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MOÇÃO Nº 003 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020. 

Manifestam-se solicitando a continuidade do repasse 

de recursos visando a contratação de Entidade 

Executiva para assessoramento aos Comitês de Bacia 

Hidrográfica do Oeste de Santa Catarina. 

 

OS COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO DAS ANTAS, DO RIO 

CHAPECÓ E IRANI, DO RIO JACUTINGA E  DO RIO DO  PEIXE no uso das competências 

que lhe são conferidas pela legislação vigente e de acordo com os debates ocorridos durante o 

Fórum Catarinense de Comitês de Bacia, realizado nos dias 26 e 27 de agosto de 2020,e 

Considerando a  importância das  atribuições  consultivas  e  deliberativas dos comitês  de  bacia  

no processo de gestão da água superficial e subterrânea; 

Considerando que os  Comitês  de  bacia,  para  que  cumpram  com  as  suas competências, 

conforme previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos (art.38), precisam ser subsidiados 

com estruturas de apoio técnico, financeiro e administrativo; 

Considerando que a Entidade Executiva ECOPEF, contratada para atuar como Secretaria 

Executiva dos  Comitês Oeste/SC  (Rio  das  Antas,  Rio  Chapecó  e  Irani,  Rio  jacutinga  e  

Rio  do  Peixe), tem prestado,  nos  dois  últimos  anos, o assessoramento técnico  para  o  

gerenciamento  administrativo  e financeiro, sua organização interna, o planejamento e 

execução das suas atividades a partir das pautas e  decisões  dos  comitês  de  bacia,  a  melhoria  

do  setor  de  comunicação, a articulação  e  mobilização social, a assessoria jurídica e a 

capacitação de seus membros e população da bacia; 

Considerando que essa assessoria tem permitido a otimização do funcionamento dos Comitês 

de bacia, a consolidação do arranjo institucional dos comitês, bem como o seu conhecimento 

técnico para apoio na tomada das decisões e seu fortalecimento visando promover a gestão 

descentralizada, integrada e participativa em cada território de atuação; 

Considerando que o contrato de prestação de serviço entre SDE e Entidade Executiva encerra-

se em novembro de 2020; 
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Considerando a preocupação dos Comitês de que não ocorra a interrupção desse processo 

virtuoso de mobilização e atuação alcançadas; 

RESOLVEM apresentar esta MOÇÃO ao Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Econômico e Sustentável de Santa Catarina (SDE), Sr. Rogério Luiz Siqueira, para solicitar: 

1. Que a  contratação  de Entidade Executiva, para  a  assessoria  aos  Comitês  tenha 

continuidade, evitando  o  risco  de  desmobilização  e  garantindo  o apoio  necessário  

para o desenvolvimento das atividades dos comitês de bacia; e  

2. Que sejam ampliadas as ações da Entidade Executiva, através do aumento no repasse 

de recursos possibilitando sua maior estruturação, criando condições para a execução 

dos projetos previstos nos planos de recursos hídricos de cada Comitê de Bacia. 

 

 

 

 

 

 

JÚNIOR KUNZ 

Presidente do CBH Rio das Antas 

 

 

 

 

CLENOIR ANTÔNIO SOARES 

Presidente do CBH Rios Chapecó e 

Irani 

ALEXANDRE MATTHIENSEN 

Presidente do CBH Rio Jacutinga 

 

 

 

 

ANDREI GOLDBACH 

Presidente do CBH Rio do Peixe 
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