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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 08 DE OUTUBRO DE 2018 

Aos oito dias do mês de outubro 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. Marilei Biletski Grams representante da SMS, Sr. 4 

Marcio Ishihara Furtado representante da SMHSA, Sra. Karina da Silva de Souza representante 5 

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

representante da OAB/SC, Sr. Vinicius Muller Buratto representante da UFSC, Sra. Fabiane 7 

Adressa Tasca representante da ACESA, Sr. Paulo Douglas Pereira representante do IMV  e a 8 

Sra. Leana Bernadi representante do IAR. Sr. Cláudio iniciou a reunião desejando uma boa tarde 9 

a todos os presentes, nós só temos três itens de pauta então se ninguém tiver um informe. Tiago - 10 

informo que a Câmara Técnica de Educação Ambiental - CTEA esta iniciando trabalhos para 11 

que até o meio do ano que vem seja realizado o primeiro fórum de Educação Ambiental no 12 

Município de Florianópolis. Sr. Cláudio - temos também como proposta do nosso presidente Sr. 13 

Nelson a realização de uma conferência dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio 14 

Ambiente. Inclusive também informou que no ano que vem acontecerá um encontro de todos os 15 

Secretários de Meio Ambiente, então quem sabe podemos juntar as datas. Sr. Douglas - o 16 

Instituto Mangue Vivo faz parte da "APA" e conseguimos fazer o plano de manejo, só esta 17 

faltando passar pelo crivo do jurídico. Sr. Cláudio - então passando os informes eu coloco a Ata 18 

de agosto em votação. Tendo em vista não ter nenhuma observação considero a Ata do mês de 19 

agosto aprovada por unanimidade. Outro ponto que temos e indicar conselheiros para fazer parte 20 

da equipe do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - PMMA, e 21 

como a representante já faz parte do quadro da FLORAM, sugiro que as entidades sejma de fora 22 

da prefeitura. Colocaram-se como candidatos as Instituições IAR, OAB/SC e IMV, serão 23 

encaminhados ofícios para estas instituições. Também temos uma demanda sobre o envio de 24 

ofício ao Conselho Municipal de Saneamento, como não entendi a demanda não fizemos o 25 

ofício, agora conversando sobre o assunto sugiro oficiar a FLORAM e também o IMA, porque 26 

isso é uma questão de fiscalização ambiental, assim ficou decidido visto que a Conferência de 27 

Saneamento já se encerrou, porém por ultimo prefiro trazer mais informações sobre o assunto 28 

para podemos tomar uma decisão. Ficou acertado por todos a apresentação de informações pelo 29 

Sr. Cláudio, para assim poder tomar um decisão definitiva sobre o assunto. Então decidido isso 30 

eu passo a palavra ao Sr. Lucas para dar inicio ao julgamento dos processos. Sr. Lucas - eu 31 

trouxe um processo que a relatora era a Sra. Bruna, e que retirei em VISTAS para correção 32 

devido a rasura no parecer. PROCESSO N. 1499/2012, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 33 

12119, Autuado: MIGUEL OSCAR LEITE SOUZA, em seu parecer VOTO-VISTA o Sr. 34 

Lucas opina pela ocorrência da prescrição punitiva. Aberta a votação o Sr. Cláudio solicitou 35 

VISTAS dos autos. PROCESSO N. 16600/2007, AIA n. 8702, Autuada: ACIENE DUARTE 36 

DE FREITAS, em seu parecer o relator Sr. Amarildo opina pela manutenção da primeira 37 

decisão de 1º grau, haja vista conter nos autos duas decisões de primeiro grau, sendo que a 38 

segunda decisão deverá ser cancelada. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 39 

unanimidade. PROCESSO N. 18336/2010, AIA n. 10715, Autuado: ALEXANDRE 40 

MARTINS, em sue parecer o Sr. Thiago opina pela procedência do recurso interposto, devendo 41 

ser cumprida ordem judicial de cancelamento do Auto de Infração Ambiental lavrado. Aberta a 42 
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votação o parecer foi aprovado por maioria, sendo que o Sr. Lucas se absteve. PROCESSO N. 43 

267/2014, AIA n. 8645, Autuada: CRISTIANE ASCONAVIETA TEIXEIRA, em seu parecer 44 

o relator Sr. Thiago opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º 45 

grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 46 

1215/2012, AIA n. 11823, Autuada: EDA MARIA CORDEIRO, em seu parecer o relator Sr. 47 

Lucas opina pela extinção do Auto de Infração lavrado devido ao falecimento do autuado antes 48 

da decisão final dos autos, que os processos sejam remetidos a FLORAM para providencias 49 

visando autuar seus sucessores. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. 50 

PROCESSO N. 26/2012, AIA n. 11984, Autuado: EDER MAURO DA CONCEIÇÃO, em 51 

seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela procedência parcial do recurso interposto, acatando-se 52 

a tese defensiva de ausência de dano ambiental na conduta do recorrente. No entanto deve-se 53 

reconhecer de ofício a nulidade do AIA lavrado por vício material. No parecer VOTO-VISTA 54 

do Sr. Lucas opina pela improcedência do recurso interposto, porém discorda do relator, e sugere 55 

reverter a penalidade de multa em penalidade de advertência. Aberta a votação o parecer do Sr. 56 

Lucas, VOTO-VISTA, lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 480/2014, AIA n. 57 

11849, Autuado: HENRIQUE DE SOUZA MACHADO, em seu parecer o relator Sr. Cristiano 58 

opina pelo provimento do recurso interposto, devido a ausência de dano ambiental, cancelando 59 

todas as penalidade impostas e consequente autorização para finalizar a construção do muro. 60 

Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. Porém fica recomendado que a 61 

FLORAM notifique o autuado para que busque autorização junto ao órgão urbanístico da 62 

Prefeitura, a fim de finalizar a construção do muro. PROCESSO N. 1589/2012, AIA n. 12615, 63 

Autuado: ANILDO DE SOUZA ALVES, em seu parecer o Sr. Lucas opina pelo provimento 64 

parcial do recurso interposto, devendo manter apenas a penalidade de multa do AIA sobre o 65 

desacato, haja vista o curso d'água já estar canalizado. No parecer VOTO-VISTA relator Sr. 66 

Thiago opina pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau, uma vez 67 

que o autuado não apresentou laudo técnico. Aberta a votação o parecer do Sr. Thiago, VOTO-68 

VISTA, foi aprovado por maioria, votaram a favor o Sr. Marcio, Sra. Karine, Sr. Cláudio, Sra. 69 

Marilei, Sra. Fabiane e Sr. Vinicius. Já em relação ao Parecer do Sr. Lucas votaram a favor o Sr. 70 

Amarildo, Sr. Lucas, Sr. Douglas e Sra. Leana. PROCESSO N. 44/2014, AIA n. 13141, 71 

Autuado: ANILTON JULIANO DE SOUZA MOREIRA, em seu parecer o Sr. Cristiano opina 72 

pela procedência parcial do recurso interposto. No parecer de VOTO-VISTA o relator Sr. 73 

Thiago discorda em parte do relator opinando pela procedência parcial do recurso, retirando a 74 

penalidade somente para a infração de supressão de vegetação, uma vez que não ficou 75 

comprovada, e o restante das penalidade sejam mantidas, valorando a multa no valor de R$ 76 

20.000,00 (vinte mil reais). Aberta a votação o parecer do Sr. Thiago, VOTO-VISTA, foi 77 

aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 45385/2009, AIA n. 9742, Autuado: NILSON 78 

FERREIRA PORTELA, em seu parecer o relator Sr. Amarildo opina pela procedência do 79 

recurso interposto haja vista a majoração de pena, consequente cancelamento da decisão de 1º 80 

grau, e remessa dos autos a FLORAM. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 81 

unanimidade. PROCESSO N. 1112/2014, AIA n. 13473, Autuado: FREDERICO JOSÉ 82 

MANN, em seu parecer o relator Sr. Luiz opina pela improcedência do recurso interposto, 83 

mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. 84 

Sr. Cláudio - tentaremos entrar em contato com a COMCAP para uma apresentação sobre os 85 
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resíduos da Construção Civil. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Cláudio 86 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:31h. Esta ata 87 

foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA, que a submeterá a 88 

apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais. 89 


