
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA APA COSTA BRAVA REALIZADA NO DIA
12 DE AGOSTO DE 2021. 

PRESIDENTE: MARIA HELOISA B. C. FURTADO LENZI

SECRETÁRIO: ANILTON DA SILVA BITENCOURT FILHO

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, se reuniu o Conselho Gestor
da APA Costa brava para realização de reunião ordinária, tendo primeira chamada realizada às
dezenove horas e segunda chamada realizada às dezenove horas e quinze minutos, atingindo o
quórum para  início  dos  trabalhos,  com a  presença  dos  seguintes  conselheiros:  Djan  Dinis
(Pinho),  Renato  Finhana  (Estaleiro),  Marcelo  Peixoto  (Taquaras),  Débora  Baumgarten
(UNIAVAN), Jayme Cabral (ICMBio), Letícia Rabelo e Fábio Vaccaro (Comitê Rio Camboriú), José
Maurício Girolamo (CRECI), Lilian Martins (Cultura), Marcia Achutti (ICCO), Daniel da Paz (IMA),
Genivaldo Goes (Turismo), Maria Heloisa Lenzi (Meio Ambiente), Alex Haacke (SINDUSCON) e
Oscar Iza (UNIVALI) . Os trabalhos foram presididos pela Senhora Maria Heloisa Furtado Lenzi,
Secretaria  do  Meio  Ambiente  do  Município  de  Balneário  Camboriú  e  secretariada  pelo
Conselheiro  Anilton  da  Silva  Bittencourt  Filho  e  Renato  Finhana  de  Andrade.  Abertos  os
trabalhos, fora aprovada a Ata da reunião realizada no mês de março de 2021, prosseguindo a
senhora presidente com os itens da pauta. Procedeu com a explanação do ofício recebido da
empresa ECOLIBRA, onde solicita autorização do Conselho Gestor para realizar o levantamento
de  fauna  aquática  para  fins  de  licenciamentos  ambiental  em  imóvel  localizado  no  Bairro
Estaleiro, objetivando futura realização de obra de baixo impacto. A solicitação fora aprovada
pelos membros do Conselho, desde que os resultados alcançados com os estudos na referida
área fossem repassados ao Conselho Gestor.  Fora informada a alteração dos membros do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, passando a ser Titular a Sra. Leticia Rabelo, e
Suplente, Sr. Fabio Vaccaro de Carvalho. Aberta também a discussão sobre o Ofício recebido
pela  Associação  de  Moradores  na  APA  (Taquaras,  Estaleiro  e  Estaleirinho),  que  solicita  a
formação de Lei para maior rigorosidade sobre a perturbação de sossego dos moradores da
região. A Senhora Presidente propõe que seja debatido sobre o tema, mas aprovado somente
em reunião posterior. Explana sobre a existência Lei de Crimes Ambientais, de 1998, que já
traz  elementos  para  implementação  de  multa  para  os  infratores.  Debatido sobre  o  tema,
entenderam  os  conselheiros  que  é  necessário  realizar  reunião  com  os  proprietários  dos
imóveis  da região para informar sobre a implementação, valores e métodos de cálculo da
respectiva multa, quem serão os responsabilizados em situações de locação e quem será o
órgão  autuador.  Passando  a  palavra  para  o  representante  da  Equipe  de  Turismo,  Sr.
“Geninho”,  para  que  realizasse  a  apresentação  das  atividades  de  seu  Grupo de  Trabalho,
abrindo ideias e discussões sobre as possibilidades turísticas da região, sendo disponibilizado
um material  e  pesquisa  para  os  conselheiros  se  manifestarem em momento posterior.  As
ideias  de  projetos  apresentados  se  basearam  em  rotas  e  roteiros  nas  praias  agrestes  de
Balneário Camboriú para fomentar o turismo da região.  Na Região Sul, objetivando o turismo
e experiência relacionada a ecologia histórico-cultural, visa tratar o Bairro da Barra como um
centro cultural da cidade, melhorando as informações históricas para enriquecer o turismo
local. Aponta que existem mais de 30 (trinta) linhas de escaladas naturais na região, que pode
ser  explorada  para  fomentar  o  turismo  experiencial.  Também,  existe  a  possibilidade  do
desenvolvimento da pesca esportiva, com peixes, objetos e mariscos, sem agressão ao meio
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ambiente. Salientou ainda a importância da exploração do Engenho da farinha de mandioca,
bem  como  a  necessidade  de  melhoria  nos  mobiliários  da  região,  como lixeiras,  bancos  e
sinalização,  o  que  já  está  em  desenvolvimento.  Há  a  necessidade  de  se  realizar  um
levantamento turístico socioeconômico, atualizando os dados de comércios e hospedagens da
região, levantando a preocupação de acesso controlado para evitar grande fluxo de ônibus e
grupos simultâneos.  Incentivar a adaptação dos comércios para se tornarem “pet friendly”
também  é  um  ponto  relevante  para  a  nova  fase  pretendida  para  região.  Desenvolver  a
observação de aves, através das atividades do ecoturismo, sendo um projeto que já está em
desenvolvimento, no momento sendo mapeado quais locais poderão ser utilizados para este
tipo de atividade.  Fora  demonstrada também a intenção de transformar  a  região  em um
destino para realização de casamentos, aproveitando as belezas naturais, sendo enfatizadas as
preocupações  com  perturbação  de  sossega,  mas  salientando-se  o  mercado  econômico
milionário  movimentado por  esta  indústria.  Por  fim,  fora  demonstrada  a  possibilidade  de
realizações  de  eventos  nas  praias  na  modalidade  “sunset”,  para  aumentar  os  programas
turísticos e artísticos da região ao receber visitantes, girando ainda mais a economia local.
Encerrada a  apresentação,  os  projetos  foram brevemente debatidos entre  os  conselheiros
presentes, que prosseguirão no desenvolvimento de ideias e opiniões conforme coletadas as
respostas da pesquisa realizada pelo Grupo de Trabalho, sendo disponibilizada diretamente
para estes após o fim da reunião. Nada mais havendo a tratar nesta oportunidade, a senhora
presidente encerrou a reunião às vinte horas e quinze minutos, informando que será marcado
novo encontro caso necessário,  se não,  a próxima reunião será no mês de novembro.  Eu,
Anilton da Silva Bittencourt, firmo a presente ata por mim redigida.
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Assinaturas (15)

Mauricio (Creci) (Participante)
Assinou em 24/11/2021 às 16:15:12 (GMT -3:00)

Fábio Vaccaro (Comitê) (Participante)
Assinou em 26/11/2021 às 17:23:19 (GMT -3:00)

Daniel (IMA) (Participante)
Assinou em 24/11/2021 às 18:48:04 (GMT -3:00)

Marcelo (Taquaras) (Participante)
Assinou em 26/11/2021 às 14:05:29 (GMT -3:00)

Maria Heloisa (SEMAM)  (Participante)
Assinou em 25/11/2021 às 18:40:26 (GMT -3:00)

Renato (Estaleiro)  (Participante)
Assinou em 24/11/2021 às 17:05:43 (GMT -3:00)

Lilian (Cultura)  (Participante)
Assinou em 24/11/2021 às 16:17:18 (GMT -3:00)

Djan (Pinho) (Participante)
Assinou em 24/11/2021 às 16:42:27 (GMT -3:00)

Oscar (Univali)  (Participante)
Assinou em 24/11/2021 às 16:13:16 (GMT -3:00)
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Letícia Rabelo (Comitê) (Participante)
Assinou em 27/11/2021 às 10:01:54 (GMT -3:00)

Débora (Uniavan) (Participante)
Assinou em 26/11/2021 às 07:29:20 (GMT -3:00)

Geninho (Turismo)  (Participante)
Assinou em 25/11/2021 às 15:38:27 (GMT -3:00)

Jayme (ICMBio) (Participante)
Assinou em 24/11/2021 às 15:35:51 (GMT -3:00)

Alex ( SINDUSCON) (Participante)
Assinou em 24/11/2021 às 16:05:33 (GMT -3:00)

Marcia (ICCO)  (Participante)
Assinou em 24/11/2021 às 17:06:54 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

24/11/2021 às 19:15:12 
(GMT -3:00)

Mauricio (Creci) (Autenticação: e-mail mauriciovendas@terra.com.br; IP: 
138.97.136.1) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/11/2021 às 19:17:18 
(GMT -3:00)

Lilian (Cultura)  (Autenticação: e-mail lilian.camargo@bc.sc.gov.br; IP: 
45.162.71.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/11/2021 às 19:13:16 
(GMT -3:00)

Oscar (Univali)  (Autenticação: e-mail oscarbiza60@gmail.com; IP: 
177.97.165.246) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Data e hora Evento

24/11/2021 às 19:42:27 
(GMT -3:00)

Djan (Pinho) (Autenticação: e-mail djandinisdesouza@yahoo.com.br; IP: 
177.67.207.190) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/11/2021 às 18:35:51 
(GMT -3:00)

Jayme (ICMBio) (Autenticação: e-mail jayme.cabral@icmbio.gov.br; IP: 
138.94.220.61) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/11/2021 às 18:25:30 
(GMT -3:00)

Analine Anton solicitou as assinaturas.

24/11/2021 às 19:05:33 
(GMT -3:00)

Alex ( SINDUSCON) (Autenticação: e-mail alex@haacke.com.br; IP: 
191.194.58.214) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/11/2021 às 20:05:43 
(GMT -3:00)

Renato (Estaleiro)  (Autenticação: e-mail engrenatofinhana@gmail.com; IP: 
201.131.141.222) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/11/2021 às 20:06:54 
(GMT -3:00)

Marcia (ICCO)  (Autenticação: e-mail 
administracao@zoobalneariocamboriu.com.br; IP: 179.221.204.9) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/11/2021 às 21:48:04 
(GMT -3:00)

Daniel (IMA) (Autenticação: e-mail dfpaz@ima.sc.gov.br; IP: 
200.19.200.176) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

25/11/2021 às 18:38:27 
(GMT -3:00)

Geninho (Turismo)  (Autenticação: e-mail geninho.goes@bc.sc.gov.br; IP: 
45.162.71.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Data e hora Evento

25/11/2021 às 21:40:26 
(GMT -3:00)

Maria Heloisa (SEMAM)  (Autenticação: e-mail heloisa.lenzi@bc.sc.gov.br; 
IP: 45.162.71.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

26/11/2021 às 10:29:20 
(GMT -3:00)

Débora (Uniavan) (Autenticação: e-mail 
debora.baumgarten@avantis.edu.br; IP: 177.156.5.226) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

26/11/2021 às 17:05:29 
(GMT -3:00)

Marcelo (Taquaras) (Autenticação: e-mail contato@quintaldomar.com.br; 
IP: 179.103.212.31) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

26/11/2021 às 20:23:19 
(GMT -3:00)

Fábio Vaccaro (Comitê) (Autenticação: e-mail fabinhovcx@gmail.com; IP: 
191.47.1.190) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

27/11/2021 às 13:01:54 
(GMT -3:00)

Letícia Rabelo (Comitê) (Autenticação: e-mail leticia.rabelo@ifc.edu.br; IP: 
191.52.15.2) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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