
COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO DO PEIXE E BACIAS CONTÍGUAS 

_________________________________________________________ 

 

Rua Getúlio Vargas, nº 2125, Bairro Flor da Serra - 89.600-00, Joaçaba – SC 
(49) 9 9815-1021 / comite.peixe@gmail.com 

facebook.com/ComiteRioDoPeixe 
www.aguas.sc.gov.br / www.cbhriodopeixe.com.br 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

Câmara Técnica para Assuntos Institucionais e Administrativos 

DATA: 08/12/2021 HORÁRIO: 14h00 

LOCAL: Videoconferência Google Meet (www.meet.google.com/oiz-ymyh-kqx)  

LINK DA GRAVAÇÃO: https://drive.google.com/file/d/1HSLh8MiC-iXVMpbGdZmvUtuKpXfgrwyb/view?usp=sharing  

PAUTA 

 Definição das regras de funcionamento e calendário de reuniões da câmara técnica 

para assuntos institucionais e administrativos; 

 Encaminhamentos para a semana da água 2021; 

 Curso Balanço Hídrico; 

 Demanda capacitação Cadastro/Outorga – Dezembro/2020; 

 Assuntos Gerais. 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, via videoconferência realizada pela 

ferramenta Google Meet, reuniram-se os membros da Diretoria e da Câmara Técnica para 

Assuntos Institucionais e Administrativos do Comitê Peixe para realização da última reunião 

do ano. Dando início à reunião, o presidente do Comitê Peixe, Sr. Andrei Goldbach, deu as 

boas-vindas a todos os presentes apresentando a pauta a ser tratada. No primeiro item em 

discussão, Andrei explicou que a Câmara Técnica para Assuntos Institucionais e 

Administrativos possui alguns requisitos de funcionamento, previstos na sua resolução de 

criação, que precisam ser discutidos na primeira reunião do respectivo grupo. Dentre eles, a 

escolha de um coordenador e um relator para a Câmara Técnica. Diante disso, o presidente 

Andrei solicitou aos presentes que se voluntariassem para ocupar os referidos cargos. O Sr. 

Dionísio Alzir Rosset, representante do SIMAE Capinzal e Ouro se colocou a disposição para 

atuar na coordenação e o Sr. Edson Fernando Spier, representante do CrBio 03 se colocou à 

disposição para atuar como relator da Câmara Técnica. Todos os demais membros 

concordaram com as definições. Na sequência, o presidente do Comitê, Andrei Goldbach, 

solicitou aos presentes que sugerissem a periodicidade das reuniões, para que fosse definido 

o calendário dos encontros do grupo. O secretário executivo do Comitê, Sr. Ricardo Marcelo 

de Menezes se manifestou sugerindo que que as reuniões acontessam trimestralmente, 

sempre na segunda semana de cada mês, mais especificamente nas quartas-feiras. Havendo 

a concordância dos demais membros com a sugestão do Sr. Ricardo, definiu-se a realização 

das reuniões nos meses de março; junho; setembro e novembro, ficando a primeira reunião 

do ano de dois mil e vinte e um para o dia dez de março. O seguinte item de pauta tratou 

sobre o encaminhamento da semana da água no ano de dois mil e vinte e um. Andrei explicou 

que está programada uma visita técnica em um sistema de abastecimento de água e tratamento 

de esgoto, caso haja condições sanitárias em virtude da pandemia; um curso sobre Água e 

Gênero: Governança, Comunicação e Participação das Mulheres na Gestão de Recursos 

Hídricos em Santa Catarina, no dia oito de março, alusivo ao dia internacional da mulher e; 

a Assembleia Geral Ordinária do Comitê Peixe, onde ocorrerá também a eleição da nova 

direitoria. Na sequência, o presidente convidou a assessora técnica da Ecopef, Laís, para 

apresentar as propostas de eventos a serem incluídas no calendário do mês da água. Laís 

iniciou destacando a proposta de realização de um evento regional em parceria com os demais 

Comitês do Oeste, para tratar sobre a questão da crise hídrica, uma vez que o tema está em 

alta na região. Além deste evento, Laís destacou que está previsto um curso de capacitação 
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sobre balanço hídrico simplificado em propriedades rurais. Em seguida, o presidente do 

Comitê pediu aos presentes que se manifestassem a favor ou contra as propostas 

apresentadas. O representante do CrBio 03, Edson Spier se manifestou positivamente quanto 

à realização dos eventos, enfatizando que a realização deles é muito importante, inclusive 

para dar maior visibilidade ao Comitê e possibilitar o firmamento de parcerias com os agentes 

estratégicos da bacia. Os demais membros se manifestaram via chat em concordância com a 

realização da programação. Dando continuidade, Laís apresentou os encaminhamentos que 

já foram dados para a realização da semana da água. Na sequência solicitou aos membros 

que dessem sugestões de articulação e mobilização das entidades da bacia para que estas 

possam integrar o calendário de eventos do mês da água. O Sr. Maurício Perazzoli, vice-

presidente do Comitê sugeriu que seja enviada uma carta convite às entidades da bacia, 

convidando-as para divulgar suas ações, atividades ou eventos no calendário do Comitê. A 

sugestão foi aceita por todos. Seguindo a pauta, o presidente do Comitê, Sr. Andrei Goldbach, 

destacou a necessidade de se alterar a data de realização do curso sobre balanço hídrico 

simplificado em propriedades rurais, previsto para o mês de dezembro de dois mil e vinte, 

em virtude dos trabalhos de campo para definição da metodologia. Explicou que os 

profissionais envolvidos no desenvolvimento da metodologia ainda estão trabalhando em 

campo para comprovar a efetividade do método e por isso necessitam de mais tempo para o 

pleno desenvolvimento. Diante disso, a sugestão é que se realize o curso no mês de março de 

dois mil e vinte e um, incluindo o curso como um evento do mês da água também. Todos os 

membros presentes concordaram com a proposta ofertada. O presidente deu sequência na 

pauta, convidando a assessora técnica da Ecopef, Laís Bruna Verona, para explanar sobre a 

demanda de realização de novo curso sobre cadastro de usuários e outorga de uso da água. 

Laís explicou que nos últimos meses tem recebido inúmeros questionamentos acerca da 

solicitação de outorga, por representantes de cooperativas e bancos, além de técnicos e 

produtores rurais. Diante disso, e visando capacitar tanto os agentes financeiros de crédito 

rural quanto os produtores e técnicos que elaboram os projetos e administram os processos 

de outorga, Laís sugeriu que se realize nova capacitação sobre esta temática em parceria com 

os demais Comitês do Oeste e com a SDE. O Secretário Executivo do Comitê, Sr. Ricardo 

Marcelo de Menezes questionou se os agentes financeiros estariam cobrando a outorga dos 

produtores para liberação de crédito rural ou financiamentos/investimentos. Laís respondeu 

que os bancos estão solicitando o cadastro de usuário de água dos produtores e em alguns 

casos específicos estão cobrando o protocolo de requerimento de outorga, entretanto, os 

próprios agentes têm muitas dúvidas sobre a documentação a ser cobrada, e esta capacitação 

serviria justamente para esclarecer as dúvidas e alinhar, junto à SDE, qual a documentação 

correta a ser cobrada pelos bancos e cooperativas. Edson Spier, representante do CrBio 03, 

complementou enfatizando que, se há demanda por esclarecimentos quanto à outorga, seria 

interessante realizar a capacitação. Os demais presentes concordaram com a realização do 

curso. Seguindo para os últimos temas a serem abordados, o presidente do Comitê fez um 

breve relato sobre a sua participação no ENCOB, que neste ano foi realziado de forma virtual 

e contou com a participação de representantes dos Comitês do Brasil inteiro. Finalizou 

destacando que o ENCOB de dois mil e vinte e um será realizado em Curitiba, se houverem 

condições sanitárias em virtude da pandemia. Ainda dentro dos assuntos gerais, o secretário 

executivo do Comitê, Ricardo Marcelo de Menezes, convidou os membros para participarem 

da reunião do Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hídricos que acontecerá no dia 

quinze de dezembro de forma virtual, onde serão discutidos diversos assuntos, dentre eles, a 

renovação das organizações-membro dos Comitês e a revisão dos regimentos internos dos 

Comitês. Antes de finalizar a reunião, o Sr. Edson Spier manifestou que seria interessante 
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prever no próximo ano a reibstalação das placas do Comitê, uma vez que algumas estão 

caídas ou danificadas. O Sr. Ricardo Marcelo de Menezes sugeriu que no próximo ano seja 

feito um projeto prevendo a reinstalação dessas placas e seja buscado recurso financeiro junto 

ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Finalizando a reunião, o presidente Andrei 

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

da Câmara Técnica para Assuntos Institucionais e Administrativos do ano de dois mil e vinte. 

Não havendo mais nada a tratar, eu, Laís Bruna Verona, assessora técnica da ECOPEF, lavrei 

a presente ata que após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelo presidente do Comitê, 

Sr. Andrei Goldbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Andrei Goldbach 

Presidente 

Comitê Peixe 

Laís Bruna Verona 

Assessora Técnica 

ECOPEF 

mailto:comite.peixe@gmail.com
http://www.aguas.sc.gov.br/


COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO DO PEIXE E BACIAS CONTÍGUAS 

_________________________________________________________ 

 

Rua Getúlio Vargas, nº 2125, Bairro Flor da Serra - 89.600-00, Joaçaba – SC 
(49) 9 9815-1021 / comite.peixe@gmail.com 

facebook.com/ComiteRioDoPeixe 
www.aguas.sc.gov.br / www.cbhriodopeixe.com.br 

ANEXO 1 – LISTA DE PRESENÇA 
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