
ATA SEI

SECRETARIA DE 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 07/02/2023.
 

No sétimo dia, do mês de fevereiro, do ano dois mil e vinte e três, 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 da 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 de 01/01/2022 à 31/12/2023, conforme
Decreto nº 45.022, de 20 de dezembro de 2021, e suas alterações: Magda Cristina Villanueva Franco,
representante da SAMA; Alcides Bergmann, representante da AJAq; Luiz Carlos Moreira da Maia,
representante da SDE.UDR; Sarah Sabrina Leal Francisco, representante da SAMA.UNF; Ademir Sgrott,
representante da AJM; Marli Fleith Sacavem, representante da AMEM;  Jacson Gil Carneiro, representante
ACEF;  Daiane Paul Nunes, representante da CAJ; Tarciso Jannig, representante da ATERJ; Diego Soares,
representante da SECULT; Felipe Romer Batista, representante da SEHAB; Maiko Alexander Bindemann
Richter, representante da SEPROT; José Mário Gomes Ribeiro, representante do CHBB; Leonice Pries
Schulz, representante da SAS; Daniel Resende Corrêa, representante do IMA; Emerson Candido Feitosa,
representante da PMA; Sérgio Michel Penter, representante da AMABQ; Hector Silvio Haverroth,
representante da EPAGRI; Anselmo Benvindo Cadorin, representante da AEA Babitonga; Paulo Roberto
Schulze, representante da ASBANVILLE; Gabriel Klein Wolfart, representante da SINDPEDRAS; Jonas
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Pykocz, representante da SEINFRA Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba;  Juliana Kammer, representante da
ACR; e, Manoel Luiz Vicente, representante da APROÁGUA. Estiveram também presentes: José Augusto de
Souza Neto, Secretário do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca; Carla Correia, da
SAMA; Patricia Helena Eggert Karnopp, da CAJ; Rafael Sanches, da CAJ; Ruben Schulz, da CEF; Vionei,
PMA; Karina Fischer, representante do Britador Hübener; e, João Kolachinski, Fundador da Aproágua. A
reunião teve as seguintes Pautas: 1. Aprovação da Ata Reunião 10/01/2023; 2. Apresentação CAJ - ETA,
IQA, PSA, por Daiane; 3 . Apresentação Aracaju - Controle Simulídeos; 4. Moção - Plano Ações
Emergencias BR-376 x SC-418, e, 5. Sugestão de Pauta e Palavra Livre. Verificado o quórum regulamentar,
a reunião foi iniciada pela Presidente do Conselho da APA, Magda Franco, que cumprimentou a todos os
presentes e informou novamente que está à frente da Gerência da Unidade de Desenvolvimento de Gestão
Ambiental e por consequência à frente da Presidência do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca. A
Presidente Magda fez uma breve exposição do seu histórico na Secretaria de Meio Ambiente, relatando que
acredita que ainda nesse ano de 2023 será dado início na Revisão do Plano de Manejo, vez que já ocorreu
uma conversa com a empresa STCP Engenharia de Projetos Ltda, ganhadora da licitação feita pelo Consórcio
dos Municípios que compõem a AMUNESC. Pauta 1) Aprovação da Ata da Reunião em 10/01/2023. A
Presidente do Conselho Gestor da APA, Magda Franco colocou em Votação referida Ata, a qual foi
Aprovada por maioria de votos dos Conselheiros, registradas seis abstenções. Pauta 2) Apresentação CAJ
- ETA, IQA, PSA. Com a palavra, a Conselheira Daiane Paul, da CAJ cumprimentou a todos os presentes,
agradeceu pela oportunidade e informou que em virtude dos questionamentos ocorridos na reunião plenária
anterior, convidou o Eng. Rafael, Coordenador das Estações de Tratamento de Água e a Eng. Patrícia, que é
Coordenadora do Laboratório de Controle de Qualidade, para nos falarem ao Conselho um pouco mais sobre
o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) no Rio Cubatão, e sobre o controle de qualidade
da água distribuída pela Companhia. Rafael cumprimentou os presentes e informou que passaria um vídeo com
as informações que permanecerão disponibilizadas à Secretaria do Conselho. Após a projeção Rafael expôs
que conforme já pontuado no vídeo as ETAs Cubatão e Piraí operam vinte e quatro horas por dia, com
produção de aproximadamente quatro milhões e oitocentos mil metros cúbicos de água por mês. Desde o ano
de 2014 todo “lodo” gerado no tratamento das águas é tratado internamente nas estações de tratamento, e
posteriormente a água clarificada é devolvida aos rios. Rafael informa que a Companhia tem trabalhado
fortemente nos índices de perda de água tratada e relata tecnicamente ao Conselho como ocorrem os
processos de tratamento das águas. Patrícia prestou relato sobre os monitoramentos das qualidades das águas
que ocorrem mensalmente em 262(duzentos e sessenta e dois) pontos, em todos os bairros de nossa cidade,
em escolas, terminais urbanos, hospitais, etc., estando a CAJ sujeita à fiscalizações da ARIS e da Vigilância
Sanitária. As amostragens são diárias, recolhidas em 24(vinte e quatro) rotas. Os parâmetros físico-químicos
de potabilidade das águas estão inseridos na Portaria GM/MS 888, considerando cor aparente: <15uC,
Turbidez: <5NTU e Cloro Residual Livre: 0,2 - 5,0 mg/L. Nos parâmetros microbiológicos são verificados os
coliformes totais E.coli, sendo que no ano de 2022 foram realizadas 35 mil análises. Ainda no ano de 2022
foram contratadas 4(quatro) mil análises que verificaram Cianobactérias: algas, Cianotoxinas: algas que
conferem toxicidade, Gosto e Odor, Cloreto de Vinila, Subprodutos de Desinfecção: produtos formados em
função do processo de cloração, Agrotóxicos e Metabólicos, Substâncias Inorgânicas (mineração, indústria ou
agricultura), Substâncias Orgânicas, Padrão Organoléptico: substâncias que conferem gosto e odor, Giardia e
Cryptosporidium: protozoários resistentes ao processo de cloração, Agrotóxicos + Utilizados. Patrícia informa
que o acompanhamento desses resultados podem ser obtidos no endereço eletrônico
https://www.aguasdejoinville.com.br/?tag-assunto=analise-agua-esgoto. Finalizando, Patrícia informa que
na APA Serra Dona Francisca, existem pontos de monitoramento do controle da qualidade na Estrada Canela
s/n, no Rio Bonito e na Rod. SC-418, nº 1020, disponibilizando seu e-mail para esclarecimento de dúvidas:
patricia.karnopp@aguasdejoinville.com.br - O Conselheiro Manoel, da Aproágua manifesta preocupação
em relação as ações de saneamento básico na região da APA. A Conselheira Daiane Paul, da CAJ, deixa
aberto ao Conselho um Convite para que seja realizada uma reunião plenária na ETA do Rio Cubatão, com
Pauta de Visita Técnica, para verificação das operações no local. O Convite foi aceito por unanimidade dos
Conselheiros e será marcada oportuninamente pela Secretaria do Conselho. A Conselheira Daiane Paul, da
CAJ, apresentou na sequência, o relatório sobre o controle da qualidade da água registrados no mês de
Janeiro de 2023. Na ETA Cubatão a vazão ecológica de água ficou em 20.886,05m3 e na ETA Piraí
1.948,85m3 mantendo se acima da meta mensal de metros cúbicos por segundo. Com relação a qualidade o
IQA do Rio Cubatão ficou com 75 e o Piraí ficou com 79,8.  A Presidente do Conselho da APA, Magda
Franco informou que o próximo ponto de pauta é referente aos Simulídeos, Pauta 3) Apresentação
Empresa Aracaju – Controle Simulídeos , porém a empresa não compareceu em razão de ter se
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equivocado com a data. Em virtude disso a presidente informou que a apresentação da empresa ocorrerá na
próxima reunião do Conselho. Magda Franco informou ainda que sua equipe está atendendo ouvidorias dos
pontos com maior incidência do “borrachudo”, e a (CAF) Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do
Contrato está indo in loco para entrevistar os moradores e verificar a realidade da situação, e na maioria dos
pontos não houveram muitos relatos, e que na última vistoria apenas uma ou duas pessoas reclamaram do
aumento dos “borrachudos”, e que os munícipes na verdade reclamam acerca do incômodo com o "maruim" e
"pernilongos". Em três pontos foram constatados de fato o problema, e a (CAF) Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Contrato emitiu Ofício solicitando a reaplicação de biolarvicida nesses
pontos, o que levam alguns dias para ser percebido seus efeitos. O Conselheiro Tarciso Jannig, da ATERJ
informou que existem alguns pontos de aplicação desativados em áreas que existem ocorrência de
borrachudos. A Presidente do Conselho da APA, Magda Franco informou que alguns pontos foram
desativados há alguns anos e quando a empresa foi questionada, não soube elencar os critérios para a
desativação desses pontos. O Conselheiro Ademir Sgrott, da AJM relatou sua preocupação com a “marcação
wikiloc” das trilhas para as aplicações dos biolarvicidas, uma vez que qualquer cidadão tem acesso,
aumentando assim a possibilidade de entrada nas matas de caçadores e curiosos. Sugeriu que essas
informações sejam restritas apenas a SAMA e empresa contratada. Pauta 4 ) Moção – Plano Ações
Emergências BR-376 x SC-418 – A Presidente do Conselho da APA, Magda Franco informou que foi
preparado o texto da Moção e em seguida o Secretário do Conselho, José Neto fez a leitura da minuta que foi
encaminhada anteriormente para apreciação dos Conselheiros. Após discussão do texto da minuta e sugestões
dos Conselheiros, a Moção foi colocada em votação e Aprovada por unanimidade, a qual será anexado seu
texto ao final da presente Ata, e encaminhada ao Governo do Estado de Santa Catarina, com cópias para o
Executivo e Legislativo Municipal, bem como para a ACIJ Associação Empresarial de Joinville. Pauta 5)
Sugestão de Pauta e Palavra Livre. A Sra. Karina Fischer, da Hübener, propõe que seja realizada uma
reunião extraordinária para ser apresentado ao Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca um Plano de
Intervenção do Britador Hübener no Desassoreamento dos Rios na região da APA, com vistas à anuência
desse Conselho para sua implementação. A Presidente do Conselho da APA, Magda Franco, coloca em
votação a realização de uma reunião extraordinária em formato híbrido (presencial e virtual), para o dia
14/02/2023 às 18h00, para tratar da matéria proposta, o que foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros.
Ato contínuo, a Presidente do Conselho Gestor da APA, Magda Franco cedeu a palavra para o Conselheiro
Manoel, da Aproágua, que informou que essa apresentação proposta pela Karine Fischer já foi discutida no
ano de 2018, e por mais umas quatro vezes no decorrer dos anos seguintes. Dada a gravidade do tema
Manoel sugere que a população atingida deva se fazer presente na reunião extraordinária do Conselho. Ato
contínuo, a Presidente do Conselho da APA, Magda Franco cedeu a palavra para o Conselheiro Ademir
Sgrott, da AJM, que relatou o acúmulo do lixo nos locais de banho, junto às pontes (apresentou algumas
imagens). Ademir disse ainda que nessas regiões existem cachorros domésticos e o graxaim, que rasgam as
embalagens e comem os resíduos deixados pelos banhistas. A Conselheira Marli, da AMEM relata o
problema com os banhistas durante o verão informando que todos os anos os moradores da área rural sofrem
com a quantidade de pessoas nos locais de banho, com som alto, fechamento de vias, festas, lixos e problemas
diversos. Marli manifesta que é necessário pensar uma “Operação Verão” efetiva para área rural. O
Conselheiro Gabriel Wolfart, do SindPedras sugere Pauta sobre o Plano de Mineração.  A Presidente do
Conselho da APA, Magda Franco informa que a licitação das placas de sinalização para região da APA foi
feita, através da modalidade Ata de Registro de Preços. A Equipe da (UGA) Unidade de Gestão Ambiental
da SAMA está fazendo um levantamento das necessidades de Placas em todas as Unidades de Conservação,
e caso esse Conselho tenha alguma sugestão de local para instalação das placas pode encaminhar para o e-
mail sama.uga@joinville.sc.gov.br -  Não havendo mais contribuições ou manifestações, a Presidente do
Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca, Magda Cristina Villanueva Franco agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a reunião, sendo extraída a presente Ata, assinada pela Presidente do Conselho
Gestor, após aprovação dos demais Conselheiros.
 

Magda Cristina Villanueva Franco
Presidente do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca

 
 

Danielle de Souza
José Augusto de Souza Neto

Unidade de Apoio aos Conselhos
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Juliana Rocha de Alcântara
Unidade de Gestão Ambiental

 
 

**A gravação em áudio desta reunião se encontra arquivada na Unidade de Apoio aos Conselhos (SAMA.UAC)
 
 

(TEXTOS ANEXOS)
 

MOÇÃO SEI - SAMA.GAB/SAMA.UAC

Joinville, SC 07 de Fevereiro de 2023.
 
Ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Santa Catarina
Jorginho dos Santos Mello
 
 

MOÇÃO para implementação de PLANO DE AÇÕES
EMERGENCIAIS pelo Governo do Estado de Santa
Catarina, para lidar com as interrupções na BR-376 e
desvios para a SC-418.

 
Considerando a necessidade de garantir a segurança dos motoristas, pedestres e

residentes do Distrito de Pirabeiraba e Adjacências, em caso de interrupções do tráfego de veículos na
BR-376 e desvios para a SC-418;

Considerando a importância de minimizar o impacto dessas interrupções na
população local e garantir o livre tráfego de Ambulâncias e veículos da Defesa Civil;

O Conselho Gestor da Unidade de Conservação - Área de Preservação Ambiental
APA Serra Dona Francisca, reunido em Reunião Plenária no dia 07/02/2023 deliberou a presente
Moção de solicitação ao Governo do Estado de Santa Catarina para que implemente um Plano de
Ações Emergenciais com o fim de lidar com as interrupções na BR-376 e desvios para a SC-418.

 
Este Plano deve observar as seguintes ações:
 

1. Identificação de riscos: Identificar os possíveis riscos envolvidos em um desvio de tráfego para a SC-
418, incluindo a possibilidade de congestionamento, dificuldade para o tráfego de ambulâncias e
veículos de defesa civil, acidentes com cargas perigosas contaminando os mananciais de água que
abastecem o município de Joinville, entre outros;
2. Comunicação com a população: Preparar uma campanha de comunicação para avisar a população
sobre a interrupção da BR-376 e o desvio para a SC-418, incluindo informações sobre possíveis
alternativas de rota e horários de pico;
3. Coordenação com os órgãos de segurança: Trabalhar em estreita colaboração com os órgãos de
segurança, como a polícia rodoviária e o corpo de bombeiros, para garantir a segurança dos
motoristas e da população em geral;
4. Preparação de equipes de emergência: Preparar equipes de emergência para responder rapidamente
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a possíveis situações de emergência na SC-418, incluindo a disponibilização de veículos de socorro e
equipes de resgate;
5. Monitoramento constante: Monitorar a situação na SC-418 e ajustar o Plano de Ações Emergenciais
conforme necessário, para garantir a segurança de todos os envolvidos;
6. Parcerias com as Prefeituras locais: Trabalhar em parceria com as Prefeituras locais ao longo da
SC-418 e Adjacências para garantir a segurança da população local e minimizar o impacto da
interrupção da BR-376.

 
Esperamos que o Governo do Estado de Santa Catarina considere a presente Moção

com a urgência que lhe é peculiar, coordenando com os entes e demais órgãos afetos a garantia da
segurança para toda população local e demais transeuntes que são atingidos por esse cenário,
minimizando os impactos causados pelas interrupções das Rodovias.

 
Atenciosamente,
 
 

Magda Cristina Villanueva Franco
Presidente do Conselho Gestor da APA Serra Dona Francisca

 

Documento assinado eletronicamente por Magda Cristina Villanueva Franco,
Gerente , em 15/03/2023, às 08:36, 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 0015996493 e o código CRC DA62BF4F.

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