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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 12 DE MARÇO DE 2018 

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 14:13 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. Mariele Biletski Grams representante da SMS, Sr. 4 

Alexandre Francisco Bock representante da SMHSA, Sr. Nivaldo Pedreira Niehues Júnior 5 

representante da FATMA, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante da CMF, Sr. João Ricardo 6 

Padilha Santos representante da OAB/SC, Sr. Vinicius Muller Buratto representante da UFSC, 7 

Sr. Anderson Ramos Augusto representante da CDL, Sra. Carolina Bayer Gomes Gabral 8 

representante da ACESA e Sra. Leana Bernardi representante do IAR. Sr. Cláudio iniciou a 9 

reunião indo direto a aprovação da ATA de fevereiro. Aberta a votação a ATA foi aprovada por 10 

unanimidade. Segundo item de pauta nós acertamos com a CASAN uma apresentação a respeito 11 

da balneabilidade da Beira - Norte, somente na sexta-feira de manhã, eu não sei se vocês 12 

lembram nós precisávamos saber se a CASAN faria a apresentação, então eu lembrei ao 13 

Secretario Nelson depois de nossa ultima reunião que este tema nunca foi exposto em nenhum 14 

local tecnicamente, e publicamente, nem a FATMA recebeu mais já deve estar lá, mais do ponto 15 

de vista público nenhum Conselho recebeu até hoje esta apresentação, nem a universidade nem 16 

as entidades, então tínhamos a duvida se a CASAN faria ou não a apresentação, nem a Secretaria 17 

de Habitação que é a administradora do consorcio, da concessão pública conhece o projeto, e ai 18 

somente na sexta feira agora e que foi realizado uma reunião do Secretario com a CASAN, então 19 

a CASAN se colocou a disposição e vai fazer a apresentação, então o que é que temos que 20 

resolver aqui? Que data nós marcaríamos? Sendo que nós já tínhamos decidido que vamos 21 

convocar todos os Secretários da área de meio ambiente e infraestrutura da grande Florianópolis, 22 

das regiões que fazem frente com a Beira-Mar norte, Palhaço, Biguaçu, Governador Celso 23 

Ramos, não sei se podemos estender para mais alguma, em fim estes são os diretamente 24 

interessados, e também para os Conselhos de meio ambiente neste primeiro momento se ele 25 

quiserem assistir também, achamos importante na nossa discussão acho que nós não mantemos 26 

aqui, que a gente convide o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, até 27 

porque eles estão agora nós questionando sobre o nosso trabalho e seria importante convida-los 28 

para que eles possam assistir, acho que seria uma oportunidade bastante importante. Acho 29 

também que é legal a gente que das entidades que tiverem presentes e tiverem membros que 30 

queiram assistir seria legal, e ai nós temos que decidir na verdade duas coisas. Data? e local? 31 

Bom a data nós estamos estudando que seria legal, até porque temos que fazer todos estes 32 

convides, e como tem Secretario que não responde na hora, o Secretário Nelson se comprometeu 33 

a entregar pessoalmente os convides aos demais Secretários, mais tem entidades que vão 34 

demorar um pouquinho mais então, pra que a gente faça todos os Ofícios e o Secretario assine e 35 

ele vá entregar pra cada um, vai levar um certo tempo, talvez fim do mês ou começo do mês que 36 

vem, vou abrir um calendário aqui nós estávamos pensando ali talvez a primeira semana de abril 37 

que é do dia dois ao dia seis, e eu não lembro de quem foi a sugestão de que esta apresentação 38 

fosse em separada da nossa reunião, o que acho que é bastante procedente, até porque vamos ter 39 

tempo para ouvir e fazer as perguntas, então podemos escolher a primeira semana ou mesmo a 40 

segunda mais não no nosso dia da reunião. foi discutido entre os conselheiros o dia ideal, e ficou 41 

decidido que a apresentação da CASAN será realizada no dia nove de abril de dois mil e dezoito, 42 
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sendo que para a continuidade dos trabalhos do Conselho será escolhida uma data para realizar 43 

uma reunião extraordinária. Bom, agora temos que escolher o local, Vice-Presidente o auditório 44 

esta disponível? Sr. Anderson - encaminhem o email solicitando que eu vejo as possibilidades. 45 

Sr. Cláudio - e também tentaremos o auditório de contabilidade. Bom, após esta decisão estamos 46 

trazendo também como Informe Geral a publicação no site do COMDEMA de um LINK para 47 

que sejam publicadas as ATAs de reuniões da Câmara Técnica Jurídica - CTJ, e também da 48 

Câmara Técnica de Educação Ambiental - CTEA, a fim de dar mais transparência aos trabalhos 49 

realizados, e que também as pessoa possam acompanhar os trabalhos das Câmaras junto a este 50 

Conselho. Bom, o outro item de Informes Gerais é aquele cronograma de apresentações, 51 

tradicionalmente nós tínhamos até o ano passado, porem tivemos que suspender porque as 52 

reuniões ficaram mais pesadas devido aos julgamentos, mais nós estamos em uma fase final de 53 

julgamento, hoje por exemplo nós temos acho que cinco ou seis méritos e o resto vai ser tudo 54 

prescrição, os últimos lotes, depois vai ser tudo de mérito mesmo então eu acho que a gente pode 55 

retomar outras discussões. Bom, o mês de abril será tomado já pela apresentação da CASAN, eu 56 

queria sugerir como primeiro item, eu não sei se a gente pode fazer isso mês a mês até porque 57 

não venho ainda uma manifestação espontânea dos conselheiros, talvez a gente podia ouvir a 58 

Bandeira Azul? Então talvez a gente podia fazer a apresentação do mês de maio a apresentação 59 

do programa Bandeira Azul, como ele está no mundo, e aqui, ne? Então se todos concordarem 60 

faremos no mês de maio a apresentação do programa Bandeira Azul, e até lá, mês de maio outros 61 

temas, talvez um tema relacionado a nossa área de Saneamento, água, esgoto ou resíduo sólidos. 62 

Sr. Alexandre - mais no mês da Conferência ai fica difícil. Sr. Cláudio - Quando é a conferência? 63 

Sr. Alexandre -  a conferência é agora dia vinte e dois, e vai até junho, porque são oito reuniões. 64 

Sr. Cláudio - então talvez pro mês de julho, talvez possamos trazer algum tema da conferência 65 

em si ne? Sr. Nivaldo - talvez possamos realizar alguma atividade de campo, então fica como 66 

sugestão uma visita ao rio do Brás, pra gente ver o que foi feito, se ainda estão lançado alguma 67 

coisa no rio, então temos que ver com alguém da CASAN para que possamos marcar uma data a 68 

fim de verificar o funcionamento do que foi feito no rio do Brás. Sr. Cláudio - e o mesmo 69 

sistema que em tese vai ser implantado na Beira-Mar. Sr. Nivaldo - porque na época eu era 70 

Gerente Regional na FATMA, e o problema que tinha lá e que pra fazer a manutenção eles 71 

faziam direto no rio, então como é isso. Sr. Cláudio - esse extravaso que tinha no rio do Brás, ele 72 

foi totalmente. Sr. Nivaldo - sim, mais eu acho interessante. Sr. Cláudio - tudo bem então, sugere 73 

uma vista lá no rio do Brás, pra todos conhecerem como era o elevado, e como esta agora, ver o 74 

que foi feito, e ver pra onde esta lançando, esta fazendo manutenção e dai vai pra onde? Sr. 75 

Cláudio - não, agora eles duplicaram o decalque da última elevatória para a estação com 76 

canalizações diferentes, então eles aumentaram a quantidade de bombas, então sempre que for 77 

necessário qualquer tipo de manutenção, eles sempre vão bombear direto para estação, com as 78 

bombas auxiliares com geradores, então não existe mais a possibilidade de falta de energia. Sr. 79 

Nivaldo - sugestão de hoje é que vocês devem ir lá. Sr. Cláudio - não tudo bem, eu acho que a 80 

gente deve avaliar ne, ver a data, já esta na ATA e ver como a gente pode agendar esta visita, 81 

realizar um agendamento com a própria CASAN, acho que a gente poderia ate esticar, e 82 

poderíamos conhecer a Estação de Tratamento, então eu vou agendar aqui pra gente ver as 83 

tratativas pela Secretaria COMDEMA, e depois a gente traz uma possível data. Sr. Cláudio - 84 

talvez a gente podia colocar como pauta uma apresentação da Agencia Reguladora, e ai daria 85 
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uma abrangência de tudo, ARESC agora, uma preliminar de todas as estações do nosso 86 

Município, e depois a gente podia particularizar, uma coisa por vez, poderíamos talvez tentar 87 

trazê-los no mês de junho, e a conferência ficaria pro mês de julho. Sr. Alexandre - eu prefiro até 88 

agosto pra não conflitar com nada da conferência. A ARESC seria uma boa porque todos os 89 

serviços concedidos ela tem que regular. Sr. Cláudio - sim ela tem a concessão do Município, ela 90 

fiscaliza e autua, ela autua o funcionamento e não o lançamento, então se estiver funcionando lá 91 

de forma errada ela autua, e o lançamento somos nós. Então assim, nós ficamos, eu vou 92 

recapitular se nós não estivermos enganado. Abril teremos a CASAN, maio Bandeira Azul, 93 

junho a ARESC e julho ou agosto a Conferência de Saneamento, já temos uma pauta ai. Sr. 94 

Alexandre - e temos mais uma sugestão sexta feira nós tivemos uma ótima apresentação lá n 95 

parque do Rio Vermelho, a onde eu também sou conselheiro, sobre estudo de emissário que a 96 

CASAN fez ara o norte da Ilha, apresentaram lá no parque grandes estudos apontam para 97 

preservação que chega até Moçambique, eu acho um estudo muito bem recomendado. Sr. 98 

Cláudio - foram cinco pontos previstos? Sr. Alexandre - na verdade foram apresentados três 99 

pontos para o norte da Ilha, Canasvieiras, Ingleses ou Santinho eu não me lembro claramente, e 100 

Moçambique, mais o interessante e o estudo que foi feito sobre corrente marítima, coisa que eu 101 

nunca tinha visto, independente se o emissário vai sair ou não, interessante e o COMDEMA 102 

também discutir isso. Sr. Cláudio - então a gente vai para o Bandeira Azul, depois ARESC, 103 

depois conferência de Saneamento ai vamos ter dados para irmos ao emissário, e uma coisa até 104 

lógica ne, ir conhecendo as informações tecnicamente ao longo, porque se a gente for primeiro 105 

ver o que tem a ARESC, a gente já vai ter um panorama do que a gente tem aqui, e depois dentro 106 

deste panorama a gente vê a expectativa dentro disso que você falou. Mais isso é só um estudo e 107 

não é um projeto, mais pelo que sei já existem também estudos para o sul da Ilha, fazendo com 108 

que o sistema seja descentralizado, então já existem coisas que a gente vai poder saber até depois 109 

da conferência ne, ver que as coisas estão avançando em novas concepções a fim de atender a 110 

Ilha, o que eu acho que não vai haver retrocesso e o próprio entendimento do Conselho de que na 111 

baia não existirá nenhum emissário sem estar funcionando, nós já temos dois na verdade, que o 112 

lançamento da Insular e o do João Paulo. Sr. Alexandre - a capacidade dos rios em receber os 113 

efluentes, são. Sr. Cláudio - não, por isso os emissários são a opção. Sra. Leana - em outubro vai 114 

ter o Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro. Sr. Cláudio - então a gente vai ter a 115 

Bandeira Azul em maio, depois tentaremos a ARESC par junho, depois conferência de 116 

Saneamento em julho ou agosto e partirmos ao emissário, ok. Sr. Amarildo - e o negocio do rio 117 

do Brás? Sr. Cláudio - não, isso e visita técnica que esta fora do assunto pauta. Sr. Amarildo - 118 

não porque não polui o mar, mais polui o rio que vai dar no mar. Sr. Cláudio - não mais isso é 119 

uma outra coisa que ficou, mais o rio do Brás esta abrindo e fechando agora naturalmente, houve 120 

uma parte da vazão que agora esta indo para o papaguara para a limpeza dos canais, ali perto do 121 

Sapiens Parque, isso ai aliviou a carga hidráulica, e também tem muito esgoto clandestino que 122 

vem lá da parte de Cachoeira não foi mais desviado para o rio do Brás, ele continua caindo ali 123 

mais indo para a bacia do papaguara, ele já caia mais agora ele esta caindo mais para frente, e o 124 

rio não tem nenhuma influencia sobre a balneabilidade da praia, o rio do Brás, porque hoje 125 

dificilmente ele abre, ele tem um volume de mais de cento e cinquenta milímetros de chuva, pra 126 

ele ter que abrir para a maré, antes disso ai ele não vai abrir, então depois dele fechar ele passou 127 

a ser um fator menos preponderante na definição de balneabilidade da praia de Canasvieiras. Sr. 128 
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Alexandre - mais assim o que tem haver muito com isso e a drenagem, porque assim, a CASAN 129 

pode ter feito isso tudo a fim de não causar a abertura do rio, mais se não tiver drenagem e a 130 

diminuição das ligações irregulares, a gente sempre vai ter um problema de balnabilidade em 131 

toda a orla, que ocorrera após a incidência de chuvas. Sr. Cláudio - sim, a balneabilidade sempre 132 

vai piorar um pouco com a chuva, mesmo que a drenagem seja perfeita, até acho que na própria 133 

conferência vai ter alguma coisa neste sentido. Bom eu acho que encerrei a questão sobre os 134 

informes, e agora eu vou abrir para os conselheiros. Sr. Alexandre - sobre a segunda conferência 135 

de Saneamento Básico ocorrerá uma reunião agora de lançamento na Assembleia Legislativa dia 136 

vinte e dois, então daqui a dez dias, a onde será exposto a metodologia da conferência e a 137 

apresentação do regimento interno que vai definir os delegados, então haverá três etapas, a 138 

primeira etapa de elaboração de lançamento que será dia vinte e dois, e depois a etapa de 139 

discussões que são oito reuniões, a onde se discutirá vários assuntos, principalmente a avaliação 140 

da primeira conferência, avaliação do Plano de Saneamento, ne, as metas e ações, e sugestões de 141 

novos desafios, então essa seria a segunda etapa, e a terceira seria a plenária final que vai 142 

coincidir com evento da CASAN, que vai acontecer nos dias seis, sete e oito de junho lá no 143 

centro de eventos de Canasvieiras, e ai nesse ano haverão delegados, este delegados serão 144 

retirados das reuniões preparatórias, então para se habilitar delegado a fim de votar nas 145 

discussões da reunião plenária final, tem que ter participação pelo menos em três reuniões do 146 

total de oito, que haverão deste o lançamento até a plenária final, então esta conferência terá um 147 

formato diferente da primeira, na primeira foi resíduo, drenagem, esgotamento sanitário, então 148 

desta fez não vai se separar e será discutido o Saneamento tudo junto, até porque foi uma 149 

necessidade que a gente observou. Sr. Cláudio - então todo mundo vai discutir os temas de forma 150 

separada? Sr. Alexandre - sim, é claro, exatamente será tematizado. então eu gostaria de lançar o 151 

convide, as inscrições já são possíveis no site da Secretária de Infraestrutura, e em seguida eu 152 

mando o link para a Secretaria do COMDEMA para que o Tiago possa disponibilizar a todos 153 

vocês. Sra. Leana - aquela ideia de a gente fazer um evento com todos os COMDEMAS do 154 

Estado? Sr. Cláudio -  a sim, não esta na nossa pauta de hoje, a ideia e que a gente varia a 155 

apresentação da CASAN, e posteriormente discutiria com todos os Conselhos do Estado, então 156 

na próxima reunião a gente vai estudar essa convocação de todos os Conselhos. Eu tive um 157 

encontro com a presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Itajaí, que é uma 158 

professora universitária e ela relatou que esta tendo vários problemas de gestão do Conselho, e 159 

fique acho que uma duas horas e meia conversando com ela e com a Myrna, dizendo como é que 160 

a gente funcionava e sugerindo alguns procedimentos para o COMDEMA e para a Secretaria do 161 

Conselho, assim eles tem, diferente daqui eles tem um atrito bem forte com a Secretaria de Meio 162 

Ambiente do Município, no processo de gestão ne, o presidente lá, diferente daqui e o Presidente 163 

da Fundação do Meio Ambiente, não ela é a Presidente e o suplente e o da Fundação do Meio 164 

Ambiente, então e um atrito interno deles, aquela questão de disputa de poder, o que esta 165 

influenciando no funcionamento do Conselho, bastante coisas atípicas assim que nós não temos 166 

aqui ne, então o Conselho não tem sala, a sala e dentro da Secretaria, a presidente não pode 167 

entrar na sal porque ela não tem a chave, a secretaria só faz as coisas quando o Secretario manda, 168 

os processos ficam trancados ninguém tem acesso, coisas deste tipo assim que é bem típico de 169 

gestão política, então foi um encontro informal, e ela me fez convide se a gente Conselho 170 

pudesse fazer uma apresentação lá para os conselheiros, mais ai temos que conversar primeiro 171 
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com o nosso presidente. Sr. Nivaldo - nosso Conselho hoje é pioneiro em funcionamento, eu 172 

acredito que sim, devido ao tamanho de nosso Município, e também já passou por estes tipos de 173 

problema, só para lembrar vocês, e outra coisa se o Município quer se habilitar a fim de 174 

licenciar, ele obrigatoriamente tem que ter um COMDEMA, funcionando e deliberativo. Com a 175 

palavra o Sr. João, o qual irá iniciar o julgamento dos processos em pauta. PROCESSO N. 176 

1702/2015, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 14458, Autuado: RENATO GASPARINO 177 

DA SILVA, primeiro foi explicado sobre a elaboração de dois pareceres, o primeiro feito pelo 178 

Sr. Cristiano o qual opinou pelo provimento parcial do recurso interposto, pela não aplicação de 179 

todas as multas que dizem respeito à execução de aterro e à instalação de container, ressalvada a 180 

multa aplicada, com base no Artigo 48 Decreto Federal 6.514/2008, no valor R$5.000,00 (cinco 181 

mil reais), devendo ser aplicada apenas o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 182 

especialmente em razão do ato se enquadrar ao verbos "impedir ou dificultar" e estar relacionado 183 

ao depósito do container; bem assim a aplicação do Artigo 93 do mesmo diploma que prevê o 184 

valor da multa em dobro, ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais). E, por consequência, a pronta 185 

devolução do container ao autuado. VOTO-VISTA o relator Sr. Thiago opina pela manutenção 186 

da decisão em 1º grau, que concerne à condenação pela execução de aterro em APP (art. 74, do 187 

Decreto), com aplicação de multa de R$10.000,00, bem como por impedir ou dificultar a 188 

regeneração de especial vegetação no local, em decorrência do aterro, (art. 49, do Decreto), com 189 

aplicação de multa R$6.000,00. O valor das multas totaliza R$16.000,00 (dezesseis mil reais). 190 

Como os fatos ilícitos foram cometidos dentro dos limites de Unidade de Conservação (Parque 191 

Municipal do Manguezal do Itacorubi), as multas devem ser aplicadas em dobro, com fulcro no 192 

art. 93, do Decreto 6514/2008, totalizando o valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais). 193 

Foram lidos os dois pareceres, e todo o processo detalhadamente. Aberta a palavra aos 194 

conselheiros. Sr. Nivaldo - eu tenho três ou quatro fatores a considerar, a questão da supressão de 195 

vegetação, a questão do aterro e a questão do container, corte de vegetação provalvelmente 196 

descartável porque tem fotos georeferenciadas, agora não resta duvida em relação ao aterro, eu 197 

vejo que a questão do container se o artigo fala em edificar, eu vejo mais como tese de defesa do 198 

que como proteção ambiental, bom se a lei fala em edificar vamos colocar um container porque 199 

esta fora do artigo, isso pra mim e esperteza e tese de defesa, o container não deveria estar lá 200 

porque também ficou comprovado que ele esta dentro da faixa de área de preservação 201 

permanente, então eu acho que é pertinente, porque ele estava lá, então com relação a autoria e 202 

difícil dizer que não foi ele, então estas são as minhas considerações. Sr. Alexandre - só com 203 

relação a alegação de que ele faz, que foi a Prefeitura que fez o aterro, existe algum documento 204 

que comprove isso? Sr. Amarildo - não, existem declarações de terceiros que ele trouxe aos 205 

autos. Bom eu acompanhei o relator em vista de descartar a supressão de vegetação, também 206 

descarto o corte de vegetação porque existe um pedido de solicitação, e o terceiro ponto e o 207 

aterro existe declarações de que não foi feito por ele, e que a Prefeitura foi quem colocou o aterro 208 

lá, na minha ótica não existe comprovação cem por cento nem da Prefeitura e nem do acusado, 209 

então na duvida eu não vou punir ninguém, porem ele colocando o container lá ele impediu a 210 

regeneração da vegetação. Sr. Anderson - eu acho que essa questão sobre o domínio da área esta 211 

um pouco incerto ne, temos aqui um parecer da Procuradoria que ele informa que é de domínio 212 

público, por outro lado ele traz na defesa certidões de que a área e dele. "Manifestações" Sr. 213 

Cláudio - esclarece que o que esta em discussão e o auto de infração e não a posse do terreno. 214 
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"Manifestações".  Após a leitura dos documentos, o Sr. Cláudio, achou por melhor também fazer 215 

VOTO-VISTA oral. Sr. Cláudio - esclareceu que é a favor do raciocínio do VOTO-VISTA 216 

(Thiago), porém esclarece que não tem como inovar em decisão de segunda instancia devendo o 217 

destino do container ficar sobre a responsabilidade da FLORAM. Aberta a votação foram 218 

colocados dois pontos primeiramente; PRIMEIRA VOTAÇÃO - devolução do container. por 219 

unanimidade ficou decidido por deixar a cargo da FLORAM a responsabilidade da devolução do 220 

container, uma vez que não houve manifestação em primeira instancia, e o Conselho não pode 221 

inovar em segunda instancia. SEGUNDA VOTAÇÃO - o parecer do relator Sr. Cristiano; o 222 

VOTO-VISTA do Sr. Thiago; e o VOTO-VISTA do Sr. Cláudio; a favor do relator Sr. 223 

Cristiano votou o Sr. Amarildo. A favor do VOTO-VISTA Sr. Thiago, votou o Sr. João. 224 

VOTO-VISTA oral feito pelo Sr. Cláudio, votaram a favor o Sr. Anderson, Sra. Carolina, Sr. 225 

Alexandre, Sra. Leana, Sr. Nivaldo, Sr. Vinicius e a Sra. Marilei, manutenção da decisão em 1º 226 

grau, com exceção da supressão de vegetação. PROCESSO N. 2844/2009, AIA n. 7106, 227 

Autuado: GABRIEL GELLER, em seu parecer o relator Sr. Emanuel opina pela nulidade da 228 

infração, tendo em vista a inconsistência e autoria da mesma. Aberta a votação o parecer lido foi 229 

aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 107460/2011, AIA n. 10196, Autuada: NILDA 230 

CORDEIRO RAMOS, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela improcedência do 231 

recurso interposto, mantendo a decisão em 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado 232 

por unanimidade. PROCESSO N. 1375/2013, AIA n. 11473, Autuado: NATERCIO 233 

FRANCISCO LOPES, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela improcedência do recurso 234 

interposto, e manutenção da decisão em 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 235 

unanimidade. PROCESSO N. 32521/2009, AIA n. 0826, Autuado: PONTA DAS CANAS 236 

PRAIA HOTEL, em seu parecer a relatora Sra. Manuela opina pela ocorrência da prescrição 237 

intercorrente conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 29983/2006, AIA 238 

n. 6896, Autuado: LUCIMAR VENANCIO SECCHES, em seu parecer o relator Sr. Lucas 239 

opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 240 

PROCESSO N. 2345/2007, AIAs n.s 7700 e 6839, Autuado: MANOEL DOS SANTOS, em 241 

seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme 242 

Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 26627/2007, AIA n. 8559, Autuado: 243 

LAPAD - LAB. DE BIOL. E CULT. DE PEIXE DE ÁGUA DOC, em seu parecer o relator 244 

Sr. Lucas opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - 245 

COMDEMA. Sr. Vinicius representante da UFISC se colocou impedido. PROCESSO N. 246 

18750/2007, AIA n. 7436, Autuado: JOAO RENATO SOARES, em seu parecer o relator Sr. 247 

Lucas opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - 248 

COMDEMA. Os pareceres lidos foram aprovados por unanimidade, com exceção do impedido. 249 

PROCESSO N. 46183/2008, AIAs n.s 7496 e 7497, Autuada: FLORISBELA BECKER, em 250 

seu parecer a relatora Sra. Jaçanã opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme 251 

Resolução 001/2016 - COMDEMA. O Sr. Nivaldo representante da FATMA se colocou 252 

impedido. PROCESSO N. 26110/2009, AIA n. 9690,  Autuado: INSULAR TRANSPORTES 253 

COLETIVOS LTDA, em seu parecer o relator Sr. Amarildo opina pela ocorrência da prescrição 254 

intercorrente conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 38049/2010, AIA 255 

n. 10541, Autuado: VALFIRES CANTALICIO GONCALVES, , em seu parecer o relator Sr. 256 

Amarildo opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - 257 
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COMDEMA. O Sr. João representante da OAB/SC se colocou impedido. Aberta a votação os 258 

pareceres lidos foram aprovados por unanimidade, com exceção dos impedidos. PROCESSO N. 259 

30575/2009, AIAs n.s 3966 e 1728, Autuado: DANILO JOSE DOS SANTOS, em seu parecer 260 

o relator Sr. Amarildo opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 261 

001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 34193/2009, AIA n. 6574, Autuado: NILTON 262 

DUARTE DE SOUZA, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela ocorrência da 263 

prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 264 

41321/2007, AIAs n.s 9054 e 13667, Autuado: JOSÉ FANTINI, em seu parecer o relator Sr. 265 

Lucas opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - 266 

COMDEMA. PROCESSO N. 23840/2007, AIA n. 8413, Autuado: LEONARDO DENI 267 

ALVES, , em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela ocorrência da prescrição intercorrente 268 

conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 51253/2007, AIAs n.s 9015 e 269 

9016, Autuado: LUIZ MARIO GALLOTTI PRISCO PARAISO, em seu parecer o relator Sr. 270 

Lucas opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - 271 

COMDEMA. PROCESSO N. 45122/2007, AIA n. 9178, Autuado: RHARO 272 

ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA, em seu parecer o relator Sr. Lucas 273 

opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 274 

PROCESSO N. 16087/2008, AIAs n.s 8990 e 8992, Autuado: DAVID RAPHAEL 275 

SILVERIO DE ANDRADE, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela ocorrência da 276 

prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 277 

49248/2008, AIA n. 9809, Autuado: MARCELO LOUREIRO ORLANDO, em seu parecer o 278 

relator Sr. Lucas opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 279 

- COMDEMA. PROCESSO N. 31034/2008, AIA n. 9659, Autuado: HENRIQUE ESPADA 280 

RODRIGUES LIMA FILHO, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela ocorrência da 281 

prescrição intercorrente conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 282 

35329/2009, AIA n. 5368, Autuada: MADALENA FLORA DOS SANTOS, em seu parecer o 283 

relator Sr. Amarildo opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução 284 

001/2016 - COMDEMA. Os pareceres lidos foram aprovados por unanimidade. PROCESSO N. 285 

1447/2013, AIA n. 13116, Autuada: MARIA ILMA SOUSA RODRIGUES, este processo foi 286 

retirado de pauta, e será devolvido a relatora da Câmara Técnica Jurídica - CTJ. Foi o Relatório. 287 

Sendo este o ultimo item de pauta o Secretário Geral agradeceu a presença de todos e encerrou a 288 

reunião. A Reunião foi encerrada as 17:21h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, 289 

Secretário do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para 290 

todos os efeitos legais. 291 


