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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS DE 11 DE JUNHO DE 2018 

Aos onze dias do mês de junho 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. Marielei 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. Lucas Maykot 6 

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

Nobrega representante da FIESC, Sra. Fabiane Andressa Tasca representante da ACESA, Sra. 8 

Myrna Murialdo representante do IAR e Sr. Fernando Coelho Correia representante da UFECO. 9 

Tivemos os seguintes convidados; Sra. Luíza Kaschny Borges Burgardt representante da 10 

ARESC, Sr. Silvio C. S. Rosa representante da ARESC, Sr. Lino F. B. Peres representante da 11 

CMF, Sr. Matheus Feldstein Haddad representante da CMF, Sr. Marcio Ishihaka Furtado 12 

representante da SMI e Sra. Lorena Paula J. Duarte representante da CMF. Sr. Cláudio iniciou a 13 

reunião desejando uma boa tarde a todos os presentes, e passou a palavra a Sra. Luíza para 14 

iniciar a apresentação da ARESC. Devido a presença do Vereador Lino Sr. Cláudio explicou que 15 

a planilha de apresentações que o COMDEMA faz todos os anos, a requisição advinda do 16 

Vereador seria o próximo item de pauta. Sr. Silvio - em nome da diretoria o Presidente mandou 17 

agradecer a oportunidade, ele esta com outra agenda, mais que é saudável que o COMDEMA 18 

tome conhecimento do funcionamento da Agencia Reguladora do Município, as nossas ações e o 19 

que vocês tenham de ferramenta, e informações que vocês possam buscar diretamente com a 20 

Agencia de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina - ARESC, eu vou passar a palavra 21 

para Luiza mais informo que também regulamos o gás natural aqui em Florianópolis, então. Sra. 22 

Luiza - boa tarde! eu sou a Luiza trabalho na ARESC sou engenheira ambiental e sanitarista e 23 

vim apresentar aqui para vocês um pouquinho da autuação da agencia no Estado de Santa 24 

Catarina. A apresentação encontra-se a disposição em formato PDF no site do COMDEMA no 25 

LINK ATAs. Foram apresentadas informações sobre o devido funcionamento da ARESC, seus 26 

procedimentos de fiscalização e de regulamentação. Ao final da apresentação os Conselheiros e 27 

convidados passaram a fazer questionamentos, os quais foram devidamente respondidos.  Sr. 28 

Cláudio tendo em vista o fim da reunião colocou em votação as ATAs referentes aos meses de 29 

abril e maio. Aberta a votação as ATAs foram aprovadas por unanimidade. Após foi aberto 30 

espaço para o Senhor Vereador Lino Peres, o qual apresentou demanda da Frente Parlamentar 31 

em Prol das Unidades de Conservação - FPUC, versando sobre o processo de expansão de lavra 32 

da empresa Pedrita. Estavam presentes também representantes da comunidade, os quais 33 

acompanhavam o Vereador, estes que também tiveram direito a palavra colocando cada um seu 34 

ponto de vista sobre o assunto discutido. Ao fim das explanações ficou deliberado que a 35 

Secretaria do COMDEMA encaminhara ofícios a FATMA, MPE, MPF, e IPUF, a fim de coletar 36 

informações sobre o processo de licenciamento de expansão da empresa Pedrita, assim o 37 

conselho poderá tomar ciência do ocorrido e posteriormente ter uma posição sobre o assunto. 38 

Devido aos assuntos discutidos, e apresentados serem complexos a pauta de julgamento foi 39 

suspensa, devendo a mesma retornar na próxima reunião ordinária do COMDEMA. Foi o 40 

Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta o Secretário Geral agradeceu a presença de todos e 41 

encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:58h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff 42 
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de Santana, Secretário do COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos 43 

conselheiros para todos os efeitos legais. 44 


