
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 em 30/08/2022.
 

No trigésimo dia, do mês de agosto, do ano dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e cinco minutos, superado
o quórum regimental para início das atividades reuniu-se o Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca no
auditório da Unidade de Desenvolvimento Rural - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação
(SDE.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; Ernesto Caetano da Silva, representando SDE.UDR; Ademir Sgrott, representando
AJM;   Marli Fleith Sacavem, representando AMEM - Associação de Moradores da Estrada Mildau; Manoel
Luiz Vicente, representando APROAGUA; Jacson Gil Carneiro, representando ACEF; Gabriel Klein Wolfart,
representando SINDIPEDRAS; Daiane Paul Nunes, representando CAJ - Companhia Águas de
Joinville; Rogério Tamazia, representando ATERJ; Diego Soares, representando SECULT - Secretaria da
Cultura; Sarah Sabrina Leal Francisco, representando SAMA.UNF; Jonas Pykocz, representando SEINFRA
- Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba; Anselmo Benvindo Cadorin, representando AEA Babitonga;  Paulo
Roberto Schulze, representando ASBANVILLE - Associação dos Bananicultores de Joinville; Ruy Florêncio
Teixeira Junior, representando PM Ambiental; João Paulo Freisleben, representando APIVILLE; Maiko
Alexander Bindemann Richter, representando SEPROT - Secretaria de Proteção Civil; Juliana Kammer,
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representando ACR - Associação Catarinense de Empresas Florestais; Flávia Colla Warmling, representando
SAMA.UGA; Daniel Resende Corrêa, representando IMA - Instituto do Meio Ambiente/ SC; José Mário
Gomes Ribeiro, representando CHBB - Comitê de Bacias Hidrográficas; Marieli Ciola
Kapfenberger, representando SAS - Secretaria de Assistência Social;  e, Hector Silvio Haverroth,
representando EPAGRI - Empresa Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural. Estiveram também
presentes: José Augusto de Souza Neto, Secretário do Conselho Gestor da APA Serra Dona
Francisca; Roberto Andrade, representando CONEVILLE; Alinor Artmann, representando AMEM -
Associação de Moradores da Estrada Mildau;  André Trento Michels, representando SAMA.UGA e Romy
Dunzinger, Moradora do Bairro Quiriri. A reunião teve as seguintes Pautas: 1) Aprovação da Ata da Reunião
de 12/07/2022; 2) Mapeamento Geológico/ Hidrogeológico; 3) Resolução - Atividades de Baixo Impacto na
APA; 4)  Apresentação CAJ - IQA Rios Cubatão, Piraí; 4.1) Programa Águas Para Sempre; 5) Sugestão
Pauta e Palavra Livre. Com a palavra, o Presidente do Conselho da APA, Josimar Neumann, cumprimentou a
todos os presentes iniciando os trabalhos. Pauta 1) Aprovação da Ata da Reunião de 12/07/2022; o
Presidente do Conselho da APA, Josimar Neumann indagou aos demais Conselheiros se haviam
considerações a serem feitas, pelo que não ocorrendo qualquer manifestação e contribuição, colocou em
votação a Ata da reunião do dia 12/07/2022, a qual foi Aprovada por maioria de votos dos Conselheiros,
registrada quatro abstenções. O Secretário do Conselho da APA, José Neto, destacou a pedido do
Conselheiro Ademir Sgrott, da AJM, a importância da leitura das Atas antes das reuniões plenárias, e o envio
de considerações por e-mail. Pauta 2) Mapeamento Geológico/ Hidrogeológico; o Presidente do
Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca, Josimar Neumann explanou sobre o trabalho desenvolvido
pela CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais para o desenvolvimento do Mapeamento
Geológico e Hidrogeológico de Joinville, deixando à disposição dos Conselheiros os materiais físicos
produzidos, e informando que esses estudos estão disponíveis publicamente no sistema SIMGeo da Prefeitura.
Josimar expõe que a CPRM é uma Empresa de notório saber sobre as características geológicas e
hidrogeológicas levantadas e analisadas em nosso município, que serão utilizadas no planejamento de
atividades mineradoras diagnosticando a vulnerabilidade de nossos aquíferos, balanço hídrico, qualidade e
quantidade das águas subterrâneas, diretrizes para instalação de novos poços, entre outros. Josimar ressalta
que nenhum município no Brasil tem o nível de detalhamento que esses estudos produziram para o nosso
município, e que servirão por base do Plano Diretor de Mineração e atualização do Plano de Manejo da APA.
O Conselheiro Ademir Sgrott, da AJM manifesta preocupação com a precariedade de muitos poços de nosso
município e a vulnerabilidade que eles colocam nossas águas subterrâneas, e relembra de estudos semelhantes
já feitos no passado. Josimar permanece à disposição para esclarecimentos que forem necessários. Pauta 3)
Resolução - Atividades de Baixo Impacto na APA ; com a palavra, o Presidente do Conselho Gestor da
APA Serra Dona Francisca, Josimar Neumann relembra que a discussão já foi realizada em Câmara Técnica
desse Conselho, referente as atividades permitidas na APA, reportando, ainda, a dificuldade de avaliar as
solicitações recebidas na Secretaria de Meio Ambiente em razão da linguagem adotada. Os documentos que
chegam utilizam uma linguagem diferente da constante no Plano de Manejo. Josimar relembra que a Secretaria
apresentou uma proposta de discussão na reunião de junho do corrente ano e houveram outras reuniões do
Grupo de Trabalho que aprofundaram a questão que será apresentada para discussão e aprovação na
presente reunião plenária.  Ato contínuo Josimar cede a palavra para o Eng. André Trento Michels que
cumprimenta os presentes e explana sobre a dificuldade da emissão de anuência para determinadas atividades
na APA Serra Dona Francisca, demonstrando uma tabela de classificação das atividades por Graus de Risco
I, II e III (tabela anexada à presente Ata). O Conselheiro Anselmo Cadorin, da AEA Babitonga solicita melhor
esclarecimento sobre as atividades sem endereço fixo. O Conselheiro Daniel Corrêa, do IMA, propõe adendo
ao texto que "para fins dessa resolução entende-se por atividades de baixo impacto, aquelas definidas
como grau de risco 1, conforme Lei Complementar Nº 414, de 04 de junho de 2014, não se sobrepondo
aos conceitos definidos pela Lei Federal Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e Resolução CONSEMA Nº
128/2019". O Conselheiro Paulo Schulze, da Asbanville, manifesta preocupação se o escritório de uma
empresa que presta serviços com um caminhão basculante poderia se instalar na APA, ao que lhe foi
respondido que depende da área pretendida. Após discussões e demais sugestões de alteração do texto
proposto, o Presidente Josimar Neumann colocou em Votação a Resolução APA-SDF Nº 01/2022, que
dispõe sobre as atividades de baixo impacto dentro da Unidade de Conservação - Área de Proteção
Ambiental (APA) Serra Dona Francisca, a qual que foi Aprovada por maioria dos votos dos Conselheiros,
registrada uma abstenção (texto anexado à presente Ata). Pauta 4)  Apresentação CAJ - IQA Rios
Cubatão, Piraí; a Conselheira Daiane Paul, da CAJ, cumprimenta a todos os presentes e inicia sua
apresentação, tendo como referência o mês de julho/2022 . Daiane informa que o IQA monitorado nos rios
Cubatão e Piraí, conforme relatório disponibilizado ao Conselho, tem no Rio Cubatão o IQA= 75,55 com
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vazão de 8.843 m3/s e no Rio Piraí o IQA = 73,36 com vazão de 128 m3/s, valores apresentados no corrente
mês. Com relação aos agrotóxicos, Daiane relata que foi mantido os nove pontos. Pauta 4.1) Programa
Águas Para Sempre; a Conselheira Daiane Paul, da CAJ, expõe que no dia 25 de agosto ocorreu o
laçamento do Programa do segundo Edital do PSA, com três assinaturas, três adesões ao programa, um
Projeto da Área Ideal da Propriedade (PAIP) quase finalizado. Informou ainda que continua junto com a
Procuradoria a regulamentação do PSA - Pagamento por Serviços Ambientais. Após discussão e sugestões
Daiane solicita um espaço na próxima reunião do Conselho para apresentar novamente e mais
aprofundadamente o PSA - Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (apresentação anexada à Ata).
Pauta 5) Sugestão Pauta e Palavra Livre, o Presidente do Conselho Gestor da APA, Josimar Neumann 
passou a palavra para Flávia Luiza Colla que cumprimentou os presentes e falou sobre o programa de
combate aos simulídeos, relatando que a empresa Aracaju contratada para fazer a aplicação do produto de
combate aos simulídeos tem relado dificuldade para acessar algumas propriedades e por isso a conversa com
o Conselho para que haja a conscientização dos proprietários. Ficou acordado que a listagem dos
proprietários será encaminhada para os Conselheiros. Ato contínuo o Presidente do Conselho Gestor da APA,
Josimar Neumann passou a palavra para Senhora Romy, que cumprimentou os presentes e informou que é
moradora da Estrada Quiriri, relatando que tem tido muitos problemas com a poluição atmosférica e
eventualmente poluição sonora causada por uma fábrica instalada em frente a sua residência. Romy questionou
se alguém da SAMA já visitou a fábrica e quais critérios estão sendo seguidos para autorizar a atividade
naquele local. o Presidente do Conselho Gestor da APA, Josimar Neumann informou que será necessário
verificar internamente em qual situação se encontra referida empresa, bem como o processo de ouvidoria
aberto pela Sra. Romy, para dar retorno posteriormente. Em seguida passou a palavra para o Sr. Manoel, da
Aproágua, que disse que gostaria de saber dos Conselheiros onde foi parar o planejamento de
desassoreamento dos rios da APA, porque depois da enchente estão com problemas sérios de assoreamento
nos rios. Solicitou um retorno para próxima reunião sobre o referido planejamento de desassoreamento. Ato
contínuo o Presidente do Conselho Gestor da APA, Josimar Neumann passou a palavra para o Sr. Paulo
Schulze, da Asbanville, que informou que sua propriedade não faz parte do PSA - Programa de Pagamento
por Serviços Ambientais porque após análise constatou-se que a mesma não faz frente com o Rio Cubatão,
vai até o Rio Seco, e outra propriedade sua no Quiriri está fora também, vai só até a confluência do Quiriri.  O
Presidente do Conselho Gestor da APA, Josimar Neumann passou a palavra para o Sr. Ademir Sgrott, da
AJM, que questionou a Sra. Daiane da CAJ se procede a informação que toda a tubulação (duto - ETA Piraí
até o Centro),  no Vila Nova, vai ser trocada com o projeto aprovado pelo BID e porque que de forma
paralela não se coloca a tubulação para fornecer água para os moradores da APA. Daiane informou que a
modernização da ETA esta dentro do projeto do BID, mas não sabe informar com relação a tubulação. Irá
verificar e dar retorno na próxima reunião. Sra. Marli, da AMEM, solicitou para Daiane a lista de
propriedades com os dados dos proprietários aptos para o PSA - Programa de Pagamento por Serviços
Ambientais para que o Conselho contribua com a conscientização. 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
 
 
Danielle de Souza
José Augusto de Souza Neto
Unidade de Apoio aos Conselhos
 
 
Juliana Rocha de Alcântara
Unidade de Gestão Ambiental
 
 
**A gravação em áudio desta reunião se encontra arquivada na Unidade de Apoio aos Conselhos
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(SAMA.UAC)
**Textos aprovados na Plenária

 

RESOLUÇÃO APA-SDF Nº 01/2022
 

Dispõe sobre as atividades de baixo impacto dentro da
Unidade de Conservação - Área de Proteção Ambiental
(APA) Serra Dona Francisca.

 
O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental - APA Serra Dona Francisca, conforme suas
atribuições conferidas pelo Decreto Nº 12.423, de 01 de junho de 2005, e pelo Decreto Nº 31.936, de 11
de junho de 2018 - que trata do Regimento Interno, e;
Considerando a necessidade de se implementar o Plano de Manejo da APA Serra Dona Francisca
aprovado pelo Decreto Nº 20.451, de 17 de abril de 2013, especialmente no que se refere ao
Zoneamento da Área de Proteção Ambiental - Diretrizes de Uso, Capítulo IV, item 4.3.2;
Considerando os objetivos institucionais do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Serra
Dona Francisca;
Considerando a Lei Complementar Nº 470, de 09 de janeiro de 2017 - Lei de Ordenamento Territorial;
Considerando a Lei Complementar Nº 414, de 04 de junho de 2014, que dispõe sobre o registro de
pessoas físicas e jurídicas e o processo eletrônico de concessão do Alvará de Licença para Localização
e Permanência e dá outras providências;
 
RESOLVE:
 
Estabelecer os critérios técnicos para a aplicação do Plano de Manejo da APA Serra Dona Francisca,
no âmbito do zoneamento ambiental e suas diretrizes de uso no tocante às atividades de baixo impacto,
conforme a Lei Complementar Nº 414, de 04 de junho de 2014.
 
Art. 1º Fica aprovada a listagem do Anexo SEI 0014091748, como atividades de baixo impacto para
fins de permissão de instalação na macrozona urbana "AUAC", situada no interior da APA Serra Dona
Francisca.
Parágrafo Único: Para fins dessa resolução entende-se por atividades de baixo impacto, aquelas
definidas como grau de risco 1, conforme Lei Complementar Nº 414, de 04 de junho de 2014, não se
sobrepondo aos conceitos definidos pela Lei Federal Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e Resolução
CONSEMA Nº 128/2019.
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
 

Josimar Neumann
Presidente do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca
 

* Integram a Resolução APA-SDF Nº 01/2022 os documentos SEI 0014091748 e SEI 0014089978
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Documento assinado eletronicamente por Josimar Neumann, Gerente , em
18/10/2022, às 16:16, 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 0014119651 e o código CRC DCF92C0C.
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