
COMDEMA – Ata Reunião 12/09/2019

Ao 10 dias (décimo segundo) dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezenove, na sede da Fundação Ambiental Municipal de Orleans – FAMOR,
sito a Rua Professora Otília Mendes Mazzuco, nº 115, Rio Belo, Orleans/SC,
presentes  os  membros  do  Conselho  conforme  lista  de  presença,  havendo
quórum  mínimo  previsto  regimentalmente,  além  de  membros  convidados
integrantes  dos  quadros  de  funcionários  permanentes  da  FAMOR,  e  da
secretária executiva dos conselhos do município Giani Cechinel Loli Fontanella,
realizou-se  reunião  ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio
Ambiente – COMDEMA, iniciada oficialmente às 17h35 minutos, ocasião em
que foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião do dia 30 de maio de 2019,
com ressalvas de que não ocorreu a reunião prevista para o dia 25 de junho de
2019.  Ato  contínuo,  foi  lida  a  Ordem  do  Dia,  e  ratificada  e  aprovada  por
unanimidade  a  eleição  de  vice-presidente,  primeiro  secretário  e  segundo
secretário,  ocorrida  na  reunião  anterior,  reconhecida  a  modificação  da
presidência do conselho, tendo em vista a saída do então presidente Júnior
César Zomer do cargo de superintendente da FAMOR e assunção do cargo por
Luiz  Cristóvão  Crocetta,  reconhecido  novo  presidente  do  COMDEMA,  vide
disposição regimental prevista no Art. 14 do Regimento Interno do COMDEMA
(Decreto Municipal nº 4.118/2017). Desse modo a diretoria do COMDEMA para
o próximo mandato (2019 a 2021) será composta por: Luiz Cristóvão Crocetta
(Presidente); Joélia Walter Sizenando (Vice-Presidente); Italo José Zomer (1º
Secretário);  Fabiano  Alberton  (2º  Secretário).  O  engenheiro  sanitário  e
ambiental da FAMOR Samuel Andrade Segatto informou ter realizado a análise
técnica acerca do regimento interno do COMDEMA, tendo verificado pontos
que  necessitariam  de  ajustes,  bem  como  pontos  que  não  estariam  sendo
adequadamente  seguidos.  Após  breve  explanação,  entendeu-se  por  bem
incluir o assunto na pauta da próxima reunião ordinária para melhor análise de
seu  conteúdo.  Ainda,  foi  apresentada  moção  pelos  técnicos  da  FAMOR,
sugerindo  a  criação  de  Núcleo  de  Conciliação  na  Esfera  Administrativa,
conforme  previsão  no  Decreto  Federal  nº  9.760/2019.  Todavia,  diante  da
complexidade  da  matéria,  por  sugestão  do  1º  Secretário,  acatada  pelo
Presidente, decidiu-se por incluir a discussão de referido assunto na próxima
reunião do COMDEMA, ficando os responsáveis pela moção a apresentarem
na reunião seguinte a formatação de um regulamento/regimento deste núcleo,
para  deliberação  dos  conselheiros  quanto  a  sua  criação.  No  tocante  aos
assuntos  gerais,  o  Engº  Samuel  explicou algumas rotinas  de licenciamento
ambiental  executadas  pela  FAMOR,  objetivando  melhor  regularização  de
atividades e empreendimentos realizados no município e conscientização da
população.  A Engª ambiental  Ana Flávia  Pavei  junto do biólogo André Luiz
Klein  explicaram  aos  presentes  sobre  o  projeto  “PROREV”  (Programa  de
Revitalização) em parceria com a comunidade e escolas, citando a COHAB
João  de  Barro  e  a  Escola  Barriga  Verde.  Foi  trazido  a  conhecimento  do
Conselho por parte do Engº Samuel, a situação de uma “tafona” antiga situada



na comunidade de Rio Novo, atualmente inativa, cuja a comunidade pretende
reativar como objeto cultural e histórico, porém haveria em tese um problema
de enquadramento legal para se autorizar a atividade. Assim, foi sugerido a
inclusão do assunto na próxima reunião, para avaliação do COMDEMA quanto
a autorização da citada revitalização. Por fim, os membros por unanimidade
convencionaram  a  data  e  horário  para  realização  da  próxima  reunião  em
caráter extraordinária, a se realizar no em 26 de setembro de 2019, às 17h, no
mesmo local, a sede da FAMOR. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
encerrada às 18h10 eu Italo José Zomer primeiro secretário, lavrei a presente
Ata,  que  após  lida  e  aprovada,  será  assinada  por  mim  e  por  todos  os
presentes.


