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

Escassez Hídrica e impactos no abastecimento público dos municípios de Joaçaba, 
Herval d’Oeste e Luzerna na Bacia do Rio do Peixe 

 

DATA: 11/05/2020 HORÁRIO: 14h00 às 16h00 

LOCAL: Videoconferência (Google Meet: https://meet.google.com/kpd-nvpu-xtq) 

PARTICIPANTES: Anexo I – Lista de Presença 

PAUTA 

 Discussão sobre o possível conflito pelo uso da água do rio do Peixe e 
encaminhamentos de soluções para a sua resolução.  

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte, através de videoconferência realizada pela 

ferramenta Google Meet, reuniram-se os membros da Câmara Técnica de Mediaçãode Conflitos 

do Comitê Rio do Peixe, técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (SDE) e equipe técnica da entidade executiva Ecopef, para dar início à discussão 

sobre o possível conflito pelo uso da água do rio do peixe e para encaminhar as primeiras 

soluções de mediação. Dando início à reunião, a técnica da Ecopef, Laís Bruna Verona, saudou a 

todos e passou a palavra ao vice-presidente do Comitê, Mauricio Perazzoli, que deu as boas-

vindas a todos. De imediato solicitou a identificação de todos os membros presentes e posterior 

leitura da Resolução número 01 de dois mil e vinte, na qual foi criada a Câmara Técnica. 

Segundo consta na resolução, há a necessidade de indicação do coordenador e do relator da 

Câmara. Após consulta de indicações, ficou definido que o senhor Mauricio Perazzoli será o 

coordenador e o senhor Edson Spier o relator da Câmara Técnica. Em seguida, o senhor 

Maurício solicitou que fosse lido o ofício encaminhado pelo SIMAE de Joaçaba, Herval d’Oeste e 

Luzerna, endereçado para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 

(SDE) e Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), que posteriormente enviaram para o 

Comitê Rio do Peixe, o qual motivou a criação da Câmara Técnica. Feita a leitura, passou-se a 

discussão do tema. Dionísio Rosset do SIMAE de Capinzal, solicitou a palavra e expôs que o 

SIMAE é uma autarquia pública, independente do SIMAE de Joaçaba, e apontou que eles 

também tem sofrido com a baixa do nível de água do Rio do Peixe nos momentos críticos de 

estiagens, a exemplo da atual em que todos estão passando. Vinícius Constante então solicitou a 

palavra e apontou que as manifestações relatadas dos membros, corroboram com os dados que 

eles tem do monitoramento do Estado, explanando que será necessário promover uma reunião, 

que deverá ser na próxima quarta feria, dia treze de maio de dois mil e vinte, a fim de discutir o 

assunto com a presença dos vários setores envolvidos com base em informações que estão 

sendo produzidas pela SDE e Epagri/Ciram, sobre a situação atual dos recursos hídricos na 

bacia e em específico no rio do Peixe, inclusive com a previsão meteorológica para os próximos 

meses e análise da capacidade de regularização do setor hidrelétrico e impactos dos demais 

usos da água no rio do Peixe. Maurício então se posicionou, solicitando o agendamento da 

reunião, conforme data proposta, a qual deverá acontecer na parte da manhã, com início as oito 

horas e trinta minutos. Dando continuidade, houve a discussão de quais as entidades públicas, 

privadas e usuários deverão ser convidadas. Definiu-se que a mobilização ficará a cargo da 

Ecopef e da SDE. A reunião será virtual e caberá a equipe técnica da Ecopef elaborar os ofícios 

e encaminha-los aos convidados, sendo prioritários os setores mais diretamente envolvidos no 
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conflito. Também se decidiu que a mediação da reunião de quarta-feira será feita pela Secretaria 

Executiva do Meio Ambiente e pela SDE. Finalizando a reunião, o presidente do Comitê Rio do 

Peixe, Andrei Goldbach, agradeceu a presença de todos e o coordenador da Câmara Técnica, 

Sr. Mauricio Perazzoli, deu por encerrada a primeira reunião e eu, Edson Spier, relator da 

Câmara Técnica de Mediação de Conflitos do Comitê Rio do Peixe, lavrei a presente ata que 

será lida e aprovada na próxima reunião.   

 

 

 

 

 
Edson Spier 

Relator da Câmara Técnica 

 

 

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

Data: 13/05/2020 Local: Videoconferência via Google Meet Horário: 08h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA 
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