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Reunião da Comissão Consultiva do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe 

Data: 11/08/2020 Horário: 14h00 

Local: Videoconferência pela plataforma Google Meet: https://meet.google.com/njw-cvvr-
fnq 

Participantes: Andrei Goldbach, Maurício Perazzoli, Andrea Marafon, Giulian Sartor 
Sganzerla, Tiago Rech, Andressa Donatti, Dionísio Rosset, Laís B. Verona, Vilmar 
Comassetto e Alana Nora. 

 

Pauta:  

 1. Estratégias de ação para as Assembleias Setoriais Públicas; 

 2. Mobilização para o Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas; 

 3. Termo aditivo ao contrato da entidade executiva Ecopef; 

 4. Revisão e atualização do Plano de Trabalho e agenda de eventos 2020; 

 5. Mobilização para o XIII Fórum do Comitê Rio do Peixe; 

 6. Assuntos Gerais. 

Memória da reunião: 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, via videoconferência realizada pela 
plataforma Google Meet, reuniram-se os membros da Comissão Consultiva do Comitê Rio 
do Peixe para realização da reunião. Dando início à reunião, o secretário executivo do 
Comitê Rio do Peixe, Maurício Perazzolli, deu as boas-vindas a todos os presentes 
apresentando a pauta a ser tratada. Em seguida, o secretário passou a palavra para a 
técnica da Ecopef Laís Bruna Verona para apresentação. A técnica deu início ao primeiro 
ponto de pauta, fazendo uma breve retrospectiva do que a entidade vem fazendo para as 
Assembleias Setoriais Públicas desde a aprovação do edital das assembleias até o início 
do mês de agosto, na assembleia geral ordinária do dia sete de julho aconteceu a 
aprovação do edital das ASP que foram apresentado pela Assessora Jurídica Dra. 
Mariana Suntti, onde no edital constava o prazo final para a entrega de toda 
documentação no dia oito de setembro, lembrando que as datas das ASP serão 
realizadas no dia um e dois e outubro, no dia primeiro no período da manhã será realizada 
para os órgãos do governo e no período da tarde para usuários de água e no dia dois de 
outubro pela manhã será a vez da população da bacia. Desde o dia da aprovação do 
edital, o comitê foi trabalhando no mapeamento por segmento das entidades que tem 
potencial de participação e possíveis entidades que tenham relação com recursos hídricos 
que possam a vir fazer parte do comitê, além das que já compõe o quadro de membros do 
Comitê Rio do Peixe, a técnica apresentou aos membros uma planilha com todas as 
entidades mapeadas por segmentos, sendo que já foi feito contato prévio com as 
entidades. Laís também lembra aos membros que de acordo com a Resolução nº 19/2017 
as Câmaras de Vereadores, Prefeituras municipais e consórcios intermunicipais não 
fazem parte de órgãos do governo e sim da população da bacia, quem faz parte hoje dos 
órgãos de governo são apenas órgãos estaduais e federais, o mapeamento para 
possíveis entidades integrarem o corpo de população da bacia foram associações de 
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municípios, entidades de classe, câmeras de vereadores, consórcios intermunicipais, 
universidades, prefeituras, etc.. Foram mapeadas 88 entidades para o segmento de 
população da bacia, nos usuários de água foram mapeados sindicatos, cooperativas, 
indústrias, agroindústrias, foram 74 entidades. Laís pediu aos membros alguma sugestão 
de entidades que podem não ter sidos mapeadas, Andressa Donatti passou o contato de 
Gilvani Pontel da câmara de vereadores de Tangará para possível contato, e o Sr. 
Dionísio solicitou a atualização do vereador de Ouro para Patrícia Casagrande. Após, Laís 
apresentou as entidades que entregaram as documentações no segmento usuários de 
água e população da bacia. Após, Laís passou para o item dois da pauta para a 
mobilização do Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas, o qual irá 
promover discussões que envolvem todos os comitês no Estado de Santa Catarina, será 
realizado por etapas em quatro dias via videoconferência. Todos os membros foram 
convidados a participar no dia vinte e sete da quarta capacitação dos Comitês do Oeste 
de Santa Catarina que terá como tema Agência de Bacias, Entidade Delegatária e 
Entidades Executivas via videoconferência. Na sequência, Laís convidou o Secretário 
executivo Maurício para abordar o item três da pauta referente ao termo aditivo ao 
contrato da Entidade Executiva – ECOPEF, foi discutido com os representantes dos 
comitês, SDE e Ecopef referente a prorrogação do contrato até abril de dois mil e vinte 
um, pois em questão da pandemia, os recursos que estavam previstos para investir em 
palestras, fórum, reuniões presenciais, acabou não sendo investido em virtude da 
impossibilidade de ser realizado, acaba que os recursos não foram gastos e em conversa 
com a SDE seria para fazer remanejamento dos valores para que a entidade continue 
seus trabalhos até abril, não tendo prejuízo de metas e contratos e não sendo preciso 
devolver o dinheiro para o governo do estado. Comassetto acrescentou de que a 
ECOPEF está realizando todo o processo de renovação de entidades/membros para o 
Comitê, tendo novo regimento interno aprovado, e nova diretoria a ser eleita que será 
realizada no mês de março. Seguindo a reunião, a técnica Laís apresentou de que em 
consequência do termo aditivo, há de se fazer uma revisão e atualização do Plano de 
Trabalho e agenda de eventos do ano de dois mil e vinte, foi exibido um quadro com todas 
as doze reuniões já realizadas neste ano, solicitou aos membros novas datas e horários 
para as próximas reuniões, sendo que as Assembleias Setoriais Públicas já ficaram 
definidas as datas no dia primeiro de outubro na parte da manhã para os órgãos do 
governo, na parte da tarde para os usuários de água e no dia dois pela manhã população 
da Bacia. Ficaram definidas as seguintes datas, dia vinte e dois de setembro na parte da 
tarde reunião da Diretoria e Comissão Consultiva. Dia vinte de outubro reunião da 
Comissão Consultiva para a realização do planejamento estratégico do comitê. 
Assembleia Geral Ordinária no dia doze de novembro e realização da última reunião da 
Comissão Consultiva como encerramento no dia oito de dezembro. Referente as 
capacitações, já foram realizadas três, e para o dia quinze de outubro será realizado 
durante o XIII Fórum. Saída de campo: Sistemas de abastecimento de água e tratamento 
de esgoto prevista para março de dois mil e vinte um. Na semana da água uma discussão 
de Crise Hídrica e o Papel dos municípios dos quatro comitês para março de dois mil e 
vinte um. Referente ao XIII Fórum do Comitê Rio do Peixe como Plano de Recursos 
Hídricos será realizado no dia quinze de outubro de dois mil e vinte pela plataforma 
Google Meet com palestrantes a definir mas como sugestão, palestrantes da ANA e SDE. 
Nos assuntos gerais, Laís estendeu o convite da oficina de capacitação que será 
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promovida pelo Comitê Rio Urussanga. Para finalizar, Maurício fez um breve comentário 
referente a reunião que participou com a Epagri/Ciram, SDE e Defesa Civil, sobre a 
aquisição de estações de monitoramento de chuva e vazão do rio para serem instaladas 
na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe com a possibilidade de estar integrando na rede 
nacional de monitoramento hidrológico. Finalizando a reunião, o presidente Andrei 
Goldbach agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da diretoria e 
comissão consultiva do ano de dois mil e vinte. Não havendo mais nada a tratar, eu, Alana 
Nora, auxiliar administrativa da ECOPEF, lavrei a presente ata que será lida, aprovada e 
assinada na próxima reunião. 

Próxima Reunião:  

Data: 22/09/2020 Local: Videoconferência pela plataforma 
Google Meet 

Horário: 14h 

 


