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ATA DA 1ª REUNIÃO VIRTUAL DA COMISSÃO PORTARIA N. 002/2022 - COMSAB – 07-07-2022 1 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e três 2 

minutos, no formato virtual, link: http://meet.google.com/qin-kxep-ays, reuniu-se a 3 

Comissão Instituída pela Portaria n. 002/2022/COMSAB. Presentes os seguintes 4 

membros: Isabel Cristiane Rekowsky, representante da SMMA e coordenadora da 5 

Comissão; Guilherme Adilson de Freitas (SMMA); Bruno Vieira Luiz (SMMA); 6 

Bianca Damo Ranzi (IMA); Claudinei José Rodrigues (ICMBIO); Djan Porrua de 7 

Freitas (ABES/SC); Eduardo Schnitzler Moure (ACESA); Érico Porto Filho 8 

(UFSC); Pedro Henrique Simas e Eugênio Luiz Gonçalves (CODEN); Ruy Ávila 9 

Wolf (UFECO); Sabrina Nunes Cataneo Maestri (CREA/SC); Carlos B. Leite 10 

(SINDUSCON). Totalizando dez (10) instituições da comissão representadas na 11 

reunião. Presentes também o presidente do COMSAB, Lucas Barros Arruda e a 12 

Secretária Executiva do COMSAB, Tânia da Silva Homem. A 1ª Reunião Virtual da 13 

Comissão foi conduzida pelo presidente do COMSAB, Lucas Barros Arruda que 14 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e, fez um breve relato do que 15 

motivou a formação da comissão. Na sequência, Lucas passou a palavra à 16 

coordenadora, Isabel, para apresentação dos trabalhos. Isabel discorreu sobre os 17 

itens da pauta, conforme: 1- Contextualização sobre as alternativas para a 18 

criação do Comitê das Bacias Hidrográficas da Ilha de Santa Catarina; 2- 19 

Apresentação da lista de atores sociais estratégicos identificados na Ilha; 3- 20 

Apresentação da proposta de criação do CBH a ser enviada ao Conselho 21 

Estadual de Recursos Hídricos. Finda a apresentação, Isabel informou que o 22 

material apresentado será disponibilizado aos membros da comissão, para 23 

contribuições através da secretaria do COMSAB. Ato contínuo, o presidente Lucas 24 

abriu a palavra aos presentes para manifestações e contribuições. O foco do debate 25 

foi sobre qual seria a alternativa mais adequada para a reativação do Comitê. 26 

Destacaram-se os questionamentos quanto à forma como se dará a reativação do 27 

CBH da Lagoa da Conceição e a alteração da área de abrangência do Comitê, e como 28 

se dará o processo de participação da sociedade na criação do CBH. Visando dirimir 29 

as dúvidas apresentadas pelos participantes, ficou definido como encaminhamento: 30 

Agendamento de reunião com a SDE para dirimir as dúvidas apresentadas na 31 
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reunião. Além das questões mencionadas, foram apresentadas algumas sugestões cm 32 

relação à instituição do Comitê e pontos importantes a serem mantidos após a criação 33 

do CBH, a saber: Manter a Comissão Instituída pela Portaria n. 002/2022/COMSAB 34 

como grupo de acompanhamento do processo de criação e composição do Comitê 35 

até a nomeação dos conselheiros; utilizar a metodologia de Assembleias Setoriais 36 

Públicas na eleição dos membros do futuro Comitê; e, no regimento do futuro 37 

Comitê, prever a existência de sub-comitês, conforme a demanda social for sendo 38 

reconhecida. Na sequência, Érico Porto Filho, informou que é o representante titular 39 

da UFSC na comissão e Alessandra Rodrigues Finotti - suplente, solicitando a 40 

correção. Por fim, nada mais havendo a tratar, Lucas agradeceu a participação de 41 

todos e encerrou a reunião às 15h55. Esta ata foi redigida por Tânia da Silva Homem 42 

Secretária Executiva do COMSAB, e será submetida à apreciação e aprovação dos 43 

presentes para todos os efeitos legais. 44 
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