
REUNIÃO COMDEMA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro 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  anexa,  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 17h15 minutos. Na sequência, conferida e
lida a Ordem do Dia, o secretário do COMDEMA Italo José Zomer realizou a
leitura  da  ata  da  reunião  ordinária  do  dia  31  de  outubro  de  2019,  que  foi
discutida e aprovada por unanimidade, sendo passada a ata para assinatura
dos membros presentes naquela reunião. Registrou-se observação quanto a
não realização da reunião pautada para 28 de novembro de 2019, em razão do
falecimento  da  mãe  do  Presidente  do  COMDEMA  Luiz  Cristóvão  Croceta,
sendo que a pauta daquela reunião foi incorporada automaticamente para esta
reunião. Conforme a ordem do dia o secretário do conselho Italo abordou e
explanou  o  item de  proposta  de  expedição  de  moção  ao  Chefe  do  Poder
Executivo Municipal quanto a contratação de assessor jurídico para a FAMOR,
o  que  já  havia  sido  objeto  de  discussão  em  reuniões  anteriores.  Os
conselheiros e convidados que integram a FAMOR ressaltaram que sentem a
falta  de  orientação  técnica  no  acompanhamento  do  rito  do  processo
administrativo, falta de suporte para parecer jurídico, que apesar do Presidente
Interino  da  FAMOR  ser  bacharel  em  direito  e  a  fiscal  da  fundação  estar
cursando direito, não seria atribuição destes interpretar e assessorar o órgão
ambiental nas mais diversas questões e controvérsias afetas ao jurídico, o que
acaba por causar um atraso nas deliberações e acúmulo de demandas. Sendo
assim, colocou-se em votação e foi aprovada por unanimidade a expedição de
moção ao Chefe do Poder Executivo quanto a contratação de assessor jurídico
para a FAMOR, sugerindo-se a atuação de um profissional com carga horária
de 20 horas, preferencialmente com especialidade em direito ambiental e/ou
público.  Com  relação  ao  item  seguinte  da  convocação,  colocou-se  em
discussão e foi aprovado por unanimidade a expedição de ofício à Presidência
do  Poder  Legislativo  Municipal  e  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal
quanto a participação do COMDEMA na apreciação de normas de proteção e
qualidade ambiental no município de Orleans, acrescentando-se que no ofício
endereçado  ao  Prefeito,  seja  consignado  a  integração  da  FAMOR  e  do
COMDEMA  na  participação  efetiva  de  programas  como  o  “Orleans
Sustentável” e outros de índole ambiental, com realização de convites prévios
para  participação  na  formulação  destes  programas.  No  tocante  ao  item de
alterações para aprovação e publicação do Núcleo de Conciliação Ambiental
Municipal – NUCAM, passou a palavra à fiscal da FAMOR que explanou sobre
a realização de audiência conciliação teste na Casa da Cidadania. Informou



que o ato contou com a participação da Coordenadora Dra. Andiara Pickler
Cunha e da assistente social da Casa da Cidadania, sendo que o administrado
autuado acabou não manifestando interesse em conciliar, todavia a audiência
em si foi positiva. Na sequência foi lido a minuta de Resolução para instituição
formal  do  NUCAM,  a  qual  foi  debatida  pelos  conselheiros  e  aprovada  por
unanimidade dos presentes para ser assinada e publicada pelo Presidente do
COMDEMA, cuja minuta integrará a presente ata como anexo. Nos assuntos
gerais, os conselheiros discutiram a respeito do recolhimento de lixo reciclável
e  orgânico  em  festas  de  comunidades  interioranas  e  também  em  eventos
festivos tradicionais dos bairros da cidade, a fim de se pensar estratégias para
redução  de  resíduos  e  aproveitamento  dos  materiais  utilizados  para
reciclagem, através de atitudes de conscientização e fiscalização, sendo feitas
colocações  pelos  conselheiros  Artur,  Murilo,  Cristóvão,  Camila  e  pelo
engenheiro ambiental Samuel. Sugeriu-se através do Presidente do Conselho
realizar  um convite  ao  funcionário  público  municipal  Eloir  Fraga,  para  uma
próxima reunião, para que este explique ao conselho as ações da Prefeitura na
coleta de resíduos sólidos.  Com a participação do conselheiro Fábio Echeli
Bett,  representante do SAMAE, abordou-se mais uma vez o andamento dos
trabalhos de desassoreamento dos rios responsáveis pela captação de água
utilizada  no  município,  sendo  pontuado  pelos  membros  da  FAMOR  o
acompanhamento  dos  trabalhos  junto  da  Defesa  Civil.  Ao  final,  restou
deliberado pela não realização de reunião no mês de janeiro do ano de 2020,
realizando-se a primeira reunião do Conselho em fevereiro com a definição de
um calendário para o resto do ano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às 18h30.


