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MEMÓRIA DE REUNIÃO 
Câmara Técnica para Assuntos Institucionais e Administrativos 

DATA: 09/02/2021 HORÁRIO: 13h30 

LOCAL: Videoconferência pela plataforma Google Meet 
(Link:https://meet.google.com/mop-stto-xpx) 

LINK DE GRAVAÇÃO: https://drive.google.com/file/d/1X_9kYL3gks-n5JVZWBRrdqigz67oYvcS/view?usp=sharing  

PAUTA 

1. Apresentação da nova coordenadora técnica da entidade executiva Ecopef; 
2. Definição da pauta da 1ª Assembleia Geral Ordinária de 2021; 
3. Preparação Semana da Água 2021; 
4. Plano de Capacitação (maio/2021); 
5. Mobilização Prefeituras e Câmaras de Vereadores; 
6. Definição do Calendário de Reuniões 2020; 
7. Protocolo de Monitoramento da Governança das Águas; 
8. Assuntos Gerais. 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, via videoconferência realizada 
pela ferramenta Google Meet, reuniram-se os membros da Câmara Técnica para Assuntos 
Institucionais e Administrativos e da diretoria do Comitê Peixe listados no Anexo I. Dando 
início à reunião, o presidente do Comitê Peixe, Sr. Andrei Goldbach, deu as boas-vindas 
a todos os presentes e apresentou a pauta a ser tratada. Tratando do primeiro item, o 
Presidente anunciou aos demais membros a nova coordenadora técnica da Ecopef, Sra. 
Aline Schuck Rech, convidando-a para se apresentar aos demais presentes. Após, o 
presidente Andrei passou a palavra para a assessora técnica da Ecopef, Laís Bruna Verona, 
para conduzir a definição da pauta da primeira assembleia geral ordinária. Acordou-se que 
serão tratados os seguintes assuntos: 1) aprovação da ata da assembleia geral ordinária de 
doze de novembro de dois mil e vinte, cuja leitura será solicitada dispensa, em virtude do 
envio prévio; 2) aprovação da resolução que cria a Câmara Técnica de Crise Hídrica; 3) 
abertura do processo eleitoral e; 4) assuntos gerais. Após foi discutido a preparação da 
semana da água, que possui seis eventos previstos, sendo eles: Evento “Água e Gênero”, 
no dia oito de março de dois mil e vinte e um; Assembleia Geral Ordinária por meio de 
videoconferência no dia dezoito de março de dois mil e vinte e um; Outdoors/busdoors 
pela prefeitura de Capinzal, e em negociação com a Prefeitura de Caçador e com a empresa 
Valpasa; Curso Balanço Hídrico, com data a definir e, por fim, evento em parceria com 
Unoesc Videira relacionado à outorga de direito de uso da água. No item três, referente a 
preparação da semana da água do ano de dois mil e vinte e um, acordou-se que será feito 
um primeiro contato por e-mail, depois por telefone e por fim, envio de carta convite. Na 
sequência, o item quatro tratou sobre o plano de capacitação. Confirmou-se a promoção 
do curso com a temática “Água e Gênero – Governança, comunicação e participação das 
mulheres na Gestão de Recursos Hídricos em SC”, por meio de videoconferência no dia 
oito de março de dois mil e vinte e um.Em contrapartida, a assessora técnica da Ecopef, 
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Laís Verona, afirmou que devido às dificuldades de se definir uma metodologia 
consistente, o curso sobre Balanço Hídrico simplificado em propriedade rurais, por meio 
de videoconferência, está sem data prevista, e muito provavelmente não será realizado no 
mês de março. Por fim, colocou-se em debate a realização da Visita técnica ao Sistema de 
abastecimento de água e tratamento de esgoto. Em virtude da pandemia da Covid-19, 
todos os presentes concordaram tardar a realização da saída de campo para o mês de abril, 
se possível.. No item cinco, o presidente destacou que é de intenção do Comitê fazer uma 
aproximação com as Prefeituras e Câmaras de Vereadores dos municípios que compõem 
a bacia, visando apresentar os trabalhos do Comitê e futuramente desenvolver ações 
conjuntas. Diante disso, Andrei solicitou aos presentes que se voluntariassem para auxiliar 
nas conversações com as entidades municipais. Valdir Schneider, representante do 
CREA/SC solicitou a palavra para sugerir que ao invés de se realizar o contato individual 
com cada Prefeitura e Câmaras de Vereadores, fosse feito contato com as associações de 
municípios para que o Comitê fizesse uma apresentação em uma das reuniões dessas 
entidades, uma vez que reúnem diversos municípios. A manifestação foi aceita por todos 
os presentes. O Sr. Valdir Schneider se comprometeu em fazer contato com a Associação 
dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe – AMARP, o Sr. Dionísio Rosset, do 
SIMAE Capinzal e Ouro se responsabilizou por contatar a Associação dos Municípios do 
Meio Oeste Catarinense – AMMOC e o Sr. Maurício Perazzoli, vice-presidente do 
Comitê, se comprometeu em contatar a Associação dos Municípios do Planalto Sul de 
Santa Catarina – AMPLASC. Ademais, o Sr. Andrei Goldbach sugeriu que, de qualquer 
maneira, os presentes se voluntariassem para estar fazendo a divulgação do Comitê nos 
municípios após as reuniões das associações. Desta forma, o Sr. Ricardo Marcelo de 
Menezes e o Sr. Francisco Hugen se dispuseram a fazer a divulgação nos municípios de 
Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna; o Sr. Andrei Goldbach, Sr. Valdir Schneider e Sr. 
Tiago Rech no município de Videira; o Sr. Roger Francisco de Campos nos municípios 
de Caçador e Pinheiro Preto; o Sr. Maurício Perazzoli no município de Fraiburgo; Sr. 
Edson Fernando Spir, Sr. Dionísio Rosset e Sra. Elaine Dávila (a ser convidada) nos 
municípios de Capinzal, Ouro, Piratuba, Ipira e Zortéa; Sr. Charles Seidel no município 
de Rio das Antas; Sra. Carla Suntti no município de Calmon e; Sr. Eduardo Briese Neujahr 
no município de Campos Novos. Definiu-se também que a equipe técnica da Ecopef será 
responsável pela elaboração de uma apresentação padrão, que deverá ser utilizada por 
todos. Na sequência, discutiu-se o item seis da pauta, referente a proposta de datas para as 
reuniões de dois mil e vinte e um, sendo que ficou definida a realização da primeira 
assembleia geral ordinária no dia dezoito de março de dois mil e vinte e um e a segunda 
no dia onze de novembro de dois mil e vinte e um. Referente as reuniões das Câmaras 
Técnicas, com base nas discussões realizadas na última reunião de dois mil e vinte, a 
assessora técnica da Ecopef, Laís, apresentou proposições de datas para as reuniões da 
diretoria e da Câmara Técnica para Assuntos Institucionais e Administrativos em dois mil 
e vinte e um, sendo elas: dez de março, nove de junho, oito de setembro e vinte e seis de 
outubro. Os presentes aprovaram o calendário de reuniões. Após o presidente passou a 
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palavra para o secretário executivo Ricardo Menezes, para tratar sobre o protocolo de 
monitoramento da governança das águas. Menezes destacou que foi recebido um 
documento com pedido para aquisição de um protocolo de segurança da água, qual foi 
recomendado pelo fórum nacional de comitês de bacias hidrográficas, solicitando várias 
ações do comitê, porém, o secretário pensa na não adesão do protocolo, pois é uma grande 
complexidade para esse tipo de ação para o comitê realizar. Os demais presentes 
concordaram com a não adesão. Ainda, o representante do CrBio 3, Edson Spier, solicitou 
que seja feito um novo posicionamento referente a esse protocolo por parte da assessoria 
jurídica da Ecopef. Nos assuntos gerais, a assessora técnica Laís explanou aos presentes 
que no dia dezoito de fevereiro será realizada uma reunião entre os Comitês do Oeste, a 
Ecopef e a SDE, com o objetivo de o órgão gestor explanar sobre o futuro das entidades 
executivas, se haverá termo aditivo do contrato ou se haverá uma nova modalidade de 
entidade até maio de dois mil e vinte e um, quando se encerra o contrato da Ecopef. 
Destacou que é de extrema importância a participação da diretoria do Comitê, afim de que 
se possa endossar a importância de haver continuidade do trabalho das entidades 
executivas na assessoria dos Comitês. Na sequência, o presidente Andrei reforçou que na 
assembleia geral ordinária de doze de novembro de dois mil e vinte foi aberto o processo 
eleitoral para presidente; vice-presidente e secretário executivo, cujas inscrições ficarão 
abertas até o dia três de março e a eleição acontecerána Assembleia Geral Ordinária no 
dia dezoito de março de dois mil e vinte e um. A assessora técnica Laís ainda lembrou a 
todos que o edital da eleição e toda a documentação necessária para a inscrição nas chapas 
estão disponíveis no SIRHESC, na aba do Comitê Peixe. Finalizando a reunião, o 
presidente Andrei Goldbach agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a primeira 
reunião da diretoria e Câmara Técnica para Assuntos Institucionais e Administrativos do 
ano de dois mil e vinte e um. 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, pelo presidente do Comitê, Sr. Andrei Goldbach e pelo relator da Câmara 
Técnica, Sr. Edson Fernando Spier. 
 
 
 
 
       Andrei Goldbach                      Edson Fernando Spier                      Alana Nora 
            Presidente                                       Relator                         Auxiliar Administrativa 
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ANEXO 1 – LISTA DE PRESENÇA 

Participants Joined Left Duration 

Alana Nora 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Aline Schuck 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Andréa Tozzo Marafon 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Apresentação (Você) 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Camila Rebelatto 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Carla Suntti 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Charles Seidel 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Dionisio 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Ecopef Ecopef 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Ecopef Ecopef 
(Você) 

9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

edson fernando spier 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Eduardo Briese Neujahr 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Francisco Alexandre Hugen 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Maira Aparecida Dalavequia 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Mauricio Perazzoli 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Prof. Andrei Goldbach 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

ricardo marcelo de menezes 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Roger Francisco de Campos 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Tiago Borga 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Tiago Rech 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

Valdir Pedro Schneider 9/2/2021 13:27:37 9/2/2021 13:27:38 00:00:01 

 


