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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CONSELHO GESTOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA SERRA DONA FRANCISCA

 

A Presidente do Conselho Gestor da APA Serra Dona
Francisca, faz saber: O Sistema Nacional de Unidades de
Conservação - SNUC, Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de
2000, dispõe sobre os critérios de criação, implantação e
gestão das unidades de conservação. A Área de Proteção
Ambiental - APA Serra Dona Francisca por suas
características naturais relevantes, foi instituída pelo Decreto
nº 8.055, de 15 de março de 1997. O Conselho Gestor da Área
de Proteção Ambiental - APA Serra Dona Francisca, foi
criado pelo Decreto nº 12.423, de 01 de junho de 2005, com
função de deliberar a respeito da administração dessa Unidade
de Conservação, conforme seu Regimento Interno, Decreto nº
31.936, de 11 de junho de 2018, e por intermédio de seu
Plano de Manejo, aprovado pelo Decreto nº 20.451, de 17 de
abril de 2013.
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Gestor da APA
Serra Dona Francisca, realizada no dia 09/02/2021.

 

No nono dia do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze minutos,
superado o quórum regimental para início das atividades do Conselho Gestor da APA Serra Dona
Francisca em sessão plenária virtual por meio da plataforma GoogleMeet. Estiveram Presentes os
Conselheiros(as) - mandato 2018-2020 (mandato prorrogado conforme Lei Complementar nº 577/2020):
Marli Sacavem da AMEM; Marnio Luiz Pereira da SEPROT; Newton Wilson Rodrigues, da SEPROT;
Luiz Casas, da SECULT; Vitor Oliveira, da Sub Pirabeiraba; Fernanda Gabriela Wulff Fiore, da
SAMA.UGA; Dione Nery Cavalcanti, da EPAGRI; Gabriel Klein Wolfart do SINDIPEDRAS; José
Augusto de Souza Neto, do ROTARY; Anselmo Benvindo Cadorin, da AEA Babitonga; Paulo Schulze da
ASBANVILLE; Marianne Hugen Salomone, do ISARP; José Mario Gomes Ribeiro, do CCJ; João Paulo
Freisleben, da APIVILLE; Manoel Luiz Vicente, da Aproagua; Ademir Sgrott, da AJM; Osmar Leon Silivi
Jr. da SEHAB; Marieli Kapfenberger, da SAS; Luiz Carlos Moreira Maia, SAMA.UDR. Estiveram
presentes também: Anton Giese Anacleto, da SAMA; Thallan Rocha, da SAMA; Rafael Sanchez, da CAJ;
Vilson Witt, da APIVILLE; Elaine Neitzel, da AMABQ; Evanguelos Cabral, da Coopersalles; Ketlin
Giesel, ouvinte; Karina Hubener Fischer, ouvinte; e Schirlene Chegatti, da SAMA - Presidente do
Conselho Gestor. A reunião teve como pauta: 1) Aprovação Ata Reunião 08/12/2020; 2) Apresentação
Entidades e Conselheiros; 3) Programa de Embelezamento e Desburocratização, por SAMA;
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4) Apresentação IQA, por CAJ; e 5) Palavra Livre. A Presidente do Conselho Gestor cumprimenta todos
os conselheiros e dá inicio a reunião. Considerando a pertinência de criar um entrosamento inicial, a
Presidente do Conselho Gestor solicita iniciar as atividades com o item 2 da pauta, Apresentação das
Entidades e Conselheiros. Para melhor andamento das reuniões do Conselho Gestor as entidades
presentes, por meio dos seus representantes realizaram uma pequena apresentação, identificando a sua
entidade e os seus representantes. As entidades apresentadas foram a AJM, pelo seu representante Ademir
Sgrott; ROTARY/CORDA, por José Augusto Souza Neto; EPAGRI, por Dione Nery Cavalcanti
Beneveutti; APROAGUA, por Manoel Luiz Vicente; SECULT, por Luiz Casas; SAS, por Marieli
Kapfenberger; SEPROT, por Márnio Luiz Pereira; CCJ, por José Mário Gomes Ribeiro; SAMA.UGA, por
Fernanda Gabriela Wulff Fiore; SINDIPEDRAS, por Gabriel Klein Wolfart; APIVILLE, por João Paulo
Freisleben; AMEM, por Marli Sacavem; Subprefeitura de Pirabeiraba, por Vitor Oliveira; AEAB, por
Anselmo Benvindo Cadorin; ASBANVILLE, por Paulo Schulze; ISARP por Marianne Hufen
Salomone. A Presidente agradece a todos, assim dá continuidade a reunião plenária. Passando para o item
3 da pauta, a Presidente do Conselho passa a apresentar os dois grandes programas iniciais de governo, de
Embelezamento da cidade e Desburocratização dos procedimentos administrativos. Anota primeiramente
que a equipe foi escolhida sob critérios técnicos justamente para poder fornecer o suporte necessário e
efetivo para que estes programas se tornem uma realidade na cidade de Joinville, portanto apresenta a
diretoria da SAMA que está a frente destes objetivos, formada por Ana Luisa Rizzatti da Costa e Luiz
Anselmo Merlin Tourinho. A Conselheira Ana Rizzatti começa comentando sobre sua frente que
consiste no licenciamento, abertura de empresa e fiscalização, apontando que a primeira missão está em
formar grupos de trabalho para realizar o mapeamento dos procedimentos internos para que sejam
apresentadas propostas de melhorias com o fim de simplificar os processos e remover gargalos na
tramitação, de forma que se tornem mais simplificado, tanto para quem faz as análises internas quanto
para os contribuintes usuários dos serviços públicos. Verifica que neste mapeamento inicial toda
contribuição é bem vinda, não apenas dos agentes da administração, mas também dos Conselheiros e
representantes da sociedade civil organizada para conhecer essa indispensável percepção externa da
administração. A Presidente do Conselho complementa sobre a importância dessa visão externa da
Secretaria, que consiste em usuários dos serviços públicos, para receber sugestões com o fim de otimizar
os processos de forma pontual e padronizar os processos inclusive com o fim de não gerar dupla
interpretação. Afirma a máxima de que "a regra tem que ser clara", tanto para os que estão envolvidos
internamente quanto para os que são de fora. Avalia que o legislativo será importante para concretizar
algumas mudanças, mas que no que for possível serão realizados aprimoramentos internos no escopo do
programa. Outro programa de importância é o de embelezamento da cidade, para estar a frente desta
questão informa que foi selecionado o Sr. Luiz Anselmo Merlin Tourinho por meio do teste de seleção do
governo, com o fim de cuidar das questões relacionadas a agricultura local e no resgate de seus valores,
principalmente no que concerne à agricultura familiar, portanto concede a palavra para Luiz. O
Conselheiro Luiz Anselmo é engenheiro agrônomo e vem atuando na área ambiental há muito tempo,
principalmente na cidade de Curitiba, mas que agora foi selecionado para por em prática seus
conhecimentos na cidade de Joinville, com enfoque na Unidade de Desenvolvimento Rural e na Unidade
de Praças e Parques, de onde partem os estudos e contribuição para o embelezamento de diversas áreas
públicas, com especial atenção aos parques e praças. Evidencia que a intenção do embelezamento é de
resgatar a imagem do Município novamente como Cidades das Flores. Outra gerência que está sob sua
responsabilidade é do Centro de Bem Estar Animal, o qual existe uma demanda para a proteção dos
animais, principalmente aqueles que se encontram em situação de abandono. A Presidente agradece e
ressalta que ainda é o inicio do governo, porém demonstrando esforços para contribuir com o
desenvolvimento da cidade, tanto na área urbana quanto na área rural. No item 4 da pauta foi realizada a
apresentação do IQA, por CAJ; conforme anexo SEI (8294757). Com a palavra Rafael Sanches da CAJ,
ele aproveita e faz a apresentação da entidade e dos representantes da CAJ. Terminada a apresentação, a
Presidente abre o espaço para eventuais dúvidas dos conselheiros. Não havendo dúvidas retorna para o
primeiro item da pauta, pela aprovação da Ata de reunião do dia 08/12/2020, a qual não havendo
ressalvas restou aprovada por unanimidade. O Conselheiro Ademir faz um breve apontamento sobre o
registro da última reunião, comentando que foi solicitado uma listagem de todos os empreendimentos
instalados na região da APA. A Presidente do Conselho verifica a possibilidade de se obter esta listagem
junto aos diretores e reserva para que seja apresentado em uma próxima reunião. Seguindo para o item
5 Palavra Livre; A Conselheira Marianne informa que na entidade ISARP houve a troca de diretoria, assim
solicitando cerca de 20 minutos para apresentar a nova diretoria para o Conselho na próxima reunião. A
Presidente concorda e solicita que seja enviado um e-mail para a Secretaria Executiva para que seja
incluído na pauta da próxima reunião. O Conselho Ademir relembra que no ano de 2019 tiveram duas
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apresentações, tanto da AJM quanto da Policia Militar Ambiental e em 2020 teve da AEA Babitonga e foi
bastante proveitosa para conhecer as entidades. Ademir, João Paulo e Marli concordam em existir alguns
temas importantes a serem tratados e resolvidos junto ao Conselho Gestor, apontando problemas relativos
à invasão de áreas protegidas e falta de autorizações, necessidade de uma fiscalização mais atenta,
inclusive em finais de semana, contando com o reforço no pórtico do Quiriri e a retomada dos trabalhos e
urgência no desassoreamento dos rios locais. Em suma aponta-se que estas questões prejudicam a
segurança dos moradores locais, bem como dificultam um aproveitamento maior do turismo rural. O
representante da SECULT, Luiz Casas, concorda com os Conselheiros e afirma que a SECULT pretende
consolidar um plano de trabalho com a SAMA para garantir um melhor uso dos recursos da APA, com
especial atenção ao turismo rural, tanto em ações conjuntas dos dois órgãos no pórtico do Quiriri quanto
na valorização dos produtores locais. Manoel reforça a necessidade de estudar a questão dos
desassoreamentos, apontando que este é um trabalho que há anos veio sendo debatido e não houve
resolução até então. A Presidente do Conselho expõe ter recebido esta demanda e avalia que o assunto
necessita de resolução, portanto afirma que se debruçará sobre o tema, também concorda com os
comentários de que os problemas precisam ser resolvidos um por vez, com enfoque, acreditando que o
ideal seria a realização de mais reuniões extraordinárias ou até mesmo o debate dos temas em Câmaras
Técnicas conforme necessidade, reforça que a demanda de mais reuniões surgiu de uma sugestão da AEA
Babitonga. A Conselheira Dione, em atenção às palavras de Luiz, informa que existe o "CAR" que é
realizado em sua maioria por um técnico da UDR para agricultura familiar. Tem um bom número de
cadastros e esses dados podem ser consultado diretamente no site do CAR e esses técnicos podem
informar a situação. Aproveitando a palavra, comunica que A Epagri realizará a Feira Sabor Rural no
Shopping Müeller meses de maio e outubro durante 2 a 3 dias com o objetivo de aproximar a cidade do
meio rural e divulgar atrativos da região. A Presidente agradece o convite e cita que adora os produtos
rurais. Dione ainda informa que a própria Unidade de Desenvolvimento Rural da SAMA que consolidou
aos finais de semana as feiras na Casa Krüger exaltando o excelente trabalho e também relembra que
temos uma associação dos produtores de flores ornamentais que realizam um ótimo trabalho. Ketlin
moradora da região da APA e informa que no ano passado encaminhou um ofício quanto o cancelamento
do fórum de eleição, como ficou sem resposta, solicita a nova Presidente se possível ter um retorno quanto
a esse ofício. A Presidente do Conselho confirma que buscará o documento para estudar a solicitação e
devidamente respondê-la. Por fim a Presidente do Conselho Gestor agradece a presença de todos
e declara encerrada a reunião, às vinte e uma horas e vinte minutos, sendo extraída esta Ata, a qual foi
lavrada e assinada por Anton Giese Anacleto, da SAMA.UAC e assinada pela Presidente do Conselho
Gestor da APA Serra Dona Francisca, Schirlene Chegatti, após aprovação dos demais Conselheiros.
 
Schirlene Chegatti
Presidente do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca
 
**A gravação em áudio desta reunião se encontra arquivada na Unidade de Apoio aos Conselhos
(SAMA.UAC)

Documento assinado eletronicamente por Schirlene Chegatti, Secretário (a), em
26/04/2021, às 11:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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