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Ata da Reunião da Comissão Executiva de Municipalização do
Licenciamento Ambiental do
Consórcio Intermunicipal Quiriri
Campo Alegre - Rio Negrinho
13/04/2014
Sede do Consórcio Intermunicipal Quiriri

Pauta:

1. Apresentação do Relatório Final do Módulo I - Diagnóstico do Arranjo Legal e Institucional
do modelo para a institucionalização do Sistema Integrado de Municipalização do
Licenciamento Ambiental nos municípios de Campo Alegre e Rio Negrinho.
2. Apresentação/discussão das Minutas (arranjo legal) necessárias para aprovação nas Câmaras
Municipais.
2. Assuntos Gerais

Horário de Início:

10:30 horas

Horário de Término:

11:30 horas

Presentes:

Guilherme Dallacosta – FACISC guilherme@dallacosta.adv.br
Bruno Seefeld – PMCA engenheiro@campoalegre.sc.gov.br
Lucilaine Schwarz – PMCA gabinete@campoalegre.sc.gov.br
Eloah talisse Kresco – PMRN elaohtk@yahoo.com.br
José Cristofolini – ACIACA Aciaca@hotmail.com
Jeison Maikel Kwitschal – Assessor Jurídico PMCA jeisonmaikel_adv@hotmail.com
Henry Henkels – Conselho Soc. Civil CIQ hhelkels@gmail.com
Leoni Fuerst – CIQ leoni@quiriri.com.br

1. Apresentação do Relatório Final do Módulo I - Diagnóstico do Arranjo Legal e
Item n.1:

Institucional do modelo para a institucionalização do Sistema Integrado de Municipalização do
Licenciamento Ambiental nos municípios de Campo Alegre e Rio Negrinho.
2. Apresentação/discussão das Minutas (arranjo legal) necessárias para aprovação nas
Câmaras Municipais.

Assuntos
Debatidos

[Leoni] Abre os trabalhos relembrando que em 23/02/15 foi aprovado o Modelo 01 como mais
apropriado para a implantação do sistema integrado de municipalização do licenciamento
ambiental nos municípios de CA e RN e que partindo desta decisão coube elaborar proposta de
composição da estrutura legal e organizacional do sistema conforme o Modelo 1, para análise e
discussão da comissão. Passa a palavra a Guilherme.
[Guilherme] agradece e faz a apresentação do relatório, enfatizando os encaminhamentos
necessários para a moldagem das questões institucionais dentro do CIQ e das Prefeituras. Relata
que, apesar do Protocolo de Intenções e o respectivo Contrato de Consórcio Público preverem
como finalidade e objeto de gestão associada a promoção do uso racional dos recursos naturais e a
proteção do meio ambiente e a fiscalização e Controle o termo “licenciamento ambiental” não está
explícito. Questiona o grupo sobre necessidade de modificação “detalhamento” desse
procedimento no Protocolo de Intenções.
[Leoni] ressalta que as modificações demandariam aprovação em todas as casas legislativas.
[Jeison] ressalta a importância da segurança jurídica “explícita” de forma a evitar contestações
futuras.
[Guilherme] avalia que a legitimidade é do município, repassada ao CIQ como Contrato de
Programa e que propõe-se a avaliar melhor os mecanismos de modificação/detalhamento do
processo que talvez possa acontecer no Estatuto após aprovação de maioria absoluta na
Assembleia.
[Gulherme] prossegue apresentando a moldagem necessária aos municípios com a
criação/adaptação dos CONDEMAS, Taxa de Licenciamento , Taxa de Fiscalização e Lei de
Delegação do Licenciamento compondo um dosiê legislativo a ser encaminhado a cada casa de
leis. Comenta que quanto aos Comdemas, o de RN necessita algumas atualizações e em CA
necessita ser criado.
[Lucilaine] relembra a possibilidade de ampliar a área de atuação de algum conselho já constituído
como o de Agricultura que é muito atuante em CA e o grupo discutiu vantagens de desvantagens
desse modelo. Guilherme prontificou-se a avaliar a atual configuração do conselho existente e
encaminhar o modelo de criação do novo conselho para avaliação local.
[Guilherme] prossegue apresentando os demais PLs necessários sugerindo que os valores a serem
praticados num primeiro momento pela Taxa de Licenciamento sejam os mesmos da Fatma o que
foi aprovado por todos. Enfatizou a importância da criação da Tefam no sentido de pleitear a parte
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municipal nesse dispositivo já existente na esfera estadual e federal e que vem sendo pleiteada pelos
municípios. Finaliza com a Lei de delegação do LA ao CIQ lembrando que por decisão do grupo o
“dosiê legislativo” será encaminhado pelas prefeituras participantes em bloco e uma apresentação
deve ser feita em cada Câmara.
[Leoni] sugere a discussão e aprovação das modificações necessárias nos instrumentos legais do CIQ
na Assembleia de maio para viabilizar o cronograma. Questiona Guilherme e Mauro sobre a
possibilidade de tais definições até final de abril. Ambos concluem ser possível.

Decisões
Tomadas

Item n.2:

[Guilherme] avaliar e propor modificação “detalhamento” do procedimento de LA (no
Protocolo de Intenções ou Estatuto do CIQ) e devidos encaminhamentos
[Grupo Todo] aprova a utilização dos mesmos valores praticados pela Fatma na
composição do PL que cria a Taxa de Licenciamento;
[Grupo Todo] aprova a criação da Tefam e o formato de encaminhamento “em bloco com
apresentação em cada casa legislativa” do Processo.
[Guilherme e Mauro] compor o texto base de complementações do Estatuto, assim como
as necessidades do PI para compor a pauta da próxima Assembleia Geral de Prefeitos que
deverá acontecer na primeira semana de maio.
Assuntos Gerais:
Repasses referentes ao Contrato de Rateio 007/2014 objetivando o rateio de recursos para
execução do Programa Quiriri sustentável – Linha 03 – (Frente Estratégica de
Licenciamento Ambiental Municipal e arranjos Produtivos Locais)

[Leoni] lembra aos representantes das prefeituras sobre a necessidade do repasse dos recursos
contratados cujos depósitos deveriam ter sido executados até 28/11/2014. Comunica que Campo
Alegre já efetuou seu repasse e que aguarda RN para honrar o compromisso assumido. Ressalta
que tal inadimplência interferirá no andamento dos trabalhos haja vista que a FACISC possui
sistema centralizado de acompanhamento da evolução de projetos devendo paralisar a oferta dos
serviços quando do atraso no repasse.
Imagens

Não foram feitos registros de imagem do encontro

Leoni Fuerst
Secretária Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri

