
 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ E BACIAS 

CONTÍGUAS REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2021 

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta 

minutos em segunda convocação, reuniram-se os membros do Comitê de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas, através de videoconferência utilizando o software 

Skype. A assembleia geral extraordinária foi iniciada e conduzida pelo Presidente do Comitê, Sr. 

Gilmar Pedro Capelari, que, após confirmar a presença de no mínimo 1/3 (um terço) das 

organizações-membro na sala virtual de reunião, conforme exigido pela Resolução nr 19/2017 – do 

CERH, abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos. Na sequência, Sr. Gilmar Capelari 

justificou a ausência do Vice-Presidente, Sr. Ênio Faqueti, em razão de problemas de saúde, e chamou 

o primeiro item de pauta, referente a aprovação da ata da reunião anterior, a qual foi enviada com 

antecedência aos membros via e-mail e WhatsApp. A leitura da ata foi dispensada pelo colegiado e a 

mesma foi aprovada sem ressalvas. Por conseguinte, Sr. Gilmar passou para o segundo item de pauta, 

referente à aprovação do Edital de Convocação das Assembleias Setoriais Públicas – ASP’s para 

eleição das organizações-membro que integrarão o Comitê Camboriú no quadriênio 2021-2024, e 

solicitou à Secretária Executiva, Sra. Caroline Teixeira, a apresentação do Edital. Sra. Caroline 

informou que a realização das assembleias setoriais tem como base legal a Resolução nr 19/2017, 

visto que o novo Regimento Interno do Comitê está em fase de aprovação pelo CERH, e o Edital 

supramencionado já foi previamente aprovado pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável – SDE. A secretária executiva apresentou o Edital nr 002/2021, que dá os 

procedimentos e orientações para as inscrições (exclusivamente on-line) dos três setores que 

compõem o Comitê, i.e. usuários de água (10 vagas), população da bacia (10 vagas) e órgãos da 

administração federal e estadual (5 vagas), bem como apresenta o calendário de todo o processo. 

Logo após, Sra. Caroline abriu espaço para perguntas, sendo que Sra. Adelita Granemann/CREA 

sugeriu trocar a data da Assembleia de posse das organizações selecionadas nas ASP’s, que está no 

feriado da Independência do Brasil (07/09/2021), bem como indicou um erro de escrita (repetição da 

palavra “de”) na página 9 do Edital, quarta pergunta do item “Registro de Entidades”. Em adição. Sr. 

Adelita questionou sobre a possibilidade de inscrição de entidades que não tem sede em Camboriú e 

Bal. Camboriú, porém atuam na Bacia Hidrográfica, como o CREA/SC, visto que no formulário de 

inscrição anexo ao Edital existe apenas a opção para os dois municípios supramencionados. Outro 

questionamento foi levantado pelo Sr. Felippo Brognoli/EMASA, com relação a possibilidade de uma 

mesma entidade possuir mais de uma cadeira, a exemplo da EMASA, que atualmente possui duas 

vagas, considerando que a Bacia possui pouquíssimos usuários e alguns dos setores mencionados na 

Cláusula 2ª do Edital não se aplica à Bacia. Na sequência, Sra. Adelita complementou que a falta de 

usuários é uma peculiaridade da Bacia, sendo que o questionamento referente a participação de no 

mínimo quatro dos setores usuários deve ser bem esclarecido junto à SDE. Sr. Fabio de 

Carvalho/SITRUC questionou sobre a situação do Cadastro Estadual de Usuários de Recursos 

Hídricos – CEURH do sindicado, sendo que alguns produtores e sítios possuem, e desta forma, ele 

perguntou se para a inscrição do SITRUC deveria ser apresentado o CEURH de uma ou de várias 

propriedades. Em adição, Sr. Fábio questionou sobre a possibilidade de inscrição da Acolhida na 

Colônia, a qual ainda não possui o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. O Prof. Paulo 

Schwingel/UNIVALI enfatizou a importância de as companhias de água ocuparem mais de uma 

cadeira, para se alcançar as 10 vagas do segmento usuários de água, bem como questionou sobre a 

possibilidade de retirar do segmento usuários, os setores que não existem na Bacia, como por 

exemplo, a hidroeletricidade. O Professor ainda perguntou sobre a possibilidade de incluir os poderes 

executivo e legislativo municipais no segmento órgãos da administração federal e estadual, em função 

da dificuldade em se preencher as cinco vagas. Logo após, Sr. Gilmar Capelari e Sr. Paulo Schwingel 



 

 

enfatizaram sobre a importância em se manter 10 vagas à população da Bacia, pois é o segmento mais 

representativo no Comitê, sendo que a redução de suas vagas poderia prejudicar o próprio 

funcionamento do Comitê. Sr. Leandro dos Reis/SDE e Sra. Luciana Castro/SDE, bem como Sra. 

Aline Antunes - Consultora do Comitê e Sra. Caroline Teixeira, se comprometeram em levar os 

questionamentos da plenária à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – 

SDE, considerando as peculiaridades da Bacia, e posteriormente retornar com as respostas aos 

membros. Logo após, Sr. Fernando Assanti, antigo assessor do Comitê, sugeriu aprovar o Edital com 

ressalvas e deixar com a Diretoria do Comitê a decisão sobre o seu texto final, após o retorno da SDE 

sobre os questionamentos, podendo a mesma decidir os trâmites decorrentes, sendo que a referida 

proposição foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, Sra. Caroline destacou sobre o fato de que 

enquanto as vagas não forem preenchidas, as ASP’s terão de se repetir até o preenchimento de todas 

as vagas. Na sequência, Sr. Paulo Schwingel, Sr. Paulo Maurici/LIONS, Sra. Adelita e Sr. Gilmar 

manifestaram preocupação com o fato relatado pela Secretária Executiva, o qual pode impedir o 

funcionamento do próprio Comitê, restando definido que deverá ser verificado com a SDE qual a 

orientação oficial que determina que as ASP’s se repetirão até preencher todas as vagas, visto esta 

diretriz não constar no Edital, bem como verificar como ficará o funcionamento das atividades do 

Comitê se caso isto acontecer. Deste modo, restou definido que a diretoria irá efetuar uma reunião 

com a SDE para se verificar todos os questionamentos levantados sobre as ASP’s. Dando sequência, 

o Presidente abordou o próximo item de pauta, referente à realização do VII Simpósio da Bacia. Após 

algumas manifestações, ficou definido a realização do Simpósio na primeira quinzena de 

novembro/2021, de forma virtual. Alguns temas foram sugeridos pelos presentes – disponibilidade 

hídrica, disposição de resíduos sólidos, efeitos da ocupação do solo em Camboriú, Rio Camboriú 

2030, saneamento básico, gestão integrada de bacias hidrográficas, ações realizadas pelos municípios 

desde o Pacto pelas Águas da Bacia, urbanização/plano diretor e a relação com disponibilidade 

hídrica, regularização fundiária e o saneamento – restando definido que a escolha do tema seria 

realizada na próxima Assembleia. Na sequência, Sr. Fernando Assanti expôs o fato do processo de 

prestação de contas do recurso repassado pelo governo do Estado para a ACAT – Associação 

Caminho das Águas do Tijucas em 2018, a qual foi entidade executiva do Comitê naquele ano, 

juntamente com o Comitê Tijucas e Cubatão, que resultou em uma glosa no valor de 13 mil reais, 

sendo que, com os juros e correções monetárias, passou para 22 mil reais de devolução da ACAT ao 

governo. Desta forma, Sr. Fernando, que era consultor do Comitê em 2018, sugeriu utilizar o 

Simpósio como espaço de captação de recursos para colaborar na devolução de cerca de 1/3 da glosa 

para a ACAT (7 mil reais), a qual já devolveu o dinheiro ao Estado, e se voluntariou a ajudar na 

realização do evento, proposta esta que foi aprovada por unanimidade. No próximo item de pauta, 

referente a Semana da Água, Sra. Aline Antunes fez uma breve apresentação, a qual irá ocorrer dos 

dias 20 a 26 de setembro de 2021, sob coordenação do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental 

da Região Hidrográfica 07 – GTEA RH7 e os Comitês de Bacia do Itajaí e Camboriú, sendo realizadas 

ações conjuntas e individuais nos municípios da região hidrográfica 07, com o objetivo de divulgar o 

papel dos comitês de bacia. Na sequência, Sr. José Sommer, representante do GTEA RH7, apresentou 

as principais ações já previstas e incitou para que os membros do Comitê pensassem sobre ações a 

serem realizadas na Semana. Sr. Luciana/SDE sugeriu incluir outros comitês na Semana, para 

apresentarem suas ações exitosas, bem como uma apresentação das ações da SDE/SEMA aos comitês, 

ideia esta que já teve um retorno positivo da secretaria do estado. Na sequência, Sra. Aline informou 

que o objetivo naquele momento era divulgar a Semana e focar nas ações do Comitê Camboriú, se 

comprometendo em levar o assunto da Sra. Luciana à coordenação do evento, bem como as demais 

sugestões dos membros. Por conseguinte, devido ao adiantado da hora, foi dispensada a apresentação 

do Plano de Capacitação e Plano de Comunicação e Mobilização Social, próximo item de pauta, visto 

que os mesmos já foram apresentados na Assembleia de 24 de fevereiro de 2021, juntamente com o 

Plano de Ações, bem como enviados com antecedência aos membros, restando definido por suas 

aprovações, apenas com a alteração da data do VII Simpósio (para novembro). Em assuntos gerais, o 



 

 

Presidente informou sobre o pedido de substituição da Dra. Maria Goreti/OAB nos cargos de suplente 

no Conselho da Cidade de Balneário Camboriú – ConcidadeBC e titular no Conselho Gestor da APA 

Costa Brava, representando o Comitê, e posteriormente parabenizou-a e agradeceu-a pelo trabalho 

realizado. Logo após, Dra. Maria Goreti expressou ter orgulho de representar o Comitê, no entanto, 

devido seus compromissos profissionais não poderá continuar. Na sequência, Fernando Assanti, 

representando Clarissa Müller/ACIBALC, a qual esteve presente no início da reunião, reportou o 

interesse da mesma na vaga no ConcidadeBC, deixando o nome dela à disposição. Após o Presidente 

questionar à plenária a existência de alguma objeção contra a indicação da Sra. Clarissa, por sua vez 

bastante envolvida com as questões ambientais e sociais da Bacia, e não havendo, o nome da mesma 

ficou definido para a substituição. Para a APA Costa Brava, por não haver voluntários, ficou definido 

que Fábio de Carvalho/SITRUC ocuparia o cargo de forma provisória até que outra pessoa seja 

colocada como titular. Posteriormente, o Prof. Paulo R. Schwingel e o Presidente sugeriram 

apresentar na próxima assembleia um panorama dos representantes do Comitê nos Conselhos e 

APA’s da Bacia. Na sequência, Sr. Gilmar informou que o veículo do Comitê (RENAULT Sandero, 

placa MJZ 3818) foi entregue em 18 de maio de 2021 no Centro Administrativo do Governo do 

Estado, em Florianópolis. Logo após, Sr. Gilmar informou que participou, em nome do Comitê, da 

audiência pública promovida pelo vereador André Meirinho em 24 de maio, para apresentação de seu 

Projeto de Lei sobre Segurança Hídrica e Desenvolvimento Sustentável de Balneário Camboriú, onde 

enfatizou sobre o projeto do Parque Inundável Multiuso como a alternativa mais viável para os 

problemas hídricos da Bacia, mesmo entendimento do Diretor da EMASA, que também estava 

presente. Sr. Gilmar informou ainda que, o Comitê foi convidado a participar do evento virtual 

“Vozes do Rio Marambaia”, dia 05 de junho de 2021, às 16 horas, o qual objetiva valorizar o rio 

através da memória dos participantes. Logo após, Sr. Fábio/SITRUC informou sobre a necessidade 

de atualização das cadeiras do Comitê junto ao Comitê de Resíduos Sólidos de Balneário Camboriú 

e Camboriú, onde Sr. Gilmar está como titular, e cujas inscrições estão abertas até 16 de junho de 

2021. Sr. Gilmar ressaltou a importância do Comitê de Resíduos Sólidos e se disponibilizou em 

permanecer como titular, convidando os membros para a vaga de suplente. Não havendo 

manifestações para o preenchimento da vaga, esta ficou em aberto. Por conseguinte, Sr. Felippo 

Brognoli/EMASA sugeriu ao Comitê confeccionar placas para serem fixadas na área de instalação 

do Parque Inundável Multiuso, em Camboriú, informando sobre o decreto de utilidade pública 

daquela área e contendo informações sobre o projeto. Sr. Gilmar informou que a legitimidade para a 

instalação das placas na referida área é da Prefeitura, restando definido que o Comitê irá remeter ao 

prefeito de Camboriú um ofício solicitando a colocação das placas. Logo após, Sra. Aline Antunes 

fez uma pequena homenagem ao Presidente, em nome do Comitê, pelo seu aniversário naquele dia. 

Por fim, o Presidente agradeceu a homenagem e a presença de todos e declarou encerrada a 

assembleia, e eu, Sra. Aline Antunes, consultora do Comitê, lavrei a presente ata, que depois de 

analisada e aprovada, segue assinada. 

 
 
 
 

   
 
Gilmar Pedro Capelari - Presidente 

 

 

 

 


