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ÁGUASÁGUAS
INFORMATIVO DAS

Esta é a décima quinta edição do "Informativo das Águas". Esta edição contempla o resumo das
atividades desenvolvidas pelos Comitês do Agrupamento Oeste do Estado de Santa Catarina (Comitê
Antas e Afluentes do Peperi-guaçu, Comitê Chapecó e Irani, Comitê Jacutinga e Comitê Peixe), com

apoio da Entidade Executiva ECOPEF e anuência da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável - SDE, no período de 2019 a 2021. 
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Organizações-membro deliberam na última assembleia do ano
     O Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu realizou a última assembleia do ano no dia 16/11.
Dentre os 12 itens de pauta, o item "Apreciação da Entidade Executiva ECOPEF por parte das
organizações-membro" teve como objetivo relatar todo trabalho executado pela ECOPEF junto ao
Comitê  durante os 3 anos de vigência do contrato junto à SDE. Através de números, registros
documentais, fotográficos e depoimentos dos representantes, a plenária relembrou processos
importantes para o desenvolvimento das atividades do Comitê. Uma nova proposta de contratação das
Entidades Executivas foi o assunto abordado pela SDE durante a reunião.
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Curso abordou o tema águas subterrâneas teve grande número de participantes
       O curso promovido pelo Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu e Entidade Executiva ECOPEF em 19/11, trouxe
o tema "Águas Subterrâneas: Conceito e Gestão" e obteve excelente participação. A temática do curso foi dividida em
três módulos: Módulo I – Conceito de Aquíferos e de Águas Subterrâneas com o palestrante Luciano A. Henning que é
Dr. em Geografia. O Módulo II - Explotação das águas subterrâneas, aspectos construtivos dos poços e fontes de
contaminação por Fábio Luiz Carasek – Biólogo e; Módulo III - Legislação e Gestão das Águas Subterrâneas e
Autorização Prévia de Poços Tubulares Profundos por Gustavo A. Piazza – Dr. em Ciências Ambientais.       

nova sede do comitê junto à uceff EM são miguel do oeste

      Após reunião por videoconferência realizada no dia 09/11, entre o atual presidente do Comitê Antas e Afluentes do
Peperi-guaçu, Anderson Clayton Rhoden, representante da Unidade Central de Educação FAI Faculdades - Uceff, pró-reitora
Alexandra Raffaelli representando o Reitor Leandro Sorgato, a gestora da unidade Uceff em São Miguel do Oeste, Simone
Ruppenthal e a assessora técnica da ECOPEF,  Alessandra Kieling, ficou decidido que a nova sede do Comitê ficará em sala
cedida pela Uceff no prédio da unidade de São Miguel do Oeste, localizada na Rua Santos Dumont, n° 441. A nova sala do
Comitê está situada no segundo andar, sala 6 e o atendimento presencial será através de agendamento pelo e-mail
comiteantas@hotmail.com ou pelo whatsapp com os membros da diretoria.

      Ao findar dos 36 meses de assessoramento da ECOPEF junto ao Comitê, a entidade executiva obteve
a nota de 9,5 em avaliação feita pela diretoria do Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu. Os números
registrados pela assessoria demonstram que a excelente nota é reflexo das 105 ações programadas,
dentre elas, 16 palestras proferidas pelo Comitê em eventos regionais. Outra forma de mensurar o
trabalho é através dos atos administrativos, que são as formalizações das discussões do Comitê através
de documentos. Ao todo, foram 34 resoluções, 65 ofícios enviados, 05 moções e 36 atas.   

     Buscando a gestão descentralizada e participativa ao longo dos três anos de assessoramento da entidade
executiva ECOPEF, o Comitê realizou 09 assembleias e 24 reuniões de diretoria e Câmara Técnica. Além do
trabalho desenvolvido pela ECOPEF, o êxito pode ser conferido no controle do percentual de participação dos
representantes nas reuniões, que obteve a média geral em 72% para os representantes da população da bacia,
91% dos representantes do governo e 66,5% para os representantes dos usuários da água. 

       Para manter os representantes informados, foram elaborados 15 Informativos das Águas durante os anos de 2019, 2020 e
2021. A qualidade deste material pôde ser comprovada através da nota 9,21 atribuída pela secretaria executiva do Comitê.
Além dos informativos, foram publicadas mais de 100 notícias no SIRHESC, além das seis entrevistas em rádio e TV. Já as
capacitações técnicas realizadas tiveram por objetivo tornar os representantes aptos para discutir sobre os recursos hídricos.
Ao todo, o Comitê Antas realizou 15 capacitações no período e obteve como número de participantes (com repetição) 1.323
agentes estratégicos, dentre estes, 84 representantes de organizações-membro do Comitê.

GRANDE NÚMERO DE REUNIÕES E AÇÕES PROGRAMADAS NOS ÚLTIMOS 36 MESES

Aumento no percentual de participação das organizações-membro

REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES-MEMBRO DO COMITÊ CAPACITADOS E INFORMADOS



     Visando a capacitação continuada na gestão de recursos hídricos, o Comitê Chapecó e Irani aprovou e executou
os Planos de Capacitação anuais para membros do colegiado e atores estratégicos da bacia. Desde o início de 2019,
quando a Entidade Executiva ECOPEF assumiu os trabalhos de secretaria executiva, foram realizadas 14
capacitações, abordando diversas temáticas, tais como: Comitê de Bacia, o que é o que faz?; Instrumentos de
Gestão de Recursos Hídricos; Águas Subterrâneas, Cadastro de Usuários e Outorga, Lei das Águas, entre outros
temas de relevância .    
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Panorama das Assembleias Ordinárias do Comitê Chapecó e Irani (2019-2021)

 

     Nos anos de 2019, 2020 e 2021 o Comitê Chapecó e Irani realizou 09 Assembleias Gerais
(ordinárias e extraordinárias), com a presença média de 79% de participação de representantes
das organizações-membro. As reuniões no período do ano de 2019 foram realizadas de maneira
presencial, na sede da EPAGRI em Chapecó e também na UNOCHAPECÓ. Já no ano de 2020 e 2021,
devido às medidas de isolamento social causadas pela Pandemia da COVID-19, as reuniões
ocorreram de maneira on-line. 

Fortalecimento do Comitê Chapecó e Irani por meio da execução de ações programadas
 

     O Comitê Chapecó e Irani realizou ou participou ativamente de 80 ações programadas no período
compreendido de 2019 a 2021, todas estas ações foram validadas pela diretoria e executadas pela
Entidade Executiva ECOPEF em parceria com os membros do Comitê e anuência com a SDE/SC. Entre as
ações de extrema importância, pode-se destacar: Participação no Fórum Catarinense de Comitês de
Bacias Hidrográficas, Encontro Nacional de Comitês de Bacia (ENCOB), Realização das Assembleias
Setoriais Públicas e Participação em Seminários e Feiras Ambientais.

Capacitações continuadas para membros do Comitê Chapecó e Irani discutem principais
temas para a Gestão de Recursos Hídricos na RH2

Plano de Comunicação do Comitê Chapecó e Irani alcança NÚMEROS importantes

Câmaras Técnicas consultivas – Apoio às decisões do Comitê Chapecó e Irani 
     Para subsidiar as decisões do Comitê, é fundamental a existência de Câmaras Técnicas (CT). Diante
disso, no período de 2019 a 2021 foram instituídas 05 CTs no Comitê Chapecó e Irani. No ano de 2019, foi
criada a CT para Avaliação Ambiental Integrada do baixo e médio Chapecó e a CT para revisão do
Regimento Interno do Comitê Chapecó e Irani. Em 2020, criou-se a CT de Crise Hídrica e CT Pró-Comitê do
Rio Uruguai, ambas de caráter permanente. Já em 2021, foi instituída a CT para tratar de assuntos
relacionados ao setor hidrelétrico na RH 2, uma vez que o Comitê é frequentemente demandado para
posicionar-se quanto a estudos e empreendimentos do setor hidrelétrico. 

Comitê Chapecó e Irani realiza última Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021
        No dia 17/11, estiveram reunidos os membros da plenária do Comitê Chapecó e Irani, para a realização
da terceira Assembleia Geral do ano de 2021. Estiveram presentes 34 organizações-membro do Comitê,
representando 85% de quórum na reunião. Na oportunidade, foram discutidos 15 itens de pauta, sendo o
ponto de maior destaque a apresentação por parte da SDE, representada pelo Sr. Vinicius Constante, da
nova proposta de modelo de contratação das entidades de apoio executivo aos Comitês Catarinenses. Ainda,
definiu-se o calendário de Assembleias Ordinárias de 2022, optando-se pelo dia 15 de março no 1° semestre
e 08 de novembro no 2° semestre.

     Desde 2019, o Comitê Chapecó e Irani vem lançando o "Informativo das Águas", produzido pela ECOPEF,
apresentando as principais ações desempenhadas no respectivo período. Ainda, para promover a divulgação do
Comitê, foram criadas e mantidas atualizadas as redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp), além da
veiculação periódica de notícias e informações de relevante interesse no SIRHESC (totalizando 123 matérias
publicadas).
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e administrativo a entidade Ecopef. Das
várias definições das reuniões
formalizou-se 33 atas de reuniões e
assembleias, 05 moções, 21 resoluções
e 02 deliberações, contemplando as
decisões e encaminhamentos do
Comitê Jacutinga sobre as mais
diversas temáticas envolvendo a gestão
da água no território.
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    Mais de 1250 participantes, entre membros de Comitês, agentes estratégicos sociais e demais
interessados, participaram dos 13 cursos de capacitações promovidos pelo Comitê Jacutinga e
operacionalizados pela ECOPEF em parceria com a SDE/SC. Com temáticas de relevante interesse como
gestão ambiental, gestão de recursos hídricos, atribuições do Comitê e seus membros, pagamento por
serviços ambientais – PSA, cadastro de usuários de água, outorga, legislação ambiental entre outros
assuntos foram ministrados por diversos palestrantes convidados durante os anos de 2019 a 2021.        
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R E U N I Õ E S  E S T R A T É G I C A S

     Nos anos de 2019, 2020 e 2021 o Comitê Jacutinga realizou 26 reuniões da Diretoria e da
Câmara Técnica Institucional Permanente para Assuntos Institucionais e Administrativos, com a
presença média contabilizada em mais de 85% de participação dos membros. Neste período
também foram realizadas 07 Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, com a
participação média registrada de mais de 80% das entidades-membro.

A Ç Õ E S  E S T R A T É G I C A S  E N V O L V E  P O P U L A Ç Ã O  D A  B A C I A  

    O Comitê Jacutinga realizou ou participou ativamente de 55 ações programadas no período
compreendido de 2019 a 2021, todas estas ações foram validadas pela diretoria e executadas
pela Entidade Executiva ECOPEF em parceria com os membros do Comitê e anuência com a
SDE/SC. Em todas as ações que houveram participação/realização/execução a estimativa é de
que mais de 30.000 pessoas tiveram contato e conhecimento sobre a importância da atuação do
Comitê Jacutinga. 

Mais de 1250 agentes estratégicos capacitados nos 3 últimos anos

Comitê Jacutinga discute importantes pautas durante AGO

     O Comitê Jacutinga realizou no dia 18 de novembro de 2021 a Assembleia Geral Ordinária
(AGO), através de videoconferência. O encontro teve como principais de pauta a Apresentação e
Aprovação ad referendum do Plano de Trabalho, do Plano de Capacitação e do Plano de
Comunicação, ambos referentes ao período de junho a novembro de 2021. O encontro contou
com a participação de mais de 80% das entidades-membros do Comitê Jacutinga.

RealizadaS 5º e 6º edição do Concurso de Fotografias 

      Em 2019 e 2021 foram realizadas a 5ª e 6ª edição do Concurso de Fotografias “Olhares sobre a Água” do
Comitê Jacutinga. Projetos elaborados e executados para o Comitê pela ECOPEF contaram com a anuência da
SDE/SC e nas edições de 2019 houve o patrocínio do Caitá Supermercados e Itá Thermas Resort e Spa, já na
edição 2021 os patrocinadores foram a Copérdia, Itá Thermas Resort e Spa, Sicoob Transcredi e Industria de
Fundidos Concórdia. Nas duas edições houve a participação de mais de 400 pessoas de 11 municípios da bacia.

Grande número de notícias e informações sobre o Comitê Jacutinga

     Desde 2019, o Comitê Jacutinga  vem lançando o "Informativo das Águas", produzido pela ECOPEF,
apresentando as principais ações desempenhadas no respectivo período. Ainda, para promover a divulgação
do Comitê, foram criadas e mantidas atualizadas as redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp), além da
veiculação periódica de notícias e informações de relevante interesse no SIRHESC (totalizando 115 matérias
publicadas).
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     Mais de 1.000 pessoas, entre membros de Comitês, agentes estratégicos e população da bacia,
participaram dos 14 cursos de capacitação promovidos pelo Comitê Peixe e operacionalizados pela
ECOPEF em parceria com a SDE/SC. Na oportunidade, foram tratados temas relacionados à gestão de
recursos hídricos, a exemplo dos instrumentos de gestão das águas, cadastro de usuários e outorga,
pagamento por serviços ambientais, sistemas de aproveitamento de água da chuva, legislação de recursos
hídricos, água e saneamento, entre outros. 
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DISCUSSÕES REALIZADAS EM REUNIÕES ESTRATÉGICAS DO COMITÊ PEIXE

      Durante os anos de 2019, 2020 e 2021, o Comitê Peixe realizou 09 Assembleias Gerais, 16
reuniões da Câmara Técnica Institucional e Administrativa, 05 reuniões da Câmara Técnica de
Mediação de Conflitos, 02 reuniões da Câmara Técnica de Revisão do Regimento Interno e 01 reunião
da Câmara Técnica de Crise Hídrica. Os membros do Comitê Peixe mostraram-se muito proativos no
período, uma vez que a média de participação nessas reuniões foi superior a 78%.

COMITÊ PEIXE REALIZA AÇÕES E OBTÉM IMPORTANTES CONQUISTAS PARA A BACIA

      O Comitê Peixe esteve envolvido em cerca de 60 ações na bacia no período compreendido entre
2019 e 2021. Em todas essas ações em que houve a participação ou realização do Comitê Peixe, com
apoio da Entidade Executiva ECOPEF e da SDE/SC. Destaca-se ainda que neste período o Comitê obteve
conquistas importantes para a gestão dos recursos hídricos da bacia, a exemplo das duas estações de
monitoramento hidrológico instaladas no município de Videira/SC, advindas de compensação ambiental
na bacia hidrográfica. 

MEMBROS E AGENTES ESTRATÉGICOS CAPACITADOS PARA ATUAR NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

RETOMADA E REALIZAÇÃO DE IMPORTANTES PROJETOS DO COMITÊ PEIXE
       Entre os anos de 2019 e 2021, importantes projetos foram retomados e realizados na Bacia do Rio
do Peixe. Destaca-se a retomada e firmamento de parcerias para execução do projeto para revitalização
da nascente do Rio do Peixe e o projeto para restauração das placas instaladas nos divisores de água da
bacia. Além deste, em 2021 o Comitê Peixe em parceria com a Prefeitura de Capinzal, a ECOPEF e a
SDE/SC executaram o projeto dos busdoors, levando mensagens de conscientização ambiental para a
população da bacia. 

ÚLTIMA ASSEMBLEIA GERAL DE 2021 PROMOVE IMPORTANTES DISCUSSÕES

       O Comitê Peixe realizou no dia 11 de novembro de 2021 a última Assembleia Geral Ordinária do
ano, reunindo 70% das organizações-membro para deliberar sobre temas de relevância para a bacia
hidrográfica. Dentre os temas discutidos, destaca-se a apresentação e aprovação do relatório
técnico das atividades, a aprovação de documentos, a apresentação do relatório da Câmara Técnica
Institucional Administrativa e informes sobre o novo modelo das entidades executivas.

PLANO DE COMUNICAÇÃO LEVA INFORMAÇÃO sobre o Comitê PEIXE À POPULAÇÃO

        No período de 2019 a 2021, o Comitê Peixe  lançou 15 edições do "Informativo das Águas", produzido
pela ECOPEF, apresentando as principais ações desempenhadas no período. Ainda, para promover a
divulgação do Comitê, foram criadas e mantidas atualizadas as redes sociais (Facebook, Instagram,
WhatsApp), além da publicação periódica de notícias e informações de relevante interesse no SIRHESC, e
veiculação nos diversos canais de comunicação da região.
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