
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NÚMERO VINTE E OITO DO COMITÊ DO 1 
ITAJAÍ, realizada em 20 de setembro de 2012. 2 
No dia vinte de setembro de dois mil e doze, às quatorze horas, em terceira e última convocação, 3 
reuniram-se na Bunge, sito à Rodovia Governador Jorge Lacerda, Km 20 – Poço Grande, no 4 
município de Gaspar SC, membros do Comitê do Itajaí e demais convidados. A presidente Maria 5 
Izabel Pinheiro Sandri iniciou com boas vindas, agradeceu a presença de todos. Falou das 6 
apresentações realizadas no período matutino e salientou que as ações no município continuam. 7 
Em seguida fez a leitura da pauta e da solicitação de inclusão de pauta, subscrita por 07 8 
representantes das instituições-membro do Comitê do Itajaí, de acordo com o artigo 16 do 9 
Regimento: Eleição do Conselho Fiscal. Aprovado por unanimidade.  1) Aprovação da ata da 10 
27ª AGO de (21.06.2012) Indaial. Maria Izabel salientou que a ata está disponível no site, como 11 
de costume, perguntou se existem dúvidas ou sugestões. Em não havendo manifestações, a ata 12 
foi aprovada com 18 votos. 2) Semana da Água 2012: Raquel salientou que foi um semestre de 13 
trabalho com uma imensa variedade e propriedade de trabalhos que pudemos presenciar com as 14 
apresentações ocorridas no período matutino. O trabalho de Educação Ambiental é árduo e 15 
persistente, pois transformar valores e atitudes é lento. Iniciou pelo Comitê, envolveu a Raquel, a 16 
Susana, a Rose e várias outras pessoas.  Raquel apresentou os coordenadores presentes: 17 
Murilo de José Boiteux e Presidente Getúlio, Cláudia de Navegantes, Eliane de Itajaí e Carlos de 18 
Lontras. Para sintetizar o trabalho foram feitos banners. Raquel ressaltou que o trabalho de 19 
coordenação geral foi feita por ela e pela Susana.   Raquel apresentou as estratégias para se 20 
chegar nesse formato: Reunião inicial promovida pelo Comitê (14/02); 03 Encontros de formação 21 
para convidados do Comitê e SDRs (Foz 20/03, Médio Vale (21/03) e Alto Vale (22/03); 22 
Identificação e definição dos coordenadores regionais (email, telefone); Definição das 23 
responsabilidades e cronograma de atividades; Reuniões presenciais da coordenação geral 24 
(várias) e desta com os coordenadores regionais (24/05 Blumenau e 23/07 Blumenau e Rio do 25 
Sul); Contato constante (fone, email); e o abraço ao rio realizado em vários municípios em Itajaí 26 
de frente a Navegantes, Ibirama, Indaial, Benedito Novo, Blumenau e Taió com 1500 pessoas, 27 
2,5 km de abraço. Trazendo para os números, os resultados são: 29 municípios envolvidos, 139 28 
participantes das formações; totalizando 21.819 atores envolvidos, sendo as principais ações: 29 
palestras, saídas de campo, mutirões de limpeza e abraço ao rio. Com a palavra Susana 30 
representante da Fundação de Meio Ambiente de Itajaí, que auxiliou a Raquel e o Comitê neste 31 
semestre da água. Susana relatou que mandamos aos municípios um questionário abordando a 32 
nova a Política Nacional de Resíduos Sólidos e obtivemos resposta de 18 municípios. A 33 
abordagem foi: quantos têm o Plano Municipal de Saneamento: 7 sim, 2 não, 9 em andamento; 34 
Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos: 2 sim, 5 não 11 em andamento; Política 35 
Municipal de Educação Ambiental: 6 sim, 8 não, 4 em andamento; Sistema de Coleta Seletiva - 36 
previsto na legislação de resíduos:  8 sim, 7não, 3 em andamento; Associação ou cooperativa de 37 
catadores - previsto na legislação de resíduos; 5 sim 12 não, 1 sim, Aterro Sanitário próprio/local 38 
ou em consórcio: 13 sim, 5 não. A quantidade de resíduos coletados é de 13.195 T/mês e a 39 
quantidade de resíduos enviados para reciclagem: 975 T/mês este número é inexpressivo, 40 
poucos têm sistema de coleta seletiva, a Política  Nacional de Resíduos Sólidos não está inserida 41 
esperamos que melhore. Susana apresentou um resumo com fotos das atividades realizadas no 42 
semestre e salientou que os mascotes confeccionados com resíduos sólidos que decoravam o 43 
auditório foram feitos nas escolas de Indaial. Retomando a palavra Raquel Fabiane Orsi 44 
ressaltou as apresentações ocorridas no período matutino: teatro, música, danças típicas etc, e 45 
agradeceu a todos que colaboraram. Com a palavra a presidente Maria Izabel agradeceu e 46 
parabenizou a todos os envolvidos na Semana da água 2012. Dando continuidade a pauta 2.1. 47 
Apresentação dos trabalhos selecionados: a presidente argumentou que os coordenadores 48 
optaram que não fossem selecionados, para que não haja injustiças, lembrando que a avaliação 49 
não poderia considerar apenas o resultado, mas todo o processo. Com a palavra Fabiana de 50 
Carvalho Rosa convidou Beate Frank, integrante da Câmara de Assessoramento Técnico CAT, 51 



 
 

 
 

 

para apresentar o item: 3. Aprovação das alterações na resolução 46, que cria a Câmara 52 
técnica do Comitê do Itajaí. Beate esclareceu que a resolução 46 foi aprovada em 01.11.2011, 53 
mas quando processada percebeu-se que as competências não foram descritas. Então, a CAT 54 
propõe a seguinte alteração: Art. 1º - Fica criada a Câmara de Assessoramento Técnico do 55 
Comitê do Itajaí, para assessorá-lo nas seguintes questões: a) acompanhar a implementação do 56 
Plano de Recursos Hídricos e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas 57 
metas; b) propor os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos; c) subsidiar a 58 
compatibilização dos interesses dos diferentes usuários da água em caso de conflitos; d) 59 
acompanhar as atividades de operação, manutenção, previsão, alerta e planejamento do sistema 60 
de contenção de cheias; e) Analisar projetos de obras e serviços públicos na área da bacia, a 61 
quanto a sua concordância com as diretrizes do plano de recursos hídricos; f) opinar sobre outros 62 
assuntos que lhe forem submetidos pela Presidência do Comitê do Itajaí. Aprovada com 21 63 
votos. 3. Apresentação da prestação de contas 2010 e 2011; Odair Fernandes, Presidente do 64 
Conselho Curador, disse que o balanço foi apresentado ao Conselho Fiscal que emitiu parecer e 65 
encaminhou ao Conselho Curador sendo que foi aprovada a prestação de contas. 66 
Complementou que o que cabe agora é apresentar ao Comitê, e para isto chamou a Leandra da 67 
Contabilidade Garcia. Com a palavra Leandra apresentou o exercício de 2010: circulante: 68 
disponível: R$ 88.226,00; crédito com funcionários 1; despesas antecipadas R$ 1.048,00; total do 69 
ativo circulante R$ 89.275. Não circulante: custo de aquisição R$ 460.772,00; (-) depreciação 70 
acumulada (R$244.221,00);  intangível R$18.427,00; (-) amortização acumulada  (R$ 15.441,00) 71 
total do ativo não circulante R$ 219.538,00 total do ativo R$ 308.812,00. Demonstração do 72 
resultado do exercício: Receitas de atividade ambiental: R$ 131.046,00; proteção ambiental R$ 73 
18.349,00; doações recebidas R$ 2.176,00; receitas financeiras: despesas de atividade 74 
ambiental: R$ 197.336,00; recursos humanos R$94.056,00; despesas administrativas R$ 75 
30.593,00; proteção ambiental R$ 35.191,00; depreciação R$35.189,00; impostos taxas e 76 
contribuições R$2.308,00; receita e despesa extraordinária R$13.000,00; receitas extraordinárias 77 
R$33.500,00; despesas extraordinárias R$20.500,00; superávit/déficit líquido do exercício (R$ 78 
32.766,00). Odair Fernandes ressaltou que a receita está pequena, pudemos sentir na Semana 79 
da água 2012, que em outros anos contou com recursos do Projeto Piava, mas atualmente 80 
contamos apenas com o Projeto de Operacionalização da Secretaria do Comitê do Itajaí do 81 
FEHIDRO. Maria Izabel ressaltou que um dos produtos que a Fundação possui é o Selo Piava e 82 
através dele temos um suporte financeiro. 4. Depoimentos sobre o curso de “Introdução à 83 
gestão de recursos hídricos e o papel dos Comitês de Bacia Hidrográfica em sua 84 
implementação” realizado pelo Programa SC Rural para o Comitê do Itajaí, dias 13, 14, 85 
15/09, no Centro de Treinamento da Epagri de Itajaí; Maria Amélia Pellizzetti relatou que 86 
participaram 30 pessoas das quais os membros do Comitê: ela, Heverson Thrun", "Ricardo 87 
Hübner, Fabiana de C. Rosa, e vários representantes da FATMA, possibilitando assim a troca de 88 
experiências. Grupos de trabalho foram montados, o plano de bacia estudado bem como 89 
mecanismos para que os conselhos avancem. O Curso foi bastante produtivo precisamos agora 90 
desenvolver as ações. 5)  Eleição do Conselho Fiscal.  Com a palavra Odair Fernandes, 91 
Presidente do Conselho Curador, apresentou os nomes dos conselheiros fiscais atuais que se 92 
dispuseram a continuar por mais um período de dois anos: Cleber Andrei Stassun, Aldo 93 
Kaestner, Paulo Vinicio Heinzen. Após breve discussão entre os membros candidataram-se: 94 
Noemia Bohn, José Vilson Brassiani e Valmir Fernandes. A presidente colocou em votação: 95 
aprovado por unanimidade os conselheiros fiscais titulares: Noemia Bohn, José Vilson Brassiani, 96 
Cleber Andrei Stassun e seus suplentes respectivamente: Paulo Vinicio Heinzen, Valmir 97 
Fernandes e Aldo Kaestner. 6 - Assuntos Gerais: A representante da FURB no Comitê do Itajaí, 98 
professora Noemia Bohn leu no jornal de 21 de agosto nota sobre reunião do Governador com o 99 
Secretário Althoff comentando sobre o repasse de R$594.000.000,00 para as obras do JICA, 100 
recursos repassados pelo Governo Federal tendo divulgada a lista das obras prioritárias para 101 
serem feitos estudos sendo que 3 destas obras o Comitê tinha se posicionado contrário por meio 102 



 
 

 
 

 

da resolução 41. A professora ficou preocupada, pois temos na FURB um projeto de extensão no 103 
qual o titulo do projeto era fazer o acompanhamento de todo o projeto JICA inclusive a execução. 104 
Considerou que com esse novo fato teríamos que retomar algumas conversas e lembrou que em 105 
maio o Comitê do Itajaí encaminhou ao Secretário Paulo Bornhausen ofício historiando as 106 
discussões e uma explanação das competências do Comitê para estar se posicionando sobre o 107 
assunto, citando os casos em que tinha se posicionado contrario ao Projeto JICA. Salientou que 108 
gostaria de saber do CERH se leu o oficio encaminhado pelo Comitê no qual tínhamos solicitado 109 
que fosse feita uma carta ao Governo do Estado dando ciência sobre essa posição do Comitê 110 
para poder se posicionar. Vinicius Tavares Constante, secretário executivo do CERH, disse que o 111 
ofício está sendo analisado pelos conselheiros, será finalizado e encaminhado ao Governador do 112 
Estado. Completou dizendo que na próxima reunião do CERH será verificado se as 113 
orientações/sugestões estão sendo seguidas. Noemia sugeriu que deveríamos ser incisivos 114 
constar no ofício as obras que estão ferindo as resolução 41 e 44 do Comitê do Itajaí, resoluções 115 
estas ratificadas pelo CERH e pedir uma explicação sobre isso. Odair Fernandes sugeriu que o 116 
parecer fosse lido. Noemia Bohn apresentou as medidas não aprovadas pelo Comitê: As 117 
“pequenas barragens” precisam ser muito menores em tamanho, planejadas na escala de 118 
microbacia, para atender as demandas de água em época de estiagem nas áreas de nascentes. 119 
As pequenas barragens também precisam ser muito maiores em número, e muito mais 120 
distribuídas para corresponder ao conceito de prevenção descentralizada e integrada de 121 
enchentes, implicados nos princípios do PPRD. Nova barragem de contenção em Brusque: 122 
valem as mesmas considerações do item anterior.  As medidas: 3. Melhoramento do canal do rio 123 
em Taió; 4. em Rio do Sul; 5. em Timbó; 6. em Blumenau 1; 7. em Blumenau 2; 8. em Itajaí. 124 
Praticamente todas essas medidas 3 a 8 ferem o principio do PPRD de respeitar a dinâmica 125 
natural dos rios. Foram previstos melhoramentos pluviais em Taió, Rio do Sul Blumenau, a 126 
Barragem de Brusque e as barragens de pequeno porte, foram os pontos que nos posicionamos 127 
e não aprovamos. Segundo o que está sendo noticiado na imprensa será destinado recurso para 128 
a elaboração do projeto executivo. Então, temos que dar encaminhamento antes que seja tarde 129 
demais. Beate Frank rememorou que a assembléia que discutiu a resolução 41 foi levantada a 130 
questão de não estar previsto o impacto ambiental e a Reginete explicou que faria parte, mas 131 
que os estudos não poderiam ser financiados com o recurso do exterior. O artigo do jornal que a 132 
Noemia se referiu proferiu existir R$ 2.500.000,00 para avaliação estratégica, entretanto essa 133 
mesma frase diz que a avaliação ambiental estratégica tem a finalidade de agilizar as licenças 134 
ambientais ao invés de nos dar um posicionamento mais criterioso. Com relação ao Conselho 135 
Estadual de Recursos Hídricos - CERH, o Comitê é subordinado ao Conselho, mas cabe ao 136 
mesmo por lei tratar deste assunto e da mesma forma a lei é clara quando diz que o que o CERH 137 
aprova é vinculante a todos os órgãos estaduais. A Secretaria de Defesa Civil e o Governador 138 
não estão seguindo o que o Conselho fez, então, o Comitê do Itajaí acredita no Conselho, mas 139 
os outros não acreditam. São coisas diferentes o que a política manda e o que a lei manda. Maria 140 
Izabel Pinheiro Sandri entende que no momento é ao Conselho que devemos nos reportar. O 141 
secretário executivo do CERH, Vinicius Tavares Constante, acredita que os conselheiros 142 
decidiram tomar conhecimento do que está sendo feito para então tomar uma decisão. Odair 143 
Fernandes sugeriu pedir uma cópia do projeto ao CERH, disse que como o Conselho ratificou as 144 
Resoluções do Comitê do Itajaí é conhecedor do projeto. Beate Frank esclareceu que o Comitê 145 
do Itajaí formou uma comissão para estudar o Projeto JICA, com assembléia específica realizada 146 
em 22/09, mas ninguém do CERH participou, e são muitos documentos, eles não conhecem. 147 
Precisamos de calma e tempo para explicar tudo isso. Após discussão decidiu-se que anexar ao 148 
ofício do CERH as Resoluções 41 e 43. 7. Informes: Fabiana de Carvalho Rosa informou que 149 
receberemos um automóvel Sandero, adquirido pelo Programa SC Rural, o dia estava previsto 150 
para hoje, e foi cancelado a nova data será anunciada. Este veículo será repassado pela SDS 151 
para as SDR’s/Comitês através de assinatura de um Acordo de Cooperação  e um Termo de 152 
Responsabilidade entre as partes. Fabiana relatou a visita técnica da Comitiva do Governo 153 



 
 

 
 

 

Japonês e membros da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que ocorreu dia 27 de agosto na 154 
qual a JICA e a Secretaria Nacional de Defesa Civil SEDEC estão trabalhando num projeto do 155 
Governo Federal e, nesta fase tem por meta trocar conhecimentos para a elaboração de manual 156 
de gestão de risco, gestão de desastre, e projetos para recuperação de áreas afetadas ou 157 
vulneráveis. Os municípios visitados foram rio dos Sul, Blumenau, Itajaí e Ilhota. Novas 158 
indicações de representantes no Comitê do Itajaí: SDR Taió: Valmir Fernandes e Tercílio 159 
Bonessi; SDR Ibirama José Adálcio Krueger e Alteia Rosa Ferra Coelho; CELESC: Ana Maria M. 160 
Peixoto e Ana Cristina Araújo Alves; Sindicato das Indústrias da Construção e Mobiliário de 161 
Ibirama: Alex W. dos Santos e Joel Wippel. Beate Frank e demais organizadores contaram com a 162 
participação dos representantes da FATMA 1 de Itajaí, 1 de Blumenau e duas estagiarias, no 163 
curso de “Introdução à gestão de recursos hídricos e o papel dos Comitês de Bacia Hidrográfica 164 
em sua implementação”. Ambos levantaram problema que demanda ajuda: pedidos de 165 
licenciamento para tubulação de ribeirões vindos de prefeituras e pessoas físicas particulares e 166 
as normas existentes não regulam isso, ou seja, não tem como frear. Isto é uma das metas do 167 
plano de bacia, estabelecer regras de interferência em cursos dágua.  Então, esses técnicos 168 
estão dispostos a trabalhar num grupo para elaborar as regras, na Câmara de Assessoramento 169 
Técnico. Quem quiser participar é só se manifestar. A professora Noemia Bohn falou do II Fórum 170 
Permanente de Prevenção de Desastres previsto para novembro no qual a idéia é chamar os 171 
juízes e promotores que atuam nessa área para que eles viessem ao Fórum e pudéssemos fazer 172 
um trabalho de conscientização  da problemática dos desastres na Bacia Hidrográfica do Rio 173 
Itajaí. Muitos dos conflitos ambientais que chegam ao Poder Judiciário, área de risco, nem 174 
sempre as decisões ajudam, pois eles não têm a percepção de que essa decisão pode ser 175 
determinante no futuro a potencializar os riscos de desastres. Começamos uma pesquisa em 7 176 
Comarcas da Região os conflitos ambientais que foram levados ao judiciário nos últimos 10 anos 177 
e boa parte deles esta relacionado a ocupação irregular de APP. A idéia é apresentar esses 178 
dados da pesquisa e também explicar um pouco da temática dos desastres.  De manha 179 
discutiríamos as demandas pendentes do I Fórum e à tarde a discussão com os representantes 180 
do Ministério Público e o Poder Judiciário. A primeira reunião é dia 26 de outubro, estão todos 181 
convidados. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada, da qual eu, Fabiana Rosa, 182 
lavrei essa ata, que vai assinada por mim e pela presidente. 15h55min. 183 


