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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 02/12/2020.

 
No segundo dia do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-se o Conselho
Municipal do Meio Ambiente em sessão plenária virtual por meio da plataforma GoogleMeet. Estiveram
Presentes os Conselheiros (Decreto nº 33.699, de 06 de março de 2019), mandato 2019-2021: Carlos
Alberto Noronha do Amaral, da SAMA.UDR; Claudia Rocha, da CAJ; Osmar Leon Silivi Júnior, da
SEHAB; José Augusto de Souza Neto, da ROTARY; Rafael Cristiano Wolter, do CREA-SC; Samir Rocha,
da SECULT; Mauricio Jauregui Paz, da SINDUSCON; Maria Raquel Migliorini de Matos, do ISARP;
Maiko Richter, da SEPROT; Cristina Jandrey Silva, da ALOJ; Debora Karina, da ALOJ; Schirlene
Chegatti, da ACIJ; Felipe Hardt, da SAMA; Rafael Bendo Paulino, da SEPUD; Edilaine Pacheco
Pasquali, da SMS; Rafael Ribeiro, da SAP; José Mário Gomes Ribeiro, do CCJ; Régis Antônio Konzen
Heitling, da SEINFRA; Lesani Zerwes Becker, da SED; Jean Pierre Lombard, do SECOVI; Lisielen
Miranda Goulart, da SAS; Marta Beatriz Maccarini, do IMA; Amilcar Nicolau Pelaez, do
SINDSERRARIA; Therezinha Maria Novais, da Univille; Ana Carolina Paterno, da SAMA.UDR; Luiz
Carlos Boebel, da AJORPEME. 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: Caio
Pires do Amaral, da SAMA; Thallan Rocha, da SAMA; Anton Giese Anacleto, da SAMA; Flavia Colla,
da SAMA; Pryscilla Dzazio, da SAMA; Jeniffer Sena, da SAMA; Fernanda Wulff Fiore, da SAMA;
Michel Gessner, da SAMA; Cristina Henning da Costa, ouvinte; Sahmara Liz Botemberger, da
SAMA.UNF; Liliam Mattos Corrêa, ouvinte; André Trento Michels, da SAMA; Andrea Rico, ouvinte;
Leonardo Rhoden Rech, ouvinte; André Felipe Lopes, ouvinte; Fernanda Borba, da SECULT; Magda
Cristina Villanueva Franco, ouvinte. A reunião teve como pauta: 1) Aprovação Ata Reunião - 04/11/2020;
2) Câmara Técnica Resolução 01/2013, por Schirlene Chegatti; 3) Apresentação PM Boa Vista, por
SAMA.UGA; 4) Apresentação Processos Digitais, por SAMA.UAC; 5) Retrospectiva 2020, por
SAMA.UAC; e 6) Sugestões Pauta e Palavra Livre. O Presidente do Conselho dá boas vindas a todos e
inicia a reunião com o primeiro item da pauta, Aprovação Ata Reunião de 04/11/2020, a qual não
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havendo qualquer ressalva, foi aprovada por unanimidade. Item 2 Câmara Técnica Resolução 01/2013,
por Schirlene Chegatti, da ACIJ. Schirlene recorda que em 2017 houve a publicação das resoluções
CONSEMA nº 98 e 99 em atendimento à Lei Complementar 140/2011 que trata das competências dos
orgãos ambientais sobre o licenciamento, inclusive essas resoluções alteraram algumas tipologias na
Resolução COMDEMA nº 01/2013 à época. Verifica que a Lei Complementar 140/2011 em seu artigo 9º,
inciso XIV, atribuiu competência ao CONSEMA para definir as tipologias das atividades de impacto local,
de forma que quando o CONSEMA redigiu as duas resoluções anteriormente apontadas o COMDEMA de
Joinville passou a estudar as alterações cabíveis para as novas definições durante os últimos dois anos.
Verifica que em 2019 iniciou-se uma movimentação dentro do CONSEMA para realizar estas adequações,
inclusive reforçado por uma diligência junto ao Ministério Público para verificar se os municípios estavam
atendendo as Resoluções 98 e 99. Ainda em 2019 a FECAM se posicionou sobre o tema tendo em vista a
necessidade dos municípios se adequarem à legislação, já no ano seguinte o próprio CONSEMA
encaminhou um Ofício solicitando aos municípios que se adequem a esta legislação, pois muitos destes
estariam utilizando enquadramentos antigos. Em seguida Schirlene inicia a leitura do Parecer da Câmara
Técnica do COMDEMA sobre o estudo e recomendação sobre a matéria conforme SEI (7770084). Em
seguida o Presidente do Conselho registrou ter participado do processo no CONSEMA comentado pela
Schirlene, sendo que esta Resolução entrou no bojo da discussão, sendo assim buscou uma reunião com a
PGM de Joinville para melhor entender, pela ótica jurídica, de como proceder para dar maior segurança e
tranquilidade aos Conselheiros no tratar da matéria. Verifica também que quem participou da Câmara
Técnica percebeu que não faz sentido a manutenção da Resolução COMDEMA como está, portanto foi
construída uma proposta refletindo esta decisão da Câmara Técnica, dito isto colocou a minuta proposta da
Resolução COMDEMA nº 05/2020 que revoga a Resolução COMDEMA nº 01/2013 para votação.
Colocada a proposta de Resolução em deliberação e votação, restou aprovada por unanimidade de votos
dos Conselheiros. Item 3 Apresentação Plano de Manejo do Morro Boa Vista, por SAMA.UGA. A gerente
da Unidade de Gestão Ambiental, Fernanda Gabriela Wulff Fiore, agradece a oportunidade e faz uma
breve recordação das oficinas já ocorridas, junto a comunidade, bem como duas oficinas aberta
exclusivamente aos Conselheiros do COMDEMA, sendo que em ambas foi disponibilizado um formulário
de respostas para obter dados de planejamento. Em seguida Fernanda e Jeniffer passam a apresentar o item
de pauta conforme SEI (7770111). Após a apresentação o Presidente do Conselho comenta sobre o
sentimento positivo frente a este trabalho sendo observável a sinergia e energia de toda a equipe técnica e
servidores envolvidos no tema que grande significado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
pois este trabalho requer uma maturidade para ser devidamente apresentado, inclusive exigindo troca de
experiências com outras secretarias, portanto não deixa de agradecer essa equipe de trabalho que tratou o
tema de forma construtiva e respeitosa, citando nominalmente Fernanda, Jeniffer, Emília, Pryscilla e
Marcela pela dedicação mesmo em tempos de pandemia, bem como agradece às demais secretarias pelo
importante auxílio, destas destacam-se a SEHAB, SEPUD e SED. Não merecem menos agradecimentos os
Conselheiros que participaram e contribuíram com a matéria, bem como à Vice-presidente do
COMDEMA, Schirlene Chegatti que esteve a frente das discussões na Câmara Técnica além de seu
entendimento sobre as temáticas e recomendações tratadas no CONSEMA. Em seguida franqueia a
palavra aos Conselheiros para discussão do item de pauta. O Conselheiro Maurício Jauregui comenta que
houve participação de Conselheiros na realização das oficinas ao COMDEMA, mas verifica que cabem
maiores discussões em relação aos procedimentos de licenciamentos na área de amortecimento da Unidade
de Conservação, sendo que ocorrem conflitos entre o Plano de Manejo e a LOT de Joinville que são
cabíveis num alinhamento, portanto questiona se existe uma forma de tratar esse ponto mais a fundo ou se
caberia num segundo momento fazer novo estudo para o caso específico. O Presidente do Conselho
responde que foi dada atenção à LOT na construção desse Plano de Manejo, mas com algumas limitações
sem as quais não seria possível, exemplificando que ao contrário do que permitiria a LOT a construção de
um paredão iria descaracterizar o valor paisagístico da ARIE. Portanto buscou-se um meio termo
permissível para as zonas de amortecimento. Cita ainda que a SAMA recebeu uma série de sugestões a
partir das oficinas e que, a partir dessas sugestões, acolheu a LOT em diversas situações em que era
possível sem conflitar com os objetivos da Unidade de Conservação. Conclui que a apresentação feita e o
relatório como está, encontram-se em suas versões finais. Em seguida a Conselheira Maria Raquel
Migliorini de Mattos remete aos servidores elogiados pelo Presidente do Conselho, afastando o errôneo
senso comum da população de que funcionários públicos não são capacitados, complementando que estas
são profissionais extremamente capazes e que, quando lhes disponibilizado um ambiente de trabalho
desimpedido, trazem um trabalho de ótima qualidade como o que está apresentado. Em seguida Raquel
evidencia que no Boa Vista há uma questão de fragilidade que deve ser atentada, se trata das invasões
nessa UC, portanto questiona se no Plano de Manejo constarão ações preventivas e continuadas de
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fiscalização ou mesmo se seria cabível o cercamento da área para dificultar essa prática. O Presidente
explica que de fato essa já era uma preocupação na Secretaria, mas que contam com indicações pertinentes
do manual do ICMbio que foi tomado como base para a produção do Plano de Manejo, a partir desse
manual se tem como exemplo o desenvolvimento de ações específicas para cada Unidade de Conservação,
sendo que a forma de fiscalização é uma delas. Comenta em paralelo que no passado foi apresentado ao
Conselho um plano de fiscalização com especial enfoque nas Unidades de Conservação, contando com um
roteiro mais constante da fiscalização, a princípio na APA Serra Dona Francisca, mas podendo se estender
à ARIE do Boa Vista o que inclusive está previsto. Sobre a instalação de cercamento explica que foi
estudado com vistas à demarcação da UC, mas que não foi estabelecido como meio necessário para a
ARIE em debate. Fernanda complementa que no Plano de Manejo em discussão foi considerada a
elaboração de planejamentos posteriores a constituição da UC, mesmo porque pela visão da equipe seria
muito mais benéfico manter o conceito de planejamento aberto, e não pontual, para alcançar as diversas
necessidades de manutenção da UC, podendo o plano de fiscalização ser um deles. A Conselheira Cristina
Jandrey comenta que o prazo concedido para debater o assunto nas oficinas ficou muito curto, devendo ter
sido estendido para uma decisão mais acurada. O Presidente do Conselho comenta que se pretendia
apresentar esse plano antes, mas que com o advento da pandemia houve atraso nesse compartilhamento de
estudos, ainda assim o tempo foi bem aproveitado para trazer um estudo mais detalhado e certeiro, além
disso ressalta que o tema já é debatido há mais de um ano e meio. Em seguida sugere que seja oficiada a
Prefeitura Municipal de Joinville para acolher a recomendação do COMDEMA, por meio de uma moção,
cuja proposta passa a ser lida pelo Secretário Executivo do COMDEMA, Anton Giese Anacleto conforme
SEI (7770132). Colocada a Moção COMDEMA nº 01/2020 para deliberação, a qual não havendo
ressalvas restou aprovada por unanimidade de votos dos Conselheiros. Item 4 Apresentação Processos
Digitais, por SAMA.UAC. O Presidente do Conselho informa que o Secretário Executivo do COMDEMA
preparou uma apresentação para dar conhecimento a todos da nova proposta tecnológica, se trata
da iniciativa de digitalização dos Procedimentos Administrativos Ambientais - PAAs julgados pelo
colegiado de segunda instância. Em seguida passou a palavra para Anton que, antes de iniciar a
apresentação, salienta a importância do julgamento eficiente e célere dos PAAs e aponta haver uma equipe
atenta para garantir o seguimento correto dos processos e impedir incidência de eventuais prescrições.
Essa avaliação crítica dos processamentos é benéfica, construtiva, percebendo-se na atual agilidade com a
qual o COMDEMA julga os processos que lhe são remetidos se comparada a quantidade de processos
julgados de 2017 a 2020, resultando respectivamente em 24, 38, 76 e 60, sendo que este último resultado
se deu em 2020, um ano quase inativo devido o advento da pandemia. Para ilustrar informa que em
comparação ao ano de 2019 o ano de 2020 perdeu mais da metade das reuniões das Câmaras Técnicas e
ainda assim quase alcançou o resultado do ano anterior, sendo que nesta tarde haverá a reunião de mais
uma Câmara Recursal, portanto o número será ainda maior. Dito isto Anton afirma que não merecem
menos que os elogios da equipe os Conselheiros que se investiram e não pouparam esforços em receber e
julgar tamanha quantidade de processos cujo peso da responsabilidade muitas vezes excedia o peso das
sacolas que os carregavam, provando que a busca pelo julgamento legítimo dos processos é prioridade do
Conselho, inspirando a promover esse sentimento de responsabilidade e pertencimento, pois, segundo
Anton, a importância e responsabilidade de nosso trabalho não se adquire por lei, mas pelas ações dos
envolvidos. Portanto agradece a todos e parabeniza por essa conquista. Em seguida passa a apresentar
conforme SEI (7770172). O Presidente do Conselho agradece pela apresentação esclarecedora e evidencia
que no ano que vêm seria pertinente a realização de um treinamento para garantir uma migração de forma
adequada para esse meio digital. Sobre o Item 5 da pauta, informa que pelo avançado da hora não será
possível realizar a retrospectiva de 2020, mas que a pedido dos componentes poderá ser apresentada numa
próxima reunião. Também comenta sobre esses últimos dezoito meses em atuação na SAMA e
COMDEMA, agradecendo aos Conselheiros pela vivência e oportunidade, inclusive sentindo que cresceu
como pessoa e criou paixão por alguns temas da pasta, incluindo o envolvimento com o COMDEMA.
Verifica que os Conselheiros participaram de uma reconstrução que foi tomado como base o princípio da
governança, sendo construído um projeto que dê força às instituições para que os valores do coletivo não
fiquem abaixo dos individuais. O Presidente confirma se tratar da última reunião ordinária do Conselho
este ano, portanto agradece pela participação de todos e deseja um final de ano feliz e saudável para os
participantes e suas famílias, anotando que os efeitos da pandemia voltaram com força e todo cuidado é
necessário. Concedida a Palavra-livre, a Conselheira Schirlene Chegatti parabeniza o Presidente do
COMDEMA Caio Pires do Amaral pela agilidade e preocupação em retomar a regularidade das ações e
trabalhos em um ano tão conturbado, sendo que temos realmente importantes foram superados pelo
Conselho, se mostrando que se tratou de um ano de mudanças e evolução sentido neste colegiado.
Schirlene afirma que estamos todos enfrentando a pandemia com otimismo e devidos cuidados,
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sentimento que deverá ser levado para o ano que vem na construção das discussões com respeito às
pessoas e ao meio ambiente. Também agradece aos Conselheiros que apoiaram nos trabalhos da Câmara
Técnica que tratou todos os temas com muita energia e positividade, pois este é um Conselho que está aqui
há muitos anos e vem cumprindo sua função com qualidade e esmero, portanto parabeniza a todos
desejando boas festas e bom final de ano. Por fim o Presidente do Conselho agradece a presença de todos
os Conselheiros, declarando encerrada a reunião ordinária às doze horas e dez minutos, 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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