
REUNIÃO COMDEMA DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro 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 anexo,  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, ocasião em que foi lida,
discutida e aprovada por unanimidade a ata da reunião ordinária do dia 26 de
setembro  de  2019,  sendo  passada  a  ata  para  assinatura  dos  membros
presentes. Na sequência, conferida a Ordem do Dia, passou-se a palavra ao
Secretário Italo José Zomer para tratar do assunto de revisão do Regimento
Interno, sendo explicado aos conselheiros que no dia 29 de outubro de 2019
reuniram-se na sede da FAMOR os membros da comissão mista formada para
revisão do documento, ocasião que se revisou o Regimento Interno até o Art.
11.  O  engenheiro  Samuel  Andrade  Segatto  enfatizou  aos  conselheiros  as
atribuições regimentais que possuem na condição de membros do COMDEMA.
Ficou compromissado que na reunião do dia 12 de dezembro a comissão mista
de  revisão  do  Regimento  Interno  trará  uma  proposição  de  alteração,  onde
constará a redação atual numa coluna e a redação sugerida para alteração
numa outra coluna,  seguida das respectivas  justificativas.  O secretário  Italo
sugeriu a inclusão de assunto na pauta da próxima reunião no tocante ao envio
ou não de proposição ao chefe do Poder  Executivo municipal  solicitando a
contratação  de  assessor  jurídico  para  a  FAMOR,  tendo  em  vista  que  há
previsão desse cargo na legislação que cria a fundação e que no momento não
é ocupado, o que tem acarretado em acúmulo de funções por outros servidores
e também carência técnica em alguns casos. A proposição de discussão do
assunto na próxima reunião foi  acatada por  unanimidade.  Na sequência da
reunião o biólogo André Luiz Klein falou sobre os trabalhos de elaboração do
PMMA, sendo lida proposta de Resolução do COMDEMA para oficialização do
grupo de trabalho (GT)  de  elaboração do PMMA,  conforme memorando nº
20/2019 encaminhado ao presidente do Conselho Luiz Cristóvão Croceta. A
proposta de resolução foi lida, discutida e aprovada por unanimidade de modo
a  tornar  pública  a  composição  de  membros  titulares  do  grupo  de  trabalho
responsável  pela  elaboração  do  Plano  Municipal  de  Recuperação  da  Mata
Atlântica de Orleans. Nos assuntos gerais, a fiscal da FAMOR Francine Goulart
Dias explicou sobre as tratativas de implementação do NUCAM – Núcleo de
Conciliação  Ambiental  Municipal  em  parceria  com  a  Casa  da  Cidadania
mantida pela UNIBAVE/FEBAVE, informando que após reunião realizada na
Casa da Cidadania no dia 10 de outubro do corrente ano, com as presenças
dela, do engenheiro Samuel da FAMOR, do procurador do município Mairon
Eing Orbem,  superintendente  da  FAMOR Luiz  Cristóvão Crocetta,  reitor  do



UNIBAVE e Presidente da FEBAVE Élcio Willemann, coordenador do curso de
direito  do  UNIBAVE Pedro  Zilli  Neto,  coordenadora  da  Casa  da  Cidadania
Andiara Pickler Cunha e secretário do COMDEMA Italo, restou acordado que
seria encaminhado ofício pela FAMOR, com objetivo de solicitar o que seria
necessário da Casa da Cidadania, bem como do próprio centro universitário
para implementação da parceria referente ao NUCAM. Foi informando que no
dia 12 de novembro deste ano seria realizado uma audiência de conciliação
modelo, na Casa da Cidadania, a fim de testar a sistemática desenvolvida para
o  núcleo  de  conciliação  que  foi  explicada  aos  conselheiros.  Após  a
apresentação de uma minuta de Decreto municipal para criação do NUCAM
elaborada pelos técnicos da FAMOR os conselheiros discutiram e deliberaram
por unanimidade, aprovar a criação do NUCAM, porém discutir as diretrizes do
Decreto que o instituirá na próxima reunião do COMDEMA já designada para o
dia  28  de  novembro.  Aberta  a  palavra  para  outros  assuntos  gerais,  o
conselheiro  Rodrigo  Vieira  que  é  secretário  adjunto  de  infraestrutura  da
Prefeitura  Municipal  de  Orleans  informou  sobre  os  trabalhos  de
desassoreamento do Rio Novo, o qual vem sendo acompanhado de perto pela
FAMOR e pelo SAMAE, sendo explicado que os resultados iniciais vêm sendo
positivos e que os trabalhos foram a princípio realizados num braço do rio que
se apresentava um dos pontos mais críticos. O engenheiro Samuel explicou
sobre  uma  ideia  de  projeto  para  com  acompanhamento  da  FAMOR  os
proprietários de imóveis que circundam o rio, terem a opção de contratar/alugar
máquinas da Prefeitura para realizar o trabalho na sua propriedade, não tendo
que esperar pelo poder público. O conselheiro Idemar Ghizzo falou sobre sua
experiência na criação do Museu da Madeira de Rio do Sul, onde há o encontro
de dois rios e que haviam ruínas em área de APP, informando que as ruínas
são  patrimônio  histórico  vide  legislação  federal  e  que  foi  realizada  a
reconstrução  de  uma  serraria  que  existia  no  local,  a  qual  foi  inicialmente
embargada  porém  com  justificativas  apresentadas  de  se  tratar  patrimônio
histórico, fazendo parte da cultura e da paisagem do local, o empreendimento
foi  licenciado.  O  conselheiro  se  dispôs  a  trazer  ao  conselho  em  próxima
oportunidade documentos deste case de Rio do Sul como forma de contribuir
com a criação de legislação municipal e resolução de situações semelhantes
no  âmbito  do  município  de  Orleans.  Nessa  ocasião  ficou  registrado  que  a
proponente  de  um pedido  de  autorização  para  restauração  de  propriedade
histórica Evania Crozetta Mazon até o momento não havia protocolado pedido
formal  junto  a  FAMOR, conforme previsto  na  ata  da reunião do dia  26  de
setembro de 2019. Nada mais havendo a tratar,  a reunião foi  encerrada às
18h25.


