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ATA DA 49ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  1 
 2 
Aos dezesseis de agosto dois mil e dezoito (16/08/2018), às treze horas e trinta minutos, no 3 
Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte de Canelinha/SC, reuniram-se 4 
conforme lista de presença arquivada na secretaria executiva deste Comitê de Bacia Hidrográfica, 5 
os membros do Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas dos Rios Tijucas e Biguaçu e 6 
Bacias Contíguas (Comitê Tijucas Biguaçu) em sua quadragésima nona Assembleia Geral Ordinária 7 
para discutirem a seguinte pauta do dia: 1. Aprovação da Ata da 48ª da Assembleia Geral Ordinária, 8 
2. Aprovação do Plano de Capacitação 2018/2019, 3. Aprovação do Plano de Comunicação 9 
2018/2019, 4. Aprovação do Plano de Ações 2018/2019, 5. Processo de Eleição de Organizações 10 
Membro em Assembleias Setoriais, 6. Gestão de Conflitos (Extração Mineral e PCHs), 7. 11 
Participação no ENCOB 2018 em Florianópolis, 8. Plano de Recursos Hídricos, 9. Selo Amigo das 12 
Águas, 10. Informes Gerais (novo folder institucional, Prêmio de Jornalismo Ambiental, 13 
premiações dos concursos de redação e de desenho, ações ambientais, maratona fotográfica, etc). A 14 
presente Assembleia Geral Ordinária iniciou em segunda chamada, as 14 horas, com vinte e oito 15 
organizações membro presentes. Inicialmente, o Presidente Edison Roberto Mendes Baierle 16 
(Fundação do Meio Ambiente de Bombinhas – FAMAB) saudou a todos, agradeceu a presença 17 
massiva das entidades e deu início a apresentação individual de todos os presentes. Por fim, Thiago 18 
Vinicius Leal, representando a Prefeitura Municipal de Canelinha, deu as boas-vindas a todos e 19 
convidou os participantes para a Festa do Colono e Encontro Regional de Apicultores a ser 20 
realizado em Canelinha dia 18/08/2018. 1) Dando início às discussões da pauta do dia, a leitura da 21 
ata da Assembleia anterior, já enviada previamente junto com a convocação desta Assembleia, foi 22 
dispensada, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 2) Em sequência, o Assessor Ambiental 23 
Tiago Manenti Martins (Associação Caminho das Águas do Tijucas - ACAT), conduziu a 24 
apresentação do Plano de Capacitação 2018/2019. Após apresentação dos dados e considerações 25 
gerais, o Plano de Capacitação 2018/2019 foi aprovado por unanimidade. 3) Logo após, a Assessora 26 
de Comunicação Rokelly Pierozan (ACAT) conduziu a apresentação do Plano de Comunicação 27 
2018/2019. Após apresentação dos dados e considerações gerais, o Plano de Comunicação 28 
2018/2019 foi aprovado por unanimidade. 4) Em seguida, Tiago Manenti Martins apresentou a 29 
proposta do Plano de Ações 2018/2019. Após apresentação dos dados e considerações gerais, foi 30 
aprovada por unanimidade o Plano de Ações 2018/2019. 5) Na sequência, com relação ao Processo 31 
de Eleição de Organizações Membro em Assembleias Setoriais, Patrice Juliana Barzan (Companhia 32 
Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN), apresentou informações referentes ao Edital para 33 
Renovação da Composição do Comitê Tijucas Biguaçu em Assembleias Setoriais Públicas para a 34 
Gestão 2019-2023. Após discussões e explanações, foi apresentado ainda e distribuídos a todos os 35 
presentes, por Tiago Manenti Martins, um check list com as orientações para documentação e 36 
inscrição das organizações. Por fim, foi aprovada Resolução nº 07/2018, que cria a Câmara Técnica 37 
de Análise do Regimento Interno do Comitê Tijucas Biguaçu (CT Regimento), a qual tem a 38 
finalidade de propor atualização do regimento interno para sua adequação às novas diretrizes 39 
estabelecidas na Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos n° 19/2017. A CT 40 
Regimento será formada pelos mesmos membros da Comissão Consultiva do Comitê Tijucas 41 
Biguaçu, facilitando o processo de revisão e reuniões. 6) Quanto a gestão dos Conflitos Hídricos da 42 
Região, Edison Roberto Mendes Baierle apresentou inicialmente um relato sobre as discussões 43 
sobre a extração mineral. Após novas considerações, apresentou-se as informações da reunião da 44 
comissão especial do tema, que aconteceu na sede do Comitê no dia 05/07/2018, com a presença de 45 
Eder Vargas (Câmara de Vereadores de São João Batista), Danilo da Silva Funke (CRBio 3ª 46 
Região) e Renaldo Rosa (Associação dos Mineradores de Areia e Argila do Vale do Rio Tijucas). 47 
Entre as tratativas, a organização de um seminário sobre a erosão do Rio Tijucas ficou definida para 48 
março de 2019. Sobre o conflito das pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), foram apresentadas 49 
considerações sobre o tema, assim como disponibilizado a todos os participantes, cópia de ofício 50 



2 
 

Avenida Hercílio Luz, 400 – Centro – Tijucas – SC  
CEP: 88.200-000 – Fone: (48) 3263-6563 

www.aguas.sc.gov.br/comite-tijucas - comitetijucas@gmail.com 

resposta do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, contendo a listagem de 23 51 
empreendimentos geradores de energia hidroelétricas nas bacias hidrográficas dos Rio Tijucas, 52 
Biguaçu e Bacias Contíguas em processo de licenciamento ambiental, com seu respectivo código 53 
para consulta online do processo. Deliberou-se então pelo encaminhamento aos órgãos competentes 54 
de solicitação para que promovam a fiscalização das PCHs em operação nas bacias hidrográficas 55 
locais, assim como promover um seminário sobre o tema. 7) Em continuidade a ordem do dia, foi 56 
apresentado por Patrice Juliana Barzan as informações do XX Encontro Nacional de Comitês de 57 
Bacia Hidrográfica, que acontece em Florianópolis, entre 24 e 28 de agosto de 2018. Foi estendido 58 
convite a todos os membros, assim como possibilidade de articulação para caronas e participação 59 
efetiva dos membros. 8) Em seguida, com relação ao Plano de Recursos Hídricos, Eduardo Moure, 60 
assessor da equipe da Universidade Federal de Santa Catarina que está elaborando o Plano, 61 
apresentou um resumo do andamento de todas as etapas do Plano de Bacia, alguns detalhes e 62 
peculiaridades, assim como o cronograma final das Oficinas de Outorga e Cobrança. 9) Sobre o 63 
Selo Amigo das Águas, foi apresentado que este se trata de uma certificação socioambiental para os 64 
usuários e consumidores de água, buscando promover o uso racional da água. A principal missão da 65 
certificação é reconhecer projetos e empreendimentos que adotam soluções eficientes na gestão da 66 
água desde a construção, ocupação, usos, bem como na manutenção das edificações e atividades, 67 
com o intuito de incentivar o uso racional de recursos naturais e consequentemente a melhoria da 68 
qualidade de vida. Inicialmente serão certificados: hotéis, bares e restaurantes. Após a finalização 69 
do processo de reestruturação do Comitê que está em andamento, será composta Comissão de 70 
Certificação (três membros) que conduzirá o processo de certificação do Selo Amigo das Águas. 71 
10) Quanto aos Informes Gerais: o novo folder institucional, com conteúdo lúdico juvenil, foi 72 
apresentado e distribuído a todos os membros do Comitê, assim como colocado à disposição para 73 
ações ambientais diversas; o Prêmio de Jornalismo Ambiental foi divulgado, suas categorias, 74 
etapas, cronograma, assim como as premiações nos hotéis locais; as premiações dos concursos de 75 
redação e de desenho serão iniciadas em Nova Trento e Bombinhas, ainda no mês de agosto. Já 76 
foram recebidas três bicicletas, porém ainda faltam mais três para encerrar as premiações. Eder 77 
Vargas se predispôs a buscar apoio para conseguir as bicicletas faltantes; o projeto Vídeo 78 
Documentário Canoa de Guarapuvu, fruto do Edital Elisabeth Anderle de Cultura do Estado de 79 
Santa Catarina, está em fase final de elaboração, com lançamento e exibição previstos para 80 
setembro e outro de 2018, mesma situação da Mostra Fotográfica Caminho das Águas fruto de 81 
Edital da Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte; por fim, foram apresentadas diversas 82 
ações ambientais promovidas pelo Comitê Tijucas Biguaçu no primeiro semestre de 2018, nos 83 
municípios de Nova Trento, Angelina, Porto Belo, Tijucas, Rancho Queimado, São João Batista, 84 
Governador Celso Ramos e João Pessoa/PB, assim como a confirmação da realização da Maratona 85 
Fotográfica 2018. Enfim, às dezesseis horas e trinta minutos, o Presidente Edison Roberto Mendes 86 
Baierle agradeceu novamente a presença das organizações membro e deu por encerrada a presente 87 
Assembleia, cuja ata segue lavrada e devidamente assinada. 88 
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