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         CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE                                      
14 DE OUTUBRO DE 2013 

Aos 14 dias do mês de Outubro de dois mil e treze, às 14:00 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 Bilistki Grams representante da SMS, Sra. 4 

Patrícia Areias representante do IPUF, Sr. Paulo Roberto de Freitas Júnior representante da 5 

FATMA, Sra. Karina da Silva de Souza representante da COMCAP, Sr. Amarildo Marçal Nunes 6 

representante da CMF, Sr. João Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, Sr. João 7 

Edmundo Bohn Neto representante do CAU/SC, Sra. Renata Martins Pacheco representante da 8 

UFSC, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC, Sr. Anderson Ramos Augusto 9 

representante do CDL de Florianópolis, Sr. André Rotta representante da ACESA, Sr. Marcos 10 

Frugoli representante do IAS e Sra. Myrna Murialdo representante do IAR. O Vice-Presidente do 11 

COMDEMA Sr. Anderson Ramos Augusto abriu a reunião agradecendo a presença de todos e 12 

pedindo desculpas em nome do Presidente do COMDEMA Sr. Dalmo Vieira Filho que não pode 13 

comparecer a esta reunião em virtude de compromisso com a apresentação do novo Plano 14 

Diretor de Florianópolis. Em seguida passou a palavra ao Secretário Geral do COMDEMA Sr. 15 

Claudio Soares da Silveira, que abriu a pauta da reunião salientando que, acatando sugestão dos 16 

conselheiros, solicitará ao Presidente Dalmo Vieira filho que faça uma apresentação do novo 17 

Plano Diretor de Florianópolis  durante o período em que o mesmo se encontra em avaliação, 18 

possibilitando os conselheiros apresentarem sugestões, para isso será necessário a realização de 19 

uma Reunião Extraordinária do COMDEMA. O Secretário Geral informou também que devido à 20 

agenda cheia da sala de Reuniões do IPUF, e a falta de condições físicas para realização da 21 

reunião na sala da FLORAM no Córrego Grande, as próximas reuniões do dia 11/11/2013 e do 22 

dia 09/12/2013 serão realizadas nas dependências  da CDL de Florianópolis, conforme aprovado 23 

na ultima reunião ordinária. Dando seguimento a pauta e tratando sobre informes gerais, o 24 

secretario apresentou os dois novos conselheiros do COMDEMA, representantes das entidades 25 

da sociedade civil de defesa do meio ambiente, o Sr. Marcos Frugoli do IAS e a Sra. Myrna 26 

Murialdo representante do IAR. Após as apresentações o secretario informou aos conselheiros 27 

que a página do COMDEMA na internet será reativada no site da prefeitura, onde serão 28 

publicadas informações sobre o conselho, entidades integrantes do pleno, legislações, atas de 29 

reuniões e decisões dos processos julgados, bem como a publicação antecipada dos processos 30 

que serão apreciados no pleno, possibilitando as partes ou seus representantes comparecerem à 31 

reunião para ouvir o relato do julgamento dos processos. Dando seguimento a reunião o 32 

secretário pediu a aprovação das atas das últimas reuniões, sendo as mesmas aprovadas por 33 

unanimidade pelos conselheiros presentes. Passou-se então para o próximo assunto da pauta, 34 

tratando sobre a questão dos 618 processos que pelo sistema de rastreabilidade de processos da 35 

prefeitura se encontram no arquivo do COMDEMA. A Secretaria do COMDEMA realizou um 36 

levantamento nos arquivos e verificou que 84 destes processos não se encontram fisicamente no 37 

COMDEMA. Após deliberação pelos conselheiros do pleno, decidiu-se que será encaminhado 38 

um ofício à FLORAM informando a falta dos 84 processos e solicitando que busque localizar em 39 

sua estrutura os referidos processos faltantes, e em caso não os localize, se possível remonte-os, 40 

conforme o caso. Ainda tratando sobre o ofício, por sugestão do conselheiro João Ricardo 41 
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 Padilha Santos da OAB/SC, estipulou-se um prazo até a próxima reunião no dia 11/11/2013 para 42 

que o Superintendente da FLORAM comunique uma posição ao conselho sobre esta questão. 43 

Seguindo com a pauta o Secretário Geral relembrou que na última reunião ordinária no dia 44 

09/09/2013 como ainda não havia sido constituída a Câmara Técnica para Assuntos Jurídicos - 45 

CTJUR do COMDEMA, foram distribuídos alguns processos para os conselheiros com 46 

formação jurídica apreciarem, sob a luz do Enunciado 001 aprovado na reunião de 23/09/2013 47 

que trata sobre a prescrição intercorrente dos processos. O Sr. João Ricardo Padilha Santos 48 

(OAB) consignou que fosse protocolado um ofício requisitando ao MP o objeto da ação civil 49 

pública referente a um dos processos que lhe foram distribuídos na reunião do dia 09/09/2013 e 50 

ficou de enviar para a secretaria do COMDEMA os detalhes do processo para elaboração da 51 

correspondência. O Sr. Amarildo Marçal Nunes (CMF), relatou o Processo 50623/2005 - Auto 52 

de Infração Ambiental – AIA nº 7053 e AIA nº 6898, na decisão o relator constatou que entre a 53 

última manifestação existente na solicitação de cancelamento do AIA nº 7053 e AIA nº 6898 54 

feito pela requerente, que gerou o processo 12643/2007 apensado ao processo 50623/2005, 55 

datada de 04 de abril de 2007 e o expediente do processo administrativo assinado pelo então 56 

presidente da Floram Gerson Basso datado de 07 de outubro de 2010, passaram-se mais de 3 57 

anos, e baseado no Enunciado 001/2013 do COMDEMA, concluiu pela aplicação da prescrição 58 

intercorrente, o que foi decidido pelos Conselheiros, que por  unanimidade votaram com o 59 

Relator . Dando seguimento o Sr. Amarildo Marçal Nunes relatou o Processo Administrativo 60 

39979/2005, Auto de Infração Ambiental – AIA nº 6664, em sua decisão o relator apontou que 61 

ficou evidenciado nos autos que a infração ambiental citada nos autos, construção de alvenaria, 62 

possuía Alvará de Construção nº 448 e Projeto nº 53.786 registrados, e o objeto da ação descrita 63 

no auto de infração sobre construção em área de marinha, não apresenta condicionante 64 

ambiental, invalidando assim o AIA nº 6664. Após votação dos conselheiros, decidiu-se por 65 

unanimidade que o Processo 39979/2005 deve ser arquivado. Seguindo o Sr. Amarildo Marçal 66 

relatou o Processo Administrativo 39812/2005, Auto de Infração Ambiental – AIA nº 4632 e 67 

AIA nº 5547, em, em sua decisão o relator apontou que entre as manifestações do trâmite do 68 

processo houve um lapso temporal maior do que 3 anos e, baseado no Enunciado 001 / 69 

COMDEMA, concluiu pela aplicação da prescrição intercorrente, o que foi  decidido pelos  70 

Conselheiros, que por unanimidade votaram com o Relator. Após o julgamento dos três 71 

processos pelo pleno, o Secretário Geral Sr. Cláudio Soares da Silveira fez o fechamento da 72 

reunião salientando que os processos que chegarem no COMDEMA sem paginação ou com 73 

problemas de montagem serão devolvidos à FLORAM para as devidas correções. O Secretario 74 

solicitou aos conselheiros que estão analisando processos, que enviem por e-mail a sua analise 75 

para que a Secretaria do COMDEMA possa inclui-los na Pauta e  enviar antecipadamente para a 76 

apreciação dos demais conselheiros. O Secretário agradeceu a presença de todos encerrando 77 

assim a reunião. A Reunião foi encerrada as 15:55 horas. Esta ata foi redigida por Jonas Artur 78 

Hommerding, Administrador da Secretaria do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e 79 

aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais.  80 


