
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ E BACIAS 

CONTÍGUAS REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2022 

 

 

Data: 27/07/2022 

Horário: 19h00 – Início: 19h30 (segunda chamada) – Término: 21h40 

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

 

Membros presentes: Adelita Ramaiana Bennemann Granemann (CREA SC); Benvindo Taborda de 

Oliveira (BARCO PIRATA); Caroline Marques Teixeira (CRBio-03); Eliane Babinski (BARCO 

PIRATA); Fernanda Cristhina Figueiredo Moura (AREA IT); Gilmar Pedro Capelari (OAB BC); 

Gustavo Antônio Piazza (SDE); Luciene Cristine Vieira (CDL BC); Maria Amélia Pellizzeti (IFC); 

Mauricio Fernandes (CREA SC); Nei Dionisio Locatelli (LIONS); Oderlei Márcio Anschau 

(EPAGRI); Paulo Ricardo Schwingel (UNIVALI); Paulo Roberto Maurici (LIONS); Rafaela 

Comparim Santos (EMASA). 

 

Faltas justificadas: FUCAM – Cristian Whitman Bueno da Silva Reinelli; VIA DOMINI – Benito 

André Casagrande. 

 

Convidados: Aline Antunes (Comitê Camboriú/SDE/SEMA); Julia Sofia Storrer (UNIVALI); 

Luciana Castro (SDE/SEMA); Luiz Severo (UNIVALI). 

 

Ordem do Dia: 

1. Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 25/05/2022; 

2. Avaliação do retorno das assembleias gerais no formato presencial; 

3. Estruturação da sala do Comitê Camboriú junto ao Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos do 

IFC – Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú; 

4. Definição do destino das placas de recuperação de áreas degradadas do Comitê Camboriú 

armazenadas no IFC Campus Camboriú; 

5. Análise do Ofício e-55 35.819/2022 da EMASA – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 

Balneário Camboriú sobre manifestação acerca da obra de dragagem no Rio Marambaia; 

6. Assuntos gerais. 

 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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. 

Paulo Ricardo Schwingel, 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. Paulo R. 

Schwingel chamou o primeiro item de pauta, referente à leitura e aprovação da ata da assembleia 

extraordinária de 25/05/2022, a qual foi enviada com antecedência aos membros, sendo dispensada a 

leitura da mesma, bem como aprovada por todos os membros presentes, através de votação no chat. 

Na sequência, o Presidente passou para o segundo item de pauta, referente ao retorno das assembleias 

gerais no formato presencial, as quais ocorriam no Instituto Federal Catarinense - IFC Campus 

https://join.skype.com/AkdjJ0JEHH6Q


 

 

Camboriú. Houveram manifestações dos presentes ressaltando a importância do contato presencial 

nas assembleias, bem como destacando dificuldades técnicas experenciadas no formato híbrido, 

sugerido pela Sra. Luciene Vieira/CDL BC. Por conseguinte, primeiramente foi aberta a votação no 

chat sobre o retorno das assembleias presenciais, sugestão esta aprovada por unanimidade. Na 

sequência, foi decidido sobre a frequência das assembleias presenciais, sendo colocado em votação 

no chat sobre a realização de todas presenciais ou intercalando, restando definido pela maioria a 

segunda opção. Em um terceiro momento, o Presidente abriu a votação no chat sobre a realização de 

quatro assembleias presenciais no ano (fevereiro, maio, agosto, novembro), sendo importante que as 

ordinárias sejam presenciais, decisão esta aprovada por unanimidade. Assim, após dois anos e meio 

realizando assembleias virtuais devido à pandemia ocasionado pelo Covid-19, o Comitê retornará às 

assembleias presenciais, com quatro no ano neste formato, sendo que a próxima a ser realizada no dia 

31 de agosto de 2022 será presencial. Dando continuidade à pauta do dia, o Presidente passou para o 

terceiro item, referente à estruturação da sala do Comitê Camboriú junto ao Laboratório de Gestão de 

Recursos Hídricos do IFC, através de um acordo de cooperação, firmado entre a SDE e o IFC, visto 

o Comitê não possuir CNPJ. A Vice Presidente e Profª Maria Amélia Pellizzetti/IFC comentou que o 

antigo termo de convênio entre o Comitê e o IFC venceu em 2016, sendo que se encontra em 

discussão com a SDE, desde cerca de janeiro/2022, para se estabelecer o novo convênio. Em ato 

contínuo, Profª Amélia informou que mês passado houve um chamamento do Comitê pela Promotoria 

de Justiça de Camboriú, através da Dra. Greicia da Rosa Souza, para entender a atual situação de 

funcionamento do Comitê e necessidade de recursos financeiros, bem como para tratar sobre quatro 

processos em aberto na Promotoria: agrotóxicos na região da Bacia, quantidade de água, qualidade 

de água e resíduos sólidos. Profª Amélia, a qual representou o Comitê neste chamamento, quis saber 

dos demais membros presentes se estes concordavam em solicitar, através do Comitê, recursos da 

Promotoria para estruturar o laboratório de recursos hídricos, ou se o Comitê proporia outro projeto 

nesta área. Sr. Gustavo Piazza/SDE informou que a transferência de recursos financeiros do Governo 

do Estado aos Comitês e outras entidades está sendo realizada através de projetos via editais da 

FAPESC, sendo que o governo também vem apoiando a gestão de recursos hídricos através 

monitoramento trimestral da qualidade das águas dos rios, havendo um ponto no Rio Camboriú, bem 

como através do SADPLAN – Sistema de Apoio à Decisão para Planejamento do Uso dos Recursos 

Hídricos que gera os balanços hídricos na região, e através do levantamento dos usuários de água, 

cujas informações podem ser disponibilizadas para projetos. Após as manifestações, ficou definido 

como primeiro encaminhamento deste terceiro item de pauta, que o Comitê poderia fazer uso do 

espaço junto ao Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos do IFC, e que as entidades que têm 

equipamentos cedidos pelo Comitê devem informar à Diretoria para que estes sejam encaminhados 

ao referido laboratório, bem como, os representantes que tiverem disponibilidade em comparecer 

tempo antes da próxima Assembleia do Comitê, que será presencial no IFC, estarem no laboratório 

para colaborar na organização dos materiais. Como segundo encaminhamento, ficou definido que a 

Prof.ª Amélia iria encaminhar o projeto do IFC referente à estruturação do laboratório ao Comitê, 

antes de encaminhar à Promotoria de Camboriú, e havendo acordo, o Comitê apoiaria o projeto, visto 

estar alinhado com as diretrizes de gestão de recursos hídricos. Dando sequência, o Presidente passou 

para o quarto item de pauta, referente à definição do destino das placas de recuperação de áreas 

degradadas do Comitê que estão armazenadas no IFC Campus Camboriú. A Profª Maria Amélia 

Pellizzetti/IFC informou que são cerca de dez placas grandes e sugeriu verificar com o grupo gestor 

do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú se há interesse em utilizá-las. Como encaminhamento 

deste assunto, a consultora Sra. Aline Antunes irá enviar a imagem das placas para a Sra. Rafaela 

Comparim/EMASA e Prof. Paulo Schwingel/UNIVALI, membros do Projeto Produtor de Água do 

Rio Camboriú, para discussão na reunião do Projeto que acontecerá dia 28/07/2022. Dando 

andamento à pauta da reunião, o Presidente passou para o quinto item, referente à análise do Ofício 

e-55 35.819/2022 da EMASA – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú 

sobre manifestação acerca da obra de dragagem no Rio Marambaia. Sr. Paulo Schwingel explicou 



 

 

que, primeiramente, havia sido solicitado via ofício ao Comitê, pela EMASA, um posicionamento 

sobre a referida obra, por sua vez pedido pelo IMA – Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, 

sendo que o Comitê enviou um documento técnico à concessionária fazendo a análise do projeto e se 

posicionando a favor da obra, de forma condicionada aos critérios técnicos mínimos de controle 

ambiental listados no documento. Complementando, o Presidente explicou que a EMASA enviou 

novo ofício (Ofício e-55 35.819/2022) ao Comitê, solicitando novamente a manifestação sobre a 

realização ou não da obra e informando que todas as considerações elencadas pelo Comitê no 

documento haviam sido abordadas no estudo ambiental apresentado ao IMA. Houveram 

manifestações dos presentes, ficando definido que o Comitê enviará novo ofício à EMASA se 

posicionando favorável à obra de dragagem no Rio Marambaia, de forma condicionada ao 

cumprimento dos aspectos de controle ambiental já nominados no Ofício 009/2022 do Comitê, 

destacando-os novamente. Em assuntos gerais, a Profª Maria Amélia Pellizzetti/IFC informou e 

convidou a todos para a Semana da Água organizada pela GTEA RH07, Comitês Itajaí e Camboriú, 

com a temática “mudanças climáticas e segurança hídrica”, que acontecerá entre os dias 19 e 25 de 

setembro, que contará com a participação do Prof. Carlos Tucci no dia 22/09/22. Sra. Luciene 

Vieira/CDL BC informou que em novembro/2022 será realizada uma audiência pública para tratar da 

questão hídrica da Bacia, mobilizada pelo Comitê ODS de Balneário Camboriú e as câmaras de 

vereadores de Balneário Camboriú e Camboriú. Logo após, a consultora Sra. Aline Antunes, em nome 

da Profª Maria Amélia Pellizzetti/IFC, que teve que se ausentar da reunião, informou que no dia 20 

de julho de 2022 ocorreu a reunião dos GTEAs – Grupos de Trabalho de Educação Ambiental do 

Estado, e um dos assuntos tratados foi sobre a reativação dos GTEAs e a importância da aproximação 

destes com os Comitês de Bacia, sendo que no segundo semestre de 2022 ocorrerá o Encontro de 

Educação Ambiental organizado pelo Estado, bem como pequenos encontros com a participação dos 

Comitês e GTEAs. 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. 

 

 

 

 

Dr. Paulo Ricardo Schwingel 

Presidente do Comitê Camboriú 

 


