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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 10 DE JUNHO DE 2019 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 14:17 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, Sra. Marilei Biletski Grams representante da SMS, Sr. 4 

Marcio Ishihara Furtado representante da SMHSA, Sr. Alexandre Felix representante do IPUF, 5 

Sr. Nivaldo Pedreira Niehues Júnior representante da FATMA, Sra. Karina da Silva de Souza 6 

representante da COMCAP, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Sr. João Ricardo 7 

Padilha representante da OAB/SC, Sr. Vinicius Muller Buratto representante da UFSC, Sr. 8 

Anderson Ramos Augusto representante da CDL e a Sra. Myrna Murialdo representante do IAR. 9 

Sr. Cláudio iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos os presentes. Em seguida por não 10 

haver o quórum exigido passou aos informe gerais: Como primeiro informe relatou aos demais o 11 

sucesso da realização da 1ª Conferência de Educação Ambiental, completando que 12 

provavelmente no mês de julho a Sra. Silvane, Presidente da Câmara Técnica de Educação 13 

Ambiental - CTEA irá realizar uma apresentação para o Conselho. Segundo informe e referente 14 

ao Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA, este esta praticamente pronto, conforme 15 

conversas com a Sra. Mariana, a qual já encaminhou e-mail solicitando espaço neste Conselho 16 

para sua apresentação, os trabalhos estão em fase de revisão da redação e provavelmente no mês 17 

de julho teremos a apresentação, lembrando que a aprovação final e desse Conselho. Terceiro 18 

item tratou da proposta encaminhada pela Fundação Municipal do Meio Ambiente - Floram que 19 

trata sobre a Resolução de licenciamento das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário,já  20 

encaminhado com antecedência para analise dos conselheiros devido a urgência e falta de 21 

regulamentação para realizar o monitoramento dos efluentes destas estações e seu licenciamento. 22 

Foi proposto que caso o Conselho esteja de acordo com a Resolução que a aprovação da ATA 23 

desta reunião seja realizada por e-mail, Ad referendo. A Resolução tem como tema o 24 

licenciamento por meio de Autorização Ambiental das Estações de Tratamento de Esgoto que 25 

possuam vazão entre 0,8 ≤ Q < 1,5 l/s. Após, detalhada explicação técnica, o Conselho realizou 26 

várias ponderações, as quais foram devidamente respondidas, sendo sugerida modificação na 27 

vazão mínima  proposta ficando definido que está seria modificada de 0,8 litros/s para 0,5 28 

litros/s. Aberta a votação a proposta de Resolução,com alteração da vazão, foi devidamente 29 

aprovada por unanimidade bem como a apreciação da ATA referente a esta reunião por e-mail. 30 

Prosseguindo, o secretário Tiago - informou a todos que a sala da Secretaria Executiva do 31 

COMDEMA mudou-se para o oitavo andar do edifício sede da Secretaria de Meio Ambiente, 32 

Planejamento e Desenvolvimento Urbano- SMDU, informando também que o projeto de lei 33 

sobre espaço de cães na praia chegou a Secretaria, e que seu encaminhamento aos conselheiros 34 

será devidamente realizado. Na continuidade a palavra foi repassada ao Dr. João que procedeu a 35 

leitura dos pareceres jurídicos da CTJ para julgamento dos recursos autos de infração: 36 

PROCESSO N. 21152/2013, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 13059, Autuado: 37 

RODRIGO STIVALE REGADA, em seu parecer a relatora Sra. Anáxagora opina pelo 38 

improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer 39 

lido foi aprovado por unanimidade. Obs: Recomendação - Que a FLORAM encaminhe cópia dos 40 

autos a SUSP, a fim de verificar o alvará de funcionamento do referido estabelecimento. 41 

PROCESSO N. 664/2014, AIA n. 13460, Autuado: FÁBIO SCHMIDT, em seu parecer o Sr. 42 
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Lucas opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a 43 

votação, o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 1270/2014, AIA n. 44 

14265, Autuado: JOANA HALTA DOS SANTOS, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina 45 

pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação, o 46 

parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 297/2014, AIA n. 12498, Autuada: 47 

MARIZA DA ROSA, em seu parecer o relator Sr. Luiz opina pela procedência parcial do 48 

recurso interposto, aplicando a prescrição punitiva quando a edificação principal, visto a sua 49 

existência ser mais de vinte anos, e manteve as penalidades do julgamento de 1º grau para a 50 

ampliação autuada. Aberta a votação, foram analisadas duas propostas: Primeira - votaram a 51 

favor do parecer  - OAB/SC, CMF, SMS, UFSC e IMA, totalizando cinco votos. Segunda - a 52 

favor da posição da não aplicação da prescrição punitiva, mantendo a decisão de 1º grau em sua 53 

integralidade, conforme Voto-Vista oral do Sr. Cláudio - Floram, o qual entende que a infração é 54 

de efeito instantâneo permanente, votaram - SMI, FLORAM, IPUF e IAR, totalizando quatro 55 

votos. Se abstiveram os representantes da CDL e COMCAP. Assim ficou deliberado pela 56 

manutenção do parecer do relator da CTJ PROCESSO N. 800/2014, AIA n.12600, Autuado: 57 

GENTIL MANOEL CABRAL, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela improcedência 58 

do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação, o parecer lido foi 59 

aprovado por maioria. Se deram por impedidos os representantes do CDL e CMF. PROCESSO 60 

N. 306/2012, AIA n. 10998, Autuado: PATRICK HORBACH SOUZA, em seu parecer Voto-61 

Vista o relator Sr. Lucas opina pelo não reconhecimento do recurso interposto, mantendo a 62 

decisão de 1º grau. Aberta a votação, o parecer Voto-Vista foi aprovado por unanimidade. 63 

PROCESSO N. 545/2014, AIA n. 11066, Autuada: DEISY MARLY SIEBURGER E 64 

OUTRAS, em seu parecer Sr. Rodrigues opina pela improcedência do recurso interposto, 65 

mantendo a decisão de 1º grau. Porém na ficha de votação encontra-se voto em separado do Dr. 66 

Lucas, onde relata que o recurso interposto não foi protocolado por pessoa conhecida, ou seja, 67 

sem procuração ou assinatura do autuado, assim entendo pelo não reconhecimento do recurso. 68 

Aberta a votação, o voto do Dr. Lucas foi aprovada por unanimidade o não reconhecimento do 69 

recurso mantendo a decisão de 1º grau. PROCESSO N. 1240/2014, AIA n. 12021, Autuado: 70 

PAULO FERREIRA, em seu parecer o Sr. Luiz opina pela improcedência do recurso 71 

interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação, o parecer lido foi aprovado por 72 

unanimidade. Foi solicitado pelo Secretario Geral, Sr. Cláudio, manifestação do plenário para 73 

colocar em votação a ATA do mês de maio. Aberta a votação a ATA foi aprovada por 74 

unanimidade. Prosseguindo com julgamento: PROCESSO N. 852/2014, AIA n. 11800, 75 

Autuado: ERNESTO BARATA NICOLAIEWSKY, em seu parecer o relator Sr. João opina 76 

pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação, o 77 

parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 1601/2013, AIA n. 12970, 78 

Autuado: WERNER LEONARDO DAMM, foi apresentado o parecer de Voto-Vista da CTJ , 79 

relator Dr. Thiago, que  opinou pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 80 

1º grau. O Plenário condicionou a penalidade de demolição a verificação preliminar por parte da 81 

Floram  da possibilidade de legalização do segundo pavimento em função do atual zoneamento, 82 

e sendo possível a legalização a demolição não deve ser implementada. Aberta a votação, foram 83 

apreciadas duas propostas: Primeira - a favor do parecer Voto-Vista lido acréscimo da 84 

recomendando a verificação de zoneamento por parte da FLORAM antes da execução da 85 
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demolição, tendo em vista o novo Plano Diretor, onde votou a maioria. Segunda - a favor do 86 

relator da CTJ, Dr. Cristiano, o qual opina pela procedência parcial do recurso, votou o 87 

representante da CMF. PROCESSO N. 1940/2014, AIA n. 12281, Autuado: MARCOS 88 

VINICIUS BATISTA, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela improcedência do 89 

recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação, o parecer lido foi aprovado 90 

por unanimidade. PROCESSO N. 2034/2014, AIA n. 13248, Autuado: VALMIR MANOEL 91 

DE ALMEIDA, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela improcedência do recurso 92 

interposto, porém devido a desproporcionalidade do valor da multa, opina por sua redução 93 

fixando o valor em seu mínimo conforme Decreto 6514/08, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil 94 

reais). Aberta a votação, foram apreciados duas posições: a favor do parecer - votaram 95 

FLORAM e IAR. Segunda - a favor da extinção da penalidade da multa, mas mantendo as 96 

penalidades de desfazimento e recuperação - votaram a maioria SMS, IPUF, CMF, SMI, 97 

OAB/SC, UFSC, CDL e FATMA. PROCESSO N. 1499/2012, AIA n. 12119, Autuado: 98 

MIGUEL OSCAR LEITE SOUZA, em seu Voto-Vista o conselheiro Sr. Cláudio vota pelo 99 

entendimento da não aplicação da prescrição punitiva, tendo em vista que sua instituição entende 100 

que a infração ambiental e de efeito instantâneo permanente. Aberta a votação, foram apreciados 101 

duas posições: Primeira - Voto-Vista Sr. Cláudio, votaram a maioria SMI, IPUF, FATMA, IAR, 102 

UFSC, FLORAM e CDL. Segunda - conforme parecer da CTJ, pela aplicação da prescrição 103 

punitiva, votaram OAB/SC, SMS e CMF. PROCESSO n. 1483/2012, AIA n. 12119, Autuada: 104 

ARANI DE ALMEIDA, em seu parecer Voto-Vista Sr. Luiz opina pela procedência do recurso 105 

interposto, e consequente anulação dos AIAs lavrados contra a autuada. Aberta a votação o 106 

parecer lido foi aprovado por unanimidade. Em função do horário o Secretario Geral, Sr. 107 

Cláudio, encerrou reunião ordinária. Pauta de Julgamento suspensa. Sendo este o ultimo item de 108 

pauta o Sr. Cláudio agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as 16:41h. Esta ata foi 109 

redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA, que a submeterá a 110 

apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais. 111 


