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MEMÓRIA DE REUNIÃO 

Câmara Técnica para Assuntos Institucionais e Administrativos 

DATA: 10/03/2021 HORÁRIO: 13h30 

LOCAL: Videoconferência pela plataforma Google Meet (https://meet.google.com/fqe-

zkun-mzv) 

PAUTA 

1. Análise da minuta de resolução que cria a Câmara Técnica de Crise Hídrica; 

2. Panorama do processo eleitoral 2021-2023; 

3. Atualização do Plano de Capacitação (maio-2021); 

4. Renovação dos comodatos das salas do Comitê; 

5. Assuntos Gerais. 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

Aos dez dias do mês de março 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, para 

realização da reunião. Dando início à reunião, o presidente do Comitê Peixe, Andrei 

Goldbach, deu as boas-vindas a todos os presentes e apresentou a pauta a ser tratada. No 

primeiro item da pauta, Andrei explicou que será proposta a criação de uma Câmara 

Técnica de Crise Hídrica na próxima assembleia geral ordinária, visando preparar o 

Comitê para atuar em situações de escassez hídrica. Na sequência, convidou a assessora 

técnica da Ecopef, Laís Bruna Verona, para fazer a leitura da minuta elaborada pela 

assessoria jurídica da Ecopef da resolução que cria a Câmara Técnica. Após a leitura, o 

presidente Andrei releu o Art. 13 da resolução, e questionou se, pelo fato de a Câmara 

Técnica ser subordinada ao Comitê, ou seja, ter que reportar e submeter à aprovação suas 

deliberações e pareceres, as ações não serão prejudicadas em virtude de a assembleia se 

reunir ordinariamente suas vezes por ano. Após discussões, o representante do CREA, Sr. 

Valdir Schneider, enfatizou que o Comitê poderá convocar Assembleia Geral 

Extraordinária para tratar de assuntos que venham a surgir com urgência, podendo as 

deliberações da Câmara Técnica serem tratadas neste tipo de reunião. Por fim o membro 

do CrBio 03, Sr. Edson Spier, sugeriu que o texto do artigo tratado seja levado para a 

assessoria jurídica da Ecopef para análise. Na sequência, o presidente do Comitê colocou 

em discussão o artigo 2º da minuta da resolução. Definiu-se que a Câmara Técnica será 

composta por no mínimo quatro representantes, sendo obrigatoriamente um membro da 

diretoria, e um de cada segmento que compõe o Comitê: usuários de água, população da 

bacia e órgãos da administração federal e estadual. Para finalizar a discussão sobre o 

primeiro item de pauta, os presentes definiram que os nomes que irão compor a Câmara 

Técnica serão apontados no dia da realização da assembleia geral ordinária, abrindo 

espaço para que todos aqueles que tenham interesse possam se manifestar. No item de 

pauta seguinte, referente ao panorama do processo eleitoral, o presidente Andrei passou a 

palavra para o Presidente da Comissão Eleitoral, Sr. Edson Spier, o qual apresentou um 

relato das ações realizadas até aquele momento frente à condução do processo eleitoral. 
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Destacou que as inscrições das chapas foram abertas no dia doze de novembro de dois mil 

e vinte e se encerraram no dia três de março de dois mil e vinte e um, havendo a inscrição 

de apenas uma chapa. Explicou que foi feita a publicação das chapas homologadas no site 

SIRHESC no dia quatro de março e a partir deste mesmo dia, abriu-se o período para 

recursos. O prazo para recursos encerrou-se no dia nove de março, não havendo solicitação 

de nenhuma chapa. Enfatizou que a eleição será realizada no dia dezoito de março, durante 

a assembleia e no dia seguinte será feita a homologação do resultado no portal SIRHESC. 

Dando sequência na reunião, o presidente Andrei apresentou o item três da pauta, que 

tratou sobre a atualização do plano de capacitação. Apresentou os cursos já realizados no 

respectivo plano, sendo eles: 1) Outorga de Direito de Uso da Água – Procedimentos para 

concessão; 2) Pagamento por Serviços Ambientais - Experiências; 3) Sistemas de 

aproveitamento de água de chuva – Cisternas; 4) Planos de Recursos Hídricos (XIII Fórum 

do Comitê Rio do Peixe); 5) Cadastro de Usuários e Outorga de Uso da água (que não 

estava previsto no plano de capacitação); 6) Água e Gênero – Governança, Comunicação 

e Participação das Mulheres na Gestão de Recursos Hídricos em Santa Catarina. O 

presidente ainda apresentou aos membros a sugestão de incluir mais uma ou duas 

capacitações no plano, dando como opções “Marco regulatório do Saneamento” e “Comitê 

de Bacia Hidrográfica, o que é e o que faz? ”. A Sra. Maira, suplente do CrBio 03, destacou 

que seria importante realizar a capacitação referente ao “Marco regulatório do 

Saneamento”, devido à temática estar em alta no momento e interessar diretamente o 

Comitê. Os senhores Valdir Schneider e Edson Spier, manifestaram-se a favor da 

realização deste curso. Na sequência, o Sr. Eduarno Briese Neujahr enfatizou que o curso 

sobre Comitê de Bacia o que é e o que faz? seria muito importante para aqueles membros 

que ingressaram no Comitê a pouco tempo. O presidente do Comitê concordou e enfatizou 

que nada impede de ambos serem realizados. Acordou-se então, entre todos os presentes 

a inclusão dos dois cursos no plano de capacitação. Dando seguimento à reunião, o 

secretário executivo do Comitê Peixe, Sr. Ricardo Marcelo de Menezes foi convidado para 

abordar sobre o quarto item de pauta. Ricardo explanou aos presentes que a UNOESC 

firmou um acordo de cooperação com a ECOPEF, cedendo duas salas para funcionamento 

da secretaria executiva do Comitê até o ano de dois mil e vinte e três. Desta forma, o 

Comitê terá um espaço disponível em Videira e outro em Joaçaba para atender ao público. 

Dentro dos assuntos gerais foi apresentado o ofício recebido pela empresa Desenvolver 

Engenharia e Meio Ambiente, que trata sobre a solicitação do levantamento de áreas de 

proteção permanente no rio do peixe. Ainda em assuntos gerais, foram apresentados e 

divulgados o calendário de eventos alusivos ao mês da água na bacia do rio do peixe e o 

calendário de reuniões do Comitê Peixe. Finalizando a reunião, o presidente Andrei 

Goldbach agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da diretoria e da 

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 
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presidente do Comitê, Sr. Andrei Goldbach e pelo relator da Câmara Técnica, Sr. Edson 

Fernando Spier. 
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ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA 
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