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Reunião da Câmara Técnica de Mediação de Conflitos do Comitê Rio do Peixe 

Data: 02/06/2020 Horário: 13h30 às 14h11 

Local: Videoconferência via Google Meet -Link de acesso: https://meet.google.com/ywz-ixwy-hyx 

Participantes: Anexo I – Lista de Presença 

 

Pauta: 

1. Abertura da reunião pelo coordenador da Câmara Técnica; 

2. Discussão, apontamentos e encaminhamento de proposições. 

Memória da reunião: 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, via videoconferência realizada pela ferramenta 

Google Meet, reuniram-se os membros da diretoria e câmara técnica de mediação de conflitos do 

Comitê Rio do Peixe, para realização de reunião da Câmara Técnica criada conforme Resolução 

número um de oito de maio do ano de dois mil e vinte. O presidente da Câmara Técnica, senhor 

Maurício Perazzoli deu abertura a reunião, agradecendo a presença de todos e destacando que o 

objetivo da reunião era o de analisar e propor alterações ao Parecer Técnico nº 01 de 2020 da Câmara 

Técnica de Mediação de Conflitos, afim de definir a posição do Comitê em relação à dificuldade 

enfrentada pelo Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto – SIMAE de Joaçaba, Herval d’Oeste e 

Luzerna para captar os recursos hídricos para abastecimento da população no período de estiagem.  

O coordenador ainda fez um breve apanhado sobre as ações que foram tomadas até o momento, 

destacando as reuniões até então realizadas e os encaminhamentos feitos. Após, convidou a assessora 

técnica da Ecopef, Laís Bruna Verona, para fazer a leitura da minuta do parecer acerca do conflito. 

Após a leitura, a palavra ficou em aberto para que considerações fossem feitas. O representante da 

Epagri, Charles Seidel, fez algumas considerações acerca da gramática do texto. Ademais, os 

membros se manifestaram favoráveis em relação ao parecer, não havendo novas considerações. Não 

havendo mais a tratar, eu Laís Bruna Verona, assessora técnica da Ecopef lavrei a presente ata, que 

após lida e aprovada, segue assinada pelo coordenador e pelo relator da Câmara Técnica. 

 

 

 

 

 

 

Maurício Perazzoli                             Edson Fernando Spier 

Coordenador                                                Relator 

 

  

Próxima Reunião: 5ª Reunião da Câmara Técnica de Mediação de Conflitos do Comitê Rio do 

Peixe. 

Data: 16/06/2020 Local: Videoconferência via Google Meet Horário: 08h30 

 


