
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ E BACIAS 

CONTÍGUAS REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2022 

 

 

Data: 31/08/2022 

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

Local: Instituto Federal Catarinense – IFC Campus Camboriú – Sala dos Conselhos – Camboriú/SC. 

 

Membros presentes: Benvindo Taborda de Oliveira (BARCO PIRATA); Caroline Marques Teixeira 

(CRBio-03); Ênio Faqueti (AREA IT); Gilmar Pedro Capelari (OAB BC); Gilson Amaro de Souza 

(CIDASC); Gustavo Antônio Piazza (SDE); Luciene Cristine Vieira (CDL BC); Maria Amélia 

Pellizzeti (IFC); Paulo Ricardo Schwingel (UNIVALI); Paulo Roberto Maurici (LIONS); Rafaela 

Comparim Santos (EMASA); Silvio Matias (SITRUC); Tiago Santos e Souza (ÁGUAS DE 

CAMBORIÚ); Valmor Alberto Dalago (FUCAM); Vinícius Ferretti (IMA). 

 

Faltas justificadas: ACATMAR – Michele Castilho Henrique; CREA SC – Adelita Ramaiana 

Bennemann Granemann; CREA SC – Mauricio Fernandes; EPAGRI – Oderlei Márcio Anschau; 

GTEA RH07 – Patrícia Fóes Scherer Costódio; VIA DOMINI – Benito André Casagrande. 

 

Convidados: Aline Antunes (Comitê Camboriú/SDE/SEMA); Christopher Stoner (morador área 

rural de Camboriú); Janaina Gavassa (moradora área rural de Camboriú); Joacir da Silva Joaquim 

(PMA); Mayessa Costa (MPSC); Tereza Bauer (Associação Comunitária da Limeira - ACL); Waldir 

Bauer (Associação Comunitária da Limeira - ACL). 

 

Ordem do Dia: 

1. Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 27/07/2022; 

2. Estado do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental – APA do Morro do Gavião; 

3. Desenvolvimento de projetos para adequação das estradas rurais do município de Camboriú; 

4. Posicionamento do Comitê em relação às denúncias de degradação dos recursos hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas; 

5. Assuntos gerais. 

 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 presencialmente na Sala dos Conselhos do IFC 

Campus Camboriú, em Camboriú/SC. A assembleia geral extraordinária foi iniciada e conduzida pelo 

Presidente do Comitê, Sr. Paulo Ricardo Schwingel, que, após confirmar a presença de no mínimo 

1/3 (um terço) das organizações-membro na sala de reunião, conforme exigido pela Resolução nr 

19/2017 – do CERH, abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos. Posteriormente, antes de 

chamar o primeiro item de pauta, o Presidente pediu para que todos os presentes se apresentassem. 

Na sequência, Sr. Paulo R. Schwingel chamou o primeiro item de pauta, referente à leitura e 

aprovação da ata da assembleia extraordinária de 27/07/2022, a qual foi enviada com antecedência 

aos membros, sendo dispensada a leitura da mesma, bem como aprovada por todos os membros 

presentes. Logo após, o Presidente passou para o segundo item de pauta, referente à situação do Plano 

de Manejo da Área de Proteção Ambiental – APA do Morro do Gavião, abrindo a palavra à Sra. 

Tereza Bauer/ACL que explanou sobre o Plano, o qual foi aprovado em 2021. Sra. Tereza destacou 



 

 

que para o Plano poder funcionar é necessário estabelecer um coordenador para as ações, criar um 

lugar para o conselho gestor funcionar, estabelecer parcerias com as entidades municipais e motivar 

os conselheiros para lerem o Plano e encaminharem as ações. Outras ações enfatizadas pela Sra. 

Tereza é incentivar os proprietários da APA para entrarem no Projeto Produtor de Água do Rio 

Camboriú, garantindo a proteção das nascentes dos rios; articular com o Secretário de Saneamento 

de Camboriú a questão do saneamento básico nas áreas rurais; e substituir as áreas de pastagens por 

silvicultura. Sra. Tereza ainda destacou a existência de propriedades irregulares e mineração na área 

da APA, não permitidas. Por último, Sra. Tereza salientou a importância em criar canais de acesso à 

comunidade ao Plano de Manejo da APA e também ao Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Por 

conseguinte, Sr. Valmor Dalago, Presidente da FUCAM, informou que já se encontra em andamento 

a implementação do saneamento básico em toda a área rural de Camboriú, bem como destacou a 

preocupação e controle realizado pela FUCAM com as ocupações irregulares na área. Sr. Valmor 

informou ainda que o Plano de Manejo da APA do Morro do Gavião vai ser disponibilizado no site 

da FUCAM para que a comunidade possa acessá-lo. Sr. Tiago Santos/ÁGUAS DE CAMBORIÚ 

destacou a importância da atuação das entidades na execução das ações de conservação, visto que as 

ferramentas/Planos já existem. Sr. Joacir Joaquim/PMA sugeriu a criação de uma rede de vizinhos 

para conservação das nascentes, bem como a Sra. Tereza um grupo de voluntários para realização das 

ações de conservação. Sr. Gilmar Capelari/OAB, Sr. Paulo Schwingel/UNIVALI e Sr. Ênio 

Faqueti/AREA também enfatizaram a importância em trazer os proprietários da APA para dentro do 

Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú para a preservação das nascentes. Por conseguinte, Sr. 

Gilmar informou que a Águas de Camboriú e a Secretaria de Saneamento Básico de Camboriú estão 

desenvolvendo um projeto de implantação do sistema de saneamento individualizado na área rural de 

Camboriú e sugeriu a apresentação deste projeto na próxima assembleia. O Presidente salientou sobre 

a crise hídrica na Bacia prevista para 2025 conforme os estudos científicos da UNIVALI e destacou 

a importância em preservar os recursos hídricos, para garantir a segurança econômica dos municípios 

da Bacia. Dando continuidade à pauta do dia, o Presidente passou para o terceiro item, referente ao 

desenvolvimento de projetos para adequação das estradas rurais do município de Camboriú. 

Houveram manifestações sobre o projeto das barraginhas, que compreendem armadilhas de 

sedimento, as quais foram implantadas em 49 pontos no interior de Camboriú, com o objetivo de 

evitar que os sedimentos sejam carreados para os rios. Os presentes discutiram sobre a ineficácia do 

projeto, causada principalmente pela dificuldade de manutenção das barraginhas, a qual deve ser 

realizada por profissional com curso específico, ficando muito caro para a Prefeitura a qualificação 

dos operadores do maquinário. Sra. Rafaela Comparim/EMASA falou que é possível apresentar um 

projeto sobre as barraginhas para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA para 

obtenção do recurso para implantação das mesmas, porém a EMASA, por ser de Bal. Camboriú, não 

consegue aplicar o recurso. Sr. Paulo Schwingel/UNIVALI sugeriu que a Prefeitura de Camboriú 

aplicasse este recurso da ANA, caso seja obtido. Na sequência, o Presidente disse que a ideia deste 

item de pauta foi fazer um nivelamento do assunto e esclarecer que existem oportunidades de captação 

de recursos pelo Projeto Produtor de Água através da ANA/SDE, sendo que a Prefeitura de Camboriú 

irá executar. Em adição, o Presidente sugeriu para a próxima assembleia a apresentação do trabalho 

de seu aluno Thyago Sanchez sobre a fragilidade ambiental aos processos erosivos na Bacia. Dando 

sequência, o Presidente passou para o quarto item de pauta, referente ao posicionamento do Comitê 

em relação às denúncias de degradação dos recursos hídricos da Bacia, destacando que o Comitê não 

tem a função de fiscalização, no entanto, a comunidade não tem este conhecimento. Sr. Gustavo 

Pizza/SDE informou que existe um canal de denúncias na SDE relacionadas aos recursos hídricos e 

Sr. Vinicius Ferretti/IMA informou que existem WhatsApp e Ouvidoria para se realizar as denúncias 

ambientais no IMA. Como encaminhamento para este item, foi sugerido pelos presentes, criar um 

Disk Denúncia na página do Comitê no SIRHESC e suas redes sociais, para encaminhar as denúncias 

aos telefones dos órgãos correspondentes, bem como esclarecer as funções do Comitê em suas 

páginas. Sr. Benvindo de Oliveira/BARCO PIRATA informou sobre a realização de uma expedição 



 

 

dia 14/09/22 com o Projeto Barco Escola no Rio Camboriú e ofereceu dez vagas aos membros do 

Comitê para participarem e conhecerem o Rio Camboriú. Em assuntos gerais, o Presidente informou 

e convidou a todos para a Semana da Água que ocorrerá entre os dias 19 e 25 de setembro, com 

programação presencial e virtual, organizada pelo Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da 

Região Hidrográfica 07 – GTEA RH07 e os Comitês Itajaí e Camboriú. O Presidente também 

informou sobre o Edital 032/2022 da FAPESC/SDE que foi lançado para a contratação das Entidades 

Executivas para os Comitês do Estado, sendo que a SDE agrupou o Comitê Camboriú no 

Agrupamento Leste, juntamente com os Comitês Itajaí, Tijucas e Biguaçu, e Cubatão e Madre. O 

Presidente e o Secretário-Executivo Gilmar Capelari informaram que os Comitês e o Fórum 

Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas - FCCBH são contrários a este modelo proposto pela 

SDE, pois os Comitês perderão força. A Vice Presidente e Profª Maria Amélia Pellizzetti/IFC 

informou que a sala do Comitê junto ao Laboratório de Recursos Hídricos do IFC está sendo 

organizada e que esta semana ela e a consultora Sra. Aline Antunes foram na FUCAM e pegaram 

alguns materiais do Comitê que estavam lá. A Vice Presidente informou sobre a necessidade de se 

definir um prazo para a FUCAM devolver o restante dos equipamentos do Comitê, bem como pegar 

as placas de APP’s do Comitê que estão no IFC Campus Camboriú e foram doadas à FUCAM para 

instalação na APA do Morro do Gavião. Sra. Maria Amélia destacou ainda sobre a necessidade de 

atualizar o patrimônio do Comitê e definir a questão legal do mesmo em relação à SDE. Por 

conseguinte. Sr. Valmor Dalago/FUCAM pediu um prazo de 60 dias ao Comitê para a devolução dos 

equipamentos, pedido este que foi aprovado e será oficializado. Por último, Sr. Ênio Faqueti/AREA 

parabenizou o Sr. Gilmar Capelari/OAB pelos seis anos de mandato na presidência do Comitê, o Sr. 

Paulo Schwingel/UNIVALI por mais um mandato e à Profª Maria Amélia Pellizzetti pelo atual 

mandato. 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 

 


