
 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ E BACIAS 

CONTÍGUAS REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021 

 

Aos trinta dias do mês de junho 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 

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 com uma ressalva do Presidente, em relação a sua participação na audiência 

pública promovida pelo vereador André Meirinho em 24 de maio de 2021, onde o Sr. Gilmar 

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

problemas hídricos da Bacia, que foi o mesmo entendimento do Diretor da EMASA, e não 

“corroborado” pelo Diretor, como estava escrito. Em função da perda de conexão do Presidente, a 

Secretária Executiva do Comitê, Sra. Caroline Teixeira, conduziu a reunião. Devido ser importante a 

presença do presidente no segundo item de pauta, passou-se para o terceiro, referente à 

representatividade do Comitê Camboriú em Conselho Municipais, Áreas de Preservação Ambiental 

e demais órgãos, sendo apresentados os atuais representantes do Comitê no Conselho da Cidade de 

Camboriú, Conselho da Cidade de Balneário Camboriú, Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Camboriú, Conselho do Meio Ambiente de Balneário Camboriú, 

Conselho Gestor do Parque Municipal Raimundo Gonçalez Malta, Conselho Gestor da APA Costa 

Brava, Conselho Gestor da Unidade de Conservação APA Morro do Gavião e Comitê de Gestão de 

Resíduos Sólidos de Camboriú e Balneário Camboriú. Para o Conselho Gestor da Parque Raimundo 

Malta, o representante da vaga de suplente, Sr. Joeci Godoi, foi substituído pela Sra. Letícia 

Rabelo/IFC. Para o Conselho Gestor da APA Costa Brava ocorreu a substituição do representante da 

vaga de titular, ficando a Sra. Letícia Rabelo no lugar do Sr. Fábio Carvalho/SITRUC, que por sua 

vez passou para o cargo de suplente, no lugar do Sr. Oderlei Anschau/EPAGRI. Dando sequência, 

Sra. Caroline passou para o quarto item de pauta, referente à definição do tema do VII Simpósio da 

Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, a ser realizado em novembro/2021, sendo apresentados os nove 

temas sugeridos na assembleia anterior. Logo após, o Professor da UNIVALI e membro do CERH, 

Sr. Héctor Muñoz, também amigo do Comitê Camboriú desde sua criação em 1997, sugeriu incluir 

como tema “as ações realizadas pelos municípios a partir da aprovação do Plano de Recursos Hídricos 

da Bacia”. Houveram manifestações, restando definido que o tema do VII Simpósio deverá abordar 

as ações realizadas pelos municípios desde o Pacto pelas Águas da Bacia, contempladas no Plano 

de Recursos Hídricos da Bacia, com enfoque no saneamento básico e a regularização fundiária. Por 

conseguinte, com o retorno do Presidente à reunião, o mesmo deu andamento ao segundo item de 

pauta, referente à discussão sobre a alteração do novo Regimento Interno do Comitê, no que tange ao 

número de organizações-membro. Sr. Gilmar explanou brevemente sobre a problemática existente 

em o Comitê preencher as vagas de usuários de água, e também do poder público, sendo que, 

conforme a reunião realizada entre a diretoria do Comitê e a SDE sobre os questionamentos 

levantados na AGE de 26/05/2021 acerca do Edital de Convocação das ASP, não é possível remanejar 

entidades entre os segmentos, bem como cada entidade pode ocupar apenas uma vaga. Frente a isto, 

e considerando o avanço do CERH na análise dos novos regimentos internos dos comitês, Sr. Gilmar 

solicitou ao colegiado sobre a decisão em se manter os 25 membros no novo regimento ou reduzir 

para 20 ou 15 membros. Houveram manifestações favoráveis à redução das cadeiras, porém contrárias 



 

 

à redução para 15 membros, pois isto poderia colocar o comitê em risco de extinção. Desta forma, foi 

aprovado pelo colegiado por votação no chat, a redução de 25 para 20 membros no novo regimento 

interno, deliberação esta que será ratificada em assembleia extraordinária que será convocada 

especificadamente para este fim com a presença de 2/3 dos membros. Por conseguinte, Sr. Gilmar 

complementou o terceiro item de pauta, o qual já havia sido finalizado, informando que o Comitê 

Camboriú também participa da coordenação do Fórum Catarinense de Comitês de Bacias 

Hidrográficas, da Câmara Técnica ACTIL do CERH (como suplente) e do Grupo de Trabalho da 

SDE para reestruturação do Plano de Capacitação dos integrantes do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, que terá início no segundo semestre de 2021. Logo após, o 

Presidente abriu para assuntos gerais, onde o Prof. Héctor enfatizou a importância em se fazer cumprir 

o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, devendo-se revisar periodicamente o andamento de suas 

ações. Em adição, Sr. Héctor explanou sobre a questão da regionalização dos serviços de saneamento 

básico, cujos agrupamentos de municípios estão sendo montados pelo Estado, conforme exigência da 

Lei Federal n° 14.026/2020, ressaltando sobre a importância do agrupamento por unidade 

hidrográfica, e não por divisores políticos, bem como sugerindo o pronunciamento do Comitê aos 

gestores municipais e CERH. Houveram manifestações a favor, restando definido que o Comitê irá 

elaborar um documento a ser encaminhado às entidades envolvidas sugerindo o agrupamento de 

Camboriú e Balneário Camboriú, pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. Na sequência, 

Sra. Aline Antunes falou sobre a Semana da Água que ocorrerá entre os dias 20 e 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, e explicou sobre o Minuto Comitê, 

compreendendo vídeos curtos gravados por membros ou amigos do Comitê Camboriú e que irão ser 

divulgados durante àquela Semana. Por conseguinte, Sr. Aline solicitou ao menos sete voluntários 

para a confecção dos vídeos, sendo que Sr. Gilmar, Sr. Márcio Anschau e Sr. Paulo Schwingel deram 

seus nomes. Logo após, Sr. Filipe Gonçalves da ACONPREMA expôs o fato de a comunidade do 

Rio do Meio estar preocupada com as possíveis interferências que o projeto do Parque Inundável 

Multiuso possa ter em sua área, restando definido que o Sr. Felippo Brognoli/EMASA e Sra. Aline 

Antunes repassarão todas as informações necessárias sobre o projeto, o qual não terá nenhuma 

interferência naquela localidade. Por último, Sra. Amélia Pellizzetti, professora do IFC Campus 

Camboriú, informou sobre o IV Encontro da Rede de Educação Ambiental das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Itajaí e Camboriú que ocorrerá dia 26 e 27 de agosto de 2021 e cujo prazo para submissão 

de trabalhos é até 14 de julho. Por fim, o Presidente agradeceu 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 

 

 

 

 


