
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NÚMERO VINTE E OITO DO COMITÊ DO 1 
ITAJAÍ, realizada em 05 de dezembro de 2012. 2 
No dia cinco de dezembro de dois mil e doze, às quatorze horas, em terceira e última 3 
convocação, reuniram-se no Auditório Centro de Atendimento a Visitantes da Usina Salto Pilão, 4 
Estrada Geral da Subida,  Localidade de Subida, no município de Apiúna/SC, membros do 5 
Comitê do Itajaí e demais convidados. A presidente Maria Izabel Pinheiro Sandri iniciou com 6 
boas vindas, agradeceu a presença de todos ressaltando que esta é a última assembleia desta 7 
gestão. A secretária executiva Fabiana de Carvalho Rosa solicitou a inclusão da aprovação do 8 
Parecer nº 14 da Câmara de Assessoramento Técnico - CAT- do Comitê do Itajaí sobre o Projeto 9 
de Drenagem urbana da Prefeitura Municipal de Gaspar. Leorcarlos Sieves solicitou a inclusão 10 
na pauta da aprovação da proposição de Moção do Comitê do Itajaí ao Conselho Estadual de 11 
Meio Ambiente. Inclusões aprovadas com 24 votos. 1) Aprovação da ata da 28ª AGE de 12 
(20.09.2012) Gaspar. Maria Izabel salientou que a ata está disponível no site, como de costume, 13 
perguntou se existem dúvidas ou sugestões. Em não havendo manifestações, a ata foi aprovada 14 
com 24 votos. 2) Plano de trabalho anual; Fabiana de Carvalho Rosa apresentou o plano de 15 
trabalho construído em reunião da diretoria e salientou que alguns pontos ficarão para o próximo 16 
ano. Permanecemos com 1. Concluir o modelo de cobrança pelo uso da água; 2. Realizar a 17 
Semana da Água. Realizada em 2012, mas permanece para 2013. 3. Promover o sistema de 18 
monitoramento do Plano de Bacia. Ainda estamos trabalhando nesse modelo, então ele 19 
permanece. 4. Promover o estudo morfológico do rio entre Blumenau e Itajaí. Houve mudanças 20 
na CAT e não se trabalhou isso, vamos retomá-lo. 5. Acompanhar os projetos em andamento 21 
pela Fundação Agência de Água. 6. Controle de terraplenagens (continuidade). 7. Obter contrato  22 
de gestão de Agência de Bacia entre a Fundação e a SDS (não foi formalizado). Fabiana 23 
lembrou que avançamos no sentido de desenvolver um procedimento administrativo de avaliação 24 
de projetos afim de sistematizar os processos de análise de drenagem urbana como o que será 25 
aprovado hoje. Temos como plano também buscar recursos para o Comitê, pois recebemos para 26 
a operacionalização da secretaria recurso no valor de R$ 90.000, 00 do FEHIDRO, mas este 27 
valor é escasso e restrito. Aprovado com 26 votos. 3) Calendário para renovação do Comitê 28 
do Itajaí. Fabiana de Carvalho Rosa fez a leitura do edital: Cláusula 1ª - Para fins deste edital, 29 
a bacia do Itajaí abrange os seguintes 50 municípios: Agrolândia, Agronômica, Alfredo Wagner, 30 
Apiúna, Ascurra, Atalanta, Aurora, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Braço do Trombudo, 31 
Brusque, Chapadão do Lageado, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Ibirama, 32 
Ilhota, Imbuia, Indaial, Itaiópolis, Itajaí, Ituporanga, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Luís Alves, 33 
Mirim Doce, Navegantes, Penha, Petrolândia, Piçarras, Pomerode, Pouso Redondo, Presidente 34 
Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio dos Cedros, Rodeio, 35 
Salete, Santa Teresinha, Taió, Timbó, Trombudo Central, Vidal Ramos, Vitor Meireles e 36 
Witmarsum. Cláusula 2ª - O segmento usuários da água, com direito a 20 (vinte) representantes, 37 
compreende as organizações voltadas a: abastecimento de água e diluição de efluentes urbanos; 38 
drenagem e resíduos sólidos urbanos e industriais; hidroeletricidade; captação industrial e 39 
diluição de efluentes industriais; agropecuária e irrigação, inclusive piscicultura; navegação e 40 
atividades portuárias pertinentes; lazer, recreação; e mineração, transporte rodoviário e outros 41 
usos. Observação: Os candidatos desse segmento devem apresentar comprovante do seu 42 
cadastramento no cadastro de usuários de água de Santa Catarina. Cláusula 3ª - O segmento 43 
população da bacia, com direito a 20 (vinte) representantes, compreende: poder executivo 44 
municipal (6 representantes); poder legislativo municipal e estadual (4 representantes); 45 
associações comunitárias, entidades de classe e outras associações não governamentais (5 46 
representantes); universidades, institutos de ensino superior e de pesquisa e desenvolvimento 47 
tecnológico e associações especializadas em recursos hídricos (4 representantes); e 48 
comunidades indígenas (1 representante). Cláusula 4ª - O segmento órgãos públicos estaduais e 49 
federais atuantes na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí e que estejam relacionados com os recursos 50 
hídricos, tem direito a 10 (dez) representantes, sendo uma vaga reservada à Fundação Nacional 51 



 
 

 
 

 

do Índio. Cláusula 5ª - Para se habilitar a participar do procedimento de escolha de seus 52 
respectivos representantes com direito a voto, os usuários da água, as organizações que 53 
representam a população da bacia e os órgãos públicos interessados, deverão se inscrever 54 
mediante apresentação dos seguintes documentos: I Formulário de Inscrição para Habilitação 55 
dos Usuários, representantes da População da Bacia e Órgãos Públicos no Comitê do Itajaí 56 
preenchido, disponível em www.comiteitajai.org.br; II Instrumento Normativo de Criação, estatuto 57 
social ou regimento da organização, devidamente registrado; III Cópia autenticada da ata de 58 
eleição e posse e/ou nomeação do atual Dirigente da organização, quando couber; IV Cópia do 59 
protocolo do cadastro de usuário da água, no caso do segmento dos usuários. Parágrafo Único - 60 
Se a entidade foi membro do Comitê do Itajaí a partir de 2008, a apresentação do item II é 61 
dispensável. Cláusula 6ª - A representação de cada organização na Assembleia Deliberativa de 62 
que trata o presente edital será exercida por intermédio de seu representante legal, ou a quem a 63 
mesma delegar por escrito. Cláusula 7ª - A entidade que não estiver presente na Assembleia 64 
Deliberativa fica sem a oportunidade de pleitear vaga junto à representação do Comitê. Parágrafo 65 
Único - A assiduidade da entidade em gestões anteriores é pré-requisito para concorrer ao pleito. 66 
Cláusula 8ª - O calendário do processo de indicação dos representantes no Comitê do Itajaí, bem 67 
como o local de cada etapa, são os seguintes: Até 21 de fevereiro de 2013 - Cadastro das 68 
organizações para Habilitação. Em 04 de março - Divulgação da lista das entidades habilitadas. 69 
Em 06 de março - Prazo de recurso para o resultado da habilitação. Em 08 de março - 70 
Divulgação final das organizações habilitadas. Em 14 de março Assembleias Deliberativas para 71 
escolha das instituições que ocuparão os assentos junto ao Comitê e entrega imediata das Atas 72 
à Secretaria Executiva, Auditório D002 da SDR Blumenau, Salas B 104 e D210. Em 28 de março 73 
- Indicação dos nomes dos membros titulares e suplentes com endereço completo, telefone e e-74 
mail. Em 08 de abril - Publicação da lista de novos membros. Em 10 de abril - Convocação para 75 
Assembleia Geral Extraordinária - Edital Público. Em 30 de abril - Assembleia Geral 76 
Extraordinária para posse dos membros, Auditório D002 da SDR- Blumenau. A presidente 77 
salientou que apenas o último parágrafo único foi alterado. Colocou em votação. Aprovado com 78 
28 votos. 4) Parecer nº 14 da Câmara de Assessoramento Técnico (CAT) do Comitê do 79 
Itajaí. A secretária executiva Fabiana de Carvalho Rosa, explicou que o presidente da CAT, 80 
Ricardo Hübner, não pode comparecer à assembleia e que ela fará a leitura do citado parecer. 81 
Considerando o que estabelece o artigo 4º inciso XX, do Regimento Interno deste Comitê; 82 
Considerando que as Câmaras Técnicas fazem parte da estrutura funcional do Comitê do Itajaí, 83 
nos termos dos artigos 6º, V e 32-D do Regimento Interno; Considerando a sua Resolução nº 46, 84 
que cria a Câmara de Assessoramento Técnico do Comitê do Itajaí; Considerando a sua 85 
Resolução nº 47, que estabelece a composição da Câmara Técnica do Comitê do Itajaí para a 86 
Gestão 2011-2013; Artigo 1º - Aprovar o Parecer nº 14 da Câmara de Assessoramento Técnico - 87 
CAT sobre análise dos projetos da Prefeitura Municipal de Gaspar para execução das Obras de 88 
drenagem pluvial na Rua Amazonas e Adjacências – município de Gaspar estado de Santa 89 
Catarina, requisito para aprovação desse projeto pelo PAC Drenagem, do Ministério das 90 
Cidades. 1. Histórico - No dia 27 de setembro de 2012 a Prefeitura Municipal de Gaspar 91 
protocolou por meio do Ofício nº 514/2012, junto ao Comitê do Itajaí, solicitação de análise e 92 
parecer referente dos projetos para serviços e obras de drenagem pluvial e pavimentação, nas 93 
ruas do Bairro Bela Vista, pertencentes ao município de Gaspar, como requisito para aprovação 94 
desse projeto do Programa: Gestão de Riscos e Respostas a Desastres do Ministério das 95 
Cidades. A solicitação se fez necessária para cumprir exigências da Caixa Econômica Federal 96 
para fins de aprovação do projeto de engenharia. A análise dos Projetos foi executada pela 97 
Câmara de Assessoramento Técnico do Comitê do Itajaí (CAT). Critérios técnicos gerais para 98 
análise de projetos foram definidos pela CAT, devidamente apoiados nas seguintes publicações: 99 
Manual de Drenagem Urbana dos Ministérios das Cidades, sistemática 2009; Plano Integrado de 100 
Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais da Bacia do Itajaí (PPRD-Itajaí), aprovado pela 101 
Resolução 35 do Comitê do Itajaí; e Caminhos da Recuperação . O PPRD-Itajaí e o Manual de 102 
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Drenagem Urbana estão alinhados aos fundamentos, objetivos e as diretrizes da Política 103 
Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97). No dia 29/10/2012 a CAT analisou os projetos 104 
conferindo se os critérios técnicos exigidos estavam sendo atendidos. Neste sentido, levando-se 105 
em consideração os critérios técnicos identificados como necessários, a CAT emitiu um parecer 106 
para o projeto apresentado: Avaliação do Projeto Drenagem Pluvial da Rua Amazonas e 107 
adjacências. Os documentos foram protocolados pela Prefeitura de Gaspar no Comitê do Itajaí 108 
no dia 27 de setembro de 2012. No dia 29 de outubro de 2012, em reunião na sede da Fundação 109 
Piava o projeto foi analisado por integrantes da CAT com a presença da Secretária de 110 
Planejamento e Desenvolvimento do Município de Gaspar Patrícia Scheidt e o Engenheiro Gercio 111 
Issao Kussumoki da prefeitura de Gaspar. Após análise do projeto foi exarado o presente 112 
parecer. O parecer foi ratificado pelos integrantes da CAT em reunião realizada no dia 12 de 113 
novembro de 2012. Para a análise dos projetos de drenagem urbana, faz-se necessário 114 
inicialmente diferenciar os conceitos de sistema de macrodrenagem e microdrenagem. As 115 
torrentes originadas pela precipitação direta sobre as vias públicas desembocam nos bueiros 116 
situados nas sarjetas. Estas torrentes (somadas à água da rede pública proveniente dos 117 
coletores localizados nos pátios e das calhas situadas nos topos das edificações) são escoadas 118 
pelas tubulações que alimentam os condutos secundários, a partir do qual atingem o fundo do 119 
vale, onde o escoamento é topograficamente bem definido, mesmo que não haja um curso 120 
d’água perene. Considera-se sistema de macrodrenagem aquele escoamento que ocorre no 121 
fundo do vale, já sistema de microdrenagem como sendo aquele responsável pela captação da 122 
água pluvial e sua condução até o sistema de macrodrenagem. 2. Análise: Os técnicos da 123 
prefeitura de Gaspar justificaram a obra citando que várias são as causas da sua necessidade, 124 
sendo uma delas a inexistência de um Sistema de Captação e Drenagem de Águas Pluviais 125 
eficaz no local, o que tem contribuído para constantes inundações. Apontam também o fato de 126 
haver reivindicações da população ao governo municipal de intervenção para evitar os 127 
alagamentos. Conforme consta no memorial descritivo apresentado pelo município, as 128 
inundações no local são atribuídas não somente ao crescimento populacional, mas também o 129 
desenvolvimento sócio econômico e tecnológico constatado em centros urbanos. A qualidade de 130 
vida da população ficará comprometida caso medidas preventivas e corretivas não sejam 131 
tomadas dentro de um tempo hábil e de forma planejada. Técnicos da prefeitura de Gaspar 132 
apresentaram um diagnóstico do sistema de drenagem de águas pluviais à Câmara de 133 
Assessoramento Técnico do Comitê do Itajaí (CAT), na qual pôde ser constatado que as 134 
tubulações existentes não comportam a demanda atual e muitos trechos estão assoreados com 135 
grande parte da seção comprometida. Identificadas as necessidades emergenciais da população 136 
de Gaspar, o projeto “Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação” prevê obras no sentido de 137 
minimizar os impactos gerados por chuvas e inundações através de redimensionamento de 138 
tubulação da referida área urbana do município de Gaspar. As seguintes ruas estão envolvidas 139 
no estudo para concepção da rede de drenagem pluvial 1. Rua Amazonas; 2. Rua Ceará; 3. Rua 140 
Biguaçu; 4. Rua José Geraldo Cardoso; 5.Clara Schmitt; 6. Rua Esperança Moser; 7. Rua Bahia; 141 
8. Faixa Sanitária. As seguintes ruas estão contempladas para execução de Pavimentação: 1. 142 
Rua Amazonas; 2. Rua José Geraldo Cardoso. A análise do projeto foi feita com base nos 143 
memoriais descritivos e plantas fornecidas pela prefeitura do município de Gaspar considerando 144 
os requisitos das publicações: Manual de Drenagem Urbana dos Ministérios das Cidades, 145 
sistemática 2009; Plano Integrado de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais da Bacia do 146 
Itajaí (PPRD-Itajaí), aprovado pela Resolução 35 do Comitê do Itajaí; e Caminhos da 147 
Recuperação. O PPRD-Itajaí e o Manual de Drenagem Urbana estão alinhados aos 148 
fundamentos, objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97). 149 
3. Parecer: Os critérios técnicos foram atingidos de forma a oferecer uma resposta positiva às 150 
intenções do projeto considerando que se trata de uma área já urbanizada, não havendo novos 151 
impactos significativos sobre o sistema hídrico local. No entanto, alguns pontos merecem 152 
recomendações conforme segue: a) Comprovar a execução do projeto socioambiental (entrega 153 



 
 

 
 

 

do relatório final); b) Observar a Resolução do CONAMA 307/2002, que dispõe sobre a gestão de 154 
resíduos da construção civil; c) Articular o resultado deste projeto com os Planos de Defesa Civil 155 
e os instrumentos das Políticas de Habitação, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Ordenamento 156 
Urbano e Plano Diretor Físico Territorial; d) Elaborar cadastro técnico do sistema de drenagem 157 
urbana da área contemplada pelo projeto; e) Assegurar que o volume de água captado na bacia 158 
pelo sistema de drenagem, não prejudique as áreas à jusante; f) Adotar medidas que evitem o 159 
lançamento de efluentes sanitários nesta rede de microdrenagem. g) Incluir no Plano Diretor a 160 
exigência da captação de água de chuva nas edificações. Blumenau, 12 de novembro de 2012. 161 
Ricardo Hübner; Presidente CAT. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada, da 162 
qual eu, Fabiana Rosa, lavrei essa ata, que vai assinada por mim e pela presidente. 15h55min. 163 
Valter Conrado do CIMVI levantou a questão da competência do Comitê do Itajaí para analisar 164 
projetos. José Vilson Brassiani, membro da CAT, respondeu que a análise é feita de acordo com 165 
o plano de bacia como um todo. Fabiana de Carvalho Rosa, ponderou que como colegiado 166 
responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos é competência deste comitê fazer o 167 
parecer. Aprovada por unanimidade a Resolução nº 50 Aprova parecer da Câmara de 168 
Assessoramento Técnico sobre o Projeto de Drenagem Urbana da Prefeitura Municipal de 169 
Gaspar. 4) Moção ao Conselho Estadual de Meio Ambiente: Leocarlos Sieves apresenta o 170 
texto: Considerando a Moção nº 35 de 28/11/2005 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - 171 
CNRH, que recomenda a órgãos e entidades ações para fomentar a integração das políticas 172 
públicas de recursos hídricos, florestais e de conservação de solos; Considerando a importância 173 
da gestão integrada de recursos hídricos com as políticas, planos e projetos de gestão de 174 
florestas, e da necessidade de articulação entre os sistemas nacionais, estaduais e locais; 175 
sugerimos ao Comitê do Itajaí encaminhar  solicitação ao Conselho Estadual do Meio Ambiente 176 
de Santa Catarina - CONSEMA e ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, para 177 
estes promoverem a participação dos Comitês de Bacias Hidrográficas na elaboração do Plano 178 
Estadual de Florestas de Santa Catarina, contemplando a gestão integrada dos recursos 179 
hídricos, florestais e de conservação de solos. A presidente colocou em discussão. Odair 180 
Fernandes ressaltou que estamos abaixo do CERH, no qual temos dificuldades em participar e 181 
que de ter um representante intimamente ligado ao Comitê, falando pelo Comitê é difícil. 182 
Manifestou-se contrário. Leocarlos Sieves lembrou que a solicitação é para todos os Comitês 183 
catarinenses. Alexandre Aicardi manifestou-se favorável dizendo que a qualidade da água está 184 
diretamente ligada à qualidade das florestas. O que vai fortalecer a discussão da água e das 185 
florestas. Cleber Stassun se lembrou de inserir na redação o Plano de Bacia. A presidente Maria 186 
Izabel colocou em votação. Aprovado com 24 votos. 5) Eleição da Diretoria. Maria Izabel 187 
informou que conforme acordado em Rio do Sul, aguardávamos pela aprovação por parte do 188 
CERH da alteração do Regimento Interno, que alinharia a eleição dos membros do comitê com a 189 
eleição da diretoria, o que não ocorreu. Então, fizemos a eleição ainda este ano, conforme versa 190 
o Regimento do Comitê do Itajaí. Tivemos apenas a inscrição de uma chapa: Presidente: Sra. 191 
Maria Izabel Pinheiro Sandri, representante da ACII – Associação Empresarial de Itajaí, membro 192 
pertencente ao grupo Usuários da Água Foz, Vice-Presidente: Sr. Ivanor Boing, representante da 193 
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, membro pertencente ao grupo 194 
População da Bacia do Alto Vale; Secretário Executivo: Sr.Oscar José Graf, representante da 195 
CEESAM Geradora SA, membro pertencente ao grupo Usuários da Água do Médio Vale;  196 
Comissão Consultiva: Sr. Odair Fernandes, representante da Industrial Agrícola Rio Verde, 197 
membro pertencente ao grupo Usuários da Água do Alto Vale; Sr. Narciso José Broering, 198 
representante da Prefeitura Municipal de Taió, membro pertencente ao grupo População da 199 
Bacia do Alto Vale; Sr. Valmir Fernandes, representante da Secretaria de Estado de 200 
Desenvolvimento Regional de Taió, membro pertencente ao grupo Órgãos Públicos do Alto Vale; 201 
Sra. Josiane Gili, representante do Samae - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 202 
Brusque,  membro pertencente ao grupo Usuário de Água do Médio Vale; Sra. Fabiana de 203 
Carvalho Rosa, representante da AMMVI - Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, 204 



 
 

 
 

 

membro pertencente ao grupo População da Bacia do Médio Vale; Sr. Leocarlos Sieves, 205 
representante da CEF - Caixa Econômica Federal, membro pertencente ao grupo Órgãos 206 
Públicos do Médio Vale; Sra. Adriana Helena Ramos dos Santos, representante do SEMASA - 207 
Serviço Municipal de Água, Infraestrutura e Saneamento, membro pertencente ao grupo Usuários 208 
da Água da Foz do Rio Itajaí; Sr. Francisco Carlos do Nascimento, representante da FAMAI 209 
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Itajaí, membro pertencente ao grupo População da 210 
Bacia da Foz do Rio Itajaí; Sr. Sérgio Florh, representante da EPAGRI - Empresa de Pesquisa 211 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, membro pertencente ao grupo Órgãos 212 
Públicos da Foz do Rio Itajaí. Conforme consta do artigo quinto do Regimento Interno do Comitê, 213 
o grupo um é integrado pelos Usuários da Água; sendo o grupo dois População da Bacia, 214 
Organizações e Entidades da Sociedade Civil, e finalmente o grupo três pelos Órgãos Públicos 215 
Federais e Estaduais. A presidente colocou em votação aprovada com 27 votos. Dando 216 
continuidade o Sr. Rubens Roberto Habitzreuter, integrante da comissão eleitoral, convidou todos 217 
os eleitos para prestarem por escrito e solenemente, o compromisso de respeitarem o exercício 218 
do mandato para o qual foram escolhidos, a Constituição do País, as leis vigentes e o Regimento 219 
Interno do Comitê. A seguir foram declarados empossados. Finalizando o ato assinou a ata e 220 
chamou os demais integrantes da comissão eleitoral Sra. Simone Elisa Mai e Sr. Cleber Andrei 221 
Seemann Stassun que também assinaram. 6) Assuntos Gerais: a) Maria Izabel falou da 222 
Previsão Orçamentária para 2013 ressaltando que certo apenas o Projeto de Operacionalização 223 
da Secretaria no valor de R$150,000,00 que virá da SDS por meio do FEHIDRO. Foi 224 
apresentado à Petrobras Ambiental o Piava 3, no valor 3 bilhões,  por meio de edital, que será 225 
aprovado, ou não. No que tange ao Selo de neutralização de carbono, dependemos do que será 226 
vendido às empresas, mas possui aplicação certa, pois possui monitoramento de área por 7 227 
anos, então se entrar já está comprometido. Proposta aprovada por unanimidade. b) O Sr. 228 
Rubens Habitzreuter, representante da Usina Salto Pilão, apresentou o Projeto “Rio Itajaí pede 229 
nossa ajuda”: é uma campanha de educação ambiental com o objetivo de informar, sensibilizar, 230 
conscientizar e instigar a mobilização da sociedade para uma agenda positiva de conservação 231 
deste curso d água. Dentre os envolvidos estão 59 escolas em 10 municípios.  Nossa 232 
contribuição é para: tornar o rio Itajaí-açu menos sujo, através da ação da sociedade organizada 233 
e das pessoas que acreditam na sustentabilidade do desenvolvimento, contribuindo para a 234 
efetiva implementação de ações voltadas para a rápida recuperação do rio Itajaí-açú. Em seguida 235 
foi apresentado um vídeo sobre o tema. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada, 236 
da qual eu, Fabiana Rosa, lavrei essa ata, que vai assinada por mim e pela presidente.  237 
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