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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 09/11/2022.

 
No nono dia do mês de novembro 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
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/SC Subseção Joinville, na Rua Amazonas, 46 - Saguaçu, Joinville
- SC, 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; Samir Alexandre Rocha, da SECULT; Pedro Toledo Alacon, da CAJ; Francisco Maurício
Jauregui Paz, do SINDUSCON; Fabiano Santangelo, da OAB; Cristina Jandrey Silva, da ALOJ; José
Mário Gomes Ribeiro, do CHBB; Giampaolo Barbosa Marchesini, da SEPROT; Fábio Elling Schaden, da
AEA Babitonga; Ana Luisa Rizzatti da Costa, 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; Troy Roger Lemke, da SDE.UDR; Marcel Virmond Vieira, da
SEPUR; Priscila De Lima Watanabe Quandt, do SECOVI; Rafael Ribeiro, da SAP; Jonas Roberto de
Lima, da SAS; Rodrigo Luis da Rosa, do CEAJ; Virginia Grace Barros, da UDESC; e Cleverson Aramis
Inácio, da AJORPEME. 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; Carolina Gonçalves Mole, da Martinelli Advogados; Marília Gasperin dos Santos, da
SEINFRA; Guilherme Freitas Cauduro, da OAB Joinville; Andressa De Oliveira, da Bioeco; Andressa
Salgueiro Baigorria, da OAB; João Paulo de Oliveira, da Angelin Topografia; Marcelo Nunes, da Angelin
Topografia; Guilherme Aquino Pereira, da OAB Joinville; Odilon Amado Júnior, da ABETRE;  Adrilene
de Carvalho, da SAMA; Débora Karina de Oliveira, da ALOJ; e, Luisa Helena Jordan, do OSB-Joinville.
Na reunião foram desenvolvidos os seguinte assuntos pautados na convocatória: 1. Palavra da OAB,
Institucional; 1.1 Palavra Presidente Comdema; 1.2 Aprovação da Ata Reunião 05/10/2022; 1.3.
Aprovação Calendários Reuniões 2023; 2. Operacionalização dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos
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10/01/2023 10:02 SEI/PMJ - 0014906345 - Ata

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000163519… 2/4

Urbanos, SEINFRA; 3. Sugestões de Pauta e Palavra Livre. Pauta 1) 1. Palavra da OAB, Institucional;
1.1 Palavra Presidente Comdema; O Presidente do COMDEMA Fábio João Jovita agradeceu a presença
de todos e, em especial, ao Presidente da OAB/SC Subseção de Joinville, por abrirem as portas de sua
Sede para realização da reunião do Comdema - Conselho Municipal do Meio Ambiente. Após as
apresentações dos representantes do Comdema e da OAB, o Conselheiro Fabiano Santangelo, que
representa a entidade OAB-Joinville no Comdema dá boas vindas a todos os presentes e acrescenta que a
ideia de receber o Conselho do Meio Ambiente na Sede da OAB/SC - Subseção de Joinville foi
diretamente do Dr. Guilherme Freitas Cauduro, que nesse momento está representando a Diretoria dessa
Casa, e apenas para fins de protocolos da OAB, o Conselheiro Fabiano Santangelo convida o Dr.
Guilherme Cauduro e o Presidente do Comdema, Fábio João Jovita, para tomarem assento na mesa
diretora, dando prosseguimento aos trabalhos do Conselho. O representante da Diretoria da OAB Joinville,
Dr. Guilherme Cauduro se pronuncia agradecendo a presença de todos e informa que é ciente da
importância do Conselho do Meio Ambiente na municipalidade, uma vez que já fez parte desse Conselho,
e que em nome da Presidência da OAB Joinville deixa as portas da Sede abertas. O Presidente do
Comdema Fábio Jovita abre votação para decidir se os Conselheiros desejam primeiramente realizar o
tour de visitação pela Sede da OAB Joinville, ou se permanecem no auditório para apresentação pautada
pela SEINFRA, sendo Aprovado por maioria, primeiramente a apresentação da SEINFRA. Desta forma, o
Presidente Fábio Jovita solicita que a Conselheira Marília Gasperin dos Santos, da SEINFRA, inicie a
apresentação da Pauta 2) Operacionalização dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Após a
apresentação da SEINFRA é realizado o tour de visitação pela Sede da OAB Joinville, momento em que
os Conselheiros percorreram os andares do prédio, conduzidos pelo Diretor Dr. Guilherme Cauduro, tendo
sido apresentadas e visualizadas cada uma de suas dependências e suas funções, e explanado sobre as
atividades realizadas em cada um dos setores. Ao final do tour o Presidente Fábio Jovita acrescenta a
importância do Órgão e agradece a receptividade. 1.2 Aprovação da Ata Reunião 05/10/2022; ao que,
não havendo manifestações contrárias ou contribuições, a ATA  foi Aprovada por maioria de votos dos
Conselheiros. 1.3. Aprovação Calendários Reuniões 2023; ao que, não havendo manifestações
contrárias ou contribuições, o Calendário foi Aprovado por unanimidade de votos dos Conselheiros. Pauta
2) Operacionalização dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, SEINFRA; A
Conselheira Marília Gasperin dos Santos, da SEINFRA informa que irá apresentar um pouco da gestão de
resíduos de Joinville, acrescenta que a Secretaria de Infraestrutura é responsável pelo sistema de coleta e
tratamento de resíduos sólidos urbanos por meio de um contrato de concessão com a Ambiental. Existem
duas fontes pagadoras, sendo assim o serviço é dividido em duas partes. A parte de manejo de resíduos
sólidos que conta com os serviços de coleta domiciliar, coleta seletiva, coleta hospitalar e coleta especial
(de volumosos), e a parte de tratamento que se trata da operação do aterro sanitário, a manutenção do
complexo, a operação da estação de tratamento de efluentes e a operação da unidade de tratamento de
serviços sólidos da saúde. Além do tratamento no manejo, existe a operação do sistema relação com o
usuário que é voltado ao atendimento ao público (cadastro, tarifas, recálculos e etc.), nos serviços de
limpeza de vias se tem os serviços de capina mecanizada, varrição manual e mecanizada, limpeza de
praças e serviços gerais de limpezas (limpeza de meio fio, boca de lobo). O contrato foi firmado em 2022
e tem vigência de 10(dez) anos podendo ser renovado até 3x consecutivas de 10(dez) anos, sendo assim a
primeira renovação ocorreu em 2012 e a segunda renovação ocorreu em abril de 2022, onde foram
realizados diversos investimentos previstos para os próximos 10(dez) anos de contrato. Os serviços de
coleta domiciliar são compostos de 97(noventa e sete) setores de coleta, divididos em frequência alternada
(sendo 3 vezes por semana) e frequência diária (centro do Município e nas vias principais), são turnos
matutinos (18 equipes), vespertinos(17 equipes) e noturnos(15 equipes), com uma frota de 23 (vinte e três)
veículos e tonelagem de 11(onze) mil toneladas colhidas mensalmente. Finaliza informando que o projeto
piloto de compostagem do Município visa atender 50 instituições públicas municipais com a estimativa de
coleta de até 10(dez) toneladas mês. Finalizando a apresentação dos investimentos propostos com o
contrato da Ambiental, Marília se coloca a disposição para qualquer dúvida e esclarecimentos. O
Presidente do COMDEMA Fábio Jovita agradece a apresentação da Conselheira Marília e parabeniza o
excelente trabalho realizado pela SEINFRA. A Conselheira Therezinha Maria Novais, da UNIVILLE
solicita um minuto da palavra para parabenizar a apresentação, afinal como professora de gestão e
tratamento de resíduos sólidos informa que é um sonho esse projeto e a realização dele e questiona o início
da compostagem. A Conselheira Marília informa que será em março de 2023. A participante Luisa Helena
Jordan, do OSB-Joinville opina pela melhor divulgação das informações, afinal pela falta de cuidado da
sociedade com a cidade, se faz os de lixos pelas ruas, em dias que ocorrem enchentes e chuvas grossas se
visualiza por toda Joinville os lixos em cima de calçadas e tampando bueiros, por esse motivo opina pela
divulgação à sociedade em forma de marketing para conscientização ampla e melhorada. O Conselheiro
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Pedro Alacon, da CAJ questiona as visões da Prefeitura sobre esse aspecto, primeiramente questão dos
recicláveis informa que não existem mais os catadores nas ruas, porém existem carros caindo aos pedaços
colhendo os resíduos importantes da coleta especial, ou seja, a quantidade de toneladas apresentadas
certamente é menor do que se coleta e também nessa questão é realizado um grande trabalho na coleta
seletiva, mas acredita que o grande problema é a continuidade, é necessário pensar como algo importante.
O Presidente do Comdema finaliza dando prosseguimento aos demais trabalhos, sendo passada a palavra
ao Conselheiro Fabiano Santangelo, para iniciar o tour pela Sede OAB Joinville. Pauta 3) Sugestões de
Pauta e Palavra Livre; O presidente Fábio Jovita abre para sugestões de pauta, onde o Conselheiro
Fabiano Santagelo sugere a apresentação de uma palestra sobre resíduos pela Dra. Carolina Gonçalves
Mole, da OAB Joinville, com o título "Instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos para a
Gestão Integrada de Resíduos", sugestão que será atribuída à próxima pauta, assim como a solicitação de
encaixar o time da UGA - Unidade de Gestão Ambiental da SAMA nesse tema. Não havendo mais
sugestões o Presidente Fábio Jovita informa que caso algum Conselheiro tenha alguma sugestão deverá ser
encaminhada para verificação e inclusão na pauta. O Conselheiro Fabiano Santangelo agradece a todos
pela presença e expõe que a OAB possui muito orgulho de sua Sede, por esse motivo é gratificante a
presença de todos para mostrar o local, e que os eventos promovidos pela OAB são auto sustentáveis,
informando, por fim, que existe uma sala no andar acima que possui 30 lugares, e que para uma próxima
oportunidade é possível a sua utilização. O Presidente do Comdema agradece a presença de todos
declarando encerrada a reunião ordinária às doze horas, 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.
 
Fotos da visita a Sede da OAB - Joinville: 

  

 
Fábio João Jovita
Presidente do Comdema
 
Danielle de Souza
José Augusto de Souza Neto
Unidade de Apoio aos Conselhos
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**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
10/01/2023, às 09:31, 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 0014906345 e o código CRC 96626E9F.
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