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No décimo sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 18h30min, na
sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a oitava reunião ordinária
de 2018, para apresentação da empresa Rio Vivo Ambiental e da Câmara de Mediação
e Arbitragem de Santa Catarina – CAMESC. O Presidente da Associação Empresarial
de Itajaí – ACII, Sr. Mário Cesar dos Santos iniciou agradecendo a presença de todos
e logo convidou a tomar lugar a mesa diretiva os Srs. Nivaldo Pinheiro – VicePresidente da ACII e Antonio Ayres dos Santos Júnior – Vice-Presidente da CAMESC.
Após, fez-se a leitura das principais correspondências recebidas. Ao término da leitura,
o presidente reforçou o convite para participação no evento Troféu Empresário do Ano
e dando continuidade, passou a palavra ao Sr. José Gameiro Camargo, diretor da
Empresa Rio Vivo Ambiental, o qual iniciou a apresentação da empresa que atua no
tratamento de efluentes para indústrias e cidades. Após este apresentou o Sr. Gustavo
Pereira Bez, gerente geral da empresa, que conduziu a explanação. Por sua vez, o Sr.
Gustavo trouxe alguns dados históricos da Rio Vivo, representados por meio de uma
linha do tempo, demonstrando a evolução da organização. Destacou os estados de
atuação da mesma, que são SC, MG, SP e ES e as estações que operam nestes. Uma
relevante informação que o Sr. Gustavo mencionou foi o fato de a maior estação de
tratamento de efluentes do estado de Santa Catarina ser operada pela empresa e esta
estação fica na cidade de Brusque, com uma rede coletora dedica com cerca de 50
Km de extensão. Em seguida o Sr. Gustavo apresentou as ações socioambientais
desenvolvidas pela empresa e dentre essas está o programa Rio Vivo de Portas
Abertas, em que grupos de estudantes e empresários fazem visitas nas dependências
da empresa e ainda o concurso de redação realizado nas escolas públicas do
município de Brusque. Concluída a explanação, o Sr. Gustavo deixou aberto espaço
para questionamentos e após estes terem sido respondidos, o Sr. Mário Cesar retomou
a palavra e convidou aos Sr. Antonio Ayres e Jair Bondicz, Vice-Presidente e
Presidente da CAMESC, respectivamente para falarem acerca da Câmara de
mediação e arbitragem de Santa Catarina. O Sr. Jair iniciou agradecendo pela
oportunidade e logo explica que o problema da justiça brasileira não é o fato de ser
lenta, mas sim, sobrecarregada. Em seguida o presidente da CAMESC conceituou
câmara de arbitragem e mediação, enfatizando que esta visa resolver o conflito, além
de informar quais os tipos de causas que podem ser resolvidas por meio de uma
câmara. Com a oportunidade ele ainda mencionou as quatros áreas de atuação da
CAMESC, sendo elas: conciliação, medicação, arbitragem e negociação e ainda
esclareceu as principais diferenças entre arbitragem, mediação e os processos
judiciais, destacando: o prazo para resolução estipulado em no máximo 6 meses para
arbitragem e 30 dias para conciliação, sigilo e especialidades. Outro fator informado
pelo Sr. Jair é que nos casos levados a câmara, as partes necessitam ser
representadas por advogados e também salientou que dos títulos que vão à
conciliação, tem taxa de sucesso na casa dos 50% e já os levados a audiência, esse
percentual fica em 90%. Finalizando o Sr. Jair evidenciou que a sentença arbitral
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possui equivalência jurídica. Aproveitando a oportunidade ele anunciou que em
parceria com a ACII a CAMESC está oferecendo 20% para os associados e fez o
convite para o 3º congresso da CAMESC em comemoração aos 3 anos de fundação.
Assim, concluiu sua apresentação e deixou espaço aberto para eventuais perguntas
que sendo feitas, foram respondidas. Posteriormente, o Sr. Mário Cesar retomou a
palavra e reforçou o convite para o congresso e logo, agradeceu mais uma vez a
presença de todos e deu por encerrada a reunião, convidando os presentes para um
coquetel. Nada mais havendo a tratar, eu Karla Cristiane da Silva, lavrei a presente
ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e o Secretário Geral da
ACII.

Mário Cesar do Santos
Presidente ACII

Jucélia Ferreira
Secretária Geral da ACII

