
REUNIÃO COMDEMA DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019

Aos 26 (vinte e seis) 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 17h10 minutos, ocasião em que foi  lida, discutida e
aprovada a ata da reunião ordinária do dia 12 de setembro de 2019, sendo
passada  a  ata  para  assinatura  dos  membros  presentes.  Na  sequência,
conferida a Ordem do Dia, passou-se a palavra para Evania Crozeta Mazon,
para em até dez minutos explanar sobre seu projeto de revitalização de uma
tafona  na  comunidade  do  Rio  Novo.  Em sua  explanação  citou  o  início  da
colonização de Orleans e presença de diversas famílias que se instalaram na
comunidade de Rio Novo, iniciando a história do município, sendo o local em
questão dotado de valor histórico e cultural. Afirmou que a aludida construção
está situada em seu terreno e que pretendia ter uma autorização para fazer a
limpeza  do  local,  aos  poucos,  e  reconstrução  da  tafona  para  as  mesmas
características que tinha quando em funcionamento, sendo que atualmente o
local histórico tem somente chão e fundação. Disse que o propósito norteador é
de resguardar a memória de grandes desbravadores e futuramente tornar o
local um atrativo turístico. Encerrada a sua fala, o Presidente retomou a palavra
e convidou a Engª Agrônoma Ana Flávia Pavei a pontuar as questões afetas ao
licenciamento da atividade, uma vez que se trata de intervenção em área de
preservação permanente (APP). Segundo Ana Flávia, a responsabilidade de
autorização  não  estaria  dentro  da  esfera  daquilo  que  a  FAMOR,  sozinha,
poderia  autorizar  ou  desautorizar,  pois  a  intervenção  seria  considerada
significativa. Citou necessidade de parecer da defesa civil e que a atividade de
restauração não se enquadraria como de baixo impacto. Passada a palavra
para Engenheiro Ambiental e Sanitarista Samuel Andrade Segatto este citou o
Art. 3, inciso II do COMDEMA e propôs que o conselho discutisse a criação de
uma resolução para regulamentar situações de interesse local de recuperação
de  construções  antigas.  Aberta  a  palavra  aos  membros  do  Conselho,
manifestaram-se  os  membros  Fernando  Balthazar  e  Italo  José  Zomer.  O
Conselho  e  os  membros  da  FAMOR  demonstraram  dúvidas  quanto  a
segurança jurídica da autorização e se deliberou pela solicitação de um parecer



jurídico. Ao final deste tema, o presidente solicitou que fosse protocolado um
pedido formal por Evania Crozeta Mazon instruído da documentação histórica
mencionada, para uma primeira análise da FAMOR, e posterior remessa ao
conselho e também para fins de solicitação de parecer jurídico. Ato continuo
falou-se sobre o Núcleo de Conciliação foi  debatida uma formatação desse
núcleo para a realidade do COMDEMA, após os debates, entendeu-se por bem
que essa comissão fosse formada sempre por 02 (dois) membros efetivos da
FAMOR,  com rotatividade  ou suplência  entre  estes,  e  um terceiro  membro
poderia ser alguém da Casa da Cidadania - FEBAVE ou da Comissão de Meio
Ambiente da Subseção da OAB de Orleans. Sobre a proposição de alteração
do  Regimento  Interno,  após  a  leitura  e  comentário  de  alguns  artigos  pelo
proponente  Samuel,  deliberou-se  pela  criação  de  uma  comissão  mista  de
revisão do regimento interno tendo como membros o Presidente Cristóvão, o
Secretário  Italo  e  o  Engenheiro  da  FAMOR  Samuel.  Deliberou-se  um
calendário  de  reuniões  até  o  final  do  ano,  ficando  estas  marcadas  para
31/10/2019, 28/11/2019, respectivamente as últimas quintas-feiras de ambos
os meses, e para 12/12/2019, todas às 17h. Aberta a palavra para os assuntos
gerais  o  conselheiro  Rodrigo Vieira  represetando a Secretaria  Infraestrutura
falou sobre o projeto de desassoreamento do Rio Novo que se iniciaria no dia
(27) amanhã. O conselheiro Fábio Echeli Bett, representante da SAMAE, falou
da preocupação com a atividade, pedindo cautela para que fosse realizada as
obras inicialmente em trechos pequenos, de forma progressiva, para evitar a
possibilidade  desabastecimento  das  estações  da  SAMAE.  O  engenheiro
Samuel mostrou o projeto aprovado de desassoreamento. Por fim, o membro
Arthur  indagou  aos  presentes  sobre  a  veracidade  de  vídeos  e  fotos  que
circularam  de  galinhas  mortas  em locais  de  captação  de  água  potável  no
município. O Presidente Cristóvão e fiscal Francine da FAMOR explicaram que
já haviam realizado a verificação  in loco,  e o que havia no local não era tão
alarmante quanto o que estava sendo divulgado nos meios de comunicação.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 18h44 eu Italo José
Zomer primeiro secretário,  lavrei  a presente Ata, que após lida e aprovada,
será assinada por mim e por todos os presentes. 


