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ATA DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO Nº 2 

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove), realizou-se a 

segunda reunião de fiscalização da execução do objeto do Termo de Colaboração nº 

001/2018, parceria entre o Estado de Santa Catarina e a entidade executiva 

Associação de Proteção da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá – AGUAR, que tem 

por objetivo apoiar as ações dos Comitês de Bacia Hidrográfica dos rios Araranguá e 

Afluentes Catarinenses do Rio Mampituba e Urussanga. A reunião foi realizada no 

escritório sede da AGUAR, em Araranguá, teve início às 14 horas e foi coordenada 

pelo representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável/ Diretoria de Recursos Hídricos,Tiago Zanatta, gestor da referida 

parceria. Estiveram presentes o representante da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico Sustentável/ Diretoria de Recursos Hídricos, César 

Rodolfo Seibt, o Presidente da AGUAR, Antônio José Porto; a responsável pela 

coordenação do Projeto da AGUAR, Cenilda Maria Mazzucco; o Presidente e os 

Secretária Executiva do Comitê da Bacia do Rio Araranguá e Afluentes Catarinenses 

do Mampituba, Luiz Ismael de Camargo Leme e Yasmine de Moura da Cunha; o 

Secretário Executivo do Comitê da Bacia do rio Urussanga, Fernando DamianPreve 

Filho; as técnicas de recursos hídricos, Rose Maria Adami e Michele Pereira da 

Silva; a técnica administrativa Sandra Salete Custódio Cristiano; a auxiliar 

administrativa Graziela Elias e a assessora de comunicação Francine Ferreira. A 

pauta da reunião incluiu: 1. Apresentação dos resultados dos indicadores previstos 

no Edital de Chamamento Público nº 0001/2017 e no Termo de Colaboração nº 

001/2018; 2. Apresentação da situação quanto ao gasto do recurso repassado 

(quanto foi gasto, quanto ainda há para se gastar, onde e em quais naturezas de 

despesa o recurso foi aplicado); 3. Apresentação dos bens adquiridos como material 

permanente.A coordenadora da AGUAR, Cenilda Maria Mazzuco iniciou a reunião, 

apresentando a pauta 1., sobre os resultados dos indicadores de desempenho, no 

primeiro ano do projeto, sendo Indicador 1 – Execução das atividades planejadas. 

1.1. Cumprimento do calendário de reuniões - Foi apresentado o número total de 

reuniões ordinárias, extraordinárias, comissão consultiva, câmaras técnicas e grupos 
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de trabalhos realizadas por cada Comitê; 1.2. Cumprimento dasAções 

Programadas - Foi apresentado o número total de ações programadas - ações 

previstas no plano de trabalho e realizadas por cada Comitê.1.3. Elaboração de 

projetos: Foi apresentado o número total de projetos elaborados no período. 

Discussões:a técnica em recursos hídricos da AGUAR, Rose Maria Adami explicou 

sobre os encaminhamentos de projetos, especialmente sobre a possibilidade de 

parceria com o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí - CBH-PCJ. O projeto já foi aprovado pela diretoria e assembleia, no entanto 

ainda não foi enviado ao CBH-PCJ, devido ao envolvimento da equipe na finalização 

do relatório de atividades do Termo de Colaboração nº 001/2018, parceria entre o 

Estado de Santa Catarina e a entidade executiva Associação de Proteção da Bacia 

Hidrográfica do Rio Araranguá – AGUAR. O representante da Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Econômico Sustentável/ Diretoria de Recursos Hídricos, Tiago 

Zanatta explicou que para cumprir a meta referente a projetos, torna-se necessário 

sua submissão, e não necessariamente a aprovação. Ressaltou que os projetos 

devem ter como objetivo arrecadar recursos aos Comitês, para que em situações de 

problema de repasse, as atividades não sejam suspensas. Indicador 2 – Execução 

orçamentária e financeira. 2.1. Custos fixos da entidade executiva: Relação 

entre os valores realizados e programados.Encaminhamentos: A meta deste micro 

indicador já foi atingida. 2.2. Custo das demais atividades e serviços de terceiros 

– Foram considerados aquitodos os custos das demais atividades e serviços de 

terceiros.Indicador 3 – Avaliação pelos membros do Comitê.Encaminhamentos: 

A meta deste micro indicador já foi atingida.Indicador 4 - Gerenciamento interno: 

Pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações e atividades para o comitê (%). 

Indicador 5 – Comunicação e mobilização social. 5.1. Mobilização para as 

reuniões do Comitê: Percentual de participantes nas reuniões – AGO, AGE, 

Comissão Consultiva, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho. Foi apresentado o 

percentual de participantes das reuniões de AGO e AGE.5.2. Número de 

capacitações técnicas: conceitos de gestão de recursos hídricos, cadastro de 

usuários de recursos hídricos, instrumentos de gestão, prestação de contas e 
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tópicos gerais escolhidos pelo comitê. 5.3 Número de informativos anuais: Foi 

relatado o número de informativos publicados em forma impressa ou eletrônica. 

Encaminhamentos:A meta deste micro indicador já foi atingida. 5.4. Número de 

publicações em página eletrônica – site águas.Encaminhamentos: A meta deste 

micro indicador já foi atingida. 5.5. Qualidade dos informativos mensais e 

publicações do Comitê.Indicador 6 – Representatividade no plenário do 

comitê: Discussões: Cenilda explicou que os Comitês têm dificuldades de atender 

esta meta e que o setor público é o mais preocupante em relação ao quórum. Tiago 

disse que essa avaliação é muito importante e que a questão da rotatividade o 

Comitê deve ser mais ágil. A técnica em recursos hídricos da AGUAR, Michele 

Pereira da Silva explicou que os cálculos de quórum não estão baseados no Decreto 

Estadual nº 1.196/2017.Tiago explicou que isso deve ser justificado e informado em 

qual documento os cálculos estão baseados. O Presidente do Comitê Araranguá, 

Luiz Ismael de Camargo Leme opinou sobre a rotatividade de membros no Comitê, a 

favor de que a partir do momento em que não participa deve ser substituído. O 

representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável/ 

Diretoria de Recursos Hídricos, César Rodolfo Seibt sugeriu que a quantidade de 

assentos nos Comitês seja reduzida, a devido à dificuldade de atingir o quórum. O 

Secretário Executivo do Comitê da Bacia do rio Urussanga, Fernando DamianPreve 

Filhoquestionou sobre o critério de desligamento das entidades, e César respondeu 

que a presença nas assembleias seria um critério. Tiago alertou que é preciso 

avaliar a quantidade de assembleias e dar mais ênfase aos temas relacionados aos 

recursos hídricos e menos sobre os administrativos. Na sequencia, Cenilda explicou 

a pauta 2. Apresentação da situação quanto ao gasto do recurso 

repassado.Discussões: Surgiram dúvidas com relação à utilização da sobra de 

recursos e Tiago esclareceu que poderá ser utilizada, a partir do momento que seja 

feito o pedido ao setor responsável da SDE, por meio de ofício, e seja aceito. A 

reunião continuou com a apresentação dos Relatórios de Atividades dos Comitês 

Urussanga e Araranguá. A técnica Michele Pereira da Silva iniciou a apresentação 

do Relatório de Atividades do Comitê Araranguá, com os micro indicadores e 
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ações realizadas para atingimento das metas. Discussões:Cenilda questionou se 

como item de comprovação de realização das algumas ações, a lista de presença 

seria o suficiente. Tiago respondeu que não, quanto mais documentos, mais fácil de 

ser aprovado pela prestação de contas. Com relação ao anexo de slides, informou 

que somente os das capacitações seriam necessários. Encaminhamentos: Tiago 

sugeriu fosse inserida no relatório uma coluna com descrição do objetivo da ação 

realizada. Em seguida a técnica Rose Maria Adami apresentou o Relatório de 

Atividades do Comitê Urussanga. A técnica expos os micro indicadores e ações 

realizadas para atingimento das metas. Discussões: Rose explicou que a meta 

estipulada para Ações Programadas no Comitê Urussanga são 05, no entanto, 

foram realizadas 60, sendo que algumas não foram colocadas no relatório, devido à 

falta de comprovação (fotos e demais registros). O representante da SDE, César 

Rodolfo Seibtcomentou que todas as ações programadas devem ser inseridas no 

relatório, mesmo não dispondo de comprovações. Encaminhamentos: Tiago 

explicou que os questionários enviados pela SDE devem estar anexos no relatório; 

com relação às capacitações, como documentos,anexar apenas um certificado, a 

lista de presença e a de inscrição; a respeito dos anexos sobre a representatividade 

em reuniões do Comitê, inserir a tabela de frequência acompanhamento da 

frequência dos membros.  Posteriormente, a técnica administrativada AGUAR, 

Sandra Salete Custódio Cristiano apresentou o Balanço Fiscal da entidade. 

Discussões: Sandra indagou sobre a necessidade de fundo de garantia com relação 

àsCNDs. Tiago informou que sim, no entanto, sugeriu para que o questionamento 

seja formalizado a SDE, para que verifiquem com a Secretaria da Fazenda. 

Encaminhamentos: Tiago informou que no relatório de atividades dos Comitês 

deverá conter uma coluna com o número dos anexos das notas fiscais. A reunião 

seguiu com a apresentação da última pauta. Apresentação dos bens adquiridos 

como material permanente: A coordenadora da AGUAR, Cenilda Maria 

Mazzuccomostrou os bens adquiridos pelos Comitês com suas respectivas 

numerações. Discussões: A coordenadora aproveitou para questionar sobre a 

utilização dos recursos para a instalação de equipamentos e manutenção elétrica, 
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uma vez que no termo de colaboração existe a rubrica destinada a manutenção da 

sede. Tiago respondeu que instalação é diferente de manutenção, e neste caso, 

sugeriua formalização da situação para análise da SDE. Nada mais havendo a 

tratar, e estando esgotadas as discussões, encerrou-se a reunião, com Tiago 

Zanatta, gestor do Termo de Colaboração nº 0001/2018, agradecendo a presença 

de todos. Declarada encerrada a reunião, a presente ata foi lavrada, cujas 

assinaturas dos presentes encontram-se registradas na lista de presença anexa, e o 

registro de áudio encontra-se arquivado na sede da AGUAR. 


