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ATA SEI

 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
COMDER - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

 
O Presidente do COMDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural faz saber: O Comder constitui órgão consultivo e deliberativo,
responsável pelo cumprimento da Política Agrícola em conformidade com
a Lei Orgânica do Município de Joinville e demais ordenamentos Estadual
e Federal, na construção do fortalecimento da agricultura familiar; da
sustentabilidade socioeconômico, cultural e ambiental; do
desenvolvimento da agricultura urbana e abastecimento, e na capacitação
continuada do produtor rural, sendo organizado para cumprimento de sua
competência legal conforme  Lei Ordinária Nº 9.096, de 04 de janeiro de
2022 e seu Regimento Interno, aprovado e publicado conforme Decreto Nº
47.116, de 01 de abril de 2022.
Ata da Reunião Ordinária do COMDER - Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural, realizada em 18/08/2022.

No décimo oitavo dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, reuniu-se o COMDER -
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural em Sessão Plenária, realizada nas dependências da Unidade de
Desenvolvimento Rural (UDR), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SDE), localizada na
Rodovia SC 418, Km 03, Nº 271, Distrito de Pirabeiraba, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina. Estiveram
Presentes os Conselheiros (Decreto Nº 45.501, de 25 de janeiro de 2022) e suas atualizações, mandato 01/02/2022 à
31/01/2024: Marisa Fock, da SDE.UDR; Ana Paula Simião Pinto, da SED; Rubens Ebel, da APIVILLE; Narciso
Correa de Palma, da COOPAVILLE; Cátia Zoller Porsch, da AJAq; Teresinha Aparecida Machado Hardt, da AJAAR;
Rogério Tamazia, da ATERJ; Adriano Rech, do SIND TRAB RURAIS; Patrícia Girardi, da SAS; Luciana Ruviaro, da
SES; Diego Soares, da SECULT; Paulo Schulze, da ASBANVILLE; Dione Nery C. Benevenutti, da EPAGRI;  e Luiz
Carlos Moreira da Maia, Presidente COMDER, Portaria SEI (0011876370). Demais participantes e ouvintes também
se fizeram presentes, cuja lista de presença deverá ser anexada a esta Ata, mencionando: da SDE.UDR Sirley Goedert
e Emir de Oliveira Dias; Fernando Bade, da SDE.GAB; José Augusto de Souza Neto, da SAMA.UAC; Sérgio Porsch,
da AJAq; Rogério Galicki, do SIND PATR RURAL; Márcia Schneider da SED; Tarciso Jannig, da ATERJ; Sandra
Beninca Nascimento, da Pupunha Brasil; Douglas A. Baer e Osmar Aviz da Aracajú. Justificaram a ausência SAMA,
CEASA, Sindicato Patronal Rural, SODAJ, AJAO, CAJ e CIDASC. A reunião teve como Pautas: 1) Aprovação da Ata
da Reunião de 09/06/2022; 2) Apresentação Empresa Aracajú - Aplicação BTI e Contrato PMJ; 3) Reforma
Administrativa - Serviço Inspeção Municipal; 4) Atualização CEASA - Ofício Câmara de Vereadores de Joinville para
Comissão; 5) Portaria 888 Ministério da Saúde - Reunião com Procuradoria e Promotoria; 6) Projeto Direto do Campo;
7) Projeto Campo Novo (Mecanização Agrícola); 8) Sugestão Pauta e Palavra Livre. O Presidente do COMDER, Luiz
Carlos Moreira da Maia dá boas vindas, cumprimenta a todos e inicia a reunião plenária. Apresenta o Secretário de
Desenvolvimento Econômico e Inovação, Sr. Fernando Bade. Fernando cumprimenta a todos, se apresenta e apresenta
a nova Secretaria. Pauta 1) Aprovação da Ata, da Reunião realizada em 09/06/2022, colocada em discussão e
aprovação, não havendo nenhuma contribuição ou manifestação contrária, a Ata foi aprovada por unanimidade de
votos dos Conselheiros. 2) Apresentação Empresa Aracajú - Aplicação BTI e Contrato PMJ , o Presidente do
COMDER, Luiz Maia passa a palavra ao Douglas, representante da empresa Comércio e Serviços Aracajú Ltda, o qual
cumprimenta a todos e inicia sua apresentação, explicando que há 04 (quatro) anos a empresa faz o controle dos
Simulídeos, mais conhecido como borrachudo, na região de Joinville. O controle é realizado quinzenalmente, período
de reprodução da larva do borrachudo, são 02 (duas) aplicações por mês, de um produto chamado Larvicida Biológico
BTI. Quando iniciou o controle, sentiram a necessidade de alguma ferramenta para realizar o controle desse serviço.
Junto com o levantamento de identificação dos pontos de aplicação foi criada uma ferramenta, um sistema que
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monitora e audita esse trabalho. A Aracajú possui um portal online, onde é possível acompanhar em tempo real as
aplicações do BTI, através da divisão territorial de Joinville ver os pontos de aplicação do Larvicida. Atuam em 4
Regiões de Joinville, que são Vila Nova, Dona Francisca, Rio do Júlio e Área Urbana, onde são realizadas aplicações.
A empresa Aracajú desenvolveu um Aplicativo para celular, onde são coletadas as informações "à campo", o aplicador
vai até o ponto da aplicação, onde registra as informações, como a quantidade de produto utilizada, registros
fotográficos, etc. O sistema oportuniza a auditoria do trabalho, mostra com transparência todo o trabalho que é
realizado à campo. O controle do borrachudo compreende 90% ou mais, das propriedades do Turismo Rural de
Joinville. Afirma ainda que o produto utilizado é o único que pode ser aplicado na água potável e consumida pelo
homem e animais, pois é um larvicida biológico, que só atinge a larva do borrachudo,  produto homologado pela OMS
(Organização Mundial da Saúde) para utilização em água potável. Então a aplicação do produto não matará os peixes,
não trará malefícios ao homem, ele é 100% biológico. Maia finaliza afirmando que com a transferência de Secretaria, a
Gestão do Programa dos Simulídeos, que está ligado ao meio ambiente, ficará com a Secretaria de Meio Ambiente,
então a partir de agora todas as tratativas referente ao programa, deverão ser encaminhadas à esta Secretaria. O
Secretário Bade tranquiliza os Conselheiros dizendo que estará acompanhando todo o processo até que seja finalizado
o período de transição e qualquer dúvida ou reclamação deverá ser realizada uma Ouvidoria para o número 156, da
PMJ. Finalizando Maia agradece a presença de Douglas e Osmar da empresa Aracajú. 3) Reforma Administrativa -
Serviço Inspeção Municipal, Maia explica que o Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que fazia parte
da Secretaria de Saúde, na Vigilância Sanitária está sendo trazido para a SDE-UDR. Toda a Legislação que norteia o
Serviço de Inspeção é relacionado a Agricultura e não à Saúde, por isso a importância em trazer esse setor para a UDR.
Por esse motivo a Reforma Administrativa, trouxe o Serviço de Inspeção Municipal para a Unidade de
Desenvolvimento Rural, onde está sendo elaborada uma nova Legislação. Hoje tivemos uma reunião com o SEBRAE
que está prestando consultoria para elaborar um Programa que atenda os Pequenos Empreendedores da Agroindústria,
onde trata de produtos de origem animal. Na próxima semana haverá outra reunião, aonde será discutida a Minuta de
Lei, que será encaminhada à Câmara de Vereadores de Joinville. 4) Atualização CEASA - Ofício Câmara de
Vereadores de Joinville para Comissão, Maia explica que o Governo de Santa Catarina criou um Grupo de Trabalho
para a transição da CEASA, onde faz parte, representando a Prefeitura Municipal de Joinville. Esse grupo irá agendar
reuniões para trabalhar o processo de transição. 5) Portaria 888 Ministério da Saúde - Reunião com Procuradoria e
Promotoria, Maia afirma que a Gerente Marisa, elaborou juntamente com a Companhia Águas de Joinville - CAJ, e
técnicos da UDR, um Plano de Ação para trabalhar em todas as unidades. Maia passa a palavra à Marisa para que
explique. Marisa diz que o Plano de Ação foi elaborado e apresentado à Vigilância Sanitária. Estão sendo realizadas
oficinas juntamente com a CAJ. É importante que todos que trabalham com o Turismo Rural e tenham unidade de
processamento de alimentos, tenham a potabilidade da água garantida. Foram realizadas amostras da água em 43
pontos, e o resultado não foi tão satisfatório quanto o esperado. Então, essas Unidades de Desinfecção e Filtragem que
estão sendo apresentados junto com a CAJ, são baratas e fácies de serem instaladas. As oficinas são ministradas pelo
técnico da CAJ, ocorrem semanalmente. Facilitando assim o controle de potabilidade da água da área rural, que não é
assistida com o fornecimento de água pela CAJ. Foi elaborado um documento, que está com a Procuradoria do
Município, o qual será encaminhado ao Ministério da Saúde, pois há o entendimento que a Área Rural não tenha sido
contemplada com a Portaria, não havendo possibilidade de um produtor rural atendê-la da forma como foi elaborada.
Juntamente com a Procuradoria do Município, estamos procurando uma solução para resolver essa situação. Maia
conclui que serão tomadas duas ações, a primeira é um documento da Prefeitura Municipal de Joinville para o
Ministério da Saúde, demonstrando sua preocupação em relação aos pequenos produtores e como enquadrá-los nessa
Portaria. E a segunda, será realizado contato com o Ministério da Saúde, para agendar uma reunião virtual, de Brasília
com a UDR, CAJ e Vigilância Sanitária, para verificar se a interpretação da Vigilância Sanitária de Joinville à Portaria
está adequada, tirar as dúvidas técnicas com o Ministério da Saúde. Há uma ação movida pelo Ministério Público,
cobrando que a Vigilância implemente a Portaria. Estamos buscando uma alternativa que contemple a todos, em suas
expectativas. 6) Projeto Direto do Campo, Prefeito Adriano Silva assinou o Decreto que autoriza o Produtor a
comercializar seus produtos em Feiras em locais públicos de Joinville, por exemplo, a Feira do Peixe Vivo, que
ocorreu no Mercado Público Municipal e a Feira de Mudas Frutíferas e Ornamentais, nas dependências da UDR e
Escola Agrícola. O Conselheiro Rogério Tamazia, da ATERJ, também destacou a importância da divulgação das
Feiras, que foram muito bem divulgadas pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura. 7) Projeto Campo Novo
(Mecanização Agrícola), Maia informa que está tramitando na Secretaria de Administração e Planejamento - SAP e
Procuradoria Geral do Município, o Edital de Credenciamento das Empresas para prestarem serviço que atendam os
produtores rurais. São empresas terceirizadas de equipamentos que a Prefeitura Municipal de Joinville não possui,
como retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator de esteira, etc.  Informa ainda que o caminhão recebido da
emenda parlamentar do Deputado Federal Darci de Matos, fez na data de hoje (18/08/2022) a primeira viagem para
buscar calcário, que será entregue amanhã (19/08/2022) ao produtor. Então, estamos efetivamente iniciando os
trabalhos do Projeto Campo Novo. Serão realizadas duas viagens semanalmente. 8) Sugestão Pauta e Palavra
Livre, Maia informa que o Ofício solicitado pela Conselheira Patrícia Girardi, das SAS, e o documento solicitado pelo
Sr. Anselmo Cadorin, da AEA Babitonga, do Conselho Gestor da APA Dona Francisca, foram confeccionados e
encaminhados pela Secretaria do COMDER. O Conselheiro Paulo Schulze, da ASBANVILLE, questiona se há alguma
despesa em relação ao caminhão, para o agricultor. E o calcário pode ser trazido do Paraná? Maia responde que o
Programa Campo Novo prevê o credenciamento do agricultor, aonde deverá ser apresentado uma relação de
documentos para que o mesmo seja beneficiado pelo Programa. Essa documentação irá gerar uma pontuação, a qual
será transformada em recursos, e assim ele poderá ser beneficiado sem que haja despesas. Em relação ao calcário ser
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trazido do Paraná, Maia afirma que nesse momento o calcário está vindo da cidade de Botuverá-SC. O Conselheiro
Paulo Schulze, da ASBANVILLE, complementa que os agricultores tem preferência pelo calcário vindo do Paraná,
devido a sua qualidade. Maia afirma a necessidade de verificar se o caminhão poderá entrar em outro estado. O
Conselheiro Tarciso Jannig, da ATERJ, questiona se o Programa contempla também o patrolamento das vias, Maia
responde que não. Maia responde que estão previstos no Programa, escavadeira hidráulica, retroescavadeira e trator de
esteira, que são equipamentos mais pesados. Rogério Galicki, do Sind. Patr. Rural, comunica que no dia 15/08/2022
iniciou o prazo do Imposto Territorial Rural - ITR, e encerra no dia 30/09/2022. E levanta o questionamento de que o
município de Bagé, no Rio Grande do Sul, utiliza 100% do valor do ITR arrecadado para a recuperação da
infraestrutura da área rural, pergunta, qual a possibilidade de levar o assunto para a Prefeitura Municipal de Joinville, a
fim de utilizar o valor arrecadado com o ITR para melhorias na área rural de Joinville também. Maia responde que há a
possibilidade de solicitar o recurso para o orçamento da Unidade de Desenvolvimento Rural - UDR, através da
elaboração de projetos. O Conselheiro Rogério Tamazia, da ATERJ, diz que em 2021, em reunião com o Secretário
Jorge Luiz Correia de Sá, da SEINFRA, houve a promessa de que em 2022 seria contratada empresa para elaborar o
projeto de mais de 50 km de pavimentação na área rural de Joinville. Fernando Bade, Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Inovação, explica que a Prefeitura Municipal de Joinville está na fase de contratação da empresa
responsável pela elaboração dos projetos, e que há um grande número de projetos a serem elaborados. O Conselheiro
Adriano Rech, do Sind. Trab. Rurais de Joinville, questiona o que está acontecendo em relação à Merenda Escolar do
Município, o processo além de demorado, estão diminuindo a quantidade solicitada, em relação à alguns itens. A
Conselheira Márcia Schneider, da Secretaria de Educação, explica que o problema está na parte burocrática, que as
vezes ficam sem determinado alimento, mas substituem por outro, porém a qualidade do produto continua a mesma.
Márcia explica que a Educação faz um planejamento, elabora a Chamada Pública, após  realizados os orçamentos, o
processo é encaminhado à Secretaria de Administração e Planejamento, onde é realizado todo o processo licitatório. O
processo só retorna para a Educação após a assinatura do contrato, para a solicitação do empenho. Só a partir daí o
produto poderá ser utilizado. O Secretário Fernando Bade conclui que, as dificuldades burocráticas encontradas pelo
caminho são muitas, mas que estão trabalhando para melhorar. Encerradas todas as manifestações, o Presidente do
COMDER agradece a presença e a participação de todos os presentes, declarando encerrada a Reunião Plenária às
vinte e uma horas e vinte minutos, sendo extraída a presente Ata, a qual foi lavrada pela Secretaria do Conselho e
posteriormente assinada pelo Presidente do COMDER, Luiz Carlos Moreira da Maia, após aprovação dos demais
Conselheiros.
 

Luiz Carlos Moreira da Maia
Presidente do COMDER
 
 
Franciane Schroeder
SDE - Unidade de Desenvolvimento Rural
 
**A gravação em áudio desta reunião se encontra arquivada na Unidade de Desenvolvimento Rural (SDE-UDR)
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