
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ E CONTÍGUAS EM VINTE E 

SEIS DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 treze e 

trinta horas 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 sem ressalvas. Ao iniciar o encontro, o Sr. Ênio Faqueti, 

vice-presidente do Comitê, pedi que fosse incluído na pauta o debate sobre o horário das 

assembleias, o que foi aprovado por unanimidade. Sendo assim, o presidente abriu a 

discussão sobre tema e ficou aprovado que as Assembleias de 2020 serão realizadas às 

19h30 prioritariamente no IFC – Campus Camboriú, mas como a possibilidade de reuniões 

em outras sedes de entidades membro. Logo após, o presidente, Sr. Gilmar, relatou que 

haverá o Fórum Estadual de Comitês de Bacia, em Campos Novos. Ele informou que o 

Comitê não tem recursos para enviar representantes, mas sugeriu uma carta de protesto a 

ser enviada ao coordenador do Fórum, relatando a falta de estrutura dos Comitês Camboriú, 

Tijucas e Cubatão Sul para o trabalho. A proposta foi aprovada. Na sequência, a Sra. Liara 

Rota Padilha, representante da FUCAM, propôs que o Comitê dialogasse com a EMASA 

para promover uma reunião com o IMA sobre o licenciamento do Parque Inundável, que já 

deveria ter sido emitido. A proposta também foi aprovada por unanimidade. Dando 

sequência, discutiu-se sobre as novas indicações do Comitê para representantes em 

conselhos e grupos representativos no ano de 2020. Ficando definido: Conselho da Cidade 

de Camboriú: Titular, Paulo Junek, Suplente, Adelita Ramaiana. APA Costa Brava: Titular 

Maria Goreti Sbeghen, Suplente, Oderlei Anshau. Grupo Gestor do Produtor de Águas: 

Titular, Paulo Ricardo Schwingel, Suplente, Gilmar Pedro Capelari. Grupo Gestor APA 

Morro do Gavião: Titular Fábio Vacaro, Suplente, Gilmar Pedro Capelari. Logo após, foi 

dada a palavra ao professor Marcus Poletti, da Univali, para apresentação do estudo: 

Estuário 2030 – recuperação, restauração e proteção. O estudo está sendo conduzido por 

dezenas de pesquisadores da Univali com o objetivo de levantar indicadores de qualidade 

do estuário do Rio Camboriú para que seja acompanhado ao longo da próxima década. O 

estudo inicial, que está em curso, é financiado pelo Grupo Tedesco, que explora a região 

com operação de Marina, Bondinhos Aéreos e Atracadouro de Navios. Após a 

apresentação, o professor pediu apoio do Comitê para a ação. Houve discussão sobre o 

tema na plenária e depois do debate restou definido que o Comitê não entrará como 

entidade proponente desta ação, mas sim irá acompanhar a evolução do estudo para 

contribuir com a construção dos indicadores. O Grupo Técnico do Comitê ficará 

responsável por este acompanhamento. 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 

 


