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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 09 DE JULHO DE 2018 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 14:27 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. Marielei Biletski Grams representante da SMS, Sr. 4 

Alexandre Francisco Bock representante da SMHSA, Sra. Karina da Silva de Souza 5 

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

Maykot representante da OAB/SC, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC, Sra. Myrna 7 

Murialdo representante do IAR e a Sra. Leana Bernadi representante do IAR. Como convidada 8 

tivemos a Sra. Suelen de Carvalho representante da TOP 20 MAIS UM. Sr. Cláudio iniciou a 9 

reunião desejando uma boa tarde a todos os presentes, em seguida informou aos presentes que 10 

devido ao aumento de processos a espera de julgamento gostaria que vocês estudassem uma data 11 

para a realização de reunião extraordinária. Após passou a palavra a Sra. Suelen. Sra. Suelen 12 

informou aos presentes que faz parte do grupo Top 20 mais um, o qual esta fornecendo um curso 13 

sobre Licenciamento Ambiental, também informou que foi encaminhado um email para a 14 

Secretaria do COMDEMA, o qual já havia sido encaminhado a todos os conselheiros. Sr. 15 

Cláudio - devido o encerramento dos agendamentos de apresentações, eu gostaria de conversar 16 

com vocês para podemos agendarmos novas apresentações para este semestre, como por 17 

exemplo o Sr. Alexandre pode apresentar assuntos sobre a Conferência de Saneamento. Sra. 18 

Karina - nós a COMCAP podemos trazer informações sobre o programa Lixo 0. Sr. Cláudio - 19 

então ficaria para o mês de agosto esta apresentação? Sra. Karina - sim, posso trazer. Sra. Leana 20 

- indagou os demais sobre o projeto Orla. Sr. Cláudio - estamos esperando a nomeação do grupo 21 

de trabalho, mais posso ver a apresentação do projeto Orla para o mês de setembro. Sra. Myrna - 22 

eu vou trazer aquela velha questão sobre quem esta licenciando os caminhões que recolhem 23 

fossa. Sr. Cláudio - eu sei que isso foi discutido lá na conferência de saneamento, mais sei que 24 

quem fiscaliza são os órgãos ambientais. Encerrando esta questão de apresentações, eu não posso 25 

colocar em votação o outros assuntos por questão de quórum. Então lembrando a questão do Sr. 26 

Vereador Lino sobre a expansão da lavra da Pedrita, informo que os ofícios forma remetidos 27 

para FATMA (IMA), MPF, MPE e IPUF porém a Secretaria do COMDEMA ainda não recebeu 28 

respostas, assim ainda não podemos discutir o assunto ou dar seus devidos encaminhamentos. 29 

Pessoal devido ao passar da hora e consequente falta de quórum sugiro marcar uma reunião 30 

extraordinária para a próxima segunda-feira, dia dezesseis de julho as quatorze horas, maiores 31 

informações serão repassadas por email. Para aproveitarmos um pouco do tempo sugiro que o Sr. 32 

Lucas faça um breve relato sobre a reunião que teve com o Conselho de São José. Sr. Lucas - 33 

eles tiveram um tempo parado devido a problemas políticos, e como eu fui representando o 34 

COMDEMA, eu não quis influenciar eles de modo algum, e passei a somente explicar o 35 

funcionamento deste Conselho. Por fim o Sr. Cláudio agradeceu a presença dos presentes. Foi o 36 

Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta o Secretário Geral agradeceu a presença de todos e 37 

encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 15:48h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff 38 

de Santana, Secretário do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos 39 

conselheiros para todos os efeitos legais. 40 


