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

Data: 22/09/2020 Horário: 14h00 às 16h00 

Local: Google Meet (https://meet.google.com/fqp-tpeo-qkw) 

Participantes: Andrei Goldbach, Maurício Perazzoli, Andressa Donati, Andrea Marafon, Charles 
Seidel, Dionísio, Jonatan Galio, Tiago Borga, Francisco Alexandre Hugen, Valdir Schneider, Lais 
Bruna Verona e Alana Nora. 

 

Pauta:  

 Relato sobre a mobilização para as Assembleias Setoriais Públicas; 

 Ratificação do Regimento Interno; 

 XIII Fórum do Comitê Rio do Peixe; 

 Relato do Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas; 

 Relato do II Encontro das Entidades Executivas de Santa Catarina; 

 Assuntos Gerais. 

Memória da reunião: 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, via videoconferência pela 
plataforma google meet, reuniram-se os membros da diretoria e comissão consultiva do 
Comitê Rio do Peixe para realização da quarta reunião do ano de dois mil e vinte. Dando 
início à reunião, o presidente do Comitê Rio do Peixe, Andrei Goldbach, deu as boas-
vindas a todos os presentes apresentando a pauta a ser tratada. O Presidente passou a 
palavra para a técnica da Ecopef Laís Bruna Verona para apresentar sobre o relato da 
mobilização para as Assembleias Setoriais Públicas. Laís fez uma breve retrospectiva de 
todas as ações realizadas até o momento, destacando que no dia 07 de julho foi feita a 
aprovação do novo regimento interno, posteriormente foi solicitado o preenchimento e 
entrega dos documentos para a inscrição das entidades e por último, foi divulgada a lista 
das entidades habilitadas e não habilitadas, abrindo-se prazo para recurso. No total, 
inscreveram-se sete entidades no segmento órgãos da administração federal e estadual, 
dezoito entidades no segmento usuários de água e dezenove entidades no segmento 
população da bacia. As assembleias setoriais públicas serão realizadas nos dias um e 
dois de outubro de dois mil e vinte e após a definição das entidades selecionadas, será 
publicada no site águas a lista das organizações-membros selecionadas. Na sequência, 
iniciará o prazo para que as entidades assinem os termos de posse e indiquem seus 
representantes titulares e suplentes. Dando sequência na pauta, o presidente informou 
aos membros que foi feita a solicitação de ratificação do novo regimento interno ao 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH). Andrei ressaltou que, após a realização 
de todos os processos que envolvem a revisão de um regimento interno, cabe agora ao 
Comitê aguardar a análise por parte do CERH para a publicação do novo documento. Em 
seguida, o presidente convidou a assessora técnica da Ecopef, Laís Bruna Verona, para 
falar sobre os encaminhamentos do XIII Fórum do Comitê Rio do Peixe. Laís enfatizou 
que a temática do evento já está definida, sendo Planos de Recursos Hídricos o tema a 
ser discutido. Também destacou que a entidade executiva está em conversa com os 
possíveis palestrantes e que a intenção é que se apresentem três linhas de planos de 
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recursos hídricos: em âmbito federal, estadual e de bacia hidrográfica. Por fim, destacou 
que será a primeira vez que este evento, que já é tradicional na bacia, será realizado de 
forma online. Seguindo com a pauta, a técnica Laís passou a palavra para o secretário 
executivo Maurício Perazzoli para relatar sobre o Fórum Catarinense dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas, realizado neste ano por videoconferência. Maurício destacou que o 
evento foi realizado em quatro dias, tratando-se as seguintes temáticas: no primeiro dia, 
vinte e seis de agosto, relato das entidades executivas e avaliação pelos Comitês da 
atuação das entidades; segundo dia, vinte e sete de agosto, curso de capacitação sobre 
Agências de Bacia, Entidade Delegatária e Entidades Executivas; terceiro dia, dois de 
setembro, planos de recursos hídricos e a perspectiva de elaboração e atualização dos 
planos das bacias hidrográficas catarinenses e outorga de direito de uso da água em 
Santa Catarina; quarto dia, três de setembro, orientações acerca dos pedidos de 
ratificação de regimentos internos, crise hídrica e movimento pró Comitê do Rio Uruguai. 
Ainda com a palavra, o vice-presidente Maurício Perazzoli fez uma breve explanação 
sobre o II Encontro das Entidades Executivas, realizado no dia vinte e quatro de agosto. 
Na oportunidade, as entidades executivas apresentaram um breve relatório sobre as suas 
atividades e as metas que deverão ser cumpridas até o final do termo de colaboração. Na 
sequência, o presidente Andrei convidou a assessora técnica da Ecopef para falar sobre a 
prorrogação do contrato da entidade executiva. Laís explicou que o contrato se encerraria 
no mês de novembro de dois mil e vinte, porém, devido à pandemia, o recurso que seria 
utilizado para a realização de viagens, reuniões e eventos não foi utilizado, desta forma, a 
SDE sugeriu que este recurso fosse remanejado para pagamento e manutenção da 
equipe técnica. Desta forma, o remanejamento de recursos irá permitir a atuação da 
entidade executiva até o mês de maio de dois mil e vinte e um.  
Na sequência, discutiu-se a Nota Técnica Conjunta SDE/SEMA/DRHS nº 08/2020, que 
traz os procedimentos a serem tomados em caso de alteração no regimento interno, as 
questões a serem encaminhadas após as Assembleias Setoriais Públicas e os 
procedimentos a serem realizados após processo eleitoral e também a Nota Técnica 
Conjunta SDE/SEMA/DRHS nº 09/2020, que aborda os procedimentos a serem adotados 
pelos Comitês de Bacias inerentes a revogação dos decretos de criação e dos Regimento 
Internos. Em relação a esta última, Laís destacou que foi instituído um novo decreto de 
criação do Comitê Peixe, visando a adequação por parte dos Comitês as novas diretrizes 
e a Resolução CERH nº 19/2017 e da Resolução CERH nº 26/2018. 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. 
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