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1. Dados da Consulta Pública

Data da
Realização

Hora inicial

Hora final

10/08/2018

19h17min

21h05min

Local
UDR.SAMA – Pirabeiraba/Joinville

2. Participantes

Estiveram presente à consulta pública o total de 29 pessoas.
- Lista de presença anexa a Ata da Reunião, presente no Anexo I deste relatório.
3. Introdução

O presente relatório é um resumo sobre os procedimentos adotados pela Diretoria de
Biodiversidade e Florestas, pertencente ao IMA, quanto a realização da Consulta Pública para
apresentação da proposta de criação de uma nova unidade de conservação (UC) estadual,
“Reserva Biológica Estadual Vale das Nascentes – REBE Vale das Nascentes.
Conforme o art. 22. Da Lei Federal 9.985/2001 (institui o SNUC), em seu §2° determina que a
criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta
pública. No entanto, na mesma lei, em seu §4°, afirma que, ao Poder Público não é obrigatória a
consulta quando a UC for das categorias de Estação Ecológica e Reserva Biológica. As consulta
públicas têm caráter consultivo (não deliberativo).
Embora não sendo obrigatória a realização da consulta pública, a diretoria do IMA no intuito de
envolver a participação civil em atividades de resguardo a tutela ambiental, bem comum e de
interesse público, decidiu por sua realização, consoante a reunião realizada no dia 10 de agosto do
presente ano.

4. Objetivos da Consulta Pública



Promover a participação da sociedade civil e a devida transparência dos atos públicos;



Apresentar ao público a proposta de limites, localização, principais características físicas e
biológicas, conflitos e ameaças existentes na área proposta para criação da UC;
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Apresentar a escolha de categoria da UC, seu nome e o propósito de sua criação, conforme
estudos técnicos;



Ouvir opiniões, sugestões e comentários da população que possam subsidiar a criação da UC
proposta.

5. Procedimentos Preliminares



Estudo Técnico Preliminar – foi disponibilizado o estudo técnico realizado pela equipe do IMA
diretamente na página virtual do órgão ambiental, no seguinte link de acesso:
http://www.ima.sc.gov.br/conteudo/estudos-tecnicos-para-criacao-da-reserva-biologica-valedas-nascentes;



Portaria IMA n° 161/2018 – publicação no Diário Oficial do Estado do Aviso da Consulta Pública,
no dia 13/07/2018 (ver cópia da publicação no Anexo III);



Reconhecimento de Campo – foram realizadas diversas incursões a área do BACEN para
levantamento das características ambientais da área;



Reuniões com confrontantes - foram realizadas 3 encontros e oitivas com proprietários
confrontantes para comunicar sobre a elaboração dos estudos topográficos para o imóvel do
BACEN;



Reuniões com Prefeituras – foi realizada 1 reunião para cada representante dos poderes
municipais de Joinville (dia 15/05/18) e Campo Alegre (dia 26/07/18), totalizando 2 reuniões.
Na oportunidade foi apresentada a proposta de criação da unidade de conservação estadual.
Nos dois encontros os representantes municipais se colocaram favoráveis a criação da unidade
de conservação;



Reunião com Conselho da APA Municipal Serra Dona Francisca – foi realizada no dia 12/06/18
uma apresentação ao conselho da APA, onde mostrado um resumo do diagnóstico elaborado
pela equipe do IMA, como também, a localização e limite da UC proposta. Perguntas e repostas
foram realizadas. (Ver Anexo IV – Relatório IMA n°23/18, cópia da apresentação e lista de
presença);



Reunião no COMDEMA – foi realizada no dia 13/06/18 uma apresentação ao Conselho
Municipal de Meio Ambiente de Joinville, onde mostrado um resumo do diagnóstico realizado
pela equipe do IMA, como também, a localização e limite da UC proposta. Perguntas e
respostas foram realizadas (Ver Anexo IV – Relatório IMA n°23/18, cópia da apresentação e
lista de presença).

6. Divulgação da Consulta Pública

 Publicação do D.O. - aviso de Consulta Pública, indicando data, hora, local da consulta e resumo
do objeto da consulta pública (ver Anexo III);
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 Canal Eletrônico – e-mail: dpec@ima.sc.gov.br disponibilizado para receber qualquer
manifestação sobre o processo de criação da unidade de conservação. Também foi
disponibilizado para contato o telefone (48) 3665 6757, constante na Portaria IMA n. 161/2018;
 Confecção de Convite – foi elaborado um convite digital e impresso (Ver Anexo V), sob
supervisão da Assessoria de Comunicação do IMA. O convite eletrônico foi encaminhado, com
antecedência de até 15 dias antes da realização da consulta, para os contatos eletrônicos
conhecidos dos confrontantes à área da UC, para gabinetes dos prefeitos dos municípios de
Joinville e Campo Alegre, SAMA/Joinville, Arquivo Histórico de Joinville, Procuradorias do MPF
e do MPSC, ADR-Joinville, CODAM-Joinville, CRBIO-SC, CREA-SC, Secretaria do Estado do
Desenvolvimento Sustentável – SDS, e 4 Universidades públicas e privadas localizadas em
Joinville. Outros canais eletrônicos e mídias sociais foram também usadas para divulgação. O
convite impresso foi entregue em mãos aos moradores do entorno da UC proposta, num total de
18 convites entregues e recebidos, conforme Relatório IMA n°28/18, (Ver Anexo VI);
 Confecção de Cartaz – foi elaborado um modelo de Cartaz (Ver Anexo VII), sob supervisão da
Assessoria de Comunicação do IMA, para fixação em locais públicos. Os cartazes foram afixados
em 9 locais de uso público intenso, a saber: Centro de Informação Turística Casa Kruger e Portal
Turístico de Joinville, Centro de Informações Turísticas de Campo Alegre, Hotel Vale das
Hortênsias, Restaurante Max Moppi, Prefeitura de Campo Alegre, Prefeitura de Joinville, Escola
Agrícola e Arquivo Histórico de Joinville;
 Página do IMA – foi publicado na página oficial do IMA notícia comunicando a realização da
Consulta Pública. Também foi realizado uma mensagem intranet aos servidores do órgão
ambiental (Recortes do site do IMA no Anexo VIII)
 Carta – encaminhado carta-AR, pela Agência dos Correios, ofícios (Of. GABP-IMA/DPEC/n°
2619, 2620 e 2621/2018) requerendo manifestação dos órgãos públicos INCRA, FUNAI e
IBAMA, incluindo o aviso de consulta pública e convite para participação. Também, duas cartasAR, contendo os Ofícios IMA/DPEC/n° 2622 e 2623, foram encaminhadas para 2 proprietários
confrontantes, os quais possuem porções de áreas sobrepostas a área mapeada da UC.

7. Local da Consulta Pública

A consulta pública foi realizada no auditório da Unidade de Desenvolvimento Rural da Secretaria
de Meio Ambiente de Joinville – UDR.SAMA, com autorização de cedência pelo gerente, Sr. Carlos
A. N. Amaral.
Auditório localizado rua Adrianópolis, perto do KM1 da rodovia SC-418 (Estrada Dona
Francisca), onde também encontra-se a Escola Agrícola de Joinville. O espaço reservado para a
consulta continha área edificada coberta e protegida, contendo assentos para 150 pessoas,
estacionamento e banheiros devidamente higienizados.
8. Material/Equipamentos da Apresentação

 Projetor – equipamento de projeção de imagens da Sony disponibilizado pela UDR-SAMA;
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 Equipamento de Som – sistema de microfone com fio e caixa amplificadora disponibilizado
pela UDR-SAMA;
 2 Mapas – impressos em tamanho A0, mostrando a imagem de satélite de todo município
de Joinville, incluindo área vegetada da UC proposta, limites da APA Serra Dona Francisca e seu
zoneamento, posto à disposição pela UDR-SAMA;
 Notebook – pc para apresentação em PowerPoint dos slides contendo os dados referentes
ao estudo técnico de criação da UC estadual. Equipamento do IMA;
 Câmara Fotográfica – a sessão da consulta foi registrada pela Sra. Claudia Xavier de Souza,
Assessora de Comunicação, e pela bióloga Sra. Luthiana Carbonell. Ambas do IMA (Anexo IX,
acervo fotográfico da Consulta Pública);
 Apresentação – 46 slides confeccionados no software PowerPoint contendo resumo dos
dados obtidos pelo estudo técnico elaborado pelo IMA (Cópia da apresentação, ver no Anexo II);
 Material Informativo e de Divulgação – foi colocado em uma mesa material impresso de
divulgação de temas ambientais administrados pela diretoria do IMA, como cartilhas de educação
ambiental e de plantas exóticas e invasoras, para que o público presente pudesse leva-los
gratuitamente. Bolsas ecológicas compactas com as logos das UCs Estaduais também foram
oferecidas a cada participante. Também, uma folha tamanho A4 contendo o mapa de localização e
dimensões da unidade de conservação proposta e tema da Consulta Pública;
 Lista de Presença – foi disponibilizado uma lista impressa para colher a assinatura dos
participantes à Consulta Pública. A lista continha o Título da Consulta, UC referida, data, hora e
local de realização da Consulta (Ver lista de presença na Ata da Consulta, Anexo I);
 Questionário impresso – foi oferecido uma folha para que cada participante pudesse ao final
da apresentação expressar de forma escrita com pergunta, opiniões e sugestões quanto ao
processo de criação da UC estadual. Modelo do Questionário oferecido elaborado pelo IMA
encontra-se modelo no Anexo X, deste relatório;
 Lanche – foi posto uma mesa e oferecido ao público participante lanche, café e agua potável,
durante a realização da consulta.

9. Apresentação e Resumo dos Acontecimentos

A condução da apresentação foi toda realizada pela equipe do órgão ambiental estadual,
que teve como moderadora a Sra. Karla Straioto, servidora do IMA. A apresentação se iniciou às
19h e 17min.
O diretor da diretoria de biodiversidade e florestas do IMA, Sr. Rogério Rodrigues,
apresentou de forma clara e objetiva a necessidade para criação da unidade de conservação
estadual, ainda, falou sobre sua motivação que é a de preservar os mananciais hídricos e
cabeceiras dos rios Ricardo e Júlio, e a garantia de que as futuras gerações venham a se beneficiar
com a preservação desse recurso natural tão valioso que é a água.
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A equipe técnica por sua vez transcorreu sobre os levantamentos técnicos existentes e
realizados na área de criação da UC, incluindo a definição dos limites, localização, confrontantes e
questões fundiárias, como também, dos potenciais para preservação da área e as ameaças
existentes. Mostrou ainda a importância ecológica da área para a conservação da biodiversidade.
Após, houve o momento de participação da população, quando as pessoas presentes
puderam fazer seus questionamentos, dar suas opiniões e sugestões sobre a criação da Reserva
Biológica Estadual Vale das Nascentes. As transcrições dos questionamentos encontram-se na Ata
da Reunião aprovada durante a consulta. Cinco (5) pessoas presentes fizeram manifestação por
escrito em forma de perguntas, as quais foram devidamente respondidas pela equipe técnica do
IMA. Duas (2) pessoas fizeram sugestões relevantes à UC, as quais foram acolhidas pela equipe
técnica do IMA. Nenhum documento foi entregue ou posto à disposição pelos participantes durante
a consulta pública, apenas o Sr. Carlos fez uma observação que ele já havia entregue cópias dos
documentos de seu imóvel quando havia sido requerido pelo órgão ambiental. O pedido desta
documentação foi exatamente para ajudar a subsidiar a análise técnica realizada pela empresa
ESET Ltda, no momento da execução dos serviços de demarcação e topografia do imóvel
pertencente ao BACEN, onde se pretende criar a UC. Ainda, teve o momento de abertura para fala
dos participantes, em que duas (2) pessoas fizeram uso. Falas também estão transcritas na Ata da
Reuniao, Anexo 1.
O técnico administrativo do IMA, Sr. Felipe Ciola, digitou todas as principais falas e
intervenções do público na forma de uma Ata de Reunião da Consulta Pública, que foi devidamente
lida e aprovado por todos de forma unanime do final da consulta. A Ata é parte integrante e
fundamental do presente Relatório e encontra-se no Anexo I para consulta detalhada. Na Ata,
também é possível ver a pauta da consulta, temas apresentados e tempo de execução. A
Apresentação encontra-se integralmente no Anexo II deste Relatório. Acervo fotográfico pode ser
visto no Anexo IX deste Relatório.

10.

Responsável pelo Relatório

Luciano Augusto Bonotto,
Coordenador da Comissão de Criação de UCs Estaduais
do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina – IMA
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