
ATA SEI

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA
 

O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
Comdema, faz saber: O Comdema constitui colegiado
autônomo, de caráter permanente, consultivo, deliberativo e
normativo do Sismmam - Sistema Municipal de Meio
Ambiente (Lei nº 5712, de 19 de dezembro de 2006),
organizado para cumprimento de sua competência legal,
conforme Regimento Interno (Decreto nº 21.408, de 14 de
outubro de 2013), e conforme o Código Municipal do Meio
Ambiente, (Lei Complementar nº 29, de 14 de junho de
1996).
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do
Meio Ambiente - Comdema, realizada em 06/11/2019.

 
No sexto dia do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, às dez horas, reuniu-se o Conselho
Municipal do Meio Ambiente, na Sala de Reuniões Wetzel, da Acij, na Av. Aluísio Pires Condeixa, nº
2.550 – Bairro Saguaçú, Joinville, Santa Catarina. Estiveram Presentes os Conselheiros (Decreto nº
33.699, de 06 de março de 2019), mandato 2019-2021: Juarez Tirelli Gomes dos Santos, do IMA; Lesani
Zerwes Becker, da SED; Osmar Leon Silivi Júnior, da SEHAB; José Augusto de Souza Neto, da Rotary;
Carlos Alberto Noronha do Amaral, da SAMA.UDR; Edilaine Pacheco Pasquali, da SMS; Cristina
Jandrey Silva, da ALOJ; Jean Pierre Lombard, da SECOVI; Samir Alexandre Rocha, da
SECULT; Schirlene Chegatti, da ACIJ; Leticia Panaro Lunardi, da ACIJ; Francisco Ricardo Klein, da
CEAJ; Felipe Hardt, da SAMA; Virginia Grace Barros, da UDESC; Claudia Rocha, da CAJ; Francisco
Maurício Jauregui Paz, do SINDUSCON; Jose Mário Gomes Ribeiro, da CCJ; Rafael Bendo Paulino, da
SEPUD; Marcos Alexandre Polzin, da SEPUD; Anderson Florenço, da OAB/SC; Gisele Rosa Abrahão, da
ISARP; Regis Antônio Konzen Heitling, do SEINFRA; Eulívia Fleith Comitti, da
AJORPEME; Rafael Ribeiro, da SAP; Marnio Luiz Pereira, da SEPROT; Denise Lemke Carletto, da
UNIVILLE; Rinaldo Nascimento Vicente, da PMA. Demais participantes e ouvintes também se fizeram
presentes, cuja lista deverá ser anexada a esta ata, juntamente com a lista de presença dos Conselheiros,
mencionando: André Luis Matiuzi, da SAMA; Anton Giese Anacleto, da SAMA; Thallan Rocha, da
SAMA; Caio Pires do Amaral, da SAMA; Josimar Neuman, da SAMA; Marcos Freistas, da SAMA; Ana
Carolina Paterno, da SAMA; Ademir Sgrott, da AJM; Artur Alfredo Schimmer, do Conselho da Cidade;
Fabiano Santangelo, da OAB; Severino Tavares, da ASSECREJO; Cristiane Klug Gonçalves, Oslo
Consultoria; Carolina Gonçalves, do Escritório Martinelli; e Gustavo Gohr, do Bairro São
Marcos, conforme Lista de Presença Anexa (5014430). A reunião teve como pauta: 1) Aprovação da Ata
da Reunião Ordinária realizada em 02/10/2019; 2) Apresentação Resíduos Sólidos, por SAMA;
3)Avaliação Projeto Orquidário AJAO, por SAMA; 4) Licenciamento Ambiental em Números, por
SAMA; 5) Apresentação SISMMAM 2020, por SAMA; 6) Sugestões Pauta e Palavra Livre. O Presidente
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cumprimenta todos da mesa e inicia a reunião com o primeiro item da pauta, a Aprovação da Ata da
Reunião Ordinária de 02/10/2019, sendo aprovada por unanimidade. Item 2 Apresentação Resíduos
Sólidos, por SAMA, conforme anexo SEI (5014366). Concluída a apresentação, o Presidente agradece
Marcos Feiras da SAMA e abre o espaço para eventuais questionamentos. Francisco Maurício Jauregui
Paz, do SINDUSCON, cumprimenta todos da mesa, cita uma proposta feita em reuniões passadas para a
criação de um Grupo de Trabalho para tratar sobre os Resíduos Sólidos, além disso, observa a necessidade
de um aterro sanitário para fazer a destinação adequada para os resíduos sólidos da construção civil, algo
que a Prefeitura deveria se responsabilizar em disponibilizar um local para realizar o descarte correto.
Outro ponto citado pelo Conselheiro é referente aos grandes geradores de resíduos, que em maioria das
vezes o volume maior de resíduos não vem das incorporadores e sim das reformas domésticas e em
demolições. Para os resíduos recicláveis, é necessário compreender o motivo de que essas pessoas, ditas
como clandestinos, estarem de fora das cooperativas, se eles tem alguma dificuldade em se inserir ou se é
viável estar realizando a coleta de forma irregular. Schirlene Chegatti da ACIJ destaca a importância da
Prefeitura estar debatendo esse assunto, além disso cita que há existência de um decreto federal o qual está
em vias de assinatura, que trata do termo de referência dos planos de resíduos com o objetivo de
simplificar, citando que também está sendo elaborada uma ferramenta em nível nacional. Continuando,
Schirlene comenta sobre a questão da logística reversa, existe ainda desconfiança pelas partes, devido a
falta de segurança jurídica as empresas acabam não aderindo aos acordos. Marcos informa a necessidade
de tanto o setor privado quanto o setor público trabalharem juntos para desenvolver um plano de ação que
tenha aplicabilidade dentro do Município. O Presidente agradece e pede que para eventuais contribuições
sejam feitas na palavra livre. Item 3 Avaliação Projeto Orquidário AJAO, por SAMA. O Presidente
informou a todos os Conselheiros que esse assunto foi retirado da pauta a pedida da própria Secretaria para
realizar uma nova analise no projeto. Seguindo com a reunião, Item 4 da pauta, Licenciamento Ambiental
em Números, por SAMA, conforme anexo SEI (5014388). É chamado a frente Josimar Neuman da
SAMA para fazer a apresentação. Finalizada a apresentação, o Presidente agradece Josimar e abre o
espaço para quaisquer questionamentos. Com a palavra o Conselheiro Jauregui apresenta duas questões
que podem contribuir, uma delas é a Certidão de Atividade não Licenciável, no seu ponto de visto é
totalmente desnecessário, devido a simplicidade dos seus requisitos, pois o município de Joinville possui
plano diretor e o outro é o mapa do esgoto sanitário, algo que qualquer cidadão consegue visualizar. A
outra questão é a confusão que acontece, pois a atividade licenciável é a construção do edifício, assim não
existindo a necessidade de uma Licença de Operação. Josimar responde que a Licença de Operação ela é
necessária para fechar um "ciclo" para verificar se foram respeitados todas as condicionantes durante a
construção. Item 4, Apresentação SISMMAM 2020, por SAMA, conforme anexo SEI (5014412). O
Diretor da SAMA Felipe Hardt inicia a apresentação do SISMMAM 2020. O Presidente agradece Felipe
pela apresentação e comenta que a Secretaria está sempre buscando se readequar quanto as questões
orçamentárias, assim compatibilizando o orçamento já apresentado com as ações previstas no SISMMAM
e ressalta que todas essas ações podem ser acompanhadas através do Portal da Transparência. Virginia
Barros da Udesc questiona quanto ao monitoramento das bacias, pois já existem entidades que realizam
esse estudo. Felipe responde que esse estudo são de pontos diferentes dos que são monitorados pela CAJ.
Não havendo mais manifestações, o Presidente coloca para deliberação dos Conselheiros, aprovado por
maioria dos votos, registrando apenas duas abstenções. Iniciando o item 5, Sugestões de Pauta e Palavra
Livre. Atendendo a um pedido feito ao Presidente do Conselho, com a palavra Cristiane Klug Gonçalves,
da Oslo Consultoria, cita a necessidade do combate aos coletores clandestinos, pois conforme a Lei
Complementar 395/2013 o município é responsável pela coleta e destinação dos resíduos sólidos, onde
esses resíduos são destinados as cooperativas sem fins lucrativos instalados no município de Joinville.
Continuando Cristiane ainda ressalta que o município deve regularizar todos os grandes coletores
clandestinos, caso contrário, as cooperativas que atuam de forma legal podem deixar de existir pela falta
de materiais oriundos da coleta seletiva. Marcos Freitas informa que as ações de combate aos coletores
clandestinos estão sendo estudadas dentro da SAMA e que essas ações são para regularizar os coletores,
trazer eles para dentro das cooperativas para que possam ter melhores estruturas de trabalho. Juarez Tirelli,
do IMA, parabeniza Marcos, Josimar e Felipe pelas as apresentações, e solicita ao presidente que seja
informado das reuniões do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca. Anton responde que vai estar
pegando o e-mail de Tirelli para atualizar na lista de contatos. Eulivia Fleith Comitti, da AJORPEME,
demonstra sua preocupação quanto aos acidentes na Serra Dona Franscica e solicita se a Secretaria pode
trazer para uma próxima reunião plenária as ações que estão sendo tomadas para a redução desses
acidentes. Schirlene Chegatti informa que durante uma reunião do CONSEMA, a qual foi aprovado na
plenária critérios para a produção de suinocultura, sendo repassado ao município a competência de
licenciamento. José Mário, do CCJ informa que participou de um seminário sobre Educação Ambiental e
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Recursos Hídricos, onde uma das apresentações titulada de "Água Potável e Saneamento, impacto na
Saúde Humana" e sugere que em uma próxima pauta, a palestrante Drª Roseneide Campos Deglmann, seja
convidada para fazer sua apresentação ao Conselho. Claudia Rocha da CAJ, sugere que seja incluído em
um próxima pauta a apresentação do Programa Águas Para Sempre da Companhia Águas de Joinville.
Carolina Gonçalves, Escritório Martinelli, parabeniza pelo projeto de Gerenciamento Resíduos Sólidos e é
muito bom ver a Prefeitura de Joinville alinhada com o entendimento da União e de outros estados. Além
disso, o Ministério Público Federal juntamente com a Polícia Civil estão realizando um trabalho para
realizar a destinação correta dos resíduos da construção civil que muitas vezes é feito do descarte irregular
desses materiais, dessa forma é muito importante a atuação do município no gerenciamento de resíduos. O
Presidente informa que esse projeto é referente a uma demanda encaminhada pelo próprio MPF e a Policia
Civil. Samir Alexandre Rocha, da SECULT, faz um convite aos demais Conselheiros para dois eventos, o
primeiro é a Festa das Flores que ocorre do dia 12/11 ao dia 17/11 na Expoville e o outro é uma Palestra
com o Professor Doutor Walter Neves, que ocorre no dia 13/11 na Amunesc às 19h00. O Presidente do
Comdema agradece a presença de todos os Conselheiros, declarando encerrada a reunião ordinária às doze
horas, sendo extraída esta Ata, a qual foi lavrada e assinada por Thallan Rocha, o Secretário Executivo
Anton Giese Anacleto, da Unidade de Apoio aos Conselhos da Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, e assinada pelo Presidente do Comdema, Caio Pires do Amaral, após aprovação dos demais
Conselheiros.
 
Caio Pires do Amaral
Presidente do Comdema
 
Thallan Rocha
SAMA.UAC - Unidade de Apoio aos Conselhos
 
Anton Giese Anacleto
Secretário Executivo
SAMA.UAC - Unidade de Apoio aos Conselhos
 
**A gravação em áudio desta reunião se encontra arquivada na Unidade de Apoio aos Conselhos
(SAMA.UAC)
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