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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 14:12 horas, reunião "online" 1 

videoconferência, reuniu-se o COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 2 

Obs: reunião sem possibilidade de gravação, estavam presentes os seguintes conselheiros: Sra. 3 

Mariana Coutinho Hennemann representante da FLORAM, Sra. Marilei Bilistki Grans 4 

representante da SMS, Sr. Marcio Ishihara Furtado representante da SMI, Sr. Alexandre Felix 5 

representante do IPUF, Sra. Karla M. G. T. Straioto Spessatto representante do IMA, Sra. 6 

Tâmara Aparecida Gaia representante da COMCAP, Sr. Ten. Carlos Eduardo Rosa representante 7 

da PMA, Sr. Jorge Luiz Alves Rodrigues representante da OAB/SC, Sr. Danilo Alves Milhome 8 

representante do CAU, Sra. Fabiane Nóbrega representante da FIESC, Sr. Anderson Ramos 9 

Augusto representante da CDL, Sr. Cristiano da Luz Alves representante da CDL, Sr. Mateus 10 

Santana Reis representante da ACESA, Sra. Leana Bernadi representante do IAR,  e o Sr. 11 

Alencar Valmor Vigano representante da UFECO. Sra. Mariana - iniciou a reunião desejando 12 

uma boa tarde a todos. Em seguida como primeiro ponto de pauta abriu a votação para a 13 

aprovação da ATA. Após deliberação a ATA de cinco de outubro foi aprovada por unanimidade.  14 

Conforme pauta iniciou-se discussão sobre possível criação de Resoluções sobre Restinga e 15 

Topo de Morro. Breve contextualização. Tiago - tendo em vista as deliberações do CONAMA, 16 

bem como última decisão judicial sobre revogação da Resolução 303-CONAMA, sugiro a retida 17 

da matéria da pauta. Sr. Alencar - penso o contrário, acho possível a aprovação da sugerida 18 

Resolução tendo em vista a lei de criação do COMDEMA, bem como a proteção de nossos 19 

cursos d'água estes que em sua maioria estão localizados em área de restinga. Citou alguns 20 

exemplos. Por fim, enfatizou a importância destas áreas e citou o Plano Diretor em vigor. Sr. 21 

Jorge - venho acompanhando as decisões jurídicas sobre o caso em questão, e não houve ainda 22 

uma revogação definitiva, o judiciário está apreciando a questão. Outro ponto que acho 23 

importante é tratar deste assunto com a presença do autor da proposta, Sra. Myrna. Porém 24 

entendo que o papel do CONAMA e igual ao do COMDEMA, ou seja, o objetivo é propor 25 

Resoluções e quando visto que estas estão ultrapassadas revoga-las, por fim sugiro que com a 26 

presença da autora a matéria retorne para votação. Sr. Alexandre Felix - o que questiono é a 27 

definição de restinga pelo judiciário. Breve contextualização do que é restinga, do ponto de vista 28 

científico/técnico. Então, da forma que esta escrita na proposta entendo que esta equivocada. 29 

Dentro disto que falei façamos uma comparação do está proposto com o Plano Diretor em vigor. 30 

Desta forma proponho, caso decidam por uma Resolução, que o texto seja discutido e 31 

modernizado. Sra. Mariana - você teria alguma proposta de um técnico especialista para 32 

podermos pedir uma apresentação sobre o tema? Sr. Alexandre Felix - tem um grande cientista 33 

da área "Quenetiro", mas infelizmente não tenho ninguém para indicar. Sra. Mariana - reforçou a 34 

complexidade do assunto, e como técnica da área entendo também que a matéria proposta 35 

merece um aperfeiçoamento. Outro ponto que concordo é a presença da autora Sra. Myrna, para 36 

podermos votar. Porém, olhando a proposta como toda temos também o tópico Topo de Morro. 37 

Breve contextualização sobre Topo de Morro. Taigo - informo que a Sra. Myrna encontra-se 38 

afastada das atividades por motivo de saúde. Sra. Leana - tendo em vista o afastamento da 39 

Myrna, proponho que a proposta seja vista como da instituição IAR, da qual sou representante. 40 

Sr. Alexandre Felix - acho pertinente uma ampla discussão sobre restinga. Já em relação a Topo 41 

de Morro entendo que nem todos são Área de preservação Permanente - APP, por serem Topo de 42 
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Morro, muitas áreas são APPs por outros condicionantes ambientais, como por exemplo cursos 43 

d'água. Breve contextualização de como o setor público caracteriza Topo de Morro no 44 

município. Por fim, sugeriu a criação de duas Resoluções, uma para Restinga e outra para Topo 45 

de Morro. Abriu-se o debate. Sra. Mariana - tendo em vista as propostas temos que decidir. 46 

Votação aberta para criação de um Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar duas 47 

Resoluções, uma sobre Restinga e outra sobre Topo de Morro. (Obs: será averiguado junto ao 48 

Regimento Interno  - COMDEMA, a possibilidade de participação de técnicos indicados pelas 49 

instituições pertencentes ao Conselho). Criação do Grupo de Trabalho aprovada por 50 

unanimidade. Será encaminhado um e-mail a todas instituições para montar o Grupo de 51 

Trabalho. Próximo ponto de pauta é a proposta de Carta de Compromisso para candidatos a 52 

Prefeito(s) e Vereador(es) de Florianópolis. Tiago - está proposta é uma provocação da Câmara 53 

Técnica de Educação Ambiental - CTEA, a ideia e enviar carta de compromisso aos candidatos a 54 

Prefeito(s) e Vereador(es), pra saber quais as intenções sobre a Política de Educação Ambiental. 55 

No entanto, tendo em vista o grande número de candidatos a Vereador, sugiro que seja feita uma 56 

Carta aberta. Sr. Alexandre Felix - o foco é a Política de Educação Ambiental, sugiro que seja 57 

realizada uma inversão da ordem e que o foco seja o Meio Ambienta num todo. Aberta a votação 58 

foram aprovadas por unanimidade o envio de Carta de Compromisso aos candidatos a Prefeito, 59 

com também a criação de Carta de Compromisso do COMDEMA para os mesmos. Já em 60 

relação aos candidatos a Vereador, a Carta será publicada no Diário Oficial do Município. Sra. 61 

Mariana - com último ponto de pauta temos o julgamento de processos. Sr. Jorge - PROCESSO 62 

N. 104119/2011, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 10489, Autuado: HERNI TONIOLO 63 

E OUTROS, em seu parecer o relator Sr. Humberto opina pela improcêdencia do recurso 64 

interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Sr. Alencar - contextualizou o ocorrido no local, 65 

tendo em vista ser morador da região. Por fim, perguntou: Como pode a SUSP fornecer 66 

autorização para evento em uma área autuada pela FLORAM? Sr. Mateus - citou um caso 67 

julgado na reunião passada, o qual versava sobre a mesma questão. Aberta a votação o parecer 68 

foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 1700/2016, AIA n. 15154, Autuado: P.NETTO 69 

CIA LTDA-ME, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pelo provimento parcial do recurso 70 

interposto, consequente redução da penalidade de multa em seu mínimo legal (23 UFIR), 71 

conforme os termos do art. 16, inciso I, da Lei Complementar Municipal 003/1999. Aberta a 72 

votação o parecer foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 41153/2010, AIAs n.s 7346 e 73 

10868, Autuada: DIRCELIA PEREIRA DE OLIVEIRA, em seu parecer o relator Sr. Jorge 74 

opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Sr. Alencar - 75 

faço a obsevação de que o zoneamento não é claro, isto no Plano Diretor. Aberta a votação o 76 

parecer foi aprovado por unanimidade. Sra. Mariana - este foi o último ponto de pauta, mas 77 

alguma observação? Sr. Alencar - gostaria de que o Conselho discutisse a forma de com está 78 

ocorrendo a limpeza nas margens dos rios. Sr. Alexandre Felix - gostaria de propor que fosse 79 

realizada uma apresentação sobre o novo program de geoprocessamento da Prefeitura. Sendo 80 

este o ultimo item de pauta o Sra. Mariana agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as 81 

16:08h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA, que a 82 

submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais. 83 
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