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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às 15:22 horas na Sala de Reuniões 1 

da Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, reuniu-se o COMDEMA – Conselho 2 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente, onde compareceram os seguintes conselheiros: Sr. 3 

Cláudio Soares da Silveira representante da FLORAM, Sra. Marilei Bilitski Grams representante 4 

da SMS, Sr. Alexandre Francisco Bock representante da SMHSA, Sra Karla Maria G. Tredezini 5 

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

Ricardo Padilha Santos representante da OAB/SC, Sra. Renata Martins Pacheco representante da 7 

UFSC, Sra. Fabiane Nobrega representante da FIESC,  Sr. Anderson Ramos Augusto 8 

representante da CDL, Sra. Myrna Murialdo representante do IAR e Sr. Hélio Carvalho filho 9 

representante da UFECO, Convidados Sr. Matheus Feldstein Haddad da UFSC e Sr. David M. 10 

M. L. Nascimento, Assessor Jurídico da FLORAM. O Secretário Geral Claudio Soares da 11 

Silveira iniciou a reunião indo direto ao ponto de pauta, o mais solicitado pelo Conselho, sendo o 12 

tema Fundo Municipal do Meio Ambiente – FUNAMBIENTE, para demais esclarecimentos 13 

contamos com a participação do convidado Sr. David M. M. L. Nascimento Assessor Jurídico da 14 

Fundação Municipal do Meio Ambiente – FLORAM, incumbido de acompanhar as reuniões 15 

realizadas para o funcionamento do FUNAMBIENTE, que passou a expor;  Iniciou informado 16 

que apesar de a Lei que rege o FUNAMBIENTE ser de 2010 (dois mil de dez) seu funcionamnto 17 

com a instituição do Conselho Gestor so só venho a acontecer no ano passado, 2015(dois mil e 18 

quinze) devido a gestão que vinha sendo realizada na FLORAM. Informou que devido ás 19 

solicitações feitas pelo Conselho havia sido elaborado um Ofício resposta e enviado a Secretária 20 

do COMDEMA. Passou a explicitar a Lei Municipal nº 8.130 de 2010 que reestruturou o 21 

COMDEMA, observando precisamente seu artigo 3º, inciso 12, o qual prevê a participação do 22 

Conselho- COMDEMA juntamente com a FLORAM em decidir sobre a aplicação dos recursos 23 

adquiridos para o FUNAMBIENTE, este é o único artigo que tem essa prerrogativa. Passou 24 

então a falar sobre a Lei Municipal nº 8.290/2010, a qual criou o FUNAMBIENTE, 25 

revogando/derrogando o artigo 3º, inciso 12 Lei Municipal nº 8.290/2010, dispondo também 26 

sobre o funcionamento do FUNAMBIENTE, detalhando também de onde vem a receita e como 27 

deve ser aplicado seus recursos. Porém o Sr. David ressaltou que a FLORAM não vê óbice 28 

nenhum em apresentar tudo que o FUNAMBIENTE realiza ao Conselho. Em seguida passou a 29 

falar detalhadamente sobre o artigo 3º da Lei Municipal nº 8.290/2010, referente ás receitas do 30 

FUNAMBIENTE, artigo 4º,  e sobre a destinação dos recursos, ressaltando a proibição do uso 31 

dos recursos para a contratação de pessoal. Sendo que a partir do artigo 5º a referida Lei passa a 32 

ser de caráter mais administrativo. Posteriormente falou do Decreto nº 8.391/1991 o qual 33 

regulamenta a lei de criação do FUNAMBIENTE, direcionando quais são os cargos que podem 34 

compor o Conselho do FUNAMBIENTE. A Sra. Carla então perguntou ao Sr. David quem é que 35 

pode acessar os recursos destinados ao FUNAMBIENTE. Sr. David respondeu a pergunta com 36 

base na artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 8.290/2010. Em seguida foi perguntado pelo 37 

Sr. Andrerson – Vice-Presidente qual é o saldo atual do FUNAMBIENTE. Sr. Davi respondeu 38 

que aproximadamente um milhão e cem mil reais atualmente. Indagado sobre o baixo valor o Sr. 39 

David respondeu que já chegou a dois milhões. A discussão passou a ser a destinação das multas 40 

aplicadas pela FLORAM, uma vez que se o autuado não pagar a multa e apresentar o 41 
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comprovante de pagamento junto ao processo, a multa acaba sendo inscrita em divida ativa, 42 

deixando o recurso de ser destinado para o Meio Ambiente. Foi então citado o exemplo de 43 

Compensação Ambiental, o qual a FLORAM por meio de Ação Civil Pública conseguiu fazer 44 

com que um autuado/réu implementa-se um Eco Ponto na Barra da Lagoa, o que foi muito 45 

elogiado pelos membros do Conselho, os quais sugeriram que deve ser um exemplo a ser 46 

seguido pelo FLORAM. O Senhor  Davi então explicou da dificuldade de tomar esse caminho 47 

em âmbito administrativo, tendo em vista que esta atitude e enxergada como uma renuncia de 48 

receita por muitos administradores.  Passou a explicar que á atual composição do 49 

FUNAMBIENTE se calcou em projetos cujo valor é até oito mil reais, por entenderem dá não 50 

necessidade de licitação, porém não deixando de seguir todos os tramites legais. O Sr. Cláudio 51 

pediu uma explicação de como é aprovado o projeto apresentado ao FUNAMBIENTE. Sr. David 52 

explicou que o Diretor Administrativo criou um rito para ser apresentado o projeto, bem como de 53 

sua aprovação, chamado Motus Operandi, deixando em posse do conselho diversos documentos 54 

relativos ás duvidas levantadas. Após resumidamente explicar aos Conselheiros de que forma 55 

funcionava o Fundo entregou alguns documentos ao Secretário Executivo, Sr. Jonas. O Sr. 56 

Cláudio então perguntou aos Conselheiros se alguém ainda tinha alguma duvida. Sr. Anderson 57 

com a palavra, sugeriu que a Procuradoria Geral do Munícipio fosse consultada a respeito da não 58 

participação do COMDEMA junto ao FUNAMBIENTE, elaborando o devido parecer sobre o 59 

caso em questão, e posteriormente remetendo á apreciação do COMDEMA, com intuito de 60 

conquistar um assento permanente junto ao FUNAMBIENTE. Sr. Cláudio explicou que devido a 61 

FLORAM ser uma autarquia não seria o caminho correto a ser seguido. Então o Sr. Davi sugeriu 62 

que fosse alterado o Decreto de criação do COMDEMA, acrescentando assim a participação do 63 

Conselho junto ao FUNAMBIENTE, chegando a um consenso. Sendo assim, deu-se por 64 

encerrada a participação do Sr. David junto ao Conselho. Passou a ser discutido a formação do 65 

Conselho do FUNAMBIENTE, devido a não participação de órgãos da sociedade civil. Foi feita 66 

uma observação referente de como o CONSEMA funciona, a fim de exemplo para o 67 

COMDEMA participar junto ao FUNAMBIENTE, da seguinte forma: que o FUNAMBIENTE 68 

prestasse contas semestralmente para o COMDEMA, mostrando quanto foi arrecadado, de que 69 

forma foi aplicado, etc., sendo que após análise do Conselho seria remetido á apreciação do 70 

Prefeito. Chamada a votação foi aprovado a criação de uma resolução para prestação de contas 71 

do orçamento anual do FUNAMBIENTE, para o Conselho - COMDEMA, sendo que ao final 72 

será feito a sugestão de modificação de criação do FUNAMBIENTE. Discutiu-se mais sobre o 73 

uso dos recursos do FUNAMBIENTE e ficou por fim sugerido pelo Sr. Cláudio , que fosse 74 

procurado o Sr. Eluiz (contador da FLOARAM) a fim de elucidar de que forma esta sendo 75 

aplicado os recursos arrecadados pelo FUNAMBIENTE. Diante da falta de transparência do uso 76 

dos recursos ficou sugerido a criação de uma pagina no site da PMF a fim de informar 77 

constantemente o destino dos recursos e o funcionamento do FUNAMBIENTE. Sr. Cláudio 78 

passou a ler a pauta passando a perguntar sobre alguma objeção quanta as ATAs. Chamada a 79 

votação foram aprovadas as Atas de 12/09, 10/10 e de 07/11/2016. Sr. Hélio sugeriu ao Conselho 80 

que o próximo Presidente do COMDEMA fosse mais presente nas reuniões, todos concordaram 81 

com o ponto levantado, sendo proposto a elaboração de um manifesto a ser encaminhado ao 82 

futuro Presidente do COMDEMA. A seguir o Sr. Cláudio colocou em votação o novo calendário 83 

do COMDEMA sendo as datas sugeridas: 13/02/2017 - 13/03/2017 – 10/04/2017 – 08/05/2017 – 84 
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12/06/2017 – 10/07/2017 – 14/08/2017 – 11/09/2017 – 09/10/2017 – 13/10/2017 – 11/12/2017 – 85 

aprovado a partir do mês de fevereiro devido á mudança de administração. Passando ao 86 

julgamento dos processos em pauta – Sr. João Ricardo Padilha relatou os seguintes processos -  87 

Processo nº 34344/2007  e  42565/2012 - AIA nº 8186 - Autuado: CARLOS OTOLIVIO 88 

HENRIQUE - Relator: Amarildo Marçal Nunes - CMF - Em seu parecer o relator opina pelo 89 

reconhecimento da Prescrição Intercorrente nos termos do Enunciado do Parecer 001/2013 90 

CTJ/COMDEMA –  Processo nº 41156/2007 - AIA nº 8490 - Autuado: GUSTAVO SANTOS 91 

GUGLIELIM – Relator: Amarildo Marçal Nunes - CMF - Em seu parecer o relator opina 92 

pelo reconhecimento da Prescrição Intercorrente nos termos do Enunciado do Parecer 001/2013 93 

CTJ/COMDEMA - Processo nº  31186/2009 - AIA nº 5095 - Autuado: ALAMO 94 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – Relatora:  Jaçanã Martins Bittencourt 95 

- OAB - Em seu parecer a relatora opina pelo reconhecimento da Prescrição Intercorrente nos 96 

termos do Enunciado do Parecer 001/2013 CTJ/COMDEMA - Processos nº 36577/2007 - AIA 97 

nº 9104  e 9119 - Autuada: CHARLENE MARILENE DUARTE - Relator: Lucas Maykot - 98 

OAB - Em seu parecer o relator opina pelo reconhecimento da Prescrição Intercorrente nos 99 

termos do Enunciado do Parecer 001/2013 CTJ/COMDEMA - Processo nº 18738/2007 - AIA nº 100 

7437 - Autuado: WELLINTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - Relator: Lucas Maykot - 101 

OAB - Em seu parecer o relator opina pelo reconhecimento da Prescrição Intercorrente nos 102 

termos do Enunciado do Parecer 001/2013 CTJ/COMDEMA - Processo nº 41147/2007 – AIA 103 

nº 8565  e  8835 - Autuado: PAULO ROBERTO DE SOUZA - Relator: Lucas Maykot - 104 

OAB - Em seu parecer o relator opina pelo reconhecimento da Prescrição Intercorrente nos 105 

termos do Enunciado do Parecer 001/2013 CTJ/COMDEMA - Processo nº 50636/2007 - AIA nº 106 

9306 - Autuado: JOSÉ XAVIER DA CUNHA – Relator: Amarildo Marçal Nunes - CMF - 107 

Em seu parecer o relator opina pelo reconhecimento da Prescrição Intercorrente nos termos do 108 

Enunciado do Parecer 001/2013 CTJ/COMDEMA  - PRESCRITOS - Realizada á votação em 109 

bloco aprovado por unanimidade –  Processo nº 46995/2007 - AIA nº 8735 - Autuado: 110 

SILVANO MONTEIRO CHAGAS - Relator: Amarildo Marçal Nunes - CMF - Em seu 111 

parecer o relator opina pelo recurso intempestivo e consequente devolução do processo á 112 

FLORAM – mantendo a decisão exarada em 1º grau – aprovado por votação unanime. Foi o 113 

Relatório. Processo nº 1446/2013 - AIA nº 12580 - ALAMO CONSTRUTORA E 114 

INCORPORADORA LTDA - Foi feito o pedido de vistas do referido processo e seus apensos 115 

pelo Sr. Amarildo. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta o Secretário Geral 116 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 17:31h. Esta ata 117 

foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA, que a submeterá a 118 

apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais. 119 


