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Assembleia Geral Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 
Jacutinga e Sub Bacias Contíguas. 

Data: 19/11/2019 Horário: 8h30 às 12h00 

Local: UnC Concórdia – Auditório 

Participantes: Alexandre Matthiensen (Embrapa), Celi T. Araldi Favassa (UnC Concórdia), 
Allessandra Sghedoni (Bela Vista Produtos Enzimáticos), Cristian Marquezi (Casan), Janiel Giron 
(Prefeitura Municipal de Ipumirim), Mariana Nichele Sunti (Ecopef), Vilmar Comassetto (Ecopef), 
Rafael Leão (Ecopef), Rosane Balsan (Ecopef), Deize Angoneze (BRF) Liana Rossi (BRF) 
Valdinei Gollo (Gelnex) Liliane Gedoz (JBS Ipumirim), Gustava E. Lohmann (Prefeitura de Alto 
Bella Vista), Jose Luiz Rettori (Prefeitura de Alto Bela Vista), Jonas Tiago Weber (Prefeitura de 
Arabutã), Denise A. Eberhardt (Prefeitura de Catanduvas), Fernando Guilliani (Prefeitura de 
Concórdia), Fabio da Costa Silva (Prefeitura de Ipira), Jusselei Edson Perin (Prefeitura de Itá), 
Alldo Guaresi (Prefeitura de Jaborá), Valdecir Meneghini (Prefeitura de Lindóia do Sul), Vanderlei 
Bourckhardt (Prefeitura de Peritiba), Carlos Alberto Paludo (Prefeitura de Seara), Claudia 
Bertucini (IFC), Claudio Rocha de Miranda (Embrapa), Ademilson Barreiros da Silva (Cidasc) Ivan 
Rex Batista (PMA), Luiz Carlos Bergamo (Epagri), Daiane Ross (IMA), Claudete Gehardt 
(Secretaria Regional de Saúde), Priscila Mara Knoublauch (Secretaria Regional de Saúde), Carlos 
Engelmann (Prefeitura de Ipira) Jairo Marchesan (UnC), Sandra M. Gosenheimer (EEF. Freya 
H.W), Vera Lucia Fortes Zeni (UFFS/UDESC), Larissa Trindade (UFFS/UDESC), Moacir Deimling 
(UFFS/UDESC), Rodrigo Fortunato (UFSS/UDESC) 

 

Pauta:  

 
1. Leitura da Ata anterior 
2. Prestação de contas financeira 2019 
3. Relatório de Atividades 2019 
4. Planejamento 2020 
5. Informações sobre alteração do Regimento Interno 
6. Aprovação das Assembleias Gerais 2020 
7. Assuntos Gerais 

Memória da Reunião: 

O presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e 
Suas Sub Bacias Contíguas, Sr Alexandre Matthiensen deu boas vindas a todos os 
presentes e de imediato iniciou o item 1 de pauta, solicitando ao Secretário do Comitê 
Sr Janiel para leitura da ata da reunião anterior. Após lida a ata foi aprovada por todos 
sem ressalva. Item 2 de pauta Sr Alexandre convida a técnica administrativa da Ecopef 
Sra Marciele Bastian para apresentação da prestação de contas financeira 2019, 
referente as ações desenvolvidas pela Ecopef em prol do Comitê Jacutinga. Sra 
Marciele apresentou os gastos e investimentos separados por 
atividade/produto/finalidade, valor total, valor previsto para o ano 01, gastos até o final 
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do mês de outubro de 2019 e percentual de valores gastos. Iniciou apresentado os 
gastos com a (1) equipe técnica de atuação local, na sequencia os (2) gastos com 
materiais de consumo, (3) Equipamentos e Materiais Permanentes, (4) Passagens e 
Despesas com Locomoção, (5) Serviços com terceiros com pessoa física e jurídica. Sr 
Anacleto questiona o formato de apresentação, agrupado os gastos por área, sugere 
que deve ser feito individualizado e ainda solicita que o relatório financeiro seja enviado 
com antecedência aos membros para análise. Neste momento Sr Rafael faz a 
intervenção e esclarece que apresentação refere-se aos gastos parciais do projeto e 
não a prestação de contas, sendo assim o título deste item de pauta foi publicado de 
forma equivocada, logo o correto deveria ser apresentação dos gastos parciais do 
projeto. Esclarece ainda que a prestação de contas referente ao ano 1 será 
apresentada na integra na próxima assembleia geral ordinária, datada para março de 
2020. Item 3 de pauta, Sr Alexandre apresenta as atividades desenvolvidas pela 
Ecopef e pelo Comitê Jacutinga no ano corrente, incialmente reforça o papel da Ecopef 
no projeto, técnicos envolvidos e o modelo de contratação, dada por meio de edital de 
chamamento público via Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Em 
prosseguimento relata sobre cumprimento do calendário das reuniões da comissão 
consultiva e AGO’s realizadas em 2019, cumprimento das ações programadas, as 
quais se referem atividades práticas consolidadas, a exemplo das saídas de campo, 
eventos e debates e a elaboração do projeto, que neste ano está sendo o 5º Concurso 
de Fotografias, Olhares Sobre a Água. No prosseguimento da apresentação Sr 
Alexandre apresentou o resultado da mobilização e participação dos membros nas 
reuniões, as capacitações já realizadas e os informativos e matérias já publicadas e 
disponibilizadas a todos. Por fim explanou sobre a participação dos membros do 
Comitê e da entidade executiva no ENCOB. Item 4 de pauta, Sr Alexandre apresenta 
ao grupo o resultado do planejamento estratégico e o plano de trabalho da entidade 
executiva e do Comitê para o ano de 2020. Neste item explanou sobre a metodologia 
utilizada no planejamento e os resultados, destacando algumas ações para o próximo 
ano, como é o caso dos cursos a serem realizados, a mobilização social e a revisão do 
regimento interno. Não houveram manifestações contrárias a aprovação do 
planejamento o qual foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Item 5 de pauta, Sr 
Alexandre convida a Sra Mariana, assessora jurídica da Ecopef para explanar sobre a 
alteração do regimento interno. Sra Mariana apresenta a previsão de atividades e de 
datas que deverão ocorrer nos próximos meses para efetivar as alterações no 
regimento interno, atendendo a resolução no Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
– CERH nº17/2019. Para composição da câmara técnica de revisão do regimento 
interno se dispuseram a participar o Sr. Alexandre Matthiensen, Claudio Miranda, Jonas 
Weber, Cristian Marquesi e Celi Favassa. Esta câmara técnica terá reunião de início 
dos trabalhos no mês de dezembro. Em março de 2020 será lançado o edital para as 
assembleias setoriais públicas. Definiu-se com os presentes que no dia 26 de março de 
2020 haverá a assembleia geral extraordinária para aprovação do regimento interno. A 
assembleia setorial pública para composição das entidades participantes do comitê 
deverá ocorrer no dia 06 de agosto de 2020. Ato contínuo Sr Alexandre apresenta o 
Item 6 de pauta, aprovação das assembleias gerais ordinárias de 2020, definido e 
aprovado pelo grupo as datas de 26 de março e 26 de novembro. Item 7, assuntos 
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gerais, Sr Alexandre repassa a palavra ao Sr Fabio, o qual questiona se há algum 
esclarecimento do Comitê ou da SDE sobre a outorga de água. Sr Alexandre apresenta 
o site aguas.sc.gov.br o qual possui um campo para cadastramento dos usuários, Sr 
Comassetto informa que após consulta junto a SDE na secretaria de recursos hídricos, 
foi informado que o processo de solicitação de outorga está com o prazo encerrado e 
sugere que o Comitê faça uma moção solicitando aditamento de prazo para que os 
usuários procedam o cadastro e a solicitação de outorga. Solicitação acatada pelo 
grupo, Sr Alexandre informa que o Comitê providenciará nos próximos dias o envio 
desta moção. Próximo assunto, Sr Alexandre repassa a palavra a Sra Larissa, 
professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Chapecó, a qual está 
desenvolvendo uma pesquisa financiada pelo CNPQ sobre governança da água a partir 
da percepção dos membros dos Comitês. A professora explicou que esse projeto está 
acontecendo em todo o estado de Santa Catarina e a adesão e respostas devem ser 
espontâneas. Sendo assim aplica o questionário o qual foi respondido individualmente 
pelos membros presentes. Ao final Sr Alexandre pede que todos os presentes 
respondam o questionário de avaliação da reunião e entreguem a Ecopef. Sendo o que 
tinha para ser tratado, o Presidente Alexandre Matthiensen agradeceu a presença de 
todos e deu a reunião por encerrada. Eu Rafael Leão, representante da Ecopef, lavrei a 
presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelo presidente, secretário 
executivo e por mim, acompanhada pela lista de presentes devidamente assinada. 

 

                                            
 

 
 



 

Ata de Reunião 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

4 

 

 

Próxima Reunião: Assembleia geral ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio Jacutinga e suas Sub Bacias Hidrográficas Contíguas  

Data: 19/11/2019 Local: Auditório da UnC Concórdia Horário: 08h30 

 


