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          Esta é a décima quarta edição deste informativo que divulga o trabalho desenvolvido pelo Comitê Antas e Afluentes do
Peperi-guaçu, com apoio da entidade executiva ECOPEF. O material foi produzido pela equipe técnica da ECOPEF e faz parte da
série de produtos que devem ser apresentados durante a realização do projeto de assessoramento ao Comitê. 

Plano de Bacia e segurança hídrica foram os temas abordados em
tarde de capacitação

        Foi realizada no dia 29 de abril, a 59ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH. O evento ocorreu de
forma remota, seguindo todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos sanitários.  Dentre os temas tratados durante a reunião
destacamos a Aprovação da Minuta de Resolução CERH nº 49 que trata sobre os Critérios de outorga para o Comitê Antas e Afluentes do
Peperi-guaçu. A Resolução CERH nº 49 legitima os Critérios de outorga para o Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu, único comitê do
Oeste com Plano de Recursos Hídricos atualizado e com critérios de outorga do Uso da Água. 
         Também ocorreu a apresentação do processo de análise dos Regimentos Internos e Aprovações das Minutas de Resolução CERH dos
quatro comitês do Oeste Catarinense. As revisões dos Regimentos Internos ocorreram em 2019 e aprovação no mesmo ano, para Comitê
Antas e Afluentes do Peperi-guaçu e Chapecó e Irani, e em 2020 para os comitês Jacutinga e Peixe.

        Todas as aprovações ocorreram em Assembleias Gerais Extraordinárias
com as mudanças dos Regimentos Internos em consonância as diretrizes à
Resolução nº 19, de 19 de Setembro de 2017 do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos.
        A Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH
é um importante espaço para legitimar as ações desenvolvidas pelos
Comitês de Bacias do Oeste de Santa Catarina, com temas de alta
relevância para a gestão dos recursos hídricos. Segundo a coordenadora
técnica da ECOPEF, Aline Schuck Rech, foi um evento representativo para os
Comitês, que têm trabalhado fortemente mesmo neste período de pandemia
em que muitas atividades ficam comprometidas. De acordo com Aline, a
aprovação do Regimento Interno era esperada há muito tempo. "É o
documento mais importante do Comitê e que rege as definições e ações do
mesmo", explica.

       O curso promovido pelo Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu e
Entidade Executiva Ecopef em 27 de maio, trouxe o tema "Mobilização Social e
o Plano de Recursos Hídricos - estratégias para a gestão das águas".
Representantes de comitês de Santa Catarina e do restante do Brasil, além de
gestores municipais e técnicos assistiram três palestras de forma online com
profissionais com expertise no assunto.
        O Engenheiro Agrônomo Anderson Clayton Rhoden, atual presidente do
Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu, o Hidrólogo Héctor Raúl Muñoz
Espinosa, que atuou como Coordenador Técnico do Plano de Bacia do Comitê
Antas e Afluentes do Peperi-guaçu e José Carlos Virtuoso trouxeram à tona o
documento mais importante para o Comitê de Bacia Hidrográfica: o Plano de
Recursos Hídricos. Abordaram desde o seu planejamento, elaboração até a
concepção do plano com as metas e objetivos a serem alcançados.
        Este curso de capacitação está contemplado no Plano de Capacitações
aprovado na última Assembleia Geral Extraordinária do comitê e tem por
objetivo capacitar os representantes das organizações-membro bem como a
sociedade. Este evento contou com a participação de 78 pessoas, tanto do
extremos oeste como de outros municípios e estados.



 

 

SDE e Ecopef celebram novo
aditivo para Gestão dos

Comitês Oeste de SC

         Desde de 2019, a ECOPEF atua como Entidade Executiva dos
Comitês, Antas e Afluentes do Peperi-guaçu, Chapecó e Irani, Jacutinga e
Peixe. Este assessoramento faz parte do modelo de gestão de Recursos
Hídricos aplicado em Santa Catarina. A ECOPEF, através de assessores
técnicos especializados, atua como uma extensão da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE, junto aos Comitês de
Bacia Hidrográfica. No mês de maio de 2021 foi publicado o quarto
aditivo de renovação do Termo de Colaboração nº 005/2018 de 06
meses, entre a SDE/SC e ECOPEF.
        De acordo com o Presidente da Entidade Executiva ECOPEF, Murilo
Anzanello Nichele “Ao longo dos trabalhos da entidade executiva, foram
inúmeros os resultados e avanços aferidos no âmbito do funcionamento e
atuação dos Comitês de Bacia, destaque para a mobilização e legitimação
de 130 organizações-membro, das esferas públicas e privada, a
realização de 53 capacitações técnicas desenvolvidas de forma presencial
e virtual, compreendendo cerca de 2000 mil participantes, bem como,
inúmeras ações, projetos e eventos que somam mais de 250 atividades ao
longo dos 30 meses. Contudo os trabalhos desenvolvidos pela entidade
oportunizaram a ampliação e amadurecimento das discussões e atuação
dos Comitês de Bacia, fortalecendo e empoderando os mesmos para
efetiva atuação”.  

Comitê participa de eventos presenciais na região e aborda 
Outorga de Uso de Recursos hídricos

      A COVID-19 mudou completamente as nossas vidas. A vacina traz cada dia
mais a esperança para podermos observar uma retomada dos eventos. Com os
cuidados e medidas de segurança que período exige percebemos o retorno
gradual dos eventos presenciais. Algumas organizações já realizaram palestras
nos meses de julho e agosto e o Comitê foi convidado a participar.
      No dia 08 de Julho a Epagri realizou Capacitação Técnica em Licenciamento
Ambiental para Piscicultura. Piscicultores e técnicos puderam comparecer
presencialmente ao Centro de Treinamento da Epagri – Cetresmo- ou então
acessar o evento por videoconferência. 
       A assessora técnica da ECOPEF à serviço do CBH Antas e Afluentes do Peperi-
guaçu, Engenheira Agrônoma Alessandra Kieling representou o comitê e falou
sobre a Outorga de direito de uso de água para a Piscicultura. Também
participaram como palestrantes, Edgar A. Dittmar, do IMA – Instituto do Meio
Ambiente, José Francisco Mora, do Conder Ambiental, Sargento Ricardo Valnei
Alba, da Polícia Militar Ambiental e Jorge de Matos, da Epagri.

Palavra do presidente em comemoração ao aniversário do Comitê Antas e
Afluentes do Peperi-guaçu

     "Há 18 anos foi criado o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio das Antas
com o objetivo de discutir os recursos hídricos na RH01 do Estado de Santa Catarina. Naquela
época, algo desafiador para nós do Extremo Oeste do Estado, longe da Capital, sem recursos e
apoio, todavia, graças a perseverança e coragem de algumas pessoas, o Comitê saiu do papel e
se tornou realidade. Ao longo dos anos muitas pessoas participaram, colaboraram e agregaram
de forma importante para o crescimento do Comitê, representantes das organizações-membro
da sociedade civil, dos usuários de água e do poder público, todos juntos em prol dos recursos
hídricos da região. 
     O Comitê se fortaleceu e se tornou o parlamento das águas da RH01, com participação ativa
e discussão de assuntos preponderantes para o desenvolvimento da região, conquistando
espaço e reconhecimento pelos membros da Sociedade e Estado.
      Todos nós, sociedade civil, usuários de água e poder público, somos o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio das Antas, Bacias Contíguas e Afluentes Catarinenses do Rio Peperi-Guaçu e
fazemos o Comitê funcionar e atuar como verdadeiro parlamento das águas, local democrático,
descentralizado e participativo, atuando com o importante respaldo do poder 
público, da sociedade civil e dos usuários de água. Parabéns ao Comitê pelos 
18 anos de atuação na RH01, que tua missão perpetue e seja efetiva em prol 
dos recursos hídricos e das pessoas do Extremo Oeste Catarinense."

Anderson Clayton Rhoden
Presidente do Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu
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