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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NÚMERO UM DA COMISSÃO 

CONSULTIVA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO TIMBÓ. 

 

 Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às treze horas e 

quarenta e cinco minutos, reuniram-se ordinariamente, sob convocação do 

presidente, na Câmara de Vereadores, sito à Rua Manoel Lourenço de Araújo, 

nº 137, Centro, do Município de Matos Costas - SC, os representantes da 

comissão consultiva do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 

Timbó e demais convidados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1º) Homologação da ACIC – Associação Empresarial de Canoinhas, como 

nova mantenedora do Comitê Timbó; 2º) Discussão sobre Entidades 

Delegatórias e Decreto Estadual nº 127 de 30 de março de 2011; 3º) 

Andamento do Plano de atividades e orçamentário de 2014; 4º) Nivelamento de 

informações sobre a atual situação da atividade de extração de areia da Bacia 

do Rio Timbó; 5º) Assuntos Gerais (Fórum Estadual dos Comitês; Oficina de 

Trabalho: Sustentabilidade dos Comitês de Bacias Catarinenses). Havendo 

quórum regimental, o Senhor Presidente Ari José Galeski deu início à 

Assembléia, dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos. Neste 

momento o senhor Presidente comentou que está é a primeira reunião da 

comissão consultiva, e que ele acredita, que esta equipe renderá boas idéias 

ao Comitê. Dando sequência o Presidente colocou em discussão o assunto de 

número 1 da pauta - Homologação da ACIC - Associação Empresarial de 

Canoinhas, como nova mantenedora do Comitê Timbó - o Presidente explicou 

que Instituto Timbó de Desenvolvimento Sustentável não se enquadra com as 

exigências prescritas no Decreto Estadual nº 127/2011, e que na reunião de 

trabalho que ocorreu em Florianópolis, o Presidente e o Vice-Presidente se 

deparam com a incógnita de que o Instituto Timbó não poderia ser a entidade 

mantenedora, e devido a isso, com o intuito de agilizar os processos decidiram 

que melhor opção seria a Associação Empresarial de Canoinhas (ACIC), de 
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acordo com o Vice-Presidente Senhor Herbert Grosskopf Junior no momento 

da decisão foi o local mais adequado que eles acharam, pois a ACIC já é a 

entidade mantenedora do Comitê do Rio Canoinhas. Apresentado isso, foi 

colocado em votação a permanência da ACIC como entidade mantenedora do 

Comitê Timbó para o exercício do ano de 2014, cuja qual foi aprovada por 

unanimidade. Ato contínuo passou-se para o 2º item da pauta - Discussão 

sobre Entidades Delegatórias e Decreto Estadual nº 127 de 30 de março de 

2011 - neste ato o Presidente comentou que esta Resolução dispõe sobre 

normas relativas à transferência de recursos financeiros do Estado mediante 

convênio ou instrumento congênere, relatando aonde pode ser utilizado os 

recursos e quais são os tipos de instituições que podem ser as mantenedoras. 

Na sequência foi estipulado que cada um dos membros irá ler a Resolução e 

procurar possibilidades de instituições para ser a mantenedora do Comitê 

Timbó. Com isso o Senhor Anderson Luiz Carneiro propôs que uma das 

Associações dos Municípios fosse essa entidade. Em resposta, o Senhor 

Everson Vicente Dezgeniski comentou que na ultima reunião, que eles tiveram 

participando, foi comentado que não é aconselhável, complementando o 

Presidente explicou que para a Associação dos Municípios ser a entidade 

mantenedora é necessário ter as certidões negativas de todos os Municípios 

que compõe esta associação, então verifica-se que não é vetado essa 

possibilidade, mas se trata de uma situação mais complicada.  Em seguida foi 

apresentado o 3º item da pauta - Andamento do Plano de atividades e 

orçamentário de 2014 - o Presidente relatou que foi aprovado o Plano de 

Atividades e Orçamentário referente ao ano de 2014, porém o recurso está 

pendente devido a ser ano eleitoral e como o Comitê Timbó não recebia este 

recurso a anos, terá que esperar passar as eleições para poder ser 

disponibilizado o recurso. Na sequência o Presidente passou para o item 

número 4 da pauta - Nivelamento de informações sobre a atual situação da 

atividade de extração de areia da Bacia do Rio Timbó - relatando que vem 

recendo denuncias por telefone e por e-mail sobre a extração irregular de areia 
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na Bacia Hidrográfica do Timbó, sobre este assunto o senhor Reginaldo Nizer 

Frankoski representante da Policia Militar de Proteção Ambiental, relatou que 

desconhece alguma empresa nesse ramo de atividade que não possua o 

Licenciamento para Operação. Neste momento foi proposto, então, que o 

Presidente irá solicitar para a FATMA uma lista dos locais pertencentes a Bacia 

do Rio Timbó de onde é realizado a extração de areia, e posteriormente o 

Presidente irá marcar com a FATMA, a Policia Ambiental e os membros da 

Comissão Consultiva para realizar uma visita em alguns desses locais e 

verificar e veracidade da situação exposta. Em seguida o Presidente colocou 

em discussão o 5° e ultimo item da pauta - Assuntos Gerais (Fórum Estadual 

dos Comitês;) - e pediu que Everson e Inácio relatassem sobre a Oficina de 

Trabalho: Sustentabilidade dos Comitês de Bacias Catarinenses. Everson 

Dezgeniski relatou que na oficina foi possível verificar a dificuldade encontrada 

no cumprimento das leis e uns dos itens mais questionados foi sobre o repasse 

dos recursos, já o Senhor Inácio Faerber comentou que os técnicos da Agência 

Nacional de Águas (ANA) estão verificando o andamento dos Comitês e que os 

recursos disponibilizados pela FEIDRO estão sendo utilizados para outras 

finalidades, o Presidente complementando relatou que foi comentado que os 

comitês estão muito voltados a educação ambiental e que o programa está  

com dificuldades pois falta um respaldo do Estado. Resumidamente a intenção 

da oficina foi apresentar a realidade atual dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

Catarinenses quanto a sua sustentabilidade financeira e operacional; 

apresentar experiências de entidades delegatárias e respectivos contratos de 

gestão implementados no país, destacando avanços e desafios; identificar 

potenciais modelos institucionais de entidades públicas ou privadas capazes de 

fazer frente às demandas dos comitês de bacia do Estado de Santa Catarina e 

estabelecer diretrizes para a elaboração de Plano de Trabalho com vistas a 

identificar as etapas necessárias para que os comitês de bacia alcancem um 

mínimo de sustentabilidade financeira e operacional. O Presidente aproveitou 

para convidar os membros a participarem do curso de Gestão de Recursos 
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Hídricos: Metodologias de participação social, disponibilizado pela ANA para 

membros de Comitês, a ser realizado no final mês de outubro. Aproveitando a 

oportunidade o Senhor Reginaldo Nizer Frankoski comentou sobre o projeto 

“Prevenção e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente” desenvolvido pela 

Policia Ambiental, este projeto tem o intuito de reverter o valor arrecadado em 

penalidades de crimes ambientais em projetos de prevenção e melhoria do 

meio ambiente, e então, surgiu à idéia de montar um projeto para construção 

de vários sistemas caxambú, onde estes seriam colocados em nascentes 

pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Timbó. Em continuidade o Presidente 

relatou que as multas do veículo Sandero ainda não foram quitadas, e que ele 

irá realizar a quitação da documentação desse carro. Prosseguindo ficou 

confirmado que a próxima reunião da Comissão Consultiva irá ocorrer no dia 

07 de outubro do decorrente ano no Município de Bela Vista do Toldo. E o 

Presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o 

presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual eu, Kátia Schefer, lavro a 

presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente do Comitê de 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Timbó. 

 

Matos Costa, 05 de agosto de 2014. 

 

 

 

__________________________            __________________________ 
        Ari José Galeski       Kátia Schefer 

   Presidente          Secretário Executivo 
 

 


