
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ E CONTÍGUAS EM VINTE E 

SETE DE FEVEREIRO DE 2019 

 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na sede do Comitê 

de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e contíguas, sito no Instituto 

Federal Catarinense, na rua Joaquim Garcia, sem número, no centro da cidade de Camboriú, 

Santa Catarina, reuniram-se os membros do respectivo comitê, de acordo com os registros de 

presença firmados na correspondente lista, iniciando os trabalhos às dezenove em última 

convocação. A reunião foi iniciada pelo Sr. Gilmar Pedro Capelari, que abriu os trabalhos 

agradecendo a presença de todos e solicitando a leitura da ata da reunião anterior, que foi 

aprovada. Logo após, o presidente justificou a ausência do Sr. Ênio Faqueti, que estava 

representando o Comitê em reunião na APA Costa Brava e passou a palavra para Fernando 

Assanti, que apresentou o histórico de temas tratados em casa edição do Simpósio da Bacia 

Hidrográfica e indicou propostas de pautas para serem debatidas na sexta edição do evento 

em 2019. Houve debate entre os membros e destacou-se a importância da participação da 

SDS e do Ministério Público para o debate sobre o Parque Inundável. Também indicou-se 

que os membros representantes de cada entidade no Comitê levem ao Simpósio a posição 

oficial das suas entidades sobre o parque. Logo após, Fernando Assanti apresentou relatório 

anual de atividades de 2018, que foi aprovado por todos com a inclusão de algumas atividades 

adicionais, recordadas pelos membros. Na sequência, o Sr. Ricardo, sócio do BC Port, pediu 

a palavra para falar sobre o empreendimento. Após debate sobre o tema, o grupo técnico do 

Comitê ficou de avaliar as questões relativas aos recursos hídricos envolvidas no projeto, 

sem levar em conta aspectos econômicos e/ou sociais. Dando continuidade à pauta, o Sr. 

Paulo Junek fez a apresentação da solução de concreto permeável, que ajudaria na drenagem 

urbana. Paulo esclareceu que a apresentação é apenas para que o Comitê conheça o produto 

e possa ajudar a difundir a ideia. Houve debate sobre o tema, com inúmeras perguntas sobre 

a funcionalidade do concreto. Representantes da Univali se manifestaram no sentido de 

ajudar em testes que fortaleçam a comprovação de funcionalidade do produto. Nos assuntos 

gerais, falou-se sobre a criação de um Conselho Gestor do Parque Natural Raimundo Malta, 

em Balneário Camboriú. Liara Rotta Padilha, da Fucam, falou do Plano Verão para ter um 

protocolo de ação nos casos de escassez. Paulo Ricardo Schwingel, da Univali, relatou a 

participação, representando o Comitê, como palestrante do Encontro Empresarial da Acibalc, 

onde falou sobre a ligação da segurança hídrica com o desenvolvimento econômico. 

Schwingel também relatou a apresentação que fez do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

do Camboriú na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Por fim, o professor relatou 

reunião na Emasa sobre a outorga da autarquia. Desta forma, findados os trabalhos e não 

havendo mais nada a tratar, o presidente, Gilmar Pedro Capelari, encerrou a reunião e eu, 

Fernando Assanti, lavrei esta ata que, depois de analisada e aprovada, segue assinada. 

 

 

 

 
Gilmar Pedro Capelari – Presidente 

 


