
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 36/2022 

                            

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA 

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL NO ÂMBITO DO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL – CONDER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER Presidente do CONDER e Prefeito 

de Guarujá do Sul/SC no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções e 

Alterações Contratuais,   

 

CONSIDERANDO as atividades de licenciamento ambiental desenvolvidas pelo 

CONDER através do Programa Gestão Ambiental, em observância a legislação ambiental dos 

municípios consorciados;  

 

CONSIDERANDO a importância da padronização da legislação ambiental em especial da 

política municipal de meio ambiente junto aos municípios consorciados ao CONDER em relação as 

questões ambientais que são submetidas ao processo de licenciamento ambiental realizado pelo 

Programa Gestão Ambiental;   

 

CONSIDERANDO a constante necessidade de revisão e atualização da legislação 

ambiental utilizada para os procedimentos de licenciamento ambiental via CONDER; 

 

CONSIDERANDO a deliberação para a constituição de comissão com vistas a promover 

a revisão e atualização da legislação ambiental municipal utilizada para fins de licenciamento ambiental 

pelo Programa Gestão Ambiental do CONDER; 

 

CONSIDERANDO a indicação, por parte de alguns dos municípios consorciados, de 

servidores do setor jurídico para compor comissão com a finalidade de promover a revisão e atualização 

da legislação municipal ambiental; 

 

  RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir Comissão para revisão e atualização da legislação municipal 

ambiental utilizada para o processo de licenciamento ambiental realizado pelo Programa Gestão 

Ambiental do CONDER, que será constituída por servidores públicos da área jurídica dos municípios 

consorciados bem como pelo corpo jurídico do CONDER, a saber: 

 

-VANESSA GABRIEL, Assessora Jurídica do município de São João do Oeste, 

indicada através do oficio nº 233/2022; 

 

 - ANA FLÁVIA MOREIRA, Advogada do município de Descanso, indicada 

através do oficio nº 460/2022; 

 

- AFONSO RIZZO BRASIL, Assessor Jurídico do município de Barra Bonita, 

indicado através do oficio nº 204/2022; 

 



 

- ROBERTO JOSÉ STEFENI, Advogado do município de Palmitos, indicado 

através do oficio nº 217/2022, e 

 

- EDINA GRACSELA TREMEA SPIRONELLO, Assessora Jurídica do 

CONDER. 

 

Art. 2º - A Comissão instituída pela presente Resolução atuará na revisão e atualização 

das legislações ambientais municipais utilizadas no âmbito do consorcio para as atividades desenvolvidas 

através do Programa Gestão Ambiental, competindo-lhe analisar, discutir e sugerir possíveis alterações 

e/ou atualizações à citada legislação.  

 

Art. 3º – Os membros da Comissão constituída não receberão qualquer tipo de 

remuneração, vencimento ou gratificação pela respectiva nomeação, eis que prestarão serviço relevante 

ao CONDER - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional e aos Municípios consorciados. 

 

Art. 4º - Eventuais despesas de alimentação dos servidores municipais indicados para 

compor a referida Comissão, quando no exercício das atribuições para as quais foram nomeados através 

dessa Resolução, como reuniões, encontros entre outros fora da sede de seus municípios, serão custeadas 

pelo CONDER. 

  

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

 

São Miguel do Oeste/SC, 19 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER  

Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul-SC.  
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