
  
 

MOÇÃO Nº 004 DE 05 DE ABRIL DE 2021. 

Manifesta-se ad referendum solicitando a 

execução de forma conjunta das 

capacitações técnicas envolvendo as 

organizações-membro dos Comitês Antas e 

Afluentes do Peperi-guaçu, Chapecó e Irani, 

Jacutinga e Peixe.  

 

OS COMITÊS ANTAS E AFLUENTES DO PEPERI-GUAÇU, CHAPECÓ E IRANI, 

JACUTINGA E PEIXE no uso das competências que lhe são conferidas pela legislação vigente, 

e   

Considerando o assessoramento técnico e administrativo que a entidade executiva ECOPEF 

vem prestando aos comitês de Bacias Hidrográficas do Oeste de Santa Catarina (Comitês: Antas 

e Afluentes do Peperi-guaçu, Chapecó e Irani, Jacutinga e Peixe) desde janeiro de 2019; 

Considerando as capacitações previstas no Termo de Colaboração nº005/2018, firmado entre a 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE e a entidade executiva 

ECOPEF, direcionada às organizações-membro dos respectivos Comitês e público da área de 

abrangência;  

Considerando as orientações contidas na Nota Técnica CERH/SDE/SEMA/DRHS nº 06/2020, 

onde cita-se as Resoluções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH nº 19 e 38 e a    

Nota Técnica SDE/SEMA/DRHS nº 003/2020, que versam sobre as atividades das entidades 

executivas durante o período de pandemia, bem como a organização, funcionamento, 

participação e realização das atividades por videoconferência; 

Considerando que o formato de execução das capacitações técnicas por meio de 

videoconferência oportunizou a ampliação da participação de representantes das organizações-

membro e do público externo;  

Considerando que os temas abordados nas capacitações técnicas são convergentes e comuns 

aos respectivos Comitês e territórios, sendo os mesmos endossados pelos planos de capacitação 

aprovados nas assembleias gerais; 

Considerando, que a continuidade da realização das capacitações técnicas de forma conjunta, 

entre os quatro Comitês da Região Oeste foram solicitadas pelos próprios representantes das 

organizações-membro, manifestados estes, em assembleia e reunião de diretoria; 



  
Considerando o histórico de participação do público nas capacitações técnicas até então 

realizadas por videoconferência, comprova-se a crescente e massiva participação e interação de 

representantes das organizações-membro e/ou participantes residentes na área de abrangência 

e atuação dos Comitês de Bacia, sendo este, o objeto e foco central para efetiva realização.  

Considerando a oportunidade que as capacitações por videoconferência deram para a 

participação e interação do público entre os diferentes territórios dos Comitês Antas e Afluentes 

do Peperi-guaçu, Chapecó e Irani, Jacutinga e Peixe, o que possibilitou também, que a mesmas 

passassem a ser gravadas e disponibilizadas por meio de redes sociais para as organizações-

membro e outros;  

Considerando a comprovada eficiência da realização das capacitações por videoconferência, 

levando em consideração o prazo e calendário para mobilização e realização das capacitações 

previstas para o corrente ano, bem como a vinculação das mesmas no informativo a ser 

publicado no mês de maio;    

Considerando que as capacitações técnicas envolverão também a participação de palestrantes 

externos, compreendidos por meio de parceria e articulação institucional, otimizando assim, a 

adesão e o tempo, e ampliando as discussões entre os Comitês de Bacia envolvidos e público 

interessado.   

 

RESOLVE apresentar ad referendum esta MOÇÃO ao Secretário de Estado do 

Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina (SDE) Sr. Luciano José Buligon, 

para solicitar: 

 

1. “Que sejam validadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável – SDE, a realização das capacitações técnicas de forma conjunta para 

os Comitês Antas e Afluentes do Peperi-guaçu, Chapecó e Irani, Jacutinga e Peixe, 

previstas para a execução por videoconferência pela Entidade Executiva ECOPEF, 

de comprovada consonância com os planos de capacitação aprovados pelos 

Comitês”.  

 

 

 

 

 

                                                              

ANDERSON CLAYTON RHODEN 

Presidente do Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu 



  
 

 

 

 

CLENOIR A. SOARES 

Presidente do Comitê Chapecó e Irani 

 

 

 

 
JANIEL GIRON 

Presidente do Comitê Jacutinga 

 

 

 

 

 

 

 

MAURÍCIO PERAZZOLI  

Presidente do Comitê Peixe 

 

 

 

 

 

 

 

 


