

sobre o setor de Licenciamento Ambiental da FLORAM com os devidos acréscimos sugeridos 13 

na reunião passada para avaliação dos conselheiros, e posterior encaminhamento ao Prefeito 14 

Municipal. Após foram esclarecidas algumas dúvidas dos conselheiros sobre o licenciamento 15 

ambiental da FLORAM. Continuando o Secretário Geral informou que neste mês será 16 

encaminhado um ofício a cada uma das entidades participantes do COMDEMA para ratificarem 17 

as indicações de seus representantes para a gestão 2015/2017 do Conselho. Dando sequência à 18 

pauta de Reunião foi colocada em votação a Ata da Reunião de 13/07/2015, sendo a mesma 19 

aprovada por ampla maioria, com duas abstenções, do Sr. Márcio da Silva representante da CMF 20 

e de Sr. Anderson Ramos Augusto representante da CDL de Florianópolis. Seguindo com a 21 

pauta de reunião o Secretário Geral passou para a pauta de apresentações do COMDEMA e 22 

passou a palavra ao Eng. Elsom Bertoldo dos Passos representante da SMHSA e a Arquiteta 23 

Cibele Assmann que realizaram a continuação da apresentação sobre o Programa “Cidades 24 

Emergentes Sustentáveis”, iniciada na reunião de 13/07/2015. Esclarecidos as dúvidas sobre a 25 

apresentação, o Eng. Elsom comentou sobre a Conferência Municipal de Saneamento realizada 26 

no município, onde a discussão foi com excelente nível e gostaria de propor que alguém 27 

apresentasse os resultados desta ao COMDEMA. Aprovado pelo Pleno o foi deliberado que pelo   28 

convite ao Conselho Municipal de Saneamento para que um de seus conselheiros  compareça ao 29 

COMDEMA para apresentar os referidos resultados. Iniciando o Julgamento de Processos foi 30 

transferida a palavra ao Presidente da CTJ, Dr. João Ricardo Padilha Santos que relatou o 31 

Processo nº 103697/2011 – Autuado: DIANA DOS PASSOS VITORINO – AIA nº 10848 – 32 

Relator: Lucas Maykot – OAB/SC – Na reunião de 13/07/2015 o pleno decidiu retornar este 33 

Processo à Secretaria do Conselho para verificar a data em que o mesmo foi distribuído para 34 

julgamento em virtude da proximidade da data de Prescrição e de Distribuição. Após análise 35 

realizada pela Secretaria verificou-se que o Processo foi entregue ao relator no dia 23/04/2015, 36 

porém conforme consta nos autos o processo prescreveu no dia 20/03/2015, ficando assim 37 

reconhecida e deferida a aplicação da Prescrição Intercorrente conforme decisão preliminar 38 

aprovada pelo pleno na Reunião de 13/07/2015. Dando prosseguimento o Presidente da CTJ 39 

relatou o Processo nº 16744/2005 – Autuado: JOSÉ CARLOS BENATTO – AIA nº 000984 40 

– Relator: Pedro de Menezes Niebuhr – IAR – Em seu parecer o Relator opina pelo não 41 
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 conhecimento do Recurso, em função da intempestividade. Foi o Relatório. Em votação ficou 42 

deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade ficando mantidas as 43 

penalidades definidas na decisão de primeiro grau. Dando prosseguimento o Presidente da CTJ 44 

relatou o Processo nº 35759/2005 – Autuado: MARISA CECÍLIA DOS ANJOS – AIA nº 45 

6629 e nº 6630 – Relatora: Jaçanã Martins Bittencourt – OAB/SC – Em seu parecer a 46 

Relatora opina pelo reconhecimento da Prescrição Punitiva (Quinquenal) no procedimento de 47 

apuração dos AIAs nº 6629 e nº 6630, consequente extinção do Processo Administrativo 48 

35759/2005 e demais apensos. e remessa a FLORAM para os devidos encaminhamentos visando 49 

a reparação dos danos ambientais, cuja obrigação é imprescritível. Foi o Relatório. Em votação 50 

ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. Dando prosseguimento 51 

o Presidente da CTJ relatou o Processo nº 104134/2011 – Autuado: BARRACO DA MOLE 52 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – AIA nº 11364– Relator: Ronaldo Piovezan – 53 

UFECO – Voto-Vista: Lucas Maykot – OAB/SC – Em seu parecer o relator opina pelo 54 

provimento parcial para suspender a aplicação de multa e modular seus efeitos com fulcro na Lei 55 

Estadual nº 14.674/2009 (redução da multa em 90%) até a implementação definitiva do PRAD, 56 

que serve como termo de compromisso referido no art. 87 da Lei Estadual nº 14.674/2009. Foi o 57 

Relatório. No voto de vista o Relator opina pelo Provimento parcial do recurso hierárquico para 58 

anular o auto de infração nº 11364/2011, em atenção ao princípio de non bis in idem e remeter os 59 

autos à FLORAM para verificar se a área foi recuperada. Foi o voto-vista. Em votação ficou 60 

deliberado pelo plenário à aprovação do parecer do voto-vista por unanimidade. Dando 61 

prosseguimento o Presidente da CTJ relatou o Processo nº 35846/2010 – Autuado: 62 

REINALDO ALVES – AIA nº 10243 – Relator: Pedro de Menezes Niebuhr – IAR - Em seu 63 

parecer o Relator opina pelo desprovimento do Recurso. Foi o Relatório. Em votação o pleno 64 

decidiu pela aprovação do parecer por maioria, com uma abstenção do Sr. Márcio da Silva 65 

representante da CMF, ficando mantidas as penalidades definidas na decisão de primeiro grau. 66 

Dando prosseguimento o Presidente da CTJ relatou o Processo nº 102879/2011– Autuado: 67 

MARILENE SILVA DE SOUZA – AIA nº 12008 – Relatora: Jaçanã Martins Bittencourt – 68 

OAB/SC – Em seu parecer a relatora opina pelo Reconhecimento da Prescrição Intercorrente no 69 

Procedimento de apuração do AIA nº 12008/2011 e consequente extinção do Processo  70 

nº102879/2011 e demais apensos e remessa dos autos à Floram nos termos do Enunciado 71 

001/2013 da CTJ/COMDEMA. Foi o Relatório. Em votação o pleno decidiu pela aprovação do 72 

parecer por unanimidade. Sendo este o último item da pauta de reunião o Secretário Geral 73 

agradeceu a presença de todos encerrando assim a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:25 74 

horas. Esta ata foi redigida por Jonas Artur Hommerding, Administrador da Secretaria do 75 

COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos 76 

legais.  77 


