
11/10/2022 13:48 SEI/PMJ - 0014320714 - Ata

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000157003… 1/4

ATA SEI

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA
 

O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
Comdema, faz saber: O Comdema constitui colegiado
autônomo, de caráter permanente, consultivo, deliberativo e
normativo do Sismmam - Sistema Municipal de Meio
Ambiente (Lei nº 5712, de 19 de dezembro de 2006),
organizado para cumprimento de sua competência legal,
conforme Regimento Interno (Decreto 45.346 de 18 de
janeiro de 2022) e suas atualizações, e, conforme o Código
Municipal do Meio Ambiente, (Lei Complementar nº 29, de
14 de junho de 1996).
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMDEMA, realizada em 14/09/2022.

 
No décimo quarto dia do mês de setembro do ano dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniu-se o
Conselho Municipal do Meio Ambiente em Sessão Plenária Ordinária presencial realizada nas
dependências da ACIJ Associação Empresarial de Joinville, na Av. Aluísio Pires Condeixa, 2550 -
Saguaçu, Joinville, Estado de Santa Catarina.  Estiveram presentes os Conselheiros (Decreto nº 41.233, de
25 de fevereiro de 2021) e suas atualizações, mandato de 01/03/2021 à 28/02/2023: Fábio João Jovita, da
SAMA.GAB; Schirlene Chegatti, da ACIJ; Samir Alexandre Rocha, da SECULT; Jonas Roberto de Lima,
da SAS; Tiago Corrente Medeiros, da PMA; Pedro Toledo Alacon, da CAJ;  Francisco Maurício Jauregui
Paz, do SINDUSCON; Fabiano Santangelo, da OAB; Cláudia Márcia Lima de Carvalho Santos,
da SEINFRA; Cristina Jandrey Silva, da ALOJ; Cleverson Aramis Inácio, da AJORPEME; José Mário
Gomes Ribeiro, do CHBB; Giampaolo Barbosa Marchesini, da SEPROT; Fábio Elling Schaden, da AEA
Babitonga; Virgínia Grace Barros, da UDESC; Magda Cristina Villanueva Franco, da SAMA.GAB; Rafael
Cristiano Wolter, do CREA; Therezinha Maria Novais, da UNIVILLE; Isis Cristina Rezende de Almeida,
da SES; Amilcar Nicolau Pelaez, do SINDSERRARIA; Luís Rogério Pupo Gonçalves, da SEPUR; 
e Osmar Leon Silivi Junior, da SEHAB. Demais participantes e ouvintes também se fizeram presentes,
cujo os nomes serão lançados nessa Ata, juntamente com a anexação da lista de presença dos
Conselheiros, mencionando: José Augusto de Souza Neto, da SAMA.UAC; Danielle de Souza, da
SAMA.UAC; Renan Gonçalves de Oliveira, do SINDUSCON; Cristina Henning da Costa, da
SAMA.UGA; Fernanda Wolff Fiore, da SAMA.UGA; Pryscilla Menarin Dzazio, da SAMA.UGA; e,
Luisa Helena Jordan, do OSB-Jlle. Na reunião foram desenvolvidos os seguinte assuntos pautados na
convocatória: 1. Aprovação da Ata Reunião 03/08/2022; 2. CT, CTEM (andamentos dos trabalhos), por
Schirlene ACIJ; 2.1. Votações Revisões, Resoluções; 3. Apresentação SEINFRA - Gestão Resíduos; 4.
Explanações Diversas, por Unidade Gestão Ambiental (UGA): MTR, Arborização Urbana, Plano de
Manejo da RDS Morro Amaral;  5. Sugestões de Pauta e Palavra Livre. O Presidente do Comdema, Fábio
João Jovita cumprimenta a todos e dá boas-vindas, iniciando os trabalhos com a apresentação dos novos
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Conselheiros, Cláudia Márcia Lima de Carvalho Santos, representante da SEINFRA e Jonas Roberto de
Lima, representante da SAS. Seguinto, Pauta 1) Aprovação da Ata da Reunião realizada em 03/08/2022,
ao que, não havendo manifestações contrárias ou contribuições, a mesma foi APROVADA por maioria de
votos dos Conselheiros. Pauta 2) CT, CTEM (andamentos dos trabalhos), por Schirlene ACIJ; e Pauta
2.1) Votações, Revisões, Resoluções - Participações Entidades nas Câmaras Comdema; o Presidente do
Comdema, Fábio Jovita, passa a palavra à Vice-Presidente do Comdema, Schirlene Chegatti, que
cumprimenta a Todos, iniciando seus relatos sobre os trabalhos das Câmaras. Schirlene informa que esta
sendo desenvolvido o trabalho de revisão do Regimento Interno do Comdema, para que ocorra uma maior
participação dos Conselheiros e suas Entidades no Julgamento de Processos Administrativos Ambientais.
Acredita que até a próxima reunião será possível concluir, por não ser um texto longo. Na Câmara Técnica
Especial de Microbacias foi realizada uma reunião extraordinária no dia 01/09/2022, para o fim de
compensação do feriado do dia 07 de Setembro, evitando a ocorrência de atraso no cronograma. Foram
avaliados 5(cinco) estudos e decisões conjuntas com a Secretaria de Planejamento, sendo encaminhado os
pedidos pertinentes. No período da tarde ocorrerá nova reunião da Câmara Técnica Especial com análise
de 3(três) estudos. O Presidente do Comdema, Fábio Jovita parabeniza a Vice-Presidente Schirlene e
demais componentes dessa Equipe pelo excelente desenvolvimento dos trabalhos da Câmara Técnica
Especial, acrescentando que as discussões trouxeram grandes retornos. Pauta 3) Apresentação
SEINFRA - Gestão Resíduos, o Presidente do Comdema, Fábio Jovita, informa que Marília, da SEINFRA
pediu desculpas, porém não pôde comparecer, fixando essa apresentação para a próxima reunião do
Comdema, caso a mesma não ocorra na ETE Jarivatuba. Pauta 4) Explanações Diversas, por Unidade
Gestão Ambiental (UGA): MTR, Arborização Urbana, Plano de Manejo do Morro Amaral, o Presidente
do Comdema, Fábio Jovita passa a palavra à equipe de gestão ambiental da SAMA. Fernanda Wolff Fiore,
da SAMA.UGA inicia sua explanação sobre os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) informando
que ocorreram alguns pedidos dos setores da construção civil, e os mesmos se encontram em análise para
melhor desenvolvimento dos trabalhos e resolução dos pedidos. O prazo de 04/10/2022 será prorrogado
em mais 90(noventa) dias, portanto a obrigatoriedade passa a valer a partir de Janeiro de 2023. O
Presidente do Comdema, Fábio Jovita acrescenta que foram considerados os levantamentos desse
Conselho, e com o devido respeito às idéias propostas para constituição e planejamento, foi prorrogado o
prazo para amadurecimento das proposições. Fernanda Fiore passa a palavra para  Pryscilla Dzazio, da
SAMA.UGA que cumprimenta a Todos e inicia divulgando informações sobre o Plano de Arborização
Urbana, previsto para aprovação em Decreto no dia 21/09/2022, data em que se comemora o Dia da
Árvore, e, para registrar o momento será realizado um evento onde ocorrerá o plantio de árvores na Rua
Timbó,  para lançamento do Plano.O plantio de manacás realizado na Avenida Santos Dumont também faz
parte do Plano de Arborização, um projeto realizado em conjunto com a Unidade de Parques, Praças e
Urbanização Pública (UPP). As mudas utilizadas nesse momento são oriundas dos processos do
licenciamento e dos processos ambientais julgados pelo setor jurídico da SAMA, sendo de conhecimento
dos setores envolvidos as informações sobre a qualidade das mudas a serem requeridas, como o tamanho
apropriado e quais são as espécies necessárias para utilização no Plano. No projeto piloto foi realizado um
levantamento de toda a infraestrutura urbana para poder locar onde estarão as mudas nas vias públicas,
realizando uma projeção para se ter uma idéia de como a muda ficaria. Pryscilla, por fim, informa  que é
muito prazeroso falar do Plano de Arborização pois ele vem com a visão de qualidade de vida da
população, e se coloca a disposição dos Conselheiros que queiram maiores informações. O Presidente do
Comdema, Fábio Jovita informa que sente muito orgulho da equipe, afinal viu o quanto cada um se
empenhou na realização do projeto, e deixa um convite aos Conselheiros para participarem do plantio.
Jovita acrescenta que foram modificados alguns pontos na visão dos processos de supressão e demais
processos afins, com exigências para que as árvores e mudas plantadas tenham um padrão e sigam o Plano
de Arborização, havendo preferência por árvores que tenham florescência, ao exemplo dos manacás. O
Conselheiro Maurício Jauregui, do SINDUSCON, acrescenta que existem muitas árvores que não são
desejáveis na cidade e a Prefeitura vem realizando o trabalho de notificar os proprietários para que as
calçadas sejam refeitas e adequadas à sociedade, então seria importante já substituir essas árvores que não
são desejáveis, afinal em alguns locais as árvores são podadas de forma desfavorável e a planta
compromete a fiação elétrica. O Presidente do Comdema, Fábio Jovita, concorda com a opinião do
Conselheiro e completa que a ideia é trazer um plantio mais igual possível. Com a palavra, a Engª.
Sanitarista Cristina Henning da Costa, da SAMA.UGA se apresenta e informa que o objetivo é repassar
aos Conselheiros um status de como se encontra o Plano de Manejo da RDS (Reserva de Desenvolvimento
Sustentável) da Ilha do Morro do Amaral, que na realidade iniciou os trabalhos recentemente. Para quem
não conhece a RDS da Ilha do Morro do Amaral, trata-se de uma Unidade de Conservação de uso
sustentável, sendo assim, permite o uso direto e moradia interna, mas está nessa categoria RDS visto que
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no local também existe uma comunidade que possui os seus costumes e hábitos vocais, por esse motivo foi
decidido por essa modalidade de Unidade de Conservação naquela região. Localizada no estuário da Baia
da Babitonga, tem aproximadamente 337 hectares de área, e é nessa região que será iniciado o
aperfeiçoamento do Plano de Manejo, que é um regramento a parte para cada Unidade de Conservação.
Apresentando um breve histórico dos trabalhos, relata que teve início no ano de 2020, resultando em uma
licitação em fevereiro do ano de 2021, na modalidade concorrência, podendo se dizer que foi comprado o
serviço por um preço global e em Julho de 2022 a vencedora foi homologada. A consultoria DETZEL é
uma empresa com bastante experiência em Planos de Manejo o que deixa a equipe mais orgulhosa. O
valor total da compra do Plano de Manejo foi de R$45.731,00, o objeto contempla que a empresa se
desloque até o local e identifique a área, realizando todos os serviços e estudos  que necessitam para
desenvolver o Plano de Estudo da RDS. O prazo foi dado em dias corridos, sendo 510 dias a partir da
assinatura da ordem de serviço, que ainda não foi emitida, estando dentro do prazo para que ocorram os
trabalhos e se desenvolvam esses produtos a serem entregues pela empresa vencedora. O Termo de
Referência sai norteando a empresa com 44(quarenta e quatro) atividades chaves, que são Títulos
onde a consultoria DETZEL irá devolver atividades detalhadas referentes a entrega dos produtos que estão
linkados. O Presidente do Comdema, Fábio Jovita informa que os trabalhos estarão sob verificação do
Conselho Gestor da Unidade de Conservação, durante todo o tempo de elaboração do Plano de Manejo,
visto que serão analisados diversos produtos, e todas as informações deverão ser repassadas à esse
Conselho, no propósito de que contribuam em sua composição. Conselheiro Pedro Toledo Alacon, da CAJ
informa que no Morro do Amaral há uma estação de água e esgoto, e que além do Plano de Manejo
Florestal o ideal seria ter um manejo das famílias que estão no local, que pelo o que foi acordado não
poderiam aumentar mais o número de moradores. Pauta 5) Sugestão de Pauta e Palavra Livre: O
Presidente do Comdema, Fábio João Jovita, passa a palavra à Vice-Presidente do Comdema, Schirlene
Chegatti, que expõe que não se recordou de mencionar por ocasião da Pauta 2), sobre a CTEM,
informando que a entidade UDESC, com a Titular: Virgínia Grace Barros e Suplente: Sandra Denize
Kruger Alves, tomaram a decisão de se retirar dos trabalhos da Câmara Técnica de Microbacias, visto que
não tem conseguido se manter frequência nas reuniões. Com isso abre-se uma vaga na CTEM, e a qual
estaria disponível para a participação das Entidades integrantes do Comdema que manifestarem interesse.
A Conselheira Therezinha Maria Novais, da Univille informa, também, que teria que verificar em sua
Entidade essa mesma dificuldade de frequência, pois não está conseguindo participar de todas as reuniões,
e irá conversar com sua Suplente. A Vice-Presidente do Comdema. Schirlene Chegatti informa que é
importante ter entidades de pesquisa em conjunto com a Câmara Técnica de Microbacias e convida a
todos que tenham interesse em ocupar essa única vaga, onde serão analisados os interessados, e levados à
compor a CTEM. O Presidente do Comdema, Fábio João Jovita, solicita sugestões de pauta. O Secretário
do Comdema, José Neto, informa que a próxima reunião do Comdema será uma visita técnica na Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE) do Jarivatuba e acrescenta que para ir ao local os Conselheiros poderiam
ir direto ou organizarem carona uns aos outros, visto que no local não possuem tantas vagas para
estacionar. O Conselheiro Pedro Toledo Alacon, da CAJ informa que de passeio pelo local será de pelo
menos 1(uma) hora, sendo possível diminuir a pauta para fornecer uma boa reunião e uma boa visita. O
Presidente do Comdema, Fábio João Jovita, segue com a palavra livre, e passa a palavra para a
Conselheira Cristina Jandrey Silva, da ALOJ, a qual expõe uma situação de invasão que está se operando
no bairro Jardim Paraíso, tendo iniciado com 3(três) casas, e atualmente já se registra pelo Boletim de
Fiscalização 13(treze) casas. Este movimento já está atingindo a área rural, sendo possível visualizar pelo
sistema SIMGeo, onde uma parcela é área particular e outra parcela trata-se de área da Prefeitura. Há um
agravamento na situação relatada visto que os próprios invasores comunicaram que a Igreja local está
incentivando que mais pessoas venham a invadir aquela região, podendo se tornar uma invasão em
proporções maiores da que ocorreu no bairro Morro do Meio. A Conselheira Cristina Jandrey solicita que
após o término da reunião plenária do Comdema, as entidades que possam contribuir com essa discussão
permaneçam mais uns instantes. Acrescenta que já foi realizado um Boletim de Ocorrência e verificada as
condições de propositura da respectiva Ação Judicial aplicável ao caso. O Presidente do Comdema, Fábio
Jovita, informa que na área pública já ocorreu a notificação aos invasores, e a SAMA está tomando as
providências necessárias. O ideal é realmente entrar com a devida Ação Judicial, e informa que já foi
conversado com a Polícia Civil e Militar, que as facções criminosas estão migrando do comércio das
drogas e demais realizações, transferindo suas ações para o lado imobiliário irregular, sendo necessário
verificar se ocorre má-fé com essas pessoas que se estabeleceram no local a menos de 1(um) ano, pois não
ocorre por acaso. Jovita fica à disposição para os debates após o término da reunião plenária do
Comdema.  O Presidente do Comdema, Fábio Jovita, passa a palavra à Vice-Presidente do Comdema,
Schirlene Chegatti que convida e comunica aos Conselheiros, que o CONSEMA irá realizar um evento de
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capacitação voltado ao licenciamento ambiental. De acordo com a programação serão realizadas 8(oito)
etapas que possuem o mesmo conteúdo, ou seja, se for em uma já vale para todas as demais, sendo que
uma delas ocorrerá em Joinville e Região Norte no dia 09/11/2022, realizada pelos membros do
CONSEMA e do IMA, e caso algum Conselheiro tenha alguma demanda que deseja ver a abordagem
nesse evento, que enviem para à Vice-Presidente Schirlene, para a uniformização dos temas em todo
Estado. O Presidente do Comdema, Fábio Jovita, diz que é muito importante esse evento, podendo-se
utilizar como exemplo a recente ida à cidade de Curitiba que foi realizada para explanação do Estudo de
Microbacias. Jovita menciona que a Secretaria de Meio Ambiente de Curitiba irá realizar um estudo
semelhante, utilizando e adaptando as análises dos recursos hídricos deles, a exemplo do que foi realizado
em Joinville. E esse entendimento sobre a importância de criar um procedimento seguro ao meio ambiente
e seguro à população, buscando maior consistência desse procedimento e maior segurança júridica,
proporcionando menor possibilidade de que as alterações causem prejuízos à população e ao meio
ambiente. O objetivo é padronizar e uniformizar esses procedimentos para que existam ainda mais
consistência e maior dificuldade em ser refutado, elevando esse nível de segurança trazendo menor
preocupação à outros Municípios, para que não sejam realizadas obras de qualquer forma.
Conselheira Therezinha Maria Novais, da UNIVILLE convida todos os Conselheiros para o início das
comemorações de 25(vinte e cinco) anos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária na Univille, sendo
realizado no dia 19/09/2022 a abertura do evento, que se prolonga por uma semana. O
Conselheiro Fabiano Santangelo, da OAB formaliza para registro em ATA, o convite par que seja
realizada uma reunião da Plenária nas dependências da OAB Joinville. O Presidente do Comdema faz um
convite de inauguração no domingo as 08h00, do projeto "Joinville Mais Bonita" realizado no mirante do
Morro do Boa Vista, podendo subir a pé ou de ônibus. Sem mais manifestações, o Presidente do Comdema
agradece a presença de todos declarando encerrada a reunião ordinária às onze horas e trinta minutos,
sendo extraída a presente Ata, a qual foi lavrada pela Secretaria do Conselho e assinada pelo Presidente do
Comdema, Fábio João Jovita, após aprovação dos demais Conselheiros.
 
 
Fábio João Jovita
Presidente do Comdema
 
 
Danielle de Souza
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)
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