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 REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE  
09 DE DEZEMBRO DE 2013 

Aos nove dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, às 14h20min horas na Sala de Reuniões 1 

da Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, reuniu-se o COMDEMA – Conselho 2 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente, onde compareceram os seguintes conselheiros: Sr. 3 

Cláudio Soares da Silveira representante da FLORAM, Sra. Marilei Bilistki Grams representante 4 

da SMS, Sr. Cândido Bordeaux Rego Neto representante do IPUF, Sr. Amarildo Marçal Nunes 5 

representante da CMF, Sr. Glauber Brocker de Matos representante da PMA/SC, Sr. João 6 

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

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

representante do CDL de Florianópolis, Sr. Henrique da Cunha Sant’Ana representante da 9 

ACESA, Sra. Myrna Murialdo representante do IAR e Sr. Hélio Carvalho Filho representante da 10 

UFECO. O Secretário Geral do COMDEMA Sr. Cláudio Soares da Silveira abriu a reunião 11 

justificando a ausência do Presidente do COMDEMA em função de compromissos com o 12 

Prefeito Municipal. Posteriormente relembrou a trajetória do conselho ao longo do ano de 2013 13 

salientando o desafio da reestruturação e a criação da secretaria do COMDEMA. A conselheira 14 

Myrna Murialdo (IAR) pediu a palavra e discorreu sobre a situação do Conselho Estadual do 15 

Meio Ambiente principalmente no que tange a questão dos julgamentos dos processos, a 16 

conselheira também salientou que apresentou aos demais membros daquele conselho a forma 17 

como o COMDEMA de Florianópolis esta se estruturando e como vem conseguindo de maneira 18 

rápida resolver a questão dos julgamentos de processos, a conselheira afirmou que todos ficaram 19 

muito impressionados com o trabalho que vem sendo realizado pelo COMDEMA que em 20 

gestões anteriores chegou a ser motivo de chacotas por sua inoperância e hoje vem 21 

demonstrando muita competência e agilidade servindo inclusive de modelo para outros 22 

conselhos municipais e até para o conselho estadual. O Secretario Geral Cláudio Soares da 23 

Silveira agradeceu a conselheira pelas palavras e deu início à Reunião passando aos assuntos da 24 

pauta, pediu pela aprovação da Ata da última reunião ordinária de 11/11/2013, sendo a mesma 25 

aprovada por unanimidade. Seguindo com a pauta de reunião o Secretário Geral falou sobre a 26 

importância da transparência na gestão do conselho e em seguida apresentou aos conselheiros a 27 

página do COMDEMA no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis, o Secretário Geral 28 

informou também que a Sra. Marta Bertelli, Assessora de Comunicação da SMDU - Secretaria 29 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, acompanhará as reuniões do conselho para 30 

postar notícias na página da Prefeitura sobre as deliberações do conselho. Seguindo com a pauta 31 

o Secretário indagou os conselheiros sobre a agenda das reuniões ordinárias para o ano de 2014, 32 

após deliberação entre os conselheiros ficou decidido por votação, que as reuniões ordinárias de 33 

2014 ocorrerão nas segundas segundas-feiras de cada mês. Dando sequência à pauta o Secretário 34 

perguntou se todos receberam a proposta de minuta de criação da Câmara Técnica Jurídica do 35 

COMDEMA, e pediu que os conselheiros manifestassem suas opiniões sobre a mesma. O 36 

Secretário Geral explicou que diferentemente do que acontece hoje na Câmara Jurídica do 37 

CONSEMA, onde os processos são distribuídos entre os conselheiros e estes é que, se desejarem, 38 

remetem para a Câmara Jurídica analisar o processo, a proposta do município se diferencia, pois 39 

a análise jurídica é obrigatória, ficando reservado ao Pleno do Conselho somente a aprovação 40 

dos pareceres já analisados pela CTJ; a Câmara Técnica Jurídica será composta por 10 membros 41 
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 do COMDEMA escolhidos entre as 18 entidades que compõe o Pleno, as entidades que por 42 

ventura não possuem como conselheiro titular ou suplente profissional com formação jurídica 43 

poderão indicar profissionais da área jurídica do seu quadro de colaboradores para compor a 44 

Câmara Técnica Jurídica. Esta medida segundo o Secretario Geral visa uniformizar os 45 

julgamentos, que serão previamente analisados em consenso por esta Comissão Técnica Jurídica, 46 

para então seguirem para a apreciação no pleno com um parecer conciso e juridicamente 47 

fundamentado. O Secretário Geral salientou ainda que a Floram, por ter sido o órgão que julgou 48 

os processos em primeira instância não fará parte desta Câmara. Ainda sobre a minuta o 49 

Secretário Geral afirmou que a mesma ainda se encontra em processo de elaboração e que será 50 

apresentada em definitivo na próxima reunião ordinária de 13/01/2014. Dando sequência ao 51 

próximo item da pauta de reunião, julgamento de processos, o Sr. João Ricardo Padilha Santos 52 

(OAB/SC) relatou o processo nº15015/2010 – Auto de Infração Ambiental - AIA nº 10237. Em 53 

sua decisão o relator votou que o mérito do julgamento deste recurso não compete ao 54 

COMDEMA, pois se evidenciou que não houve dano ambiental. Por votação unânime decidiu-se 55 

que o processo 15015/2010 não é de competência do COMDEMA devendo ser devolvido a 56 

Floram para serem tomadas as devidas providências. Seguindo o Sr. João Ricardo Padilha Santos 57 

(OAB/SC) relatou o processo 16451/2005, Auto de Infração Ambiental – AIA nº5073. Em sua 58 

decisão o relator apontou que o lapso temporal entre a autuação e a decisão da Floram foi 59 

superior a 6 anos, e interregno entre a decisão e a remessa de julgamento ao COMDEMA 60 

superior a 3 anos, ante ao exposto, decreta-se a prescrição intercorrente e extinção do processo 61 

administrativo ambiental 16451/2005 e todos os seus apensos, para ser remetido a Foram onde 62 

serão implementadas as medidas cabíveis e já definidas no Enunciado 01/2013 – COMDEMA. 63 

Por votação unânime o parecer do relator sobre o Processo 16451/2005 foi aprovado. Dando 64 

sequência o Sr. João Ricardo Padilha Santos (OAB/SC) relatou processo 51989/2005, Auto de 65 

Infração Ambiental – AIA nº 6640 e AIA nº 9247. Em sua decisão o relator votou pelo 66 

reconhecimento do recurso administrativo e pelo seu provimento mantendo as penalidades 67 

definidas no julgamento de primeiro grau. Por votação unânime, o parecer do relator foi 68 

aprovado. Dando seguimento aos julgamentos de processos, a conselheira Sra. Marilei Bilitski 69 

Grams (SMS) relatou o Processo 42237/2010, Auto de Infração Ambiental – AIA nº 11354. Em 70 

sua decisão a relatora postula por uma diligência para realização de um parecer técnico buscando 71 

identificar em campo, com maior precisão a localização do muro e se o mesmo está inserido 72 

realmente em área de praia, e pede pela suspensão do processo administrativo 42237/2010 até o 73 

retorno da diligência requerida. Por votação unânime o parecer da relatora foi aprovado 74 

estabelecendo-se o prazo de 20 dias para a resposta da diligência pela Floram. Dando sequência 75 

a Sra. Marilei Bilitski Grams (SMS) relatou o Processo 49496/2010, Auto de Infração Ambiental 76 

nº 11458. Em sua decisão a relatora postula por uma diligência para realização de parecer técnico 77 

para verificar se a infração foi ocorrida em APP ou não, e pede pela suspensão do processo 78 

administrativo 49496/2010 até o retorno da requerida diligência. Por votação unânime o parecer 79 

da relatora foi aprovado estabelecendo-se o Prazo de 20 dias para resposta da diligência feita 80 

pela Floram. Seguindo a Sra. Marilei Bilitski Grams (SMS) relatou o processo 37389/2010, Auto 81 

de Infração Ambiental – AIA nº 10345. Em seu parecer a relatora manteve a decisão em 82 

primeiro grau proferida pela Floram fundamentando pelo princípio da precaução. Após votação o 83 

parecer da relatora foi aprovado. O Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF levantou 84 
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 dúvida sobre que tipo de ato administrativo interromperia a prescrição intercorrente, pois está 85 

avaliando processos que suscitaram tais esclarecimentos. Ficou acertada uma reunião com o 86 

grupo jurídica para discussão da matéria. O Secretário agradeceu a presença de todos encerrando 87 

assim a reunião. A Reunião foi encerrada às 16h36min horas. Esta ata foi redigida por Jonas 88 

Artur Hommerding, Administrador da Secretaria do COMDEMA, que a submeterá a apreciação 89 

e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais.  90 


