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ATA SEI

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

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA SERRA DONA FRANCISCA

 

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, e
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, e 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 Ordinária do Conselho Gestor da APA Serra Dona
Francisca, realizada no dia 08/02/2022.

 

No oitavo dia do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e quinze minutos, superado o
quórum regimental para início das atividades do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca, realizada no auditório
da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Unidade de Desenvolvimento Rural (SAMA.UDR), na Rodovia SC
418, Km 03, nº 271, Distrito de Pirabeiraba, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina. Estiveram Presentes os
Conselheiros(as) - mandato 2022-2023 (conforme Decreto nº 45.022, de 20 de dezembro de 2021): Daiane Paul
Nunes, da CAJ; Hector Silvio Haverroth, da EPAGRI; Luiz Carlos Moreira da Maia, da SAMA.UDR; Josimar
Neumann, da SAMA.UGA; Marieli Ciola Kapfenberger, da SAS; Felipe Romer Batista, da SEHAB; Márnio Luiz
Pereira, da SEPROT; Jonas Pykocz, da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba; Anselmo Benvindo Cadorin, da AEA
Babitonga; Alcides Bergmann, da AJAq; Ademir Sgrott, da AJM; Marli Fleith Sacavem, da AMEM; Rogério Tamazia,
da ATERJ; Vilson Jacó Witt, da APIVILLE; Manoel Luiz Vicente, da APROAGUA; Jacson Gil Carneiro, da ACEF e
Gabriel Klein Wolfart, do SINDIPEDRAS. Estiveram também presentes: José Augusto Souza Neto, SAMA.UAC;
Edvaldo Pinheiro Cunha, da SAMA.UDR; da AMEM Alinor Artmann, Nivaldo Fleith Sacavem, e os Ouvintes Janete
de Vargas e Vonildo. A reunião teve como Pauta: 1) Aprovação da Ata da Reunião de 14/12/2021; 2) Recondução ou
Eleição de Vice-Presidente do Conselho, para o atual mandato; 2.1) Delegação da Presidência à Agente da SAMA,
Gerente Responsável pelas Unidades de Conservação (UCs); 2.2) Explanações Conselheira Marli Sacavem, da
AMEM; 3) Plano de Manejo Rolf Colin, por SAMA.UGA; 4) Apresentação IQA, por CAJ; 5) Sugestão de Pauta e
Palavra Livre. O Secretário Executivo do Conselho, José Augusto de Souza Neto, dá boas vindas e cumprimenta a
todos os Conselheiros e demais ouvintes, iniciando a reunião. Antes de dar sequência à Pauta, o Secretário Executivo
do Conselho justifica a ausência do Presidente do Conselho, Fábio João Jovita, nessa reunião. Primeira Pauta,
1) Aprovação da Ata da Reunião de 14/12/2021, o Secretário Executivo do Conselho coloca em aprovação referida
Ata. Sem questionamentos ou manifestações contrárias, a Ata da Reunião realizada em 14/12/2021 foi aprovada pelos
Conselheiros presentes. Segunda Pauta,  2) Recondução ou Eleição de Vice-Presidente do Conselho, para o atual
mandato, o Secretário Executivo do Conselho registra que os quadros atuais desse Colegiado  já se encontram
nomeados por Decreto e discorre a respeito da importância do Vice-Presidente do Conselho, que será posto em
votação, questionando aos presentes se algum dos Conselheiros gostaria de lançar sua candidatura ao
cargo. A Conselheira Marli Fleith Sacavem, da AMEM, sendo a única que se prontificou ao encargo foi escolhida por
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aclamação para a função de Vice-Presidente do Conselho Gestor APA Serra Dona Francisca. O Secretário Executivo
do Conselho passa então a condução da reunião para a Vice-Presidente do Conselho, Marli Fleith Sacavem. Seguindo
a Pauta, 2.1) Delegação da Presidência à Agente da SAMA, Gerente Responsável pelas Unidades de
Conservação (UCs), o Secretário Executivo do Conselho, José Augusto de Souza Neto, expõe que o Secretário da
SAMA, Fábio João Jovita, não pôde estar presente na reunião por incompatibilidade de agendas. Nesse sentido, o
Secretário da SAMA propõe delegar a Presidência do Conselho Gestor ao Gerente das Unidades de Conservação,
Conselheiro Josimar Neumann. Os Conselheiros são esclarecidos acerca da legalidade dessa nomeação. O Conselheiro
Ademir Sgrott, da AJM questiona se essa nomeação terá a mesma força que o Secretário da SAMA tem como
Presidente do Conselho. O Conselheiro Manoel Vicente, da APROÁGUA levanta a questão se o Regimento Interno
não indicaria que a Presidência do Conselho Gestor seria função do Secretário da SAMA, e caso positivo, tal questão
terá que ser revista regimentalmente. Demais dúvidas são sanadas pelo Secretário Executivo do Conselho. O
Conselheiro Anselmo Benvindo Cadorin, da AEAB observa a relevância dos assuntos discutidos pelo Conselho Gestor
da APA Serra Dona Francisca para essa região de Joinville e ressalta a importância da presença do Secretário da
SAMA, Fábio João Jovita nas reuniões do Conselho. A Vice-Presidente do Conselho, Marli Sacavem corrobora com a
fala do Conselheiro Anselmo. A proposta de Delegação da Presidência fica então suspensa, até a próxima Reunião
Ordinária, a ser realizada no dia 12 de abril de 2022, momento em que será discutida com a presença do Secretário da
SAMA, Fábio João Jovita. Antes de seguir o próximo item da pauta, é feita a apresentação das novas entidades a
integrarem o Conselho. O Conselheiro Rogerio Tamazia, Presidente da ATERJ, se apresenta e explana sobre a entidade
que ele representa com visão no turismo rural. O Conselheiro Jacson, da ACEF, se apresenta a todos e explana sobre as
contribuições que sua entidade trará ao Conselho. Os demais Conselheiros se apresentam e dão boas-vindas ao novos
Conselheiros. Seguindo a Pauta, 2.2) Explanações Conselheira Marli Sacavem, a agora Vice-Presidente do
Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca inicia sua fala abordando a frequência das entidades nas assembleias e
propondo a remoção das entidades que faltem muito, visto que há outras entidades interessadas em participar do
Conselho. Sanadas dúvidas a respeito da quantidade de faltas consecutivas e totais que o regimento interno permite,
ficou a sugestão de todo início de reunião ser apresentado aos conselheiros a lista de presença das entidades para
acompanhamento. Quanto as entidades governamentais, não havendo a possibilidade de troca do Órgão foi sugerido
que a chefia imediata seja informada sobre as ausências e que o representante daquele Órgão junto ao Conselho seja
substituído. A Conselheira Marli também solicitou que as documentações das entidade não-governamentais sejam
exigidas para atestarem a regularidade de suas atuações junto à comunidade. Ressaltou a importância das entidades se
adequarem quanto a sua organização e representatividade. O Secretário Executivo do Conselho ficou de realizar a
comunicação via e-mail para que todos possam adequar suas documentações. O Conselheiro Felipe Romer, da
SEHAB,  contribui no sentido que o Conselho deva fortalecer suas ações de maneira que tenha maior visibilidade. O
Conselheiro Gabriel Wolfart, do SindPedras questiona se seria possível o Conselho Gestor ter uma representação junto
ao Comdema, ao que foi observado que o Conselho já possui alguns membros que também fazem parte do Comdema.
A Conselheira Marli solicitou que fosse criado um grupo no WhatsApp com todos os Conselheiros e Suplentes. A
Conselheira Marli também sugeriu a criação de um grupo de trabalho para analisar lotes que tiveram parcelamentos
irregulares antes da criação da APA e que se encontram atualmente com problema em relação a ligação de energia
elétrica pela CELESC. O Conselheiro Josimar Neumann compartilhou que a SAMA em conjunto com a CAJ e
SEHAB fizeram um trabalho com a CELESC prevendo a ligação de energia elétrica, de maneira geral, e a conclusão
desse trabalho foi de que o documento que libera a ligação de energia elétrica é o alvará de construção. Outro
documento que a CELESC e a CAJ aceitam para realizar a ligação é o documento de regularização fundiária. O
Conselheiro Josimar sugeriu analisar casos isolados para entender o porquê de não possuir, talvez, alvará de
construção. Continuando, a Conselheira Marli faz exposição dos grupos de trabalho criados desde o ano 2013. É
abordado o tema das judicializações dentro da APA Serra Dona Francisca, ao que, a Conselheira Marli propõe que seja
solicitado à (PGM) Procuradoria Geral do Município, informações sobre o que está judicializado e como estão os
andamentos desses processos, para na medida do possível contribuirmos com a celeridade dos mesmos. Colocada a
questão em deliberação, foi aceito por unanimidade dos Conselheiros, devendo a Secretaria Executiva expedir Ofício à
PGM solicitando informações sobre os Processos Judicializados existentes na APA Serra Dona Francisca. A
Conselheira Marli continua suas colocações sobre a mudança dos perímetros dentro da APA Serra Dona Francisca, ela
dá como exemplo a alteração de propriedades antes consideradas agrícolas, sendo urbanizadas. O Conselheiro
Felipe Romer Batista, da SEHAB, complementa explicando que a regularização fundiária pode ser rural ou urbana,
desde que as propriedades rurais tenham características urbanas. Encerrados os debates e manifestações, segue
a Pauta, 3) Plano de Manejo Rolf Colin, com exposição do Conselheiro Josimar Neumann sobre o Parque Rolf
Colin,e os andamentos  de seu Plano de Manejo, contratado pela CAJ e com acompanhamento técnico pela SAMA. A
empresa contratada já passou por algumas etapas e irá apresentar a versão final da minuta para aprovação. O
Conselheiro Josimar, em nome da SAMA, sugere a criação de um grupo de trabalho ou uma câmara técnica para
discutir sobre esse plano de manejo e talvez na próxima plenária fazer a aprovação desses trabalhos. Houve o
questionamento se seria propício fazer uma sessão extraordinária, ao que o Conselheiro Josimar respondeu que não vê
necessidade, já que a entrega do plano de manejo está previsto para março e a próxima sessão ocorrerá em abril. A
Vice-Presidente do Conselho coloca em votação a criação do grupo de trabalho para analisar a minuta do plano de
manejo do Parque Rolf Colin, o que foi aprovado por unanimidade. O Secretário Executivo do Conselho diz que irá
enviar por e-mail, para que os Conselheiros interessados em fazer parte desse grupo de trabalho possam se manifestar.
Pauta, 4) Apresentação IQA, a Conselheira Daiane Paul Nunes, da CAJ apresentou os resultados dos monitoramentos
da CAJ referente ao mês de Janeiro/2022, sobre a vazão e a qualidade de água dos Rios Cubatão (IQA 76,49) e Piraí
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(IQA 70,57). A respeito dos agrotóxicos não foi detectado nenhum índice. Cobre foi detectado em baixas
concentrações, valor bem abaixo do previsto pela legislação. A Conselheira Daiane projetou fotos dos trabalhos de
desassoreamento em alguns pontos de rios da APA, relatando que a CAJ concluiu que os trabalhos de desassoreamento
necessitam ser contínuos e indica que o Conselho Gestor análise a possibilidade de elaboração de um plano de
manutenção nessas calhas. A Vice-Presidente do Conselho, Marli Sacavem propõe reunião extraordinária para análise
dos estudos contratados pela CAJ junto à empresa HIDROSAN e outros estudos feitos pelo IMA, para análise e
posterior elaboração de um plano de manutenção de desassoreamento das calhas dos rios, na APA Serra Dona
Francisca, o que foi aceito por todos os Conselheiros. Último item de Pauta, 5) Sugestão de Pauta e Palavra Livre:
O Conselheiro Márnio, da SEPROT,  falou sobre a "Operação Rota das Águas" que é uma ação conjunta da PMJ com
órgãos da segurança. A Conselheira Marli ressalta a importância de projetos nesse sentido e enfatiza que esse tipo de
ação precisa estar dentro das políticas da prefeitura. A Conselheira Daiane, da CAJ, coloca a entidade a disposição para
colaborar com a ação de blitz educativa. O Conselheiro Márnio continua sua fala, agora sobre a "Operação Serra
Segura", que ocorre com a colaboração de vários órgãos municipais, estaduais e federais na Serra Dona Francisca. O
Conselheiro Rogério Tamazia, da ATERJ, deixa sua opinião favorável em haver orientação e educação sobre o uso de
locais públicos como os rios, porém é contra que haja o incentivo dessa modalidade. Para ele deve-se fomentar que o
munícipe faça uso de locais privados para esse tipo de lazer. O Conselheiro Anselmo, da AEA Babitonga fala sobre a
diferença de Invasão Rural e Turismo Rural e fica a idéia de se pensar em um grupo para trabalhar essa questão. O
Conselheiro Anselmo também sugeriu a alteração do cronograma de reuniões para que houvesse encontro a cada 45
dias. Não havendo mais contribuições ou manifestações, o Secretário Executivo do Conselho, José Augusto de Souza
Neto agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião às 21h00, 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 
 

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 21/03/2022, às
14:24, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código
verificador 0011950841 e o código CRC 9429BE67.
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