
 

 

     
 

 

        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 16/11/2021  

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 09:05 horas, reuniu-se a Câmara 1 

Técnica Jurídica (CTJ), por meio do aplicativo “MEET”, “ONLINE”. (OBS.: Reunião sem possibilidade 2 

de gravação). Estavam presentes os seguintes representantes: Sra. Patrícia Kotzias (OAB/SC), Sr. 3 

Cristiano da Luz Alves (CDL), Sr. Gustavo Ganz Seleme (FIESC), Sr. Jair Back (OAB/SC), Sra. 4 

Anaxágora Alves Machado Rates (OAB/SC), Sr. Gustavo Hermes de oliveira (OAB/SC). Justificaram a 5 

ausência os representantes: Sr. Jorge Luiz Alves Rodrigues (OAB/SC), Sr. Luiz Fernando Rosseti Borges 6 

(OAB/SC), Sr. Humberto Morato Filpi (UFECO), Sra. Jaçanã Martins Bittencourt (OAB/SC). Participou 7 

a Secretária Executiva em exercício, Tânia da S. Homem. A Sra. Patrícia iniciou a reunião desejando um 8 

bom dia a todos. Em seguida, conforme pauta de reunião, colocou em votação a ATA da sessão de 9 

outubro de 2021. Aberta a votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Como segundo item de pauta, 10 

iniciou-se a leitura dos pareceres. (I) PROCESSOS N. I 000905/2014; E 077039/201514, Auto de 11 

Infração Ambiental (AIA) n.13232, Autuado, ARI DIGIÁCOMO OCAMPO MORÉ, em seu parecer 12 

a relatora Sra. Patrícia opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da 13 

decisão de primeira instância. Aberta a votação, o parecer foi aprovado pela maioria, com voto divergente 14 

do Sr. Gustavo Ganz Selene em razão da ausência de fundamentos técnicos pela fiscalização da existência 15 

do corte de vegetação nativa, espécies e quantidades suprimidas. Resultado: DESPROVIMENTO DO 16 

RECURSO. (II) PROCESSO N. I 000529/2014; E 027372/2014; E 042156/52015, Auto de Infração 17 

Ambiental (AIA) n. 14303, Autuado, FRANCISCO ALVES SILVA, em seu parecer a relatora Sra. 18 

Patrícia opina pelo provimento do recurso por ausência de materialidade da conduta ilícita. Aberta a 19 

votação, o parecer foi aprovado pela maioria, com voto divergente do Sr. Jair Back em razão do princípio 20 

da fé pública. Resultado: PROVIMENTO DO RECURSO. Na sequência, como terceiro item de pauta, 21 

houve a “discussão acerca da mudança do calendário das reuniões a pedido da Sra Sheila”, após o debate 22 

foi aprovado o novo calendário, sendo que as reuniões passarão a ser nas terceiras quintas-feiras do mês, 23 

iniciando-se já na próxima reunião que ocorrerá no dia 16/12/2021. Como último item de pauta, assuntos 24 

gerais, Sr Cristiano manifestou sua preocupação com relação às dificuldades enfrentadas pelos membros 25 

da câmara técnica jurídica, com relação ao deslocamento até a sede do COMDEMA (Estreito) para buscar 26 

os processos em carga e, também para a devolução. Sugeriu levar uma proposta a Secretária Geral do 27 

COMDEMA, Sra. Beatriz, com a finalidade de viabilizar a entrega dos processos aos membros da CTJ 28 

em meio digital, prontificou-se em fazer um tutorial com as orientações necessárias para a utilização do 29 

“CamScanner”. Outra sugestão foi à utilização de um moto boy para fazer a entrega dos processos físicos, 30 

caso não seja viável a digitalização. As sugestões foram acolhidas por unanimidade. Na sequencia, a Sra. 31 

Tânia informou que, com relação à manifestação do Sr. Luiz Fernando na última reunião da CTJ, quanto 32 

ao destino dos autos físicos após a devolução pelo relator, esclareceu que a secretaria do COMDEMA 33 

após receber os processos físicos dos relatores, os mesmos são pautados para julgamento pelo Conselho, 34 

após julgamento são enviados ofícios aos autuados, dando ciência das decisões, dado publicidade no site 35 

do COMDEMA, publicadas as decisões do julgamento no  Diário Oficial Eletrônico do Município - 36 

DOEM e,  por último, enviados os processos físicos ao gabinete da Superintendente da Floram, para os 37 

devidos encaminhamentos. Destacou ainda que, providenciou levantamento de todos os processos físicos 38 

julgados pelo COMDEMA desde dezembro de 2020 até setembro de 2021, que estavam parados na 39 

secretaria do COMDEMA e, já providenciou todos os trâmites, inclusive, o envio dos processos físicos ao 40 

Gabinete da Superintendente da Floram, num total de 150 (processos e apensos), conforme guia de 41 

tramitação de processos via sistema de rastreabilidade. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Patrícia 42 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 11:15. Esta Ata foi redigida por Tânia da Silva 43 

Homem, Secretária Executiva em Exercício da CTJ/COMDEMA, que a submeterá a apreciação e 44 

aprovação dos membros para todos os efeitos legais.  45 


