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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 em 07/06/2022.
 

No sétimo dia do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e dez 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 01/01/2022 à 31/12/2023 (conforme Decreto nº 45.022, de 20 de dezembro de 2021):
Josimar Neumann, Presidente do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca; Luiz Carlos Moreira da Maia,
representando a SAMA.UDR; Anselmo Benvindo Cadorin, representando AEABabitonga; Ademir Sgrott,
representando AJM; Marli Fleith Sacavem, representando  a AMEM - Associação de Moradores da Estrada Mildau;
Manoel Luiz Vicente, representando APROAGUA; Jacson Gil Carneiro, representando ACEF; Gabriel Klein Wolfart,
representando SINDIPEDRAS; José Mário Gomes Ribeiro, representando o CHBB; Daiane Paul Nunes,
representando a CAJ - Companhia Águas de Joinville; Tarciso Jannig, representando a ATERJ; Felipe Romer
Batista, representando a SEHAB - Secretaria da Habitação; Diego Soares, representando a SECULT - Secretaria da
Cultura; Sarah Sabrina Leal Francisco, representante da SAMA.UNF; Alcides Bergmann, representante da
AJAQ; Jonas Pykocz, representante da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba; Paulo Roberto Schulze, representante
da ASBANVILLE - Associação dos Bananicultores de Joinville; João Paulo Freisleben, representante da APIVILLE;
e Marieli Ciola Kapfenberger, representante da SAS - Secretaria da Assistência Social. Estiveram também presentes:
Fábio João Jovita, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente; José Augusto de Souza Neto, Secretário do Conselho
Gestor da APA Serra Dona Francisca; Karina Hübener Fischer, do Britador Hübener; Patricia Helena Eggert Karnopp,
da CAJ; Mauri Oládio Júnior, da Ecominer; Ketlin Giesel, da Quinta das Bromélias; Jairo Dias, da Quinta das
Bromélias, e, Nivaldo Fleith Sacavem, da AMEM. A reunião teve as seguintes Pautas: 1) Aprovação da Ata da
Reunião de 12/04/2022; 2) Presidência - Delegação de Competência; 3) Vice-Presidência, Exposição de Motivos;
4) Apresentação SEINFRA - Ações de Desassoreamento Rios da APA; 5) Resolução APA-SDF Nº 01/2022
"Atividades Baixo Impacto"; 6) Apresentação CAJ - IQA Rios Cubatão, Piraí; 7) Sugestão Pauta e Palavra Livre.
Iniciando a reunião  José Augusto de Souza Neto, Secretário do Conselho da APA, cumprimentou a todos os
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presentes, projeta em tela os documentos pertinentes à reunião para acompanhamento dos presentes, e informa que o
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Fábio João Jovita está a caminho, porém irá se atrasar uns minutos. José
Neto informou também que conforme deliberações da última reunião plenária deste Conselho, na data de 12/04/2022,
o Conselheiro Josimar Neumann, Gerente da Unidade de Desenvolvimento de Gestão Ambiental da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente, é o novo Presidente do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca, por delegação
do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Fábio João Jovita, conforme Portaria SAMA 073/2022 publicada no
diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville Nº 1979, Disponibilizado em 03/06/2022. Com a palavra, o
Presidente do Conselho da APA, Josimar Neumann, cumprimentou a todos os presente e agradeceu pela confiança que
os Conselheiros concederam à sua pessoa, comprometendo-se a fazer o possível para dar o melhor andamento nos
trabalhos desse Conselho.  Pauta 1) Aprovação da Ata da Reunião de 12/04/2022, o Presidente do Conselho da
APA, Josimar Neumann questionou aos demais Conselheiros se há considerações a serem feitas, pelo que a
Conselheira Karina Hubener solicitou a correção de nomes que foram registrados de maneira incorreta.  Com as
ressalvas, o Presidente do Conselho da APA colocou em votação a Ata da Reunião do dia 12/04/2022, a qual foi
Aprovada por maioria de votos dos Conselheiros, registrada uma abstenção. Pauta  2) Presidência - Delegação de
Competência, o Presidente do Conselho da APA, Josimar Neumann propôs o prosseguimento da reunião para o
terceiro item da pauta, em razão do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Fábio Jovita, ainda se encontrar em
trânsito, retornando-se à esse item de pauta tão logo o Secretário Fábio Jovita se faça presente; ato proposto que foi
aceito por unanimidade dos Conselheiros. Pauta 3) Vice-Presidência, Exposição de Motivos: a Vice-Presidente do
Conselho da APA, Marli Sacaven propõe uma explanação com esclarecimentos sobre uma série de temas que foram
desenvolvidos ao longo de diversas reuniões, registrando que as dúvidas deverão ser esclarecidas ao final de sua
exposição, e que no decorrer deses assuntos tomará a liberdade de repassar ao Presidente do Conselho da APA e ao
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente para que coloquem em votação as possíveis deliberações. Marli inicia sua
exposição relembrando que as duas últimas assembleias foram um tanto acaloradas em razão do Secretário Fábio
Jovita não ter participado dos debates de assuntos que o Conselho ainda não possui um consenso. Marli relata que foi
atendida pelo Secretário Fábio Jovita no dia 18 de abril de 2022 e que alguns pensamentos em comum foram
alinhados, como a Revisão do Plano de Manejo que necessita ser feita. Estavam presentes à reunião além do
Secretário Fábio Jovita, os Srs. Josimar e José Neto. Segundo Josimar existem muitas questões que não necessitam ser
revistas conjuntamente, e que numa próxima reunião poderão ser explicadas. Com relação às competências, a Vice-
Presidente do Conselho da APA, Marli Sacaven informou que solicitou para o Secretário Jovita que os Srs. Josimar e
José Neto tenham estrutura para desevolver seus trabalhos.  Referente aos temas Desassoreamento, Transportes de
Cargas Tóxicas e Transferência de Recursos, serão mencionados em outra Pauta com o Sr. Giancarlo, Presidente da
Cia. Águas de Joinville (CAJ). Quanto à Regularização Fundiária nos limites da APA, é necessário regularizar de
alguma forma os núcleos urbanos  existentes na Unidade de Conservação, para que se tenha um marco divisório de
fiscalização, e para que não existam outras ocupações irregulares. Marli relata que na reunião com o Presidente da
CAJ, Sr. Giancarlo, no dia 04 de maio, sugeriu que  a CAJ precisaria ter um maior envolvimento com a APA e a
implementação de seu Plano de  Manejo, com sincronia entre CAJ e SAMA. Sobre o Transporte de Cargas Tóxicas na
SC-418, Marli destaca que é um assunto melindroso, sobre o qual o Secretário Fábio Jovita, da SAMA e o Presidente
Giancarlo, da CAJ concordaram que no mínimo duas vezes ao ano aconteçam as blitzes educativas e fiscalizatórias,
devendo o Conselho Gestor da APA deliberar sobre o tema. Marli sugeriu ainda que seja feito uma vez por ano o
simulado de acidentes cargas tóxicas. Sobre os Recursos Financeiros CAJ/ SAMA, Marli informou que discutiu o
tema com o Secretário Fábio Jovita, da SAMA e o Presidente Giancarlo, da CAJ, e que se faz necessário entrarmos
em acordo e esforço comum para que esses recursos sejam realmente utilizados na APA Serra Dona Francisca. Marli
expõe que sobre o Desassoreamento do Rio Cubatão não iria se aprofundar no tema, em razão da apresentação feita
pela CAJ e a posteriori conversará com Karina, representante do Britador Hübener. O Presidente do Conselho Gestor
da APA, Josimar Neumann complementa a fala da Vice-Presidente, Marli Sacaven, expondo que entende a
importância da blitze educativa, e que referido trabalho tem o cunho educativo, não apenas punitivo, informando que
sua realização envolve os órgãos de Fiscalização, a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual, a Polícia
Rodoviária, e o Corpo de Bombeiros. As blitzes tem como ponto principal o Posto da Polícia Rodoviária, mas também
são realizados simulados de acidentes, fechando o trânsito da serra. Josimar concorda que esses trabalhos devem ser
contínuos, num planejamento de todos os órgãos que participam, sugerindo o envio de um Ofício para que os órgãos
citados estabeleçam um calendário dessas ações. Os Conselheiros Manoel, da Aproágua e Ademir Sgrott, da AJM,
relatam que já observaram diversas blitzes na região do Quiriri, e que o Conselho Gestor da APA deve recomendar a
efetivação de ações que resguardem nossa Unidade de Conservação. O Presidente do Conselho da APA, Josimar
Neumann coloca em votação o envio de Ofício aos órgãos participantes das blitzes dos transportes de cargas perigosas
na APA, para que estabeleçam um calendário permanente dessas ações, o que foi aceito por unanimidade dos
Conselheiros. A Vice-Presidente Marli Sacaven continua sua exposição, solicitando esclarecimento à Fiscalização da
SAMA sobre denúncias em: a) Loteamento na Estrada do Pico, entre a Rua e o Rio Cubatão, em frente ao Sítio
Cascudo. São três quadras, seis ruas de acesso com seis lotes de 5.000m² já vendidos. Marli solicita a verificação se o
referido loteamento está dentro das regras da APA e do Plano de Manejo, e que se informe sobre o projeto, programa,
subprojeto que está inserido, com relatório técnico, inclusive parecer da Defesa Civil;  b) Desmatamento de dezenas
de hectares da mata no final da Estrada Cachimbo, na localidade de Laranjeiras. Marli informa que recebeu denúncia
referente ao desmatamento e que é necessário que se faça uma averiguação da denúncia. c) Poluição Sonora na



Estrada do Quiriri, oriundo de igrejas e terreiros, que não possuem isolamento acústico. O Presidente do Conselho da
APA, Josimar Neumann, repassará os questionamentos à SAMA, para fins de verificação de conformidade com o
Plano de Manejo. O Secretário da SAMA, Fábio Jovita, informa que as solicitações de esclarecimentos serão
encaminhadas às unidades da Secretaria para verificação, e que não há necessidade de deliberação do Conselho para
que sejam realizadas fiscalizações, multas e fazer cessar supostos crimes ambientais. Marli segue sua exposição
solicitando que o Conselho da APA solicite explicações sobre a duplicação da SC-418 no trecho que compreende do
viaduto da BR-101 até o início da subida da Serra Dona Francisca, e os impactos econômicos que serão ocasionados
aos empreendimentos já instalados no local, bem como o impacto na zona uso intensivo. Após debates dos
Conselheiros acerca da matéria, com sugestões de encaminhamentos, o Presidente do Conselho da APA, Josimar
Neumann colocou em votação o envio de Ofício ao Governo do Estado, convidando para que façam uma apresentação
ao Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca, sobre referido Projeto de Duplicação da SC-418, no trecho
mencionado, tendo sido aprovado o envio do Ofício, por unanimidade dos Conselheiros. Marli informa, por fim, que a
transferência da reunião que aconteceria dia 31 de maio de 2022, em razão da realização de Audiência Pública na
Câmara de Vereadores sobre o Plano Diretor na mesma data,  não tinha nenhuma relação com a APA Serra Dona
Francisca. Em relação ao tema Piscicultura e a Nova Legislação Federal, Marli informa que será discutido em outro
momento. O Conselheiro Anselmo Cadorin, da AEA Babitonga, discursou sobre a importância da agricultura, dos
alimentos, sobre o que era a antiga Fundação 25 de Julho, referência estadual em piscicultura, e da importância de se
fomentar um Plano Diretor de Agricultura em Joinville. O Presidente do Conselho da APA, Josimar Neumann, coloca
em votação o envio de Ofício ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (COMDER), manifestando a
disposição do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca em participar dos debates que estimulem a correta
ordenação territorial de Joinville, de forma produtiva, sustentável, preservando a segurança alimentar das cidades,
tendo sido aprovado o envio do Ofício, por unanimidade dos Conselheiros. O Presidente do Conselho da APA,
Josimar Neumann, retoma a Pauta 2) Presidência - Delegação de Competência. O Secretário da SAMA, Fábio
Jovita pede desculpas pelo atraso e informa sobre a publicação da Portaria Sama Nº 073/2022 que dispõe sobre a
delegação de competência para o exercício da Presidência do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental - APA
Serra Dona Francisca, para o Servidor de Carreira, anteriormente Conselheiro, Josimar Neumann. O Secretário da
SAMA, Fábio Jovita, ressalta que essa foi uma deliberação conjunta com esse Colegiado, aprovada na plenária
ocorrida em 12/04/2022, em conformidade com as legislações acerca da Unidade de Conservação. Ato contínuo, o
atualmente Presidente do Conselho da APA, Josimar Neumann, agradeceu novamente ao Conselho da APA e ao
Secretário da SAMA, pela confiança depositada. Pauta 4) Apresentação SEINFRA - Ações de Desassoreamento
Rios da APA, o Conselheiro Jonas Pykocz, da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, cumprimenta a todos, agradece
pela oportunidade e informa que está representando o Coordenador Fábio, responsável pelo Programa da SEINFRA
que cuida da manutenção e limpeza de valas e rios. Jonas relata a atual situação da programação, informando que dos
pedidos de intervenção nessas áreas, são feitas vistorias nos locais para verificação da urgência dos trabalhos,
deslocando-se os maquinários e equipes necessários. Jonas relata que Joinville possui uma extensão de 712(setecentos
e doze) quilômetros de rios, valas e canais que necessitam de manutenção mecanizada ou limpeza manual, ações essas
que são registradas antes, e depois das intervenções. Jonas conclui sua apresentação, permanecendo à disposição dos
Conselheiros para o esclarecimento de eventuais dúvidas. O Presidente do Conselho da APA, Josimar Neumann
complementa que o município, por intermédio do SEINFRA, vem desenvolvendo diversas ações de manutenção
nesses cursos d'água que visam a segurança dos moradores que possam eventualmente ser atingidos por
transbordamentos. Pauta 5) Resolução APA-SDF Nº 01/2022 "Atividades Baixo Impacto"- O Presidente do
Conselho da APA, Josimar Neumann, expõe sobre a instalação de empreendimentos dentro da APA Dona Francisca,
considerados atividades de baixo impacto, e propões uma discussão mais aprofundada acerca desse tema. A proposta é
que seja discutido dentro de uma Câmara Técnica a formulação de uma Resolução que regre essas atividades, para
alinhamento com a legislação vigente. O Presidente do Conselho da APA coloca em votação a criação da Câmara
Técnica para elaboração da Resolução APA-SDF Nº 01/2022 "Atividades Baixo Impacto", e não havendo mais
considerações, foi aprovada a sua instalação, por unanimidade dos Conselheiros. Pauta 6) Apresentação CAJ - IQA
Rios Cubatão, Piraí, a Conselheira Daiane Paul, da CAJ, cumprimentou a todos os presentes e iniciou sua
apresentação, tendo o mês de Maio/2022 como referência. Daiane informa que o IQA monitorado nos rios Cubatão e
Piraí, conforme relatório disponibilizado ao Conselho, tem no o Rio Cubatão o IQA=76,33 e no Rio Piraí o
IQA=71,16. Daiane também expõe o monitoramento dos agrotóxicos e a evolução do Programa Águas para Sempre.
O Conselheiro Anselmo Cadorin, da AEA Babitonga elogia e reforça que o Programa Águas para Sempre é bem
estruturado, com boa base, segurança jurídica, com contribuições da Agência Nacional de Águas (ANA), Secretaria de
Estado, Associação de Agrônomos, e que sua implementação terá longevidade. No próximo relatório, Daiane
demonstrará o resultado de amostragens realizadas nos pontos à montante do ponto de captação da Cia Águas de
Joinville, bem como índices registrados em amostragens realizadas quando as águas estão turvas, ou em dias de
chuvas, conforme sugestão do Conselheiro Ademir Sgrott, da AJM. Por fim, Daiane informa sobre as tratativas do
financiamento do BID para obras da ETA Cubatão, e que irá ocorrer uma Consulta Pública sobre água, e outra
Consulta Pública sobre esgoto, solicitando que o Conselho da APA divulgue e participe das referidas Consultas. Pauta
7) Sugestão Pauta e Palavra Livre, O Sr. Mauri, representando o Britador Hübener, expõe que na última reunião
ficou pontuado que deveria ocorrer uma reunião entre a CAJ e Hubener sobre questões do monitoramento das águas
no Rio Cubatão, mas que após algumas tratativas com a Cláudia, da CAJ, a mesma informou que não mais seria a



responsável por esse acompanhamento. Diante dessa situação, o Procurador do Britador Hübener, Dr. Marcos Delavi,
protocolou uma solicitação na SAMA para a emissão da LAO, e aguarda uma reunião com o Secretário Fábio Jovita
para que se tenha uma decisão conclusiva pelo deferimento ou indeferimento do referido licenciamento. O
Conselheiro Alcides, da AJAq comentou sobre o excesso de barulho vindo de igrejas e terreiros, que não é contra as
religiões, mas que se faça isolamento acústico nesses locais. O Presidente do Conselho da APA, Josimar Neumann
indagou se o Conselheiro promoveu registro na ouvidoria sobre essa questão, e caso não tenha feito, Josimar reforça
que o registro é necessário para que a Fiscalização verifique a situação. O Conselheiro Luiz Maia, da SAMA.UDR,
informou que na última reunião do Conselho de Agricultura foi aprovada uma Moção ao governo do estado pedindo
que seja reconsiderada uma decisão técnica de desativação do CEASA, uma vez que, o CEASA de Joinville é um
equipamento importantíssimo para população e também para a Assistência Social, porque lá funciona o Banco de
Alimentos. Maia Convidou todos os Conselheiros para participarem de uma reunião com o Governador do Estado de
Santa Catarina na quinta feira, no CEASA. O Presidente do Conselho da APA, Josimar Neumann, corroborado pela
Conselheira Sarah frisa que para as denúncias existem outros canais como a Ouvidoria, e que o Conselho Gestor da
APA Serra Dona Francisca não seria o espaço mais apropriado para essas denúncias, mas que todas as solicitações
feitas na presente Sessão serão encaminhadas. Não havendo mais contribuições ou manifestações, o Presidente do
Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca, Josimar Neumann agradeceu a presença de todos e declarou encerrada
a reunião às 20h00, sendo extraída a presente Ata, assinada pelo Presidente do Conselho Gestor da APA Serra Dona
Francisca, após aprovação dos demais Conselheiros.

                                                                                                                                                                                               
                                                       
 
Josimar Neumann 
Presidente do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca
 
 
José Augusto de Souza Neto 
Unidade de Apoio aos Conselhos
 
**A gravação em áudio desta reunião se encontra arquivada na Unidade de Apoio aos Conselhos (SAMA.UAC)
 

Documento assinado eletronicamente por Josimar Neumann, Gerente, em 28/07/2022, às 11:06,
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 0013510574 e o código CRC 1E8748B5.

Rua Dr. João Colin, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
22.0.000841-9

0013510574v34
0013510574v34


