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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 

MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 16 DE JULHO DE 2018 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 14:14 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, Sr. Alexandre Francisco Bock representante da SMHSA, 4 

Sr. Nivaldo Pedreira Niehues Júnior representante da FATMA, Sra. Karina da Silva de Souza 5 

representante da COMCAP, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Sr. Márcio da 6 

Silva representante da CMF, Sr. Lucas Maykot representante da OAB/SC,  Sr. Vinicius Muller 7 

Buratto representante da UFSC, Sr. Anderson Ramos Augusto representante da CDL e a Sra. 8 

Sra. Myrna Murialdo representante do IAR. Sr. Cláudio iniciou a reunião desejando uma boa 9 

tarde a todos os presentes, em seguida começou falando da última reunião a qual não tivemos 10 

quórum de vido a falta de um representante, porém agradeceu a todos os presentes a presença, 11 

relatou também que no mês seguinte teremos a apresentação da COMCAP, e ressaltou que o 12 

provavelmente se continuarmos assim neste ritmo o julgamento dos processos estará para o meio 13 

do ano que vem em dia. Após colocou a ATA referente ao mês de junho em votação. Aberta a 14 

votação não houve observações e a referida ATA foi aprovada por unanimidade. Sra. Karina - 15 

trouxe informes gerais sobre a legislação que versa sobre as caçambas de resíduos sólidos 16 

advindos da construção civil. Sra. Myrna - eu me coloco a disposição para trazer dados sobre 17 

este assunto devido ao mesmo estar sendo discutido também no CONSEMA. Sr. Anderson - eu 18 

proponho acionar o COMDES. Sr. Cláudio - eu entendo que como a Secretaria do Sr. Alexandre 19 

e que trata sobre este assunto, ele pode trazer informações atuais se possível, ai sim a gente pode 20 

propor encaminhamentos. Por fim o assunto ficou deliberado desta forma. Sr. Márcio - eu 21 

gostaria, mesmo tendo em vista ser o suplente e não vir as reuniões devido ao titular estar sempre 22 

presente, de saber sobre a demanda do Sr. Vereador Lino? Sr. Cláudio - eu já informei na ultima 23 

reunião que os ofícios foram encaminhados, porém ainda não obtivemos respostas, então eu acho 24 

que é importante esperar esta informações para ai sim tomarmos um posicionamento. Em 25 

seguida informou aos demais que o PROCESSO N. 1499/2012, Auto de Infração Ambiental 26 

(AIA) n. 12119, Autuado: MIGUEL OSCAR LEITE SOUZA, e PROCESSO N. 27 

103739/2011, AIA n. 11973, Autuado: JOSÉ LAURI KLEIN, serão retirados de pauta devido a 28 

pedido de diligência. Passado as informações o Sr. Cláudio deu a palavra ao Sr. Lucas a fim de 29 

iniciar a pauta de julgamento. Sr. Alexandre - devido a questão sobre a taxa de lixo, eu sugiro 30 

substituir o tema de apresentação. A maioria concordou porém ainda será verificado a 31 

possibilidade de mudança. Sr. Lucas - PROCESSO N. 87/2012, AIA n. 12258, Autuado: 32 

IZAIR EURIPEDES FERREIRA, em seu parecer o relator Sr. Amarildo opina por 33 

cancelamento da decisão em 1º grau, sendo que os autos retornem a FLORAM para; primeiro: 34 

manifestação quando ao Termo de Compromisso assinado; segundo: que o autuado seja 35 

notificado para apresentação de alegações finais, tendo em vista a majoração de pena. Aberta a 36 

votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. Sr. Márcio - pediu para registrar que não 37 

pode votar devido a ele ser o suplente, porém o titular vota e esta presente. PROCESSO N. 38 

618/2013, AIA n. 12571, Autuado: PAULO FERREIRA, em seu parecer o relator Sr. Thiago 39 

opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão em 1º grau. Aberta a 40 

votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. Devido o assunto ser direcionado ao corte 41 

de pinus, o Sr. Cláudio ira tentar conversar com o pessoal da área pra ver se consegue trazer a 42 
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fundamentação sobre a obrigação de autorização. PROCESSO N. 105590/2011, AIA n. 10399, 43 

Autuada: ARLETE DA ROSA LUIZ, em seu parecer a relatora Sra. Jaçanã opina pela 44 

improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão em 1º grau. Aberta a votação o parecer 45 

lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 1272/2012, AIA n. 12320, Autuada: 46 

FELIPE DARELLA GASMAN ME, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela procedência 47 

do recurso interposto, devido a ausência de dano ambiental, cancelamento da decisão em 1º grau, 48 

e consequente arquivamento dos autos. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 49 

unanimidade. PROCESSO N. 103905/2011, AIA n. 10989, Autuado: AUGUSTO CEZAR 50 

VARELA RIBEIRO, em seu parecer a relatora Sra. Manuela opina pela procedência do recurso 51 

interposto, e consequente anulação do Auto de Infração Ambiental. Devido a mudança de 52 

zoneamento abriu-se uma discussão sobre o referido processo e leitura de todo o parecer 53 

apresentado. Após foi feito VOTO-VISTA oral pelo Sr. Cláudio - entendo o posicionamento da 54 

relatora mas devido a época o zoneamento ser considerado Área de Preservação Permanente 55 

sugiro a permanência da multa referente ao desacato do embargo no valor de R$10.000,00 (dez 56 

mil reais), e acompanha a relatora quando ao PRAD e a demolição. Berta a votação: a favor do 57 

parecer lido votaram FATMA e OAB - a favor do VOTO-VISTA oral votaram COMCAP, SMI, 58 

CDL, FLORAM, IAR, CMF e IFSC. PROCESSO N. 46333/2006, AIA n. 5186, Autuado: 59 

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN, em seu parecer 60 

o relator Sr. Thiago opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 61 

001/2016 - CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 1289/2013, AIA n. 12659, Autuado: EDSON 62 

JUCELIO BASTOS, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela ocorrência da prescrição 63 

intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 64 

57602/2008, AIA n. 6973, Autuado: EDEVALDO DE SOUZA, em seu parecer o relator Sr. 65 

Lucas opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - 66 

CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 7546/2007, AIA n. 8404, Autuado: VILMAR ROQUE 67 

TASCA, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela ocorrência da prescrição intercorrente 68 

conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 34468/2008, AIA n. 69 

5160, Autuado: OSCAR MANOEL ÂNGELO, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela 70 

ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. 71 

Aberta a votação do primeiro bloco de pareceres lidos conforme Instrução Normativa - 72 

COMDEMA, todos foram aprovados por unanimidade. PROCESSO N. 26554/2010, AIA n. 73 

10532, Autuado: CONDOMINIO EDIFICIO FREI CANECA (HANTEI 74 

CONSTRUÇÕES), em seu parecer o relator Sr. Jorge Rodrigues opina pela ocorrência da 75 

prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 76 

1421/2008, AIA n. 9194, Autuado: LAURO DEMAY, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina 77 

pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. 78 

PROCESSO N. 16894/2008, AIA n. 9127, Autuado: ALAN DENIS SILVEIRA SILVANO, 79 

em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme 80 

Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 60961/2009, AIA n. 10167, 81 

Autuado: KIOSKE DO PIRATA, em seu parecer o relator Sr. Amarildo opina pela ocorrência 82 

da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. PROCESSO 83 

N. 35312/2009, AIA n. 6360, Autuada: NEIDE CAMARGO, em seu parecer o relator Sr. 84 

Amarildo opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - 85 
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CTJ/COMDEMA. Aberta a votação do segundo bloco de pareceres lidos conforme Instrução 86 

Normativa - COMDEMA, todos foram aprovados por unanimidade. PROCESSO N. 333/2010, 87 

AIA n. 10169, Autuado: WALTER FRANCISCO DA SILVA, em seu parecer o relator Sr. 88 

Amarildo opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - 89 

CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 30559/2009, AIA n. 1725, Autuado: PEDRO ADOLFO 90 

NEUMANN, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela ocorrência da prescrição 91 

intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 92 

31577/2009, AIA n. 6398, Autuada: VERA HELENA NUNES PERDIGAO DE 93 

CARVALHO, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela ocorrência da prescrição 94 

intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 95 

28503/2008, AIA n. 9330, Autuada: ANDREA DELGADO ALVES, em seu parecer o relator 96 

Sr. Amarildo opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 97 

- CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 13821/2008, AIA n. 9318, Autuado: ERASMO JOÃO 98 

ANTUNES, em seu parecer o relator Sr. Amarildo opina pela ocorrência da prescrição 99 

intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 100 

17472/2008, AIA n. 9651, Autuado: ALBINO CACHAMBU PAIN, em seu parecer o relator 101 

Sr. Jorge Rodrigues opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 102 

001/2016 - CTJ/COMDEMA. PROCESSO N. 32862/2010, AIA n. 10531, Autuado: 103 

MARCELO COSTANZO, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela ocorrência da 104 

prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. Aberta a votação 105 

do terceiro bloco de pareceres lidos conforme Instrução Normativa - COMDEMA, todos foram 106 

aprovados por unanimidade.  PROCESSO N. 5140/2007, AIA n. 7990, Autuado: CARLOS 107 

HENRIQUE PARENTI KINAST, em seu parecer a relatora Sra. Manuela opina pela 108 

ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. O 109 

parecer lido foi aprovado por unanimidade. OBS: Este processo foi julgado na reunião ordinária 110 

de doze de março de dois mil e dezoito. Por fim Sr. Cláudio informou aos demais que recebeu 111 

uma ligação do Sr. Vereador Lino, o qual perguntou se tínhamos um total da perda de valores 112 

devido ao número de prescrições. O mesmo foi informado que isso não cabe ao COMDEMA e 113 

sim a FLORAM apurar. Agradeceu mais uma vez a todos e encerrou a reunião. Foi o Relatório. 114 

Sendo este o ultimo item de pauta o Secretário Geral agradeceu a presença de todos e encerrou a 115 

reunião. A Reunião foi encerrada as 16:37h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, 116 

Secretário do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para 117 

todos os efeitos legais. 118 


