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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 09 OUTUBRO DE 2017 

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 14:26 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. Marilei Bilitski Grams representante da SMS, Sr. 4 

Alexandre Francisco Bock representante da SMHSA, Sr. João Henrique S. Quissak Pereira 5 

representante da SMHSA, Sr. Nivaldo Pedreira Niehues Júnior representante da FATMA, Sra. 6 

Karina da Silva de Souza representante da COMCAP, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante 7 

da CMF, Sr. João Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, Sra. Patrícia F. Sarquis 8 

Herden representante do CAU, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC,  Sr. Anderson 9 

Ramos Augusto representante da CDL, Sr. Vinicius Muller Buratto representante da ACESA, 10 

Sra. Myrna Murialdo representante do IAR, Sra. Leana Bernardi representante do IAR e Sr. 11 

Hélio Carvalho filho representante da UFECO. O Secretario Geral Sr. Claudio iniciou a reunião 12 

indo direto aos Informes Gerais devido a quantidade de processos para julgamento e a 13 

apresentação do Plano Municipal de Drenagem Urbana. Primeiro devido a solicitação de 14 

capacitação de campo feita pelo Conselho, o Sr. Cláudio informou aos demais que por meio de 15 

conversa com o setor técnico da FLORAM será realizado um passeio na Lagoa do Peri no mês 16 

de novembro. Segundo devido a atraso na resposta de nomeação dos novos conselheiros o novo 17 

Decreto de nomeação será realizado no mês seguinte. Diante disso, foi dada a palvra ao Sr. João 18 

Henrique para iniciar a apresentação do Plano Municipal de Drenagem Urbana - PMDU. O sr. 19 

João deu inicio se apresentando aos demais presentes. Apresentação em PDF no site do 20 

COMDEMA. Formado como Engenheiro Ambiental, suplente do Sr. Alexandre Bock 21 

representante da SMHSA, no Conselho. A ideia hoje seria tratar de forma pontual de quatro 22 

assuntos: um prévio cenário da drenagem urbana na região de Florianópolis, a questão de um 23 

Plano Diretor de Drenagem, questão da Comissão Especial de Drenagem, e a proposta que esta 24 

sendo tratado hoje que o diagnostico da drenagem em Florianópolis, a qual seria a primeira etapa 25 

para a criação de um Plano Diretor de Drenagem em Florianópolis. A gente vai falar de 26 

drenagem mais eu coloquei esta imagem lembrando que a questão de saneamento sempre vai 27 

estar integrada, então a gente tem aqui uma foto do canal na Avenida Hercílio Luz, que uma foto 28 

que retrada um pouco a questão de drenagem, o caso de uma obra que foi feita, uma outra foto 29 

que tem a questão dos resíduos sólidos no Município, e a interferência que ele pode ter no caso 30 

ali na sarjeta nas bocas de lobo, a questão do esgotamento sanitário que também pode interferir 31 

na questão da drenagem na questão de poluição, e a questão de captação de água, que um outro 32 

termo no saneamento que é o abastecimento de água, então provavelmente o que numa bacia faz 33 

encima, de repente  embaixo pode estar sendo afetado. Ai eu coloquei esta definição do que é a 34 

Drenagem Urbana hoje descrito na lei, então é só isso que esta descrito lá, Drenagem e manejo 35 

das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas, e o conjunto 36 

de atividades infraestruturas em instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, de 37 

transporte e detenção ou retenção, para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 38 

disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Então é um conceito que já traz 39 

varias questões de retenção e detenção, inclusive de tratamento de drenagem, não e só aquela 40 

ideia de drenar do curso d'água. Então eu coloquei ali, resumindo e de maneira simplista o que 41 

seria drenagem? É o que precisa ser feito com a água da chuva, pra tentar evitar que ela e o ciclo 42 
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hidrológico, levando em consideração que o ciclo hidrológico alterado pela ocupação urbana se 43 

torne um problema da bacia hidrográfica, e esta bacia hidrográfica também alterada pela 44 

ocupação urbana. A próxima foto foi colocado porque se nós tivermos um problema de 45 

inundação aqui, não vai dar nada, porque vai inundar e água vai voltar e tudo bem, então a 46 

drenagem quando nós fomos falar de Florianópolis, a gente vai ver que esta sempre relacionado 47 

com a questão da ocupação urbana, e ai tem estas fotos aqui de Florianópolis, tem esta foto mais 48 

antiga que é ali na localidade do Ilha Shopping, que mostra a água até o peito das pessoas, tem 49 

esta que o professor Pompeu que tirou, que é na localidade do rio Quincas na Armação, mostra 50 

bem a questão dos entulhos como também a ocupação irregular nas margens dos cursos d'água, e 51 

tem ali uma foto de um alagamento localizado ali perto do supermercado Big, este que esta 52 

instalado em uma área sensível, então são algumas fotos que faz um contraponto a aquelas outras 53 

que retratam a ocupação urbana. Antes de falar do Plano Diretor de Drenagem, eu queria passar 54 

um cenário rapidinho da situação institucional da região de Florianópolis, e dos instrumentos do 55 

Município, então serão dois quadros: este primeiro quadro irá mostrar os instrumentos que nós 56 

temos no Município, e como eles estão, e que vai envolver a drenagem. Então o Município tem 57 

uma Política Municipal de Saneamento, uma lei municipal, Plano Integrado de Saneamento, que 58 

é de dois mil e treze, Conselho de Saneamento, que é da lei de dois mil e sete junto com a 59 

Política Municipal, o Município fez uma conferencia em dois mil e quinze, o Município na 60 

questão do sistema municipal de informação municipal de saneamento ele não tem, é o único 61 

instrumento que o Município não tem, o que tem é o Geoprocessamento da prefeitura, temos o 62 

Fundo Municipal de Saneamento Básico, na questão da prestação de serviço e o abastecimento 63 

de água é a CASAN, de resíduos sólidos é a COMCAP, já tem um instrumento que delegou a 64 

questão de fiscalização pra AESC, é na questão da drenagem que é o ultimo aqui, a questão do 65 

planejamento que é a Secretaria de Saneamento que foi incorporado pela Secretaria de 66 

Infraestrutura, a qual juntou-se o Saneamento com Obras e virou a Secretaria de Infraestrutura, e 67 

no caso da execução tem tanto a Secretaria de Obras como também a Secretaria do Continente, e 68 

a manutenção tem a Secretaria de Obras, a COMCAP e a Secretaria do Continente. Então a 69 

questão da drenagem no Município tem vários atores, tem a Secretaria de Infraestrutura, 70 

Secretaria do Continente e a COMCAP atualmente. O outro quadro traz alguns destaques e 71 

algumas deficiências, que é um resumo além daquilo que já foi apresentado. Então passando pela 72 

questão da drenagem, o Município tem todos os instrumentos de um sistema de saneamento, com 73 

exceção do sistema municipal de informação, o Município tem um órgão que é responsável pelo 74 

acompanhamento da execução do planejamento de forma integrada, que é a Secretaria de 75 

Habitação, e agora a Secretaria de Infraestrutura, é um órgão que as vezes não aparece em outros 76 

municípios, temos a Comissão Especial de Drenagem que é uma comissão intersetorial, tem a 77 

questão do programa Floripa Se Liga na Rede, que deu uma parada mais logo deve estar 78 

voltando, porque é importante pra questão da regularização é a não contaminação, o Município 79 

tem o Plano Municipal de Redução de Risco que foi atualizado em dois mil e quatorze, que tem 80 

uma interação grande com a questão da drenagem, ele tem o mapeamento de áreas suscetíveis a 81 

inundação, e tem o Plano Diretor Municipal que é de dois mil e quatorze. E ali que é o mais 82 

importante porque são as deficiências do Município que é a onde vai entrar este cenário 83 

problemático hoje, que entre os quatro temas do saneamento a gente entende como a mais 84 

problemática. O Município esta categorizado numa ausência de medidas estruturais, ou seja, 85 
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execução de obras e canais, e não estruturais voltadas para o controle de escoamento 86 

principalmente na fonte, o Município tem muito esta questão de escoar, e não de reter na fonte, 87 

ausência de instrumentos como Plano Diretor de Drenagem, manual de Drenagem e o Cadastro 88 

que seria meio que o tripé, que pra funcionar bem seria o Plano, o Manual e o Cadastro. 89 

Ausências de informações atualizadas e informatizadas, tem uma insuficiência de recurso porque 90 

é o único dos quatro que não tem uma cobrança direta, a mesma questão da taxa de resíduos que 91 

estava em discussão, na drenagem não tem nada é um serviço que não tem sustentabilidade, 92 

agencia reguladora existe, mas ela não regula e não fiscaliza o serviço de drenagem, até porque 93 

hoje ele é principalmente prestado pelo Município, foi feita a conferencia em dois mil e quinze 94 

mais não teve um acompanhamento destes encaminhamentos, então muita coisa foi falada mais 95 

nada foi feito em função daquilo. O Conselho de Saneamento tem o caráter consultivo então ele 96 

não tem uma participação ativa na questão da drenagem, principalmente o setor de obras não tem 97 

rotina de procedimentos pra prestação de serviços, e muito de apagar incêndio, demanda, não 98 

tem um planejamento do que vai ser feito como outros órgãos, e aqui eu coloquei a falta de 99 

avaliação e aplicação do plano de saneamento, a gente esta fazendo a avaliação por sinal, e a 100 

ideia e que seja apresentada no Conselho de Saneamento dia vinte e seis, e a outra questão e a 101 

falta de estrutura do órgão responsável. Após irei falar rapidinho sobre o Plano de Saneamento 102 

de dois mil e dez, porém aprovado em dois mil e treze e sobre a Conferencia realizada em dois 103 

mil e quinze. O Plano de Saneamento na parte de drenagem ele tem três programas, três meta e 104 

vinte e nove ações, e das vinte e nove ações o plano e da primeira meta, sendo que a primeira 105 

meta e de dois mil e onze, na questão da drenagem que é de dois mil quinze até dois atrás tinham 106 

vinte e seis ações para serem executadas, o valor do plano na questão da drenagem o valor inicial 107 

e de seiscentos e seis milhões, e até dois mil e quinze era para o Município ter investido cento e 108 

setenta e sete milhões na questão da drenagem, e o responsável pela execução era a Secretaria de 109 

Obras e agora e a Secretaria de Infraestrutura. O valor foi ou não investido? Então, na imagem 110 

anterior eu até falei que o Plano foi elaborado em dois mil e dez, mais ele foi aprovado só em 111 

dois mil e treze, e esse ano vai ser preciso fazer a revisão do Plano de acordo com a lei em quatro 112 

anos, a drenagem assim como os outros setores nunca teve uma avaliação do Plano, então a 113 

gente fez uma avaliação do esgoto, e estamos fazendo uma avaliação da drenagem a qual vai ser 114 

apresentada agora no Conselho de Saneamento dia vinte e seis, mais ainda assim é uma 115 

avaliação do que foi feito atualmente, e não de aplicação do recurso, mais indiretamente se não 116 

foi atingida aquela meta provavelmente não foi aplicado aquele recurso, muito provavelmente 117 

uma pequena parte foi feita, e se foi feita foi feita assim, fez e coincidentemente coincidiu com o 118 

Plano não porque o cara se orientou pelo Plano e fez aquela ação. Este aqui e das coisas de 119 

destaque que tem no Plano que foi feito um levantamento na época do Plano de Saneamento de 120 

vários canais eles fizeram até uns mapas de alguns canais de drenagem que tem aqui no 121 

Município, foi feito um levantamento dos principais canais principalmente aqui na região central 122 

e norte da ilha, e foi feito uma tabela falando o nome, declividade, extensão, acho que muita 123 

coisa foi feita de forma teórica porque, veja extensão do canal dois mil e quinhentos e quarenta e 124 

cinco metros virgula vinte e oito de extensão, entendeu então deve ter feito um cálculo ali meio 125 

aproximado e foi, mais existe uma tabela com a questão de pontos críticos mas existe um 126 

diagnostico isso lá de dois mil e dez, mas com foco nos canais. Na Conferencia de Saneamento 127 

tiveram vinte e cinco encaminhamentos com relação a questão da drenagem, em nenhum 128 
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momento isso foi resgatado, mas a ideia e que isso seja resgatado agora na revisão do Plano, e 129 

que a revisão incorpore isso que foi falado. Ai eu vou falar rapidinho da avaliação do Plano 130 

Diretor de Drenagem, de forma teórica, referencia de um Plano Diretor de Drenagem vai ter 131 

várias, então eu coloquei esta aqui que é lá de Minas Gerais, que fala que o Plano Diretor de 132 

Drenagem é o conjunto de diretrizes que determina a gestão do sistema de drenagem, cujo o 133 

objetivo é minimizar o impacto devido ao escoamento, então o foco e em questão e a ocupação, 134 

então esse é foco do plano e minimizar o que a ocupação causou. Fala que o Plano deve priorizar 135 

as medidas não estruturais, que não seriam as obras no caso, que na verdade deve haver uma 136 

atuação em conjunto as estruturais com as não estruturais, inclui participações publicas a ser 137 

indicadas por seus parceiros urbanos e ser integrada ao Plano Diretor de Desenvolvimento, 138 

objetivando ser um instrumento orientador do seu poder executivo, não só nas questões pontuais 139 

de inundações mas também nas medidas de macrodrenagem como contensão de encostas e 140 

cabeceiras, que é aquela relação que tem com o Plano de Contensão de Risco. Alguns objetivos 141 

seria o conteúdo de um plano, então seria estudar algumas bacias hidrográficas, com cadastro da 142 

macrodrenagem estabelecer normas e critérios para projetos, identificar áreas a ser preservadas, 143 

principalmente áreas para aquecimento das chuvas, elaborar zoneamento, principalmente fundo 144 

de várzea e área de várzea de inundação, valorizar curso d'água integrado a paisagem, 145 

estabelecer critérios para execução de medidas, que seria por exemplo o Manual de Drenagem, 146 

articular em conjunto com o serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário e até o 147 

sistema viário, envolver a comunidade nas discussões dos problemas e adotar medidas 148 

preventivas em vez de corretivas. Esse aqui é um artigo do DUT lá, que é de dois mil e doze, que 149 

é um meio emblemático essa figura na questão de Plano Diretor de Drenagem, que a entrada 150 

seria isso a questão institucional levantamento do que tem de Plano, nas questões de resíduos 151 

sólidos, a questão de cadastro físico da rede de drenagem, e o que tem de dados hidrológicos, 152 

então a partir dessa entrada ia desenvolver o plano, fundamentos, desenvolvimento, das medidas 153 

estruturais e não estruturais, produtos e programas, então isso aqui seria a cara teórica de um 154 

Plano Municipal de Drenagem. Aqui nos vamos ter algumas cidades que já tem um Plano 155 

Municipal de Drenagem, belo Horizonte, Vitoria, Porto Alegre, Guarulhos, Santo Andre, ai eu 156 

coloquei São Paulo. São Paulo tem um Plano Municipal de Drenagem e tem um Manual de 157 

Drenagem, com quinhentas e vinte e duas paginas, já o de Joinvile que é um Plano que foi 158 

elaborado, só que pra executar o Plano de Joinvile é um bilhão e trezentos milhões, e ai vem 159 

aquela pergunta. Que Plano a gente vai fazer em Florianópolis? É um Plano deste tamanho, que a 160 

gente vai fazer e as vazes vai ficar ai guardado, ou, um Plano mais objetivo. A gente passou 161 

então falando um pouco da drenagem em Florianópolis, rapidinho o que seria um Plano Diretor 162 

de Drenagem, e agora a gente entra nesta segunda parte, que e a parte mais final, que é falar um 163 

pouco da poluição que tem no Município, e das Oficinas de drenagem. O que foi a justificativa 164 

da Comissão, a justificativa foi este cenário problemático que a gente já apresentou, a fragilidade 165 

do setor, desarticulação entre os órgãos, carência de instrumentos e dispositivos legais. A 166 

SMHSA atual Secretaria de Infraestrutura é responsável pela atual gestão dos serviços, e a UFSC 167 

a questão do conhecimento técnico, então a ideia e juntar isso integrar com os outros órgãos da 168 

Prefeitura pra formar a Comissão. Começou informalmente em dois mil e quatorze, ela foi 169 

oficializada em dois mil e quinze, inclusive foi até com a assinatura do Cesar Souza na 170 

Conferencia, e foi atualizada agora em função da reforma administrativa em dois e dezessete 171 
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com a publicação dessa portaria, que designou os membros novos. Este aqui é o Decreto, a hora 172 

que fala ai o número do Decreto em baixo tem ali o subtítulo, o qual diz. Institui a Comissão 173 

Especial pra propor medidas vinculadas a drenagem, tento como objetivo subsidiar a elaboração 174 

do Plano, então esse é o principal objetivo da Comissão, propor medidas pra se ter a elaboração 175 

de um Plano. Aqui são alguns resultados e algumas ações que a comissão vez antes de começar o 176 

trabalho atual que é o das Oficinas de diagnósticos,  e ai entraria na condição do diagnóstico, 177 

então qual foi a ideia do diagnóstico que esta sendo desenvolvido hoje. A ideia e construir um 178 

diagnóstico participativo, como primeira etapa, para depois buscar recursos para construção do 179 

Plano, buscar as próximas ações para construção do Plano, então quais são os objetivos do que 180 

esta acontecendo hoje na questão do diagnóstico que a gente esta fazendo. Caracterizar a 181 

drenagem, identificar os problemas relacionados ao escoamento das águas das chuvas e a 182 

drenagem, identificar os projetos em previstos para implantação, isso dentro da Prefeitura, e 183 

discutir soluções, isso tanto dentro da Prefeitura quando fora, isso mesmo na etapa de 184 

diagnóstico. Então a estratégia adotada foi um levantamento de informações, a gente começou 185 

com um levantamento de todos os estudos que tem no Município e fontes secundárias, consultas 186 

diretas que foram reuniões e as oficinas, setores envolvidos que são, técnicos da Prefeitura 187 

principalmente e da UFSC, colaboradores agora com as oficinas a gente esta com bastante alunos 188 

da UFSC ajudando, e a comunidade. Na verdade a gente adotou isso no diagnóstico UDPS - 189 

Unidade do Plano de Saneamento, e nas Oficinas, como são vinte e oito UDPS a gente esta 190 

fazendo quinze Oficinas, foi feito a junção de algumas Oficinas, porque ninguém iria fazer 191 

Oficina na Lagoinha do Leste por exemplo que é uma UDPS, ai juntou algumas e fez também 192 

uma espacialização com Centro de Saúde, e ai resultou em quinze locais que estamos fazendo as 193 

Oficinas hoje. Ai na estruturação foi levantado primeiro o tema de cartografia, ai elementos de 194 

apoio, e depois que a gente esta tentando buscar no diagnóstico primeiro é problema de 195 

inundação, seria de como os rios extravasam da calha normal, a questão de alagamentos que é o 196 

represamento da água que não consegue escoar,  a questão de enxurradas relacionadas 197 

principalmente vinculadas as áreas de encostas, aqui vou chamar de inundação costeira que são 198 

eventos vinculados ao retorno da água, que são as questões da maré, e também estão sendo 199 

levantados alguns problemas relacionados a qualidade da água, e depois pra fazer a 200 

caracterização destes problemas levantados. Então a primeira fase que já esta pronta precisa ser 201 

revisado por sinal na Comissão, onde tem um fiscal de Vigilância que o Carlos André e ele é 202 

formado em Letras, ai gente fez principalmente o Elson que fechou a versão primeira do 203 

diagnóstico, deu duzentas e cinquenta paginas, e ai agora o Carlos esta fazendo uma revisão, ai 204 

ele falou nem vou participar das Oficinas vou fazer a revisão, ai a gente concordou. O segundo 205 

momento que vai ser a validação é a consulta junto as comunidades, que já esta sendo na 206 

verdade, depois a consolidação e o retorno para as comunidades do que já foi feito. Ai eu vou 207 

passar um pouquinho do que gente já tem de resultado, que o que foi feito dentro da Prefeitura, e 208 

ai falar por fim das Oficinas. Então foi feito uma caracterização da vinte e oito UDPS, e de 209 

alguns problemas, já foi definido a metodologia pra se aplicar as Oficinas, foi elaborado o 210 

caderno pra trabalhar nas oficinas, que eu esqueci de trazer, mais tem um monte lá, que por sinal 211 

o Hélio participou lá na do Itacorubi, e já foram realizadas já seis Oficinas  e amanha é a sétima 212 

no Centro, local será o IFSC. Perguntado se na localização do Saco grande já aconteceu a 213 

Oficina? Em resposta foi informa que a Oficina da região do Saco grande será realizada no mês 214 
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de novembro. O que foi feito então, o trabalho interno na Prefeitura foi feito um primeiro quadro 215 

pra cada uma das vinte e oito UDPS, foi um quadro caracterizando aquela bacia e um segundo 216 

quadro levantando os problemas. Então ficou mais ou menos assim a cara do que esta hoje, então 217 

seria esse quadro falando um pouco, localizando e caracterizando as bacias falando um pouco 218 

algumas coisas, mostrando um pouco o zoneamento que a gente achava que ia mudar, agora até 219 

vai ficar, ai foi colocado esse mapa de inundação que é daquele estudo da professora Maria 220 

Lucia, tem algumas controvérsias mais é um estudo que existe no Município, e foi levantado 221 

alguns problemas aqui e, problemas que já foram até identificado no Plano de Saneamento, esse 222 

é o quadro um, a caracterização de cada uma das bacias. E o quadro dois, hoje o que a gente tem 223 

esta assim, então pra cada bacia foi identificado o local, isso aqui é ali no Itacorubi, região da 224 

Trindade perto do terminal do Titri, então pra cada bacia foram levantados alguns problemas isso 225 

junto com Secretaria de Habitação, Saneamento, Obras, Defesa Civil, Intendente e IPUF, isso é o 226 

que foi feito dentro da Prefeitura até agora, então foi feito a qualificação do problema, no caso 227 

enxurrada, e alagamento, histórico de frequência, indicativo da origem, consequências e 228 

proporção de medidas, então é o que a gente tem hoje, e a ideia era ir justamente pra comunidade 229 

pra validar e complementar isso, porque quem levantou pode ter um conhecimento mais 230 

superficial, e o por outro lado tem a comunidade que esta vivendo aquilo no dia a dia é assim 231 

pode dar uma encorpada nos dados apresentados. Então essa seria a ultima parte, que é o que esta 232 

acontecendo hoje, então esse é o Baner das Oficinas, aqui é capa do caderno, que foi feito, o 233 

caderno na verdade ele tem dois objetivos principais, por exemplo na Oficina do Centro que 234 

amanha, a oficina do Centro, essa área aqui do centro é dividida em oito mapas, como foi feito lá 235 

no Itacorubi, então chega-se nas Oficinas abra-se os seus mapas e usa o caderno, que esse aqui, 236 

principalmente pra identificar algumas estruturas de drenagem que a comunidade sabe e que a 237 

Prefeitura não tem, e também pra identificar os problemas. Ai aqui esta o slogan da Caixa que e 238 

quem deu os recursos pro café e para impressão, sendo um contrato de treze mil reais com a 239 

Caixa, aqui o slogan da UFSC que além de fazer parte da Comissão tem muito aluno ajudando 240 

nas Oficinas, e o Conselho Municipal de Saúde, apesar de esse ser um tema de saneamento, o 241 

Conselho de Saúde ele é muito mais estruturado e muito mais permeável, cada Centro de Saúde 242 

acho que com exceção de quatro cada um tem seu Conselho de Saúde, então a gente esta 243 

contando com essa ajuda muito importante do Conselho de Saúde pra ajudar na mobilização, 244 

interação da galera, e por fim esse é o convide, esse é o do Centro, que é Centro, Agronômica, 245 

Morro da Cruz e José Mendes. Indagado sobre a participação popular? O Sr. Alexandre 246 

respondeu que é baixo porque não estamos tendo apoio da mídia, basicamente só através de site 247 

ou faceboock, mais só de quem esta envolvido, Universidade, então assim só aqueles treze mil 248 

da caixa pra viabilizar um lanche, então cada oficina tem uma duração de três horas e meia, ou 249 

seja da seis e trinta até mais ou menos dez horas da noite, e ai a média de participação oscila 250 

entre trinta e cinquenta, por Oficina, depende de cada bacia. Sr. Cláudio diz então que na 251 

participação do Plano Municipal de Saneamento a alguns anos atrás foi dai pra menos. Sr. João. 252 

Eu estava vendo as fotos da UFSC do Plano Municipal de Mobilidade Urbana que foi maior e 253 

agora, e que tinha uma empresa por traz também, nota-se que a participação foi pouca. Sr. 254 

Alexandre Bock. A gente escuta em varias Oficinas, porque tem pouca gente? Então 255 

respondemos olha devido aos baixos recurso, existe pouca divulgação, mais que na medida do 256 

possível o nosso maior apoio são os Centro de Saúde, porque eles que conversam diretamente 257 
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com a comunidade envolvida, então assim se não são eles não vai ninguém. Porque querendo ou 258 

não a gente tem tanta informação, se você quiser você entra na internet, e não tem um norte pra ir 259 

você tem um universo entendeu, então pra você chegar a uma informação, realmente foi feito 260 

divulgação pra RBS, Diário Catarinense, mais a maioria não deu bola nenhuma, não fizeram 261 

nenhuma menção, sem apoio da mídia ai fica só nesse meio. Sr. João. A gente esta fazendo 262 

quinze, mais poderíamos ter feito quarenta e oito Oficinas, então quanto mais Oficinas mais você 263 

vai atingir a população, só que o problema e ter o gás pra fazer tudo isso. Sr. Alexandre Bock. E 264 

tem também os problemas pessoais, se você esta fazendo as Oficinas durante a semana tem as 265 

pessoas que trabalham chegam em casa seis horas ou seis e meia e tem que participar de uma 266 

Oficina que vai até as dez horas, então não é todo mundo que quer participar entendeu. Mais 267 

assim a nossa esperança sempre é que as pessoas que estão sendo afetadas diretamente estejam 268 

presentes, porque elas mais do que ninguém sabe qual é o problema a falta de drenagem, então, 269 

ai o que a gente muito vê vizinho reclamando do vizinho, a não meu vizinho fez um muro 270 

interrompeu a, isso acontece bastante, mais é importante que a cidade tenha este diagnóstico. Sr. 271 

João. Sim, e por mais que fizesse quarenta e oito, também ia faltar, então coincidentemente com 272 

essas Oficinas chegou uma mestranda da UDESC que ela esta fazendo um trabalho de uma 273 

ferramenta pra disponibilizar online pra indicação de problemas de drenagem, de inundação e de 274 

alagamento, então a ideia e estreitar a relação com ela porque ai isso sim seria uma ferramenta 275 

full time, então pra ter uma ferramenta desta pra cadastrar os problemas, tem que ter infra por 276 

traz da Prefeitura pra poder receber e classificar, porque só ficando recebendo ai não ajuda nada. 277 

Então como o Alexandre falou os dois principais canais são o site da Prefeitura, o site da 278 

Prefeitura tem uma logomarca, e ai lá tem o cronograma das Oficinas. E ai a gente tem aqui fotos 279 

da Oficina do bairro do Itacorubi, a qual teve a maior média de publico. E ai o outro canal que a 280 

gente tem e que foi criado o faceboock, então a gente tentou divulgar pelo faceboock da 281 

Prefeitura e ai não rolou, então a gente criou o nosso. Então a gente manda também para os 282 

Conselhos e é essa a nossa ideia de divulgação. Aqui mostra que pra cada Oficina tem uma 283 

agenda, então o que a gente esta fazendo nas Oficinas, tem uma abertura falando da drenagem, 284 

uma versão teórica da drenagem, e depois uma exposição da metodologia da Oficina, ai depois 285 

tem um café e ai depois tem o trabalho em grupo, que essa parte que divide cada grupo, e ai cada 286 

grupo tem sempre alguém da Prefeitura ou da UFSC, então preenche o caderno indica no mapa e 287 

depois e feita uma síntese lá no final, e ai avaliamos fazemos comentários, sugestões, e ai a ideia 288 

e no final, tem uma estagiaria da UFSC que esta lá só para compilar os dados, então a ideia e 289 

juntar esses dados com o que a Prefeitura já tem, e ai partir pra etapa de quais ações a gente vai 290 

pro Plano Diretor como que a gente vai atuar, vai contratar, o Lucas entrou agora co 291 

Superintendente de Saneamento, a gente esta fazendo uma equipe junto com ele, ai que a gente 292 

começa a trabalhar mais forte nessa questão do Plano Diretor, mais mas pro ano que vem, porque 293 

ai vai ter terminado as Oficinas, e agente possa pensar nas próximas etapas. A questão e que é 294 

um projeto de longo prazo, os problemas são emergências, mais o projeto o Plano e de longo 295 

prazo. Sr. Cláudio agradeceu ao Sr. João pela apresentação, complementando que se trata de um 296 

problema grave e técnico. Abrindo margem aos questionamentos o Sr. Hélio salientou que 297 

devido a falta de interesse político a situação se torna mais difícil de se resolver, informando a 298 

todos que existem vários rios que se encontram escondidos da população, devido a ocupação 299 

desordenada, ressaltando mais uma vez que se trata de um problema muito serio. Posteriormente 300 
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o Sr. Cláudio colocou em votação as ATAs referentes ao mês de agosto e setembro. Aberta a 301 

votação as ATAs foram aprovadas por unanimidade. Foi apenas feita uma observação pelo Sr. 302 

Vinicius, que na ATA do mês de setembro se trata de Plano Municipal de Resíduos Sólidos e 303 

não de Plano Nacional. Após, devido a presença da Sra. Patrícia representante do CAU, a qual 304 

nos informou sobre a permanência no Conselho, o Sr. Cláudio informou aos demais que 305 

provavelmente o Decreto de nomeação dos novos conselheiros já esta pronta faltando apenas 306 

liberação para sua publicação, e que a data será retroativa a sua publicação, passando assim aos 307 

novos conselheiros o funcionamento do Conselho. Sr. Alexandre Bock, solicitou que fossem 308 

ditas as entidades participantes do Conselheiro, permanecerão as mesmas. Questionado sobre a 309 

ausência de algumas instituições, Sr. Cláudio informou que devido a solicitação do Sr. Vice-310 

Presidente o conselheiro passará a cobrar com mais rigor a presença dos novos conselheiros. O 311 

Sr. Alexandre Bock, fez mais um informe geral trazendo aos demais que o Plano Municipal 312 

Integrado de Resíduos Sólidos será prorrogado por mais quinze dias, então se alguém tiver 313 

interesse em fazer alguma contribuição critica. Após deu-se início ao julgamento dos processos. 314 

Conforme Instrução Normativa n. 001/2016 - COMDEMA, os processos serão julgados em 315 

bloco. Lembrando que referente aos processos prescritos, estes são da reunião passada. 316 

PROCESSO N. 44621/2007, AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) n. 6849, 317 

Autuado: TADEU LUIZ ROYER, em seu parecer a relatora Sra. Manuela opina pela prescrição 318 

intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 319 

49157/2007, AIA n. 9006, Autuado: ÉLCIO TOMAZ DA SILVA, em seu parecer a relatora 320 

Sra. Manuela opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - 321 

COMDEMA. PROCESSO N. 28134/2009, AIA n. 2960, Autuado: GUILHERME JACOB, 322 

em seu parecer a relatora Sra. Manuela opina pela prescrição intercorrente administrativa 323 

conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 1476/2013, AIA n. 10440, 324 

Autuado: RONALDO CARLOS DA COSTA, em seu parecer a relatora Sra. Manuela opina 325 

pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 326 

PROCESSO N. 31789/2009, AIAs n.s 10401, 10171 e 10349, Autuado: VALDEMAR 327 

VALDIR PLAKITCA, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela prescrição intercorrente 328 

administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. Aberta a votação foi aprovado por 329 

unanimidade o primeiro bloco. PROCESSO N. 33932/2009, AIA n. 7417, Autuado: RENATO 330 

VALDIR DA SILVEIRA, em seu parecer a relatora Sra. Jaçanã opina pela prescrição 331 

intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 332 

59970/2009, AIA n. 10655. Autuado: CONDOMÍNIO TROPICAL, em seu parecer o relator 333 

Sr. Cristiano opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - 334 

COMDEMA. PROCESSO N. 43815/2009, AIAs n.s 9292 e 10709, Autuado: ROBSÓN DE 335 

LIMA PALMA, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela prescrição intercorrente 336 

administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 29330/2007, 337 

AIAs n.s 7446 e 7448, Autuado: CLAUDINEI SARDÁ DA LUZ, em seu parecer o relator Sr. 338 

Cristiano opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - 339 

COMDEMA. PROCESSO N. 33377/2010, AIA n. 10721, Autuado: MARCOS GABRIEL 340 

LEVI, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela prescrição intercorrente administrativa 341 

conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. Aberta a votação foi aprovado por unanimidade o 342 

segundo bloco. PROCESSO N. 105595/2011, AIA 11366, Autuado: LINDOLFO 343 
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MORATELLI, em seu parecer a relatora Sra. Manuela opina pela prescrição intercorrente 344 

administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 27589/2009, AIA 345 

n. 9618, Autuada: DILMA BORN MACHADO, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina 346 

pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 347 

PROCESSO N. 104088/2011, AIA n. 12229, Autuada: ANGELA SAVAS DE BRITO 348 

SILVA, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela prescrição intercorrente administrativa 349 

conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 40320/2007, AIA n. 8726, 350 

Autuado: AGUINALDO LUIZ GOUVEA, em seu parecer a relatora Sra. Jaçanã opina pela 351 

prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 352 

PROCESSO N. 737/2006, AIA n. 6048, Autuada: HELENA MARIA DA CRUZ, em seu 353 

parecer o relator Sr. Cristiano opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme 354 

Resolução 001/2016 - COMDEMA. Aberta a votação foi aprovado por unanimidade o terceiro 355 

bloco. PROCESSO N. 8031/2009, AIA n. 9720, Autuado: GILMAR CORDEIRO, em seu 356 

parecer o relator Sr. Cristiano opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme 357 

Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 43637/2009, AIA n. 10214, Autuado: 358 

DANIEL FABIANO TRISTÃO, em seu parecer a relatora Sra. Manuela opina pela prescrição 359 

intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 360 

49161/2007, AIAs n.s 8968 e 10367, Autuado: RUY MIROSKI CANDEMIL, em seu parecer 361 

a relatora Sra. Jaçanã opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 362 

001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 20186/2007, AIA n. 8505, Autuada: CÉLIA MARIA 363 

DE SOUZA BACK, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela prescrição intercorrente 364 

administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. Aberta a votação foi aprovado por 365 

unanimidade o quarto bloco. PROCESSO N. 35415/2009, AIA n. 6707, Autuado: 366 

SHIGUEYUKI MISSÃO, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela prescrição intercorrente 367 

administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 17456/2009, AIA 368 

n. 9782, Autuado: NILSON NILTON DUTRA, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela 369 

prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 370 

PROCESSO N. 4265/2009, AIA n. 6981, Autuado: MARCELO VIEIRA MOREIRA, em seu 371 

parecer o relator Sr. Lucas opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme 372 

Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 48563/2009, AIAs n.s 0988 e 5363, 373 

Autuado: RONALDO BARCI, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela prescrição 374 

intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 375 

32821/2009, AIA n. 6621, Autuado: FERNANDO KINOSHITA, em seu parecer o relator Sr. 376 

Thiago opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - 377 

COMDEMA. Aberta a votação foi aprovado por unanimidade o quinto bloco. PROCESSO N. 378 

32243/2009, AIA n. 0896, Autuado: ALCIDES MACHADO, em seu parecer o relator Sr. 379 

Amarildo opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - 380 

COMDEMA. PROCESSO N. 1494/2012, AIA n. 12123, Autuado: IURY LOVELL 381 

REGUEIRA, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela prescrição intercorrente 382 

administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 33932/2010, AIA 383 

n. 10959, Autuado: LEANDRO DA LUZ, em seu parecer o relator Sr. Amarildo opina pela 384 

prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 385 

PROCESSO N. 32880/2009, AIA n. 13558, Autuado: HERALDO BLUM S. THIAGO, em 386 
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seu parecer o relator Sr. Amarildo opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme 387 

Resolução 001/2016 - COMDEMA. PROCESSO N. 3335/2009, AIAs n.s 8889 e 12710, 388 

Autuada: VERA CATARINA BECKER, em seu parecer o relator Sr. Amarildo opina pela 389 

prescrição intercorrente administrativa conforme Resolução 001/2016 - COMDEMA. 390 

PROCESSO N. 58812/2009, AIA n. 10704, Autuado: ROLANDO LISBOA DE MELLO, em 391 

seu parecer a relatora Sra. Jaçanã opina pela prescrição intercorrente administrativa conforme 392 

Resolução 001/2016 - COMDEMA. Aberta a votação foi aprovado por unanimidade o sexto 393 

bloco. PROCESSO N. 526/2013, AIAs n.s 10684 e 10697, Autuado: PEDRO MIGUEL DOS 394 

SANTOS, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela anulação dos Autos de Infração 395 

Ambiental, por falta de ausência de autoria, que os autos retornem a FLORAM para que se autue 396 

o real infrator, no caso o real proprietário. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 397 

unanimidade. PROCESSO N. 51459/2009, AIA n. 13697, Autuado: JOSÉ MORO, em seu 398 

parecer o relator Sr. Lucas opina pelo cancelamento da decisão em 1º grau, e o retorno dos autos 399 

a FLORAM, para abrir prazo de alegações finais ao autuado. VOTO-VISTA . Sr. Cláudio 400 

explicou que já foi decidido em reunião plenária que o Conselho, só irá cancelar a decisão em 1º 401 

grau por falta de notificação para alegações finais, nos casos em que o autuado arguir prejuízo, 402 

tendo em vista que a FLORAM não tinha este como procedimento de rotina. Aberta a votação 403 

ficou 02 votos favoráveis ao relator Sr. João e o Sr. Amarildo. A maioria votou por manter a 404 

decisão em 1º grau totalizando 11 votos. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta o 405 

Secretário Geral agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 406 

16:31h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA, que a 407 

submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais. 408 


