
  

 
XXIX Assembleia Geral Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Itapocu 
 

Município: Jaraguá do Sul 

Local: AMVALI 

Data: 11/03/2015  

Secretária Executiva: Karine Rosilene Holler 

Presentes:  
Anja Meder Steinbach (SDS/CBH Itapocu), Karine Rosilene Holler (AMVALI), Kaethlin 
Katiane Zeh (CBH Itapocu), Sergio Victor Santini (CREA-SC Jaraguá do Sul), Camile 
Pereira Fumagalli (SIEASC), Taline Behling (SAMAE), Dorival Sell (STR Araquari), 
Juliana Demarchi (AMVALI), Janete Maria Pedrotti (SDR Jaraguá do Sul), Gisele 
Schunke Lewerenz (Duas Rodas), Everaldo Sprung (ARICA), Ricardo Messias 
(Fundação 25 de Julho), Marcelo Hübel (URVE), Antonio Edival Pereira (SDC 
Regional Joinville), Priscila Ventura (FATMA Jaraguá do Sul), Lara Possamai 
Wessler (FATMA Jaraguá do Sul), Leocádio Neves e Silva (FUJAMA), Emerson 
Cândido Feitosa (PM Ambiental), Maria Raquel Migliorini de Mattos (SEMA Joinville), 
Jonas Morsch (Sindicato Rural de Massaranduba), Lucas Noguerol Motta (SEAMA 
Massaranduba), Lilian Fernanda Sfendrych Gonçalves (SEAMA Massaranduba), 
Hector Silvio Haverroth (EPAGRI), Dagwin Wachholz (Juriti), Lourêncio Gilmar Urnau 
(P.M. Schroeder), Marcelo de Tofol (CIDASC), Márcio Lauro Stephani (CANOKEN). 
 
Justificou ausência: SDS 
 

Ordem do dia: 
1. Aprovação da ata da XXVIII Assembleia Geral Ordinária 
2. Correlação de Dados Históricos de Qualidade da Água da Bacia Hidrográfica 

do Rio Piraí em Joinville – Kaethlin Katiane Zeh 
3. Relatório de atividades anual do Comitê Itapocu em 2014 
4. Prestação de contas do Projeto Fundo FEHIDRO 2014 
5. Palavra Livre. 
 

Iniciou-se a assembleia pelo Presidente Sérgio Victor Santini, o qual a conduziu 
juntamente com o Vice-Presidente Leocádio Neves e Silva (FUJAMA) e a Secretária 
Executiva Karine Holler (AMVALI). Primeiramente o Presidente colocou a ata da 
XXVIII Assembleia Geral Ordinária em aprovação, a qual foi aprovada por 
unanimidade e será disponibilizada no site do comitê 
http://www.comiteitapocu.org.br/. Em seguida foi apresentado por Kaethlin Katiane 

Zeh, o Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da 
UNIVILLE, “Correlação de dados históricos de qualidade da água da bacia 
hidrográfica do rio Piraí em Joinville”.  O objetivo desta pesquisa foi contribuir com a 
complementação do banco de dados de qualidade de água existente de forma a 
fornecer subsídios para a gestão dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
Itapocu.  Kaethlin comentou os objetivos específicos, que foram: Correlacionar dados 
de qualidade de água utilizando a série histórica disponibilizada pela Companhia 
Águas de Joinville, entre os anos de 2008 a 2013 referente a seis pontos amostrais 
situados na Bacia Hidrográfica do Rio Piraí; Verificar a conformidade dos padrões 



dos parâmetros analisados com a Resolução CONAMA nº 357/2005; Avaliar o grau 
de trofia de rios da Bacia Hidrográfica do Rio Piraí. Foram analisados dados de 
qualidade da água provenientes da Companhia Águas de Joinville, de seis pontos 
amostrais com uma série histórica dos anos de 2008 a 2013 e os parâmetros foram: 
coliformes termotolerantes, coliformes totais, cor aparente, demanda bioquímica de 
oxigênio, demanda química de oxigênio, fósforo total, nitrogênio total, oxigênio 
dissolvido, pH, sólidos totais, temperatura e turbidez. A pesquisa indicou que os usos 
do solo atrelados à interferência antrópica e sua sinergia com o alto índice 
pluviométrico, refletem preponderância sobre os efeitos adversos à qualidade da 
água, quando comparados a fatores naturais na Bacia do Rio Piraí. Em relação à 
qualidade da água, a pesquisa apontou que os parâmetros legislados, todos 
estiveram em desconformidade com a Resolução CONAMA 357/2005 para os usos 
de águas doces classe 2. A classificação dos estados tróficos revelou grande 
disponibilidade de fósforo. Esse cenário de deterioração da qualidade da água indica 
a necessidade de adoção de estratégias para o controle de fósforo; adoção de 
medidas preventivas e corretivas relacionadas a esgotos; drenagem pluvial e 
agricultura.  Priscila Ventura, técnica da FATMA comenta que a Companhia Águas de 
Joinville está implantando a rede coletora de esgoto no bairro Vila Nova. Dando 
sequência à Assembleia, a consultora da SDS para o Comitê Itapocu, Anja 
Steinbach, apresentou o relatório das atividades anuais de 2014, com as principais 
ações realizadas em cada mês do ano de 2014 o qual foi encaminhado para a 
Diretoria de Recursos Hídricos da SDS/SC. Após a apresentação, o mesmo foi posto 
em votação pelo Presidente e aprovado por unanimidade. O próximo assunto da 
pauta foi a prestação de contas do Projeto de Operacionalização e Fortalecimento do 
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu (FEHIDRO) de 2014. 
O Presidente Santini apresentou o projeto, em que o recurso previsto foi de R$ 
149.900,00, mas que se gastou R$ 139.000,00. Foram devolvidos R$ 14.298,53 do 
restante juntamente com a aplicação. A prestação de contas foi aprovada por 
unanimidade pelas entidades presentes. Tanto o relatório anual quanto a prestação 
de contas estão disponibilizados no site do comitê. Por fim na palavra livre, o primeiro 
assunto foi a Semana do Dia da Água, em que Márcio Stephani falou sobre a 
iniciativa do Clube de Canoagem Kentucky, que no dia 22 de Março fará a limpeza 
das margens do Rio Itapocu, no trecho da ponte de Nereu Ramos até a sede do 
clube Kentucky (Ponte do Grubba), totalizando 11 km. Esta iniciativa terá apoio da 
prefeitura e deverá contar com apoio do Comitê. Márcio ainda comenta que há mais 
de 20 anos já é realizada esta limpeza nos rios de Jaraguá do Sul. Karine apresentou 
outra ação que é a Palestra alusiva ao Dia da Água, que será realizada no dia 24 de 
março, na Católica de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, nos turnos matutino e 
vespertino. Esta é uma parceria do Samae de Jaraguá do Sul, com a Amvali e o 
Comitê Itapocu. O evento se chama: A Água no contexto atual. Serão realizadas 
duas palestras, “A Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu” e “A estrutura e os números em 
Jaraguá do Sul” em seguida uma mesa redonda para discussão da Prevenção, 
Planejamento e Ações para garantia da segurança hídrica. A consultora Anja 
comunicou que na próxima semana estará disponível o veículo Ford Ranger ano 
2011, na SDS/SC, para uso exclusivo do Comitê e que no dia 19 de março a SDS 
estará promovendo um evento alusivo ao Dia Mundial da Água na ALESC onde os 
membros do Comitê Itapocu estão convidados a participar. O Sr. Leocádio pede a 

palavra e comenta que está na hora de buscarmos recursos para a prevenção de 
cheias no Vale do Itapocu, pois em 1944 choveu 700 mm nas cabeceiras do rio 
Itapocu e em Jaraguá do Sul o nível do rio subiu 7 metros. Já nas chuvas de junho de 



2014, choveu 300 mm e o nível do rio Itapocu subiu 7,10 metros, ou seja, choveu a 
metade e o rio subiu 0,10 m a mais.  Grandes inundações aconteceram nos anos 
1995, 2008, 2011 e 2014 e a recorrência está cada vez maior. Por isso a importância 
de decretos municipais impedindo a ocupação em áreas alagáveis, por exemplo em 
Jaraguá do Sul não autoriza-se aterros em áreas alagáveis, sendo que 48% do 
município está em APP. O Sr. Edival comenta sobre o plano diretor da bacia da 
Secretaria de Estado de Defesa Civil e o compartilhamento de dados 
hidrometeorológicos. O Sr. Leocádio explana que é necessário atuar na prevenção e 
na capacidade de resposta em emergências. Sr. Everaldo complementa que as 
cheias acontecem há anos então é necessário aprender a conviver com elas e que 
ainda seria necessário um estudo para a colocação de comportas no rio Itapocu e por 
fim Taline explica o estudo que o SAMAE está propondo sobre o levantamento 
hídrico qualitativo e quantitativo para uma projeção futura de disponibilidade hídrica. 
O presidente do Comitê finaliza a Assembleia lembrando que a próxima AGO será 
dia 13 de Agosto conforme o calendário. 

 

Assinaturas: 
 
 
                 Secretária                                                                      Presidente 
 
 

 


