
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ E BACIAS 

CONTÍGUAS REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2022 

 

 

Data: 25/05/2022 

Horário: 19h00 – Início: 19h30 (segunda chamada) – Término: 21h00 

Local: Remoto – Software Skype – https://join.skype.com/AkdjJ0JEHH6Q 

 

Membros presentes: Oderlei Márcio Anschau (EPAGRI); Ilhane Terezinha Marcon (EPAGRI); 

Liara Rotta Padilha (IMA); Patrícia Fóes Scherer Costódio (SDE/GTEA RH07); Ênio Faqueti (AREA 

IT); Luciene Cristine Vieira (CDL BC); Mauricio Fernandes (CREA SC); Gilmar Pedro Capelari 

(OAB BC); Caroline Marques Teixeira (CRBio-03); Larissa Martins (CRBio-03); Paulo Ricardo 

Schwingel (UNIVALI); Nei Dionisio Locatelli (LIONS); Cristian Whitman Bueno da Silva Reinelli 

(FUCAM); Rafaela Comparim Santos (EMASA); Felippo Ferreira Brognoli (EMASA); Fábio 

Vaccaro de Carvalho (SITRUC); Benvindo Taborda de Oliveira (BARCO PIRATA); Maria Amélia 

Pellizzeti (IFC); Viviane Furtado Velho (IFC); Benito André Casagrande (VIA DOMINI). 

 

Convidados: Aline Antunes (Comitê Camboriú/SDE/SEMA); Luciana Castro (SDE/SEMA); Bruno 

Beifuss (SDE/SEMA); Paulo Roberto de Oliveira Junek (ACIBALC); Lúcio Lange Rila (AMPE BC). 

 

Ordem do Dia: 

1. Leitura e aprovação da Ata da reunião de 04/05/2022; 

2. Eleição da nova Diretoria do Comitê Camboriú para a gestão 2022-2024, de acordo com o Edital 

n° 002/2022 e Resolução Ad Referendum n° 005/2022; 

3. Revisão e atualização das representações do Comitê Camboriú nos Conselhos Municipais, Projeto 

Produtor de Água do Rio Camboriú, Parque Municipal Raimundo Gonçalez Malta, APA’s e Comitê 

de Gestão de Resíduos Sólidos de Camboriú e Balneário Camboriú; 

4. Deliberação acerca da aprovação do Plano de Capacitação e Plano de Comunicação e Mobilização 

Social do Comitê Camboriú referentes ao ano de 2022; 

5. Assuntos gerais. 

 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e trinta 

minutos em segunda convocação, reuniram-se os membros do Comitê de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas, através de videoconferência utilizando o software 

Skype. A assembleia geral extraordinária foi iniciada e conduzida pelo Presidente do Comitê, Sr. 

Gilmar Pedro Capelari, que, após confirmar a presença de no mínimo 1/3 (um terço) das 

organizações-membro na sala virtual de reunião, conforme exigido pela Resolução nr 19/2017 – do 

CERH, abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos. Logo após, Sra. Aline Antunes, 

consultora do Comitê, informou que a assembleia estava sendo gravada. Posteriormente, Sr. Gilmar 

Capelari chamou o primeiro item de pauta, referente à leitura e aprovação da ata da assembleia 

extraordinária de 04/05/2022, a qual foi enviada com antecedência aos membros, sendo dispensada a 

leitura da mesma e aprovada por todos os membros, através de votação no chat e verbalmente pelo 

Sr. Nei Locatelli/LIONS e Sr. Benvindo de Oliveira/BARCO PIRATA. Na sequência, Sr. Gilmar 

passou os trabalhos da noite ao Presidente da Comissão Eleitoral, Sr. Fábio Vaccaro de 

Carvalho/SITRUC, para presidir a eleição da nova diretoria. Sr. Fábio agradeceu a presença de todos 

e informou que houve a inscrição de apenas uma chapa, a qual foi homologada e publicada dia 

https://join.skype.com/AkdjJ0JEHH6Q


 

 

23/05/2022 no portal do SIRHESC, conforme o Edital n° 002/2022, sendo composta pelo Presidente 

Paulo Ricardo Schwingel/UNIVALI, Vice-Presidente Maria Amélia Pellizzetti/IFC Campus 

Camboriú e Secretário-Executivo Gilmar Pedro Capelari/OAB. Em ato contínuo, Sr. Fábio abriu 

a votação no chat da chapa única, a qual foi aprovada por unanimidade, com 16 votos favoráveis, 

sendo os votos de Nei Locatelli/LIONS, Benvindo de Oliveira/BARCO PIRATA e Benito 

Casagrande/VIA DOMINI registrados verbalmente. Logo após, Sr. Fábio declarou a chapa única 

eleita e abriu a palavra à nova diretoria. O Presidente eleito, Sr. Paulo Ricardo Schwingel/UNIVALI, 

falou brevemente sobre os principais desafios que o Comitê deve trabalhar nos próximos anos, como 

a crise hídrica prevista para 2025, a implantação do Parque Inundável Multiuso, implantação de 

esgotamento sanitário em Camboriú, o novo modelo de Entidades Executivas proposto pela SDE – 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e a consolidação do funcionamento 

da nova composição do Comitê com 20 entidades. Na sequência, a Vice-Presidente, Sra. Maria 

Amélia Pellizzette/IFC, agradeceu a confiança e destacou a importância em se observar o que já está 

sendo discutido em termos de recursos hídricos nas bacias vizinhas, como a do Rio Tijucas e Rio 

Itajaí. Por conseguinte, o Secretário Executivo eleito, Sr. Gilmar Pedro Capelari/OAB, salientou a 

importância sobre o assunto da transposição das águas dos rios Itajaí-Mirim e Tijucas para nossa 

Bacia, sendo que as duas bacias supramencionadas apresentam uma previsão crítica de 

disponibilidade para 2027, segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ressaltando que a melhor 

opção para a escassez hídrica da Bacia do Rio Camboriú é a implantação do Parque Inundável 

Multiuso. O ex-presidente Gilmar Capelari também abordou sobre o desafio das ocupações 

irregulares na área rural de Camboriú e destacou o mérito das organizações-membro do Comitê que 

o mantiveram coeso, mesmo sem apoio de Entidade Executiva desde 2018. Por conseguinte, Sra. 

Aline Antunes fez uma breve homenagem à antiga diretoria e agradeceu à nova. Logo após, o novo 

Presidente deu continuidade à assembleia, passando para o terceiro item de pauta, referente à revisão 

das representações do Comitê Camboriú nos Conselhos Municipais da Bacia, que ficou com a 

seguinte configuração: Conselho da Cidade de Camboriú permaneceu como titular Paulo 

Junek/ACIBALC e suplente Adelita Granemann/CREA; Conselho da Cidade de Balneário Camboriú 

fica aguardando eleição que ocorrerá dia 26/05/22 onde o Comitê Camboriú está disputando vaga; 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Camboriú permaneceu 

como titular Liara Padilha/IMA e suplente Oderlei Márcio Anschau/EPAGRI; Conselho do Meio 

Ambiente de Balneário Camboriú permaneceu como titular Paulo Junek/ACIBALC e suplente Paulo 

Ricardo Schwingel/UNIVALI; Conselho Gestor do Parque Municipal Raimundo Gonçalez Malta 

permaneceu como titular Paulo Ricardo Schwingel/UNIVALI e a suplente Letícia Rabelo/IFC foi 

substituída por Maria Amélia Pellizzetti/IFC, que posteriormente será consultada para confirmação; 

Conselho Gestor da APA Costa Brava a titular Letícia Rabelo/IFC foi substituída por Maria Amélia 

Pellizzetti/IFC, que posteriormente será consultada para confirmação, e o suplente permaneceu Fábio 

de Carvalho/SITRUC; Conselho Gestor da Unidade de Conservação APA Morro do Gavião 

permaneceu como titular Fábio de Carvalho/SITRUC e suplente Gilmar Capelari/OAB; Projeto 

Produtor de Água do Rio Camboriú permaneceu como titular Paulo Ricardo Schwingel/UNIVALI e 

suplente Gilmar Capelari/OAB; Comitê de Gestão de Resíduos Sólidos de Camboriú e Balneário 

Camboriú permaneceu como titular Tiago Santos e Souza/ÁGUAS DE CAMBORIÚ e a suplente 

Aline Antunes/Comitê Camboriú foi substituída por Maria Amélia Pellizzetti/IFC, que 

posteriormente será consultada para confirmação; Comitê Executivo e de Coordenação do Plano 

Municipal de Saneamento do Município de Balneário Camboriú permaneceu como titular Gilmar 

Capelari/OAB e suplente Fábio de Carvalho/SITRUC. Em adição, foi incluído na lista de 

representações o Projeto de Revitalização do Ribeirão Pedro Pinto Corrêa, ficando como titular Ênio 

Faqueti/AREA e suplente Paulo Ricardo Schwingel/UNIVALI. Por conseguinte, o Presidente passou 

para o próximo item de pauta, referente a aprovação dos Planos de Capacitação e Comunicação do 

ano de 2022, sendo que, após serem apresentados pela consultora, foram aprovados por unanimidade, 

com a ressalva de alteração do mês de realização do VIII Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio 



 

 

Camboriú, de julho para novembro/2022. Na sequência, o Presidente pediu aos membros para que 

informassem à consultora acerca de atividades sociais em que participem representando o Comitê, 

para que a mesma possa registrar e posteriormente compor o Relatório Anual de Atividades. Em 

assuntos gerais, Sr. Gilmar Capelari/OAB informou que irá representar o Comitê na eleição de 

26/05/22 do Conselho da Cidade de Balneário Camboriú e pediu aos membros, se possível, que 

fortalecessem a imagem do Comitê junto às associações de moradores e conselhos de segurança que 

irão participar da eleição, para que o Comitê possa alcançar uma vaga neste importante Conselho. Na 

sequência, Sr. Oderlei Anschau/EPAGRI comunicou sobre o Seminário Municipal de Produtores de 

Arroz de Camboriú que acontecerá dia 02/06/2022, com temas interessantes associados ao mercado 

agrícola e questões ambientais da atividade, como a utilização de água na produção, convidando a 

diretoria do Comitê a participar. Logo após, Sr. Fábio de Carvalho/SITRUC parabenizou os 

agricultores pelo Dia do Produtor e Produtora Rural, bem como informou que o Plano de Manejo da 

APA do Morro do Gavião foi aprovado. Por conseguinte, Sr. Benito Casagrande/VIA DOMINI 

explanou sobre a problemática das estradas rurais de Camboriú e o consequente assoreamento dos 

rios, ressaltando sobre a falta de infraestrutura da região, sendo que o novo Presidente destacou a 

importância de retomar este assunto nas discussões do Comitê. O Presidente também sugeriu como 

pauta da próxima assembleia a avaliação sobre a retomada das reuniões presenciais no segundo 

semestre de 2022. Ainda em assuntos gerais, Sra. Caroline Teixeira/CRBio sugeriu no chat como 

pauta da próxima assembleia a apresentação pelos membros do Conselho de Meio Ambiente de 

Camboriú e APA Morro do Gavião sobre a situação dos planos de manejo das Unidades de 

Conservação. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, e 

eu, Aline Antunes, lavrei a presente ata, que depois de analisada e aprovada, segue assinada. 

 

 

 

 

Dr. Paulo Ricardo Schwingel 

Presidente do Comitê Camboriú 

 


