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REUNIÃO DA COMISSÃO CONSULTIVA DO  

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE 

DATA: 02/06/2020 HORÁRIO: 14h30  

LOCAL: Videoconferência Google Meet (Link:https://meet.google.com/ywz-ixwy-hyx ) 

PARTICIPANTES: Anexo 1 – Lista de Presença 

PAUTA 

1. Apresentação e considerações sobre a Nota Técnica Conjunta SDE/SEMA/DRHS nº 
006/2020; 
2. Encaminhamentos para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; 

2.1 Editais; 
2.2 Metodologia de Condução; 
2.3 Assembleias Setoriais Públicas: Edital e agendamento; 

3. Relato de atividades da Câmara Técnica de Mediação de Conflitos e análise de 
parecer; 
4. Análise do processo de preenchimento da vaga de secretário executivo; 
5. Proposta de capacitações online; 
6. Assuntos Gerais. 

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 Comissão Consultiva do Comitê 

Rio do Peixe para realização da reunião da comissão consultiva. 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, engenheira sanitarista e ambiental Laís Bruna Verona, para 

apresentação da nota técnica conjunta: SDE/SEMA/DRHS Nº 006/2020, a qual traz 

orientações acerca das realizações de modo remoto por videoconferência das 

assembleias gerais e assembleias setoriais públicas de todos os Comitês do Estado de 

Santa Catarina, a qual é de grande valia durante a emergência de saúde pública 

vivenciada em escala mundial. Laís destacou que a nota técnica possibilita a realização 

de Assembleias Gerais de modo remoto, inclusive a tomada de decisões e realização de 

processos eleitorais e de renovação de membros (Assembleias Setoriais Públicas).  

Apresentou também as formas de votações, que podem ser por meio de votação aberta 

ou fechada. A votação aberta é possível por meio do chat da videoconferência ou 

manifestação em áudio, possibilitando a conferência dos votos e registro em ata. Já as 

votações fechadas podem ocorrer por meio de formulário online ou e-mail, porém, 

enfatizou que este formato de votação se enquadra em casos de eleição, o que não se 

aplica ao Comitê Rio do Peixe em 2020. Laís ainda explicou como ocorrerá o controle de 

presença e o protocolo geral para a realização das assembleias. Na sequência, colocou-

se em discussão a definição da data e horários para as assembleias gerais extraordinária 

e ordinária que foram adiadas em virtude da pandemia. Em acordo comum, os membros 

da Comissão Consultiva definiram a data de 07 de julho de 2020 para a realização das 
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assembleias, e mantiveram os horários previstos anteriormente, sendo a assembleia 

extraordinária às 13h15min e a assembleia ordinária às 14h30min. Definidos os horários, 

Laís apresentou a minuta da pauta da assembleia ordinária e todos os membros foram 

de acordo. Em seguida, tratou-se sobre a execução das assembleias setoriais públicas 

(ASP), previstas na Resolução do Conselho Estadual nº 19/2017, que trata sobre a 

renovação das entidades-membros dos Comitês de Bacia. Foi apresentado o protocolo 

de realização das ASP’s, desde o seu lançamento até a sua realização. Convidado a 

relatar a experiência da Ecopef frente às ASPs dos Comitês do Rio das Antas e dos Rios 

Chapecó e Irani, Vilmar Comassetto, coordenador técnico, relatou que a escolha das 

organizações membros neste formato de assembleia é feita pelos próprios 

representantes, através de reuniões divididas entre os três segmentos que compõem o 

Comitê. Feita a explanação sobre o protocolo, solicitou-se aos membros a definição da 

data para a realização das assembleias setoriais públicas. Definiu-se a data de 01 de 

outubro de 2020, para a realização da assembleia setorial pública do segmento “órgãos 

do governo estadual e federal” às 08h30min e do segmento “usuários de água” às 

13h30min. A ASP do segmento “população da bacia” ficou definida para o dia 02 de 

outubro de 2020, às 08h30min, sendo todas realizadas de forma remota, por meio de 

videoconferência. Na sequência, Maurício Perazzolli fez uma breve explanação referente 

ao conflito pelo uso da água do Rio do Peixe entre o SIMAE e os empreendimentos 

hidrelétricos à montante, relativo à redução da vazão do rio e consequentemente, do 

nível de água disponível para captação, que acabou dificultando o abastecimento público 

dos municípios de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna. Finalizou destacando que duas 

reuniões já foram realizadas e acordos prévios já foram tomados. Na sequência discutiu-

se o calendário das capacitações para o ano de 2020. Laís fez a apresentação de uma 

pesquisa realizada com os membros no início do ano sobre os possíveis temas para 

capacitações. Com base nessa pesquisa, elaborou-se uma proposta de agenda de 

capacitações para o ano de 2020, sugerindo-se as seguintes temáticas e datas: Outorga 

de Direito de Uso da Água: Procedimentos para concessão em 16 de junho de 2020; 

Pagamento por Serviços Ambientais – PSA em 02 de julho de 2020; Manejo e 

Manutenção de Cisternas em 14 de julho de 2020; Agência de Água, Entidade 

Delegatária e Entidade Executiva em 26 de agosto de 2020 durante o Fórum Catarinense 

de Comitês de Bacias Hidrográficas e; Plano de Recursos Hídricos em 15 de outubro de 

2020, durante o XIII Fórum do Comitê Rio do Peixe. Sugeriu-se ainda que se faça uma 

visita técnica ou saída de campo para contemplar as temáticas “água e saneamento” e 

“Água e energia”, conforme demanda destacada pelos membros. Por fim, abordou-se a 

possibilidade da realização de uma visita técnica dos quatro Comitês do Oeste de SC e 

da entidade executiva aos Comitês Estaduais e Interestaduais dos Estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo, buscando firmar a troca de experiência entre as entidades. Todos 

os membros da comissão consultiva e da diretoria concordaram com o calendário de 

capacitações. Já se encaminhando para a parte final da reunião, a técnica Laís 

apresentou os materiais que estão sendo confeccionados para o Comitê, sendo eles: um 

folder sobre Outorga de Direito de Uso da Água e três banners dos mapas da bacia 
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hidrográfica. Laís propôs a confecção de quinhentas unidades do folder e nove unidades 

de banners, sendo três de cada modelo. A proposta foi aceita pelos presentes. 

Finalizando a reunião, o presidente Andrei Goldbach agradeceu a presença de todos e 

deu por encerrada a segunda 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 após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelo 

presidente do Comitê Rio do Peixe. 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREI GOLDBACH 

Presidente Comitê Rio do Peixe 

 

 

 

 

 

ALANA NORA 

Auxiliar Administrativa Ecopef 
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ANEXO 1 – LISTA DE PRESENÇA 
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