
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ E BACIAS 

CONTÍGUAS REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2022 

 

 

Data: 04/05/2022 

Horário: 19h00 – Início: 19h30 (segunda chamada) – Término: 21h45 

Local: Remoto – Software Skype – https://join.skype.com/AkdjJ0JEHH6Q 

 

Membros presentes: Oderlei Márcio Anschau (EPAGRI); Ilhane Terezinha Marcon (EPAGRI); 

Liara Rotta Padilha (IMA); Gustavo Antônio Piazza (SDE); Patrícia Fóes Scherer Custódio 

(SDE/GTEA RH07); Ênio Faqueti (AREA IT); Luciene Cristine Vieira (CDL BC); Thiago Karrer 

(CDL BC); Adelita Ramaiana Bennemann Granemann (CREA SC); Mauricio Fernandes (CREA 

SC); Gilmar Pedro Capelari (OAB BC); Maria Goreti Sbeghen (OAB BC); Larissa Martins (CRBio-

03); Paulo Ricardo Schwingel (UNIVALI); Paulo Roberto Maurici (LIONS); Cristian Whitman 

Bueno da Silva Reinelli (FUCAM); Rafaela Comparim Santos (EMASA); Felippo Ferreira Brognoli 

(EMASA); Tiago Santos e Souza (ÁGUAS DE CAMBORIÚ); Fábio Vaccaro de Carvalho 

(SITRUC); Michele Castilho Henrique (ACATMAR); Eliane Babinski (BARCO PIRATA); Maria 

Amélia Pellizzeti (IFC); Viviane Furtado Velho (IFC). 

 

Convidados: Aline Antunes (Comitê Camboriú/SDE/SEMA); Luciana Castro (SDE/SEMA); 

Ângelo César Gervásio (Prefeitura de Camboriú); Cintia Hoffer da Rocha (SDE/SEMA); Paulo 

Roberto de Oliveira Junek (ACIBALC); Cláudio Benedito de Souza (AMPE BC); Lúcio Lange Rila 

(AMPE BC). 

 

Ordem do Dia: 

1. Posse das organizações-membro eleitas nas Assembleias Setoriais Públicas (ASP) do Comitê 

Camboriú para a gestão 2022-2026; 

2. Leitura e aprovação da Ata da reunião de 23/02/2022; 

3. Aprovação do Edital n° 002/2022 de Convocação do Processo Eleitoral da Diretoria do Comitê 

Camboriú para a gestão 2022-2024; 

4. Aprovação da Resolução Ad Referendum n° 005/2022 que dispõe sobre a criação de Comissão 

Eleitoral para a eleição da Diretoria 2022/2024 do Comitê Camboriú e define as regras do processo 

eleitoral; 

5. Análise dos pedidos das entidades ACIBALC e AMPE BC para compor a lista de espera do 

segmento População da Bacia das entidades selecionadas nas Assembleias Setoriais Públicas do 

Comitê Camboriú; 

6. Assuntos gerais. 

 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 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. Logo após, Sra. Aline Antunes, 

consultora do Comitê, informou que a assembleia estava sendo gravada. Posteriormente, Sr. Gilmar 
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Capelari chamou o primeiro item de pauta, referente à posse das organizações-membro eleitas nas 

Assembleias Setoriais Públicas do Comitê para a gestão 2022-2026, e declarou empossadas as vinte 

organizações-membro, listadas na Deliberação n° 010/2022, e na sequência, solicitou que a 

consultora fizesse a chamada das entidades. Na sequência, o Presidente deu as boas-vindas às 

entidades eleitas e pediu para que os representantes titulares e suplentes presentes se apresentassem. 

Após a apresentação, o Presidente fez uma breve introdução sobre os principais aspectos do Comitê, 

como legislação, composição, recursos financeiros e principais competências, bem como sobre os 

problemas graves da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, como o colapso hídrico previsto para 

2025/2027, a falta de sistema de esgotamento sanitário em Camboriú e os eventos hídricos severos 

(enchentes e escassez de água), onde o Projeto do Parque Inundável Multiuso é apontado como a 

melhor solução. Complementando a fala do Presidente, o Vice-Presidente Sr. Ênio Faqueti/AREA, 

destacou um dos papéis fundamentais do Comitê, que é a mediação de conflitos pelo uso da água. 

Por conseguinte, o Presidente passou para o segundo item de pauta, referente a leitura e aprovação da 

ata da assembleia ordinária de 23/02/2022, a qual foi enviada com antecedência aos membros, sendo 

dispensada a leitura da mesma, e na sequência, aprovada por unanimidade. Logo após, o Presidente 

passou para o terceiro item de pauta, referente à aprovação do Edital n° 002/2022 de Convocação do 

Processo Eleitoral da Diretoria do Comitê para a gestão 2022-2024, solicitando que a consultora 

fizesse a leitura. Após a leitura do Edital, o Presidente pediu se os representantes das entidades 

presentes teriam interesse em se habilitar a compor a Comissão Eleitoral, sendo que, após as 

manifestações, ficou assim nomeada: Presidente Fábio Vaccaro de Carvalho, Vice-Presidente Oderlei 

Márcio Anschau e Secretária Luciene Cristine Vieira. Na sequência, o Edital n° 002/2022 foi 

aprovado por unanimidade. Logo após, o Presidente passou para o quarto item de pauta, referente a 

aprovação da Resolução Ad Referendum n° 005/2022 que dispõe sobre a criação de Comissão 

Eleitoral para a eleição da Diretoria 2022/2024 do Comitê e define regras do processo eleitoral, a qual 

foi enviada com antecedência aos membros e sua leitura dispensada, bem como aprovada por 

unanimidade pelos presentes. Por conseguinte, o Presidente passou para o quinto item de pauta, 

referente a análise dos pedidos das entidades ACIBALC e AMPE BC para compor a lista de espera 

do segmento População da Bacia das entidades selecionadas nas Assembleias Setoriais Públicas do 

Comitê, cujas faltas foram justificadas pelo Sr. Paulo Junek/ACIBALC e Cláudio de Souza/AMPE 

BC. Sr. Paulo Junek também pediu para que a ACIBALC continue representando o Comitê no 

Conselho da Cidade de Camboriú e Conselho do Meio Ambiente de Balneário Camboriú, através 

dele, onde está como titular. Houveram manifestações no que tange à legalidade da representação do 

Comitê em outros órgãos colegiados pelas entidades que estariam na lista de espera, visto não 

possuírem direito a voto no Comitê. Alguns membros sugeriram realizar uma consulta nos Conselhos 

da Cidade e SDE – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável quanto a esta 

possibilidade de representação das entidades constantes na lista de espera, sendo que, por outro lado, 

alguns membros consideraram desnecessária esta consulta, visto que o Comitê tem poder de decisão 

sobre a indicação, bem como estas entidades da lista de espera em questão possuem habilidade, 

competência e legitimidade para assumir as representações. Na sequência, Sr. Ênio Faqueti/AREA 

destacou a importância da troca de informações acerca das atividades dos representantes do Comitê 

em outros órgãos colegiados junto ao próprio Comitê. Assim, como encaminhamento do quinto item 

de pauta, o Presidente colocou em votação a entrada da ACIBALC e AMPE BC na lista de espera do 

segmento População da Bacia, nesta ordem, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após, o 

Presidente colocou em votação a possibilidade de os representantes titulares e suplentes das entidades 

da lista de espera representar o Comitê em outros órgãos colegiados, havendo 01 abstenção, 01 voto 

desfavorável e 14 votos favoráveis, sendo por fim, aprovada. Em assuntos gerais, o Presidente falou 

sobre a posição do Comitê acerca da aprovação de grandes empreendimentos na Bacia, sugerindo que 

os membros utilizassem para esta questão a Moção n° 001/2020 do Comitê, a qual recomenda que 

grandes empreendimentos não sejam aprovados enquanto não houver solucionado o problema de falta 

de água na Bacia. Logo após, a. Prof. Maria Amélia Pellizzetti/IFC divulgou sobre a audiência pública 



 

 

sobre resíduos sólidos recicláveis que acontecerá dia 09/05/2022 na Câmara de Vereadores de 

Camboriú e pediu para que o Comitê enviasse o convite aos membros. Na sequência, o Prof. Paulo 

R. Schwingel/UNIVALI pediu para que os membros avaliassem a possibilidade de inscrever uma 

chapa para os cargos da Diretoria, bem como sugeriu como pauta da próxima assembleia a avaliação 

sobre a retomada das reuniões presenciais. 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 do Comitê Camboriú 

 


