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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 08 DE SETEMBRO DE 2014 

Aos oito dias do mês de Setembro de dois mil e quatorze, às 14:25 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: Sra. Marilei 3 

Biletski Grams representante da SMS, Sr. Elsom Bertoldo dos Passos representante da SMHSA, 4 

Sr. Cândido Bordeaux Rego Neto representante do IPUF, Sr. Márcio da Silva representante da 5 

CMF, Sr. João Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, Sra. Renata Martins Pacheco 6 

representante da UFSC, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC, Sr. Anderson Ramos 7 

Augusto representante da CDL, Sr. Henrique da Cunha Sant’Ana representante da ACESA, Sr. 8 

Marcos Frugoli representante do IAS, Sra. Myrna Murialdo representante do IAR e Sr. Helio 9 

Carvalho Filho representante da UFECO. O Vice-Presidente do COMDEMA, Sr. Anderson 10 

Ramos Augusto abriu a reunião tratando sobre informes gerais, comunicando que foi enviado ao 11 

Prefeito Municipal a Carta de Recomendação redigida pelo COMDEMA que trata sobre as 12 

Unidades de Conservação. Passando para o próximo item de pauta o Vice-Presidente pediu pela 13 

aprovação das Atas das Reuniões Ordinárias dos dias 14/07/2014 e 11/08/2014, sendo ambas as 14 

atas aprovadas por unanimidade pelo pleno. Seguindo com a pauta o Vice-Presidente passou a 15 

palavra ao Conselheiro Sr. Elsom Bertoldo do Passos representante da SMHSA que realizou uma 16 

apresentação sobre o Tema da Balneabilidade no município de Florianópolis. Ao final da 17 

apresentação foi proposta uma demanda para a CTJ estudar a viabilidade jurídica da proposta do 18 

“Cadastro inadimplente do Esgoto” para viabilizar em parceria com o Conselho Municipal de 19 

Saneamento, uma recomendação ao prefeito municipal sobre esta questão. O Sr. Márcio da Silva 20 

representante da CMF pediu a palavra e sugeriu que o COMDEMA oficiasse a CMF pedindo 21 

uma copia do PL nº8530/2009 para análise do pleno, e posterior emissão de juízo sobre o 22 

mesmo, o Sr. Márcio da Silva também sugeriu que o COMDEMA passasse a dar ciência sobre 23 

os processos da esfera ambiental que estão em tramitação na CMF, após deliberação o conselho 24 

aprovou por unanimidade estes encaminhamentos. Passando ao próximo item da Pauta o Vice-25 

Presidente passou a palavra ao Sr. João Ricardo Padilha Santos, Presidente da CTJ/COMDEMA, 26 

que deu início ao Julgamento dos Processos e relatou o PROCESSO nº103071/2011 – 27 

ILARINO FRANCISCO DE JESUS – AIA nº 10983/2011 - Relator: Ronaldo Piovezan – 28 

UFECO – Em seu parecer o relator opina: Pela manutenção das penalidades cominadas: (I) 29 

desfazimento da obra erigida em Área de Preservação Permanente, considerada non aedificandi 30 

(Art. 74 do Decreto Federal nº 6.514/08); (II) apresentação de um Plano de Recuperação da Área 31 

Degradada firmada por responsável técnico para análise da Floram; (III) multa de R$ 10.000,00 32 

(dez mil reais). Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do 33 

parecer por unanimidade. Seguindo com a pauta de julgamentos o Presidente relatou o 34 

PROCESSO nº 20738/2003 – PAULO FERNANDO DE AZAMBUJA BOAMAR – AIA’s 35 

Nºs 2155/2000; 1577/2000; 8144/2008 e 8583/2008. - Relator: Pedro de Menezes Niebuhr – 36 

IAR – Em seu parecer o relator opina: Ante o exposto, considerando que o recurso foi 37 

protocolado em dezembro de 2009 e que desde então os processos não tiveram quaisquer 38 

movimentações, voto pelo seu provimento para reconhecer a prescrição intercorrente e pela 39 

remessa dos autos à FLORAM para a tomada das providências que julgar cabíveis. Foi o 40 

Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário pela aprovação do parecer por 41 
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 unanimidade, porém enfatizando a aplicação do disposto no Enunciado 001/2013 COMDEMA. 42 

Dando Prosseguimento o Presidente relatou o PROCESSO nº52630/2006 – VERA MARIA 43 

DOS SANTOS GUIMARÃES – AIA’s Nºs 7425/2006 e 7428/2006- Relator: Ronaldo 44 

Piovezan – UFECO – Em seu parecer o Relator opina: Pelo acolhimento da prescrição 45 

intercorrente, com fundamento no Enunciado nº 001/2013-CTJUR e nas disposições da Lei nº 46 

9.784/99, devendo ser os autos baixados à FLORAM para cumprimento do disposto no inciso 47 

VI, Enunciado n. 01/2013, letras a, b, c e d, cabendo neste caso à extinção do feito com 48 

resolução de mérito. Foi o relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do 49 

parecer por unanimidade. Dando prosseguimento o Presidente relatou o PROCESSO nº 50 

40892/2006 – MOACIR HENRIQUE DE ANDRADE CARQUEJA – AIA Nº 7973/2006 - 51 

Relator: Gustavo Ganz Seleme – FIESC – Em seu parecer o Relator opina: Pela declaração da 52 

prescrição intercorrente do Auto de Infração Ambiental nº 7973, remetendo-se os autos à 53 

FLORAM para cumprimento do item VI do Enunciado COMDEMA n. 001/2013. Foi o 54 

Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade. 55 

Prosseguindo o Presidente relatou o PROCESSO Nº 26590/2009 – JOÃO DORLY DE 56 

FREITAS – AIA Nº6775/2005 - Relator: Pedro de Menezes Niebuhr – IAR – Em seu parecer 57 

o Relator opina: pela suspensão do julgamento, com baixa dos autos à FLORAM para a 58 

elaboração de novo parecer técnico, a fim de esclarecer e justificar tecnicamente a cobertura 59 

vegetal suprimida, se o imóvel se encontra inserido no parque de dunas e como se caracteriza a 60 

geologia do local. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do 61 

parecer por unanimidade, enfatizando que a FLORAM apresente claramente no relatório quais os 62 

condicionantes ambientais na área do imóvel. Dando prosseguimento o Presidente relatou o 63 

PROCESSO Nº 23001/2006 – BRUNO DE MENDONÇA – AIA’s Nºs 7952/2006 e 64 

7956/2006 - Relatora: Maria Regina de Oliveira Heuer – SMDU – Em seu parecer a Relatora 65 

opina: Pela declaração da prescrição intercorrente dos Autos de Infração Ambiental n. 7952 e 66 

7956, remetendo-se os autos à FLORAM para cumprimento do item VI do Enunciado 67 

COMDEMA n. 001/2013, para dentre outras providências, promover Ação Civil Pública 68 

buscando a reparação dos danos ambientais. Foi o Relatório. Em votação ficou deliberado pelo 69 

plenário à aprovação do parecer por unanimidade. Dando prosseguimento o Presidente relatou o 70 

PROCESSO Nº 54764/2005 – VALDIR DOS SANTOS – AIA Nº 7401/2005 – Relator 71 

Gustavo Ganz Seleme – FIESC – Em seu parecer o Relator opina: Pela declaração da 72 

prescrição intercorrente para o Auto de Infração Ambiental nº 7401/2005, remetendo-se os autos 73 

à FLORAM para cumprimento do item VI do Enunciado COMDEMA nº 001/2013. Foi o 74 

Relatório. Em votação ficou deliberado pelo plenário à aprovação do parecer por unanimidade, 75 

com ressalva de encaminhamento de oficio à SPU comunicando sobre construção em terreno de 76 

marinha. Após o julgamento os conselheiros aprovaram por unanimidade um encaminhamento 77 

para que a FLORAM forneça semestralmente um relatório sobre qual encaminhamento esta 78 

sendo dado aos processos julgados pelo pleno do COMDEMA. Concomitante a isso o pleno 79 

também pediu pela presença de uma assessoria de comunicação nas próximas reuniões, para 80 

divulgar o trabalho do COMDEMA na pagina de notícias do site da prefeitura. O Sr. Hélio de 81 

Carvalho Filho pediu a palavra e informou que irá elaborar a minuta de uma carta de 82 

recomendação sobre o “Parque do Mirante” para ser discutida na próxima reunião ordinária. 83 

Sendo este o último item da pauta de reunião o Vice-Presidente agradeceu a presença de todos 84 
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 encerrando assim a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:53 horas. Esta ata foi redigida por 85 

Jonas Artur Hommerding, Administrador da Secretaria do COMDEMA, que a submeterá a 86 

apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais.  87 


