
 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ E BACIAS 

CONTÍGUAS REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro 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, Sra. Aline Antunes, 

consultora do Comitê, informou que a assembleia estava sendo gravada. Posteriormente, 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. A leitura da ata foi dispensada pelo colegiado 

e a mesma foi aprovada por unanimidade. Logo após, o Presidente enfatizou a importância de se 

eleger a nova secretaria executiva do Comitê, a qual conduzirá as Assembleias Setoriais Públicas – 

ASP’s, conforme determina a Resolução nr 19/2017, para definição da nova composição do 

colegiado, com 20 organizações-membro. Dando andamento, o Presidente passou os trabalhos à 

Comissão Eleitoral, formada pela Presidente Letícia Rabelo/IFC, Vice-Presidente Oderlei Márcio 

Anschau/EPAGRI e Secretário Felippo Ferreira Brognoli/EMASA, sendo que, em função da falta da 

Presidente por motivos profissionais, a presidência foi assumida pelo Vice-Presidente. Por 

conseguinte, Sr. Oderlei Anschau efetuou a leitura da Resolução Ad Referendum nr 004/2021, que 

dispõe sobre a criação de Comissão Eleitoral para a eleição, em caráter suplementar, da Secretaria 

Executiva do Comitê Camboriú e define as regras do processo eleitoral. Após a leitura, o Vice-

Presidente colocou a resolução em aprovação pela plenária, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade no chat do software. Na sequência, o Vice-Presidente efetuou a leitura do Edital de 

Eleição nr 005/2021, que define o processo eleitoral de caráter suplementar para o cargo de 

Secretário(a) Executivo(a) do Comitê Camboriú, e posteriormente colocou o edital em aprovação 

pela plenária, sendo aprovado por unanimidade no chat do software. Por conseguinte, o Vice-

Presidente colocou em votação pela plenária a forma de votação (aberta ou fechada), conforme a Nota 

Técnica Conjunta SDE/SEMA/DRHS nr 006/2020, sendo aprovada por unanimidade a votação aberta 

empregando o chat do software. Logo após, o Vice-Presidente solicitou à consultora que informasse 

os nomes dos candidatos inscritos, sendo que não houveram. Assim, Sr. Enir Faqueti/Associação 

Comunitária da Limeira de Camboriú, perguntou oralmente à Sra. Luciene Cristine Vieira/CDL BC, 

se a mesma gostaria de assumir o cargo, considerando a sua atuação ativa e responsável junto ao 

Comitê há tempo, sendo que a mesma concordou, bem como formalizou via e-mail a disponibilização 

do seu nome. Posteriormente, Sr. Oderlei Anschau colocou em votação no chat do software a eleição 

da Sra. Luciene Vieira, que com 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 

abstenção, foi eleita a nova Secretária Executiva. Na sequência, houveram manifestações verbais 

dos presentes em agradecimento à Sra. Luciene, bem como elogiando seus trabalhos prestados à 

sociedade de Balneário Camboriú e região. Sra. Luciene agradeceu a todos e falou do seu 

compromisso com as causas ambientais, afirmando que conduzirá o processo das ASP’s da forma 

transparente e ética. Em assuntos gerais, Sr. Gilmar Capelari falou sobre a última reunião do Fórum 

Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas – FCCBH, onde houve um empasse entre o Fórum 

e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE acerca da sua proposta 

para o novo ciclo das Entidades Executivas dos Comitês, sendo que o FCCBH resolveu encerrar todas 

as suas atividades relacionadas à SDE. Sr. Gilmar complementou ainda, que informou na referida 

reunião, que o Comitê Camboriú não cessaria suas atividades na Bacia Hidrográfica do Rio 

Camboriú, visto que isto traria prejuízos às organizações, conselhos comunitários e conselhos 



 

 

gestores municipais dos quais participa ativamente. Na sequência, Sr.  Paulo Schwingel falou sobre 

o VII Simpósio da Bacia do Rio Camboriú promovido pelo Comitê no dia 18/11/2021, comentando 

sobre a proposta de sua autoria e apoiada pelos poderes municipais presentes, acerca da criação de 

um grupo gestor para o Parque Inundável Multiuso, que contribuiria na resolução de possíveis 

conflitos políticos e jurídicos, e faria a gestão do projeto. A criação deste grupo gestor poderia ser 

proposta pelo Comitê às entidades que o formariam, sendo as prefeituras dos dois municípios (poder 

executivo e legislativo), as empresas de água e saneamento municipais (EMASA e Águas de 

Camboriú), o Comitê Camboriú e a UNIVALI, proposta esta que foi apoiada pelos presentes. Por 

fim, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, e eu, Aline Antunes, 

lavrei a presente ata, que depois de analisada e aprovada, segue assinada. 

 

 

 
 
 

   
 
Gilmar Pedro Capelari - Presidente 

 


