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ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO PORTARIA N. 002/2022 - COMSAB – 21-07-2022 1 

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e cinco 2 

minutos, no Jardim Botânico de Florianópolis situado na Rod. Admar Gonzaga, n. 742-3 

782 - Itacorubi, Florianópolis – SC, reuniu-se a Comissão Instituída pela Portaria n. 4 

002/2022/COMSAB. Presentes os seguintes membros: Isabel Cristiane Rekowsky, 5 

representante da SMMA e coordenadora da Comissão; Guilherme Adilson de Freitas 6 

(SMMA); Djan Porrua de Freitas (ABES/SC); Eduardo Schnitzler Moure (ACESA); 7 

Érico Porto Filho (UFSC); Pedro Henrique Simas (CODEN); Sabrina Nunes Cataneo 8 

Maestri (CREA/SC); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Fernando Nunes (CASAN), 9 

Bianca Damo Ranzi (IMA); Claudinei José Rodrigues (ICMBIO). Justificaram 10 

ausência: Eugênio Luiz Gonçalves (CODEN), Ruy Ávila Wolf (UFECO), Raphael 11 

Ewaldo de Souza (CASAN).   Totalizando dez (10) instituições da comissão 12 

representadas na reunião. Presentes também, Marcio Ishihara Furtado (SMMA), o 13 

presidente do COMSAB, Lucas Barros Arruda e a Secretária Executiva do COMSAB, 14 

Tânia da Silva Homem. A 3ª Reunião da Comissão foi inicialmente conduzida pelo 15 

presidente do COMSAB, Lucas Barros Arruda que iniciou a reunião agradecendo a 16 

presença de todos e colocou em apreciação a Ata Revisada da 2º Reunião virtual da 17 

Comissão CBH realizada em 14/07/2022, a qual foi aprovada por unanimidade. Na 18 

sequência fez uma breve contextualização acerca do segundo item da pauta: 19 

“Assinatura do ofício com a solicitação de Reativação e Ampliação da área de 20 

atuação do comitê da Lagoa da Conceição visando implantar o CBH da Ilha de 21 

Santa Catarina a ser enviado para a Conselho Estadual de Recursos Hídricos 22 

(CERH). Lucas, destacou que a minuta do oficio e o anexos foram previamente 23 

encaminhados aos membros da comissão para contribuições e, que as contribuições 24 

recebidas já estão contempladas no documento. Na sequência, Lucas convidou os 25 

membros das instituições que compõem à comissão para o ato de assinatura do oficio. 26 

Após assinatura do oficio ficou acordado um prazo até 22/07/2022 para que os membros 27 

da comissão finalizem as contribuições referente ao anexo “Mapa dos atores sociais 28 

estratégicos identificados na Ilha de Santa Catarina organizados conforme o 29 

Capítulo III da Resolução nº 19 de 19 de setembro de 2017”. Reforçou que as 30 

contribuições deverão ser encaminhadas para o e-mail do COMSAB 31 

(conselhomunicipaldesaneamento@gmail). Ato continuo, Lucas agradeceu a todos pelo 32 
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empenho e dedicação na construção dos trabalhos e, passou a palavra a coordenadora 33 

Isabel. Isabel discorreu rapidamente sobre a próxima etapa de trabalho da Comissão 34 

enquanto aguarda o retorno do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e da 35 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDE) com relação à criação do 36 

CBH. Finalizando sua fala, Isabel abriu a palavra aos presentes para manifestações e 37 

contribuições em relação ao processo de capacitação da Comissão e dos atores 38 

mapeados com relação às regras aplicáveis a Comitês de Bacia Hidrográfica, bem como 39 

as atribuições de um CBH. Após longo debate, ficou definido como encaminhamento: 40 

1- Inserção no site da PMF/SMMA/COMSAB de todo material produzido pela 41 

comissão e de material referente aos assuntos tratados; 2- Disponibilizar à comissão um 42 

roteiro para uma oficina inicial de capacitação. Por fim, nada mais havendo a tratar, 43 

Isabel agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 15h58. Esta ata foi 44 

redigida por Tânia da Silva Homem Secretária Executiva do COMSAB, e será 45 

submetida à apreciação e aprovação dos presentes para todos os efeitos legais. 46 
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