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O 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
suas alterações, tendo 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, com suas alterações, e, por intermédio de seu Plano de
Manejo, aprovado pelo Decreto nº 20.451, de 17 de abril de
2013.
Ata da Reunião do Conselho Gestor da APA Serra Dona
Francisca, realizada no dia 14/12/2021.

 

No décimo quarto dia do mês de dezembro 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 Jitsi Meet. Estiveram presentes os
Conselheiros(as) - mandato 2018-2020 (mandato prorrogado conforme Lei Complementar nº 557/2020):
Márnio Luiz Pereira, da SEPROT; José Mário Gomes Ribeiro, do CCJ; Felipe Romer Batista, da SEHAB;
Josimar Neumann, da SAMA.UGA; Ademir Sgrott, da AJM; Paulo Roberto Schulze, da ASBANVILLE;
Gabriel Wolfart, do SINDIPEDRAS; Manoel Luiz Vicente, da APROÁGUA; Daiane Paul, da CAJ; José
Mário, da ACR; Alinor Artmann, da AMEM; Hector Silvio, da EPAGRI; Luiz Maia, da SAMA.UDR;
Marieli Ciola, da SAS e Sandra Paterno, da AJAQ. Estiveram também presentes: José Augusto Neto,
SAMA.UAC; Vitor Mello Gomes, SAMA.UAC; Jacson Gil Carneiro, da ACEF; Rogerio Tamazia, da
ATERJ; Tarciso Janing, da ATERJ; André Turák, da AME Rio da Prata; Romy Dunzinger, ouvinte e Fábio
João Jovita, Presidente deste Conselho. A reunião teve como pauta: 1) Aprovação da Ata da Reunião de
09/11/2021; 2) Apresentações das Entidades para Ingresso no Conselho, por ACEF, AME e ATERJ;
3) Votação para escolha das Entidades que se candidataram, pelo Conselho; 4) Apresentação IQA, por
CAJ; 5) Sugestão de Pauta e Palavra Livre. O Presidente do Conselho, Fábio João Jovita, dá boas vindas e
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cumprimenta a todos os Conselheiros e demais ouvintes, iniciando a reunião. Seguindo a Pauta, item 1) o
Presidente Fábio Jovita coloca em aprovação a Ata da Reunião Plenária de 09/11/2021. Sem
questionamentos ou manifestações contrárias, a Ata foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros
presentes. Em continuidade a Pauta,  item 2) o Presidente Fábio Jovita passa a palavra ao Secretário do
Conselho, José Augusto de Souza Neto, para orientações gerais sobre a apresentação e escolha das
entidades que pretendem o ingresso nesse Conselho. José Neto cumprimenta a todos, agradece pela
oportunidade e expõe que conforme decisão na última reunião plenária, duas entidades foram excluídas do
Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca por serem faltantes aos trabalhos, (Associação de
Moradores do Rio Lindo e Diocese de Joinville - Paróquia Sagrado Coração de Jesus), abrindo espaço
para o ingresso de novos membros. Após regular processo de chamada, 3(três) entidades se candidataram
às duas vagas remanescentes e terão oportunidade de se apresentarem durante o tempo de cinco minutos
para cada entidade, relatando seus trabalhos desenvolvidos junto à Unidade de Conservação APA Serra
Dona Francisca; os motivos pelos quais pretendem ingressar no Conselho Gestor dessa Unidade e as
contribuições que essas Entidades poderão proporcionar aos debates, ações e atualizações do Plano de
Manejo dessa Unidade de Conservação. Após o término das três apresentações os Conselheiros terão a
palavra para eventuais questionamentos e dúvidas. A apresentação seguirá ordem alfabética, sendo as
seguintes entidades:
 1) ACEF - Associação Catarinense de Engenheiros Florestais
 2) AME - Associação dos Moradores da Estrada Rio da Prata
 3) ATERJ - Associação de Turismo Eco-Rural de Joinville
A votação se seguirá após as manifestações dos Conselheiros, momento em que será projetada uma
planilha com o nome dos pretendentes à ingressar, com voto aberto para escolha de duas das três
entidades, sendo automático o cômputo do resultado. O Secretário do Conselho, José Neto, passa a palavra
ao Sr. Jacson Gil Carneiro, da ACEF - Associação Catarinense de Engenheiros Florestais, para exposição
de sua entidade. Jacson Gil cumprimenta a todos, agradece pela oportunidade e relata, em suma, que é
Engenheiro Florestal, Especialista em Georeferenciamento, reside no interior da APA Serra Dona
Francisca e a associação que representa, ACEF Associação Catarinense de Engenheiros Florestais, deseja
contribuir com os trabalhos do Conselho Gestor da APA tendo alto grau de conhecimento e capacidade
técnica de avaliar e emitir pareceres aos diversos problemas aqui existentes. Jacson se coloca à disposição
ao crivo dos demais Conselheiros. Exposição seguinte, a palavra é concedida ao Sr. André Turák, da AME
Associação dos Moradores da Estrada Rio da Prata, para exposição de sua entidade. André Turák
cumprimenta a todos, agradece pela oportunidade e relata, em suma, que também reside no interior da
APA Serra Dona Francisca, que a AME Associação de Moradores do Rio da Prata está bem consolidada,
que visa trabalhos gerais para o bem da comunidade local através do estreito relacionamento com a Equipe
da Sub-Prefeitura Distrital de Joinville e com a Unidade de Desenvolvimento Rural (antiga Fundação 25
de Julho), auxiliando no mapeamento do controle dos borrachudos, e questões de preservação ambiental
estimulando a instalação nas residências locais de caixas de gordura, fossas filtro, e outros projetos
preservacionistas. André se coloca à disposição ao crivo dos demais Conselheiros. Por fim, a palavra é
concedida aos Srs. Tarciso Janing e Rogério Tamazia, da ATERJ Associação de Turismo Eco-Rural de
Joinville, para exposição de sua entidade. Rogério Tamazia cumprimenta a todos, agradece pela
oportunidade e relata, em suma, que é Presidente da ATERJ e Tarciso Janing é Vice-Presidente; que a
ATERJ tem 16 (dezesseis anos) de atividade e passa por um momento pujante, pós pandemia, conseguindo
avançar bastante em suas ações junto à Secretaria de Cultura de Joinville, prevendo um crescimento muito
grande no Turismo Rural em nosso Município, a ser desenvolvido de maneira sustentável, de maneira
inteligente. Tarciso Janing respalda as palavras de Rogério, complementando que a APA Serra Dona
Francisca é especial no potencial turístico que possui e por esse motivo sustentabilidade é a palavra de
ordem. Os representantes da ATERJ se colocam à disposição ao crivo dos demais Conselheiros. A palavra
foi franqueada aos Conselheiros, para demais esclarecimentos que desejarem sobre as entidades
candidatas. O Conselheiro  Hector, da Epagri, questiona a representatividade da ACEF no município de
Joinville, ao que Jacson responde que em Joinville cerca de 25(vinte e cinco) Engenheiros Florestais
fazem parte da Instituição. O Conselheiro Ademir Sgrott, da AJM, questiona a participação da ATERJ em
programas de educação ambiental, pelo que o Sr. Rogério e Sr. Tarciso informam que seus associados tem
participado ativamente do programa Viva Ciranda, que desperta pedagogicamente essa consciência à
crianças. Encerradas as manifestações, em continuidade a Pauta,  item 3) a Secretaria do Conselho projeta
a planilha para votação livre e democrática, com apuração automática dos votos das entidades,
finalizando-se o seguinte resultado:



 VOTAÇÃO ENTIDADES EM 14/12/2021 1 2 3
  ACEF ATERJ AME
1 CAJ - Cia Águas de Joinville X X  
2 EPAGRI - Empresa Pesquisa Agropec Extensão Rural  X X
3 IMA-SC - Instituto Meio Ambiente    
4 PM AMBIENTAL - 1º Pelotão 2ª Cia 1º BPMA    
5 SAMA.UDR - Sec Agric Meio Ambiente (Desenv Rural)  X X
6 SAMA.UGA - Sec Agric Meio Ambiente (Gest Ambient) X X  
7 SAMA.UNF – Sec Agric Meio Ambiente (Fiscalização)    
8 SAS – Sec Assistência Social X X  
9 SECULT - Sec Cultura e Turismo    

10 SED - Sec Educação (Educação Ambiental)    
11 SEHAB – Sec Habitação  X X
12 SEPROT - Sec Proteção Civil (Def. Civil) X X  
13 SEPUD - Sec Planejamento Urbano (SIDE)    
14 Subprefeitura Distrital da Região Oeste    
15 Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba    
16 ACR – Assoc Catarinense de Empresas Florestais X X  
17 AEA Babitonga – Assoc Engenheiros Agrônomos Babitonga    
18 AJAQ - Assoc Joinvillense de Aquicultores  X X
19 AJM - Assoc Joinvillense de Montanhismo X X  
20 AMABQ – Assoc de Moradores do Alto e Baixo Quiriri    
21 AMEM - Assoc de Moradores da Estrada Mildau X  X
22 (excluída) AMRL – Assoc de Moradores do Rio Lindo    
23 APIVILLE - Assoc Joinvillense de Apicultores    
24 APROÁGUA - Assoc Proprietários Rec. Hidrícos  X X
25 ASBANVILLE - Assoc Bananicultores Joinville  X X
26 CCJ - Comitê Bacias Hidrográficas X  X
27 (excluída) DIOCESE Joinville – Paróquia Sagrado Coração    
28 ROTARY - Comissão Rotária Defesa da Água    
29 ISARP - Inst. Sociambiental Rio dos Peixes    
30 SINDPEDRAS - Sind. Ind. Extração Pedreiras X X  
 TOTAL 9 13 8

A Plenária homologa e dá posse, para fins de integrarem o Conselho Gestor da Unidade de Conservação -
APA Serra Dona Francisca, as entidades ACEF - Associação Catarinense de Engenheiros Florestais e
ATERJ - Associação de Turismo Eco-Rural de Joinville, parabenizam os novos membros, assim como
saúdam a AME - Associação dos Moradores da Estrada Rio da Prata pela participação no pleito,
incentivando que continuem presentes aos trabalhos, eis que a ausência de seus membros é que provoca
essa movimentação de renovação dos quadros desse Conselho. O Conselheiro Alinor, da AMEM incentiva
a ampla participação aos trabalhos no Conselho para que tenhamos qualidade nos debates e crescentes
contribuições nas soluções dos problemas que são propostos. O Conselheiro Manoel, da Aproágua reforça
que as reuniões são públicas e são bem-vindos todos os que desejarem participar dos debates. O
Conselheiro Josimar, da SAMA.UGA parabeniza a todos os Conselheiros pela serenidade no trato das
proposições que aqui são feitas e respalda a ampla participação das entidades locais nesse Conselho,
disponibilizando também o atendimento na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente nas demais
tratativas que se fizerem necessárias. Prosseguindo a Pauta,  item 4) Apresentação IQA, por CAJ, o 
Secretário do Conselho Gestor da APA, José Neto, passa a palavra para a Conselheira Daiane Paul, da



CAJ, que cumprimenta a todos, agradece pela oportunidade e inicia a apresentação referenciando as
vazões do Rio Cubatão e Rio Piraí e seus índices de qualidade, conforme relatório anexo à presente Ata. O
Conselheiro Manoel, da Aproágua disse que a apresentação restou prejudicada pela qualidade do som, e
solicitou que fosse enviado o Relatório no Grupo da APA, ao que foi protificado pela Conselheira Daiane.
Último item de Pauta, item 5) Sugestão de Pauta e Palavra Livre: O Conselheiro Manoel, da Aproágua,
tece sugestões sobre algumas questões que em seu conceito deixaram a desejar neste ano de 2021; que
apesar dos desencontros por não ter sido possível a realização presencial das Plenárias, as ações de
desassoreamento dos Rios em discussão há três anos, ainda não foram executadas; que para essa
temporada de Verão não se preparou quaisquer ações de educação ambiental ou placas de advertência aos
banhistas; que não se culpe a pandemia pela ausência dessas ações que deveriam estar em pauta desde os
meses de setembro e outubro para apresentação às Associações locais e infelizmente não foram feitas; que
aguarda retorno da Cia Águas de Joinville sobre as ações emergenciais de desassoreamento; deseja, por
fim, boas festas a todos os presentes nessa reunião. O Conselheiro Ademir, da AJM, também deixa seus
questionamentos sobre o planejamento das ações de Verão no interior da APA, em especial o controle de
acessos aos rios, à educação ambiental, à disponibilização de banheiros químicos e colocação de novas
Placas na APA, eis que as placas existentes estão deterioradas. O Conselheiro Hector, da Epagri respalda
as palavras dos Conselheiros Manoel e Ademir, reforçando que o desassoreamento é necessário conforme
já feito estudos e relatórios nesse Conselho. Hector também se manifesta sobre melhorias na divulgação e
exposição do programa PSA Pagamentos por Serviços Ambientais, ante à resistência de alguns produtores
em participar dessa modalidade, devendo ser incentivada a simulação, desmistificando e atraindo mais
interessados, sendo certo que o programa é necessário à manutenção da qualidade e da preservação da
APA. Hector finaliza desejando boas festas a todos os presentes. O Conselheiro Alinor, da AMEM se
manifesta sobre reforçar a educação ambiental de reciclagem do lixo doméstico.  O Conselheiro Márnio,
da SEPROT, ressalta o vandalismo dos turistas que buscam as margens dos rios, e informa que foram
colocadas algumas placas dos Bombeiros Voluntários informando que não há no local Guarda-Vidas; que a
SEPROT organizará rondas de blitz educativas nesses locais a partir do mês de janeiro; que foi
encaminhado à SEINFRA determinações sobre o desassoreamento do Rio Cubatão com supervisão da
CAJ; finaliza desejando boas festas a todos os presentes. O Conselheiro Josimar, da SAMA.UGA, expõe
sobre as manifestações anteriores que a necessidade das placas de sinalização está devidamente mapeada e
que a Prefeitura está organizando uma compra global de placas através da SECOM; destaca a importância
da educação ambiental efetiva nas escolas e no município como um todo; finaliza desejando boas festas a
todos os presentes. Não havendo mais contribuições ou manifestações, o Secretário do Conselho, José
Neto agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião às 20h30, sendo extraída a presente Ata,
assinada pelo Presidente do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca, Fábio João Jovita, após
aprovação dos demais Conselheiros.
 
José Augusto de Souza Neto
Unidade de Apoio aos Conselhos
 
Vitor Mello
Unidade de Apoio aos Conselhos
 
Fábio João Jovita
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 Fabio Joao Jovita, Secretário (a), em
09/02/2022, às 16:38, 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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