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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DATA: 07/07/2020 HORÁRIO: 14h30 

LOCAL: Videoconferência via Google Meet: https://meet.google.com/yxe-auyx-dqg 

PARTICIPANTES: Anexo I – Lista de Presença 

DIRETORIA 

NOME FUNÇÃO 

Andrei Goldbach Presidente 

Maurício Perazzoli Vice-presidente/Secretário Executivo 

PAUTA 

 Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do dia 05 de novembro de 2019; 

 Apresentação e aprovação do relatório técnico das atividades do ano de 2019; 

 Apresentação do relatório financeiro das atividades do ano de 2019; 

 Apresentação e aprovação do Plano de Comunicação e Mobilização Social 2020; 

 Apresentação e aprovação do Plano de Capacitação 2020; 

 Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho 2020; 

 Apresentação da metodologia e edital das Assembleias Setoriais Públicas; 

 Processo de preenchimento da vaga de secretário executivo; 

 Análise e aprovação do parecer da Câmara Técnica de Mediação de Conflitos; 

 Assuntos Gerais 

ATA DA ASSEMBLEIA 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, via videoconferência realizada pela 
ferramenta Google Meet (https://meet.google.com/yxe-auyx-dqg), realizou-se a primeira 
Assembleia Geral Ordinária do ano de dois mil e vinte, onde reuniram-se os membros do 
Comitê Rio do Peixe. Devido ao término antecipado da Assembleia Geral Extraordinária 
e mediante verificação de que havia quórum mínimo exigido pelo edital, o presidente do 
Comitê Rio do Peixe, Andrei Goldbach, solicitou aos presentes o início imediato da 
Assembleia Geral Ordinária às quatorze horas e cinco minutos, prevista em edital para 
iniciar às quatorze horas e trinta minutos, solicitação aceita de forma unanime pelos 
membros. Dando início à reunião, o presidente deu as boas-vindas a todos os presentes, 
passando a palavra para a técnica Lais Verona para a leitura do edital de convocação da 
assembleia geral ordinária, o qual foi enviado a todos os membros ainda no mês de junho. 
Conforme auto apresentação dos membros na assembleia geral extraordinária, seguiu-
se o mesmo rito na assembleia geral ordinária sendo que cada membro, individualmente, 
apresentou-se com seu nome e entidade a qual faz parte, registrando-se a presença de 
vinte e duas entidades, confirmando-se o quórum mínimo para o funcionamento da 
assembleia. Após a apresentação, o presidente Andrei deu continuidade à reunião com 
a solicitação de dispensa da leitura da ATA da assembleia geral ordinária do dia cinco de 
novembro de dois mil e dezenove, e na sequência a sua aprovação, visto que a mesma 
foi enviada a todos os membros para leitura prévia. Através do chat da videoconferência, 
dezenove entidades aprovaram a ata da assembleia de cinco de novembro de dois mil e 
dezenove. Seguindo a pauta, a Assessora Técnica da Ecopef, Laís Verona, fez a 
apresentação do relatório técnico das atividades da entidade executiva no primeiro ano 
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de atuação. Destarte, Laís apresentou as atividades do ano de dois mil e dezenove, 
dando destaque aos alcances e cumprimentos das metas estabelecidas nos planos de 
trabalho, capacitação e comunicação. Após, o presidente Sr. Andrei Goldbach colocou o 
relatório técnico de dois mil e dezenove em votação, sendo aprovado por vinte 
organizações-membro. Seguindo, Andrei convidou a técnica administrativa da Ecopef, 
Marciele Bastian, para apresentação do relatório financeiro das atividades da Entidade 
Executiva em dois mil e dezenove. Na sequência da pauta, o presidente Andrei convidou 
a assessora técnica da Ecopef, Laís Verona, para fazer a apresentação dos Plano de 
Comunicação, de Capacitação e de Trabalho do ano de dois mil e vinte e explicou que a 
aprovação dos três seria feita em bloco, ao findar as apresentações. Laís explanou que 
o plano de comunicação segue as mesmas metas do ano anterior, sendo prevista a 
continuidade das ações do ano de dois mil e dezenove Sobre o Plano de Capacitação, 
novamente a meta consiste na organização de cinco cursos. Para tanto, foram previstas 
as seguintes capacitações: Curso 1 - Outorga de Direito de uso da água – procedimentos 
para Concessão (já realizado no dia dezesseis de junho de dois mil e vinte); Curso 2 - 
Pagamento sobre Serviços Ambientais – PSA (já realizado no dia dois de julho de dois 
mil e vinte); Curso 3 - Gestão de Sistemas de Aproveitamento de água de chuvas 
(Cisternas) com data prevista para dia quatorze de julho; Curso 4 - Agências de Bacias, 
Entidades delegatárias e Entidades Executivas, com a parceria dos Comitês do Oeste/SC 
juntamente com o Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas com data 
prevista para o dia vinte e seis de agosto; Curso 5 – XII Fórum do Comitê do Rio do Peixe,  
com a temática Plano de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica (com data indefinida); 
Curso 6 - Saída de Campo para conhecer um sistema de abastecimento de água e 
tratamento de esgoto (com data indefinida); Visita Técnica para realizar uma troca de 
experiências sobre instrumentos de gestão dos recursos hídricos entre os Comitês do 
Oeste de SC e Comitês PCJ (Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (federal) e Comitês do estado do Rio de Janeiro (Comitês Estaduais) 
(com data indefinida). Por fim, Laís demonstrou que o Plano de Trabalho compreende os 
Planos de Comunicação e de Capacitação e, além desses, comtempla em suas metas 
para dois mil e vinte a aprovação do novo regimento interno, que aconteceu na 
assembleia geral extraordinária realizada anteriormente, além da realização das 
Assembleias Setoriais Públicas para a renovação das organizações-membro, dentre 
outras ações. Não havendo manifestações, o presidente Andrei deu continuidade 
colocando em votação o Plano de Comunicação, o Plano de Capacitação e o Plano de 
Trabalho do ano de dois mil e vinte, sendo todos aprovados por vinte organizações-
membro presentes. Na sequência, o presidente chamou a Técnica Administrativa da 
Ecopef, Marciele Bastian para apresentar a previsão de aplicação dos Recursos 
Financeiros para o segundo ano de atividades da entidade executiva. Marciele destacou 
que, devido à pandemia do Coronavírus, alguns gastos previstos não serão passíveis de 
execução, desta forma, a entidade readequou os recursos para serem aplicados nas 
secretarias do Comitê, como forma de reestruturação da infraestrutura das sedes. Dando 
sequência à pauta, Andrei passou a palavra para a Assessora Jurídica da Ecopef, 
Mariana Suntti, para apresentação da metodologia e edital das Assembleias Setoriais 
Públicas, que irão promover a renovação do quadro de organizações-membro do Comitê 
do Rio do Peixe, sendo uma oportunidade para novas entidades que não participam 
poderem fazer parte do mesmo. Após a assessora jurídica explicar todo o procedimento 
e as regras a serem seguidas, o Sr. Ricardo Marcelo de Menezes questionou se todas 
as exigências dispostas no edital constavam na resolução número dezenove de dois e 
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dezessete, pois as mesmas são muito burocráticas para as instituições seguirem, 
solicitando que o processo fosse mais simplificado. O Sr. César Seibt se pronunciou, 
afirmando que o processo todo prima pela transparência da escolha das entidades nas 
assembleias. Destarte, seguindo o cronograma o presidente Andrei apresentou o 
processo de preenchimento da vaga de afastamento temporário do Secretário Executivo, 
Ricardo Marcelo de Menezes, durante o período de vinte e seis de março de dois mil e 
vinte até dez de outubro de dois mil e vinte. Explicou que, devido à omissão do regimento 
interno em relação a essa questão, a decisão pode ser tomada pela Assembleia Geral. 
Dessa forma, a proposta da Direção foi de que o vice-presidente, Sr. Maurício Perazzoli, 
acumulasse a função de secretário executivo no período de afastamento temporário. 
Andrei fez a chamada para votação da aprovação do preenchimento temporário da vaga 
de secretário executivo, havendo dezessete votos favoráveis. Na sequência, o presidente 
convidou o Coordenador e o Relator da Câmara Técnica de Mediação de Conflitos, Sr. 
Maurício Perazzoli e o Sr. Edson Fernando Spier, respectivamente, para um breve relato 
acerca das atividades da Câmara Técnica frente ao conflito pelo uso da água do rio do 
Peixe no período de estiagem. Maurício fez uma breve contextualização do conflito, 
explicando que o Comitê, ao receber o ofício do SIMAE informando sua dificuldade em 
captar a água do rio do Peixe devido ao baixo nível de água, possivelmente ocasionado 
pelos empreendimentos hidrelétricos localizados à montante do ponto de captação e 
diante dessa situação solicitou que providências fossem tomadas. De imediato a direção 
criou uma Câmara Técnica para mediar tal situação. Explicou que todos os envolvidos 
nesta situação foram convocados a participar das reuniões, com o objetivo de se entrar 
em um consenso para solucionar a problemática da melhor forma possível. Após três 
reuniões e a cooperação entre as partes envolvidas, a Câmara Técnica emitiu o seu 
parecer sobre o conflito. Fazendo o uso da palavra, o relator da Câmara Técnica, Edson 
Spier, explicou que no parecer se definiu que se estabeleça a alocação negociada da 
água nos períodos de escassez hídrica, bem como haja esforços dos empreendimentos 
para produzir informações sobre o seu regime de operação e que o SIMAE estude 
possibilidades de investimentos em obras e equipamentos que melhorem sua captação 
de água. Além disso, sugeriu-se que a SDE promova a revisão das outorgas dos 
empreendimentos hidrelétricos, incluindo a alocação negociada de água nos períodos de 
escassez hídrica e que também empreenda esforços para financiar a instalação de 
estações hidro meteorológicas em pontos estratégicos da bacia. Também se sugeriu que 
a SDE crie um órgão específico para coordenar e controlar a operação dos sistemas 
hidroelétricos de pequeno porte e que agilize o processo de relançamento do edital para 
contratação de empresa para elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe. Andrei fez a chamada para aprovação do Parecer Técnico 
da Câmara Técnica de Mediação de Conflitos via chat, o qual foi aprovado com vinte 
votos favoráveis. Dando sequência aos assuntos gerais, o Presidente Andrei convidou a 
Profª Dra. Larissa de Lima Trindade da UFFS de Chapecó para falar um pouco da 
pesquisa relacionada à atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas de Santa Catarina, 
sendo um projeto que consiste em avaliar a governança da água a partir da percepção 
dos membros do Comitê sendo empregado um questionário para aplicar nos Comitês. 
Após a Técnica Laís fez um convite a todos os membros para participarem do Curso 
sobre Sistemas de Aproveitamento de Água da chuva (cisternas) o qual faz parte do plano 
de capacitação do Comitê do Rio do Peixe que será realizado no dia quatorze de julho 
de dois mil e vinte através de videoconferência via Google Meet. Finalizando a reunião o 
presidente Andrei solicitou aos membros que se manifestassem referente ao novo 

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


ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ANO DE 2020 DO COMITÊ DO RIO DO PEIXE 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  

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 

formato de realização das reuniões e capacitações por meio de videoconferência. Ricardo 
Marcelo de Menezes se manifestou avaliando positivamente o novo formato, por ser uma 
alternativa que evita os deslocamentos feitos anteriormente, sendo um ponto positivo 
para o aumento da participação dos membros. Encaminhando-se para o encerramento, 
Andrei passou a palavra para o gestor do projeto das Entidades Executivas do Oeste de 
Santa Catarina, César Seibt, que apontou a importância dessas entidades para que haja 
continuidade das atividades dos Comitês no Estado. Por fim, o presidente Andrei 
Goldbach agradeceu a presença de todos os membros, dando por encerrada a 
Assembleia Geral Ordinária do Comitê Rio do Peixe e eu, Alana Nora, auxiliar 
administrativa da Ecopef, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada 
pelo presidente, acompanhada pela lista de presentes. 
 

 

 

 

 

 

 

Andrei Goldbach 

Presidente 
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ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA 

Lista de Presença da Assembleia Geral Ordinária do Comitê Rio do Peixe – 07/07/2020 

Videoconferência Google Meet (https://meet.google.com/yxe-auyx-dqg) 

Lista gerada automaticamente através do Meet Attendance no dia 07/07/2020 às 14:07:05 

 

 NOME ENTIDADE 
É MEMBRO DO 

COMITÊ? 

1 Alana Nora Ecopef Não 

2 Ana Carla Balestrin Fischer Sim 

3 andre leao Ecopef Não 

4 Andréa Tozzo Marafon Secretaria de Meio Ambiente Caçador Sim 

5 Andressa R. Donati Valpasa Sim 

6 Carla Suntti Unoesc Videira Sim 

7 César Rodolfo Seibt SDE Sim 

8 Charles Seidel Epagri Sim 

9 Comite Ecopef Ecopef Não 

10 Denir Narcizo Zulian AMMOC Sim 

11 Dionisio SIMAE Capinzal e Ouro Sim 

12 edson fernando spier CrBio 3 Sim 

13 Eduardo Luís Garcia Primo Tedesco Sim 

14 Fernanda Maurer D Agostini Unoesc Não 

15 Giulian Sganzerla IMA Sim 

16 Handressa Oliveira BRF Capinzal Não 

17 Jorge Semianko Adami Sim 

18 Juliana Cividini Casan Sim 

19 Laís Bruna Verona Ecopef Sim 

20 maira dalavequia CrBio 3 Sim 

21 Marciele Bastian Ecopef Não 

22 Mariana Nichele Suntti Ecopef Não 

23 Mauricio Perazzoli CINCATARINA Sim 

24 Nereu Lins PMA Sim 

25 Paulo Lamin SIMAE SIMAE JHL Sim 

26 Prof. Andrei Goldbach Unoesc Videira Sim 

27 Renan Franchini BRF Capinzal Não 

28 Ricardo Hack OAB Sim 

29 Ricardo Marcelo de Menezes Unoesc Joaçaba Sim 

30 Roger Francisco Ferreira de Campos UNIARP Sim 

31 Samara Romani OCESC Sim 

32 Teylor Comunello PMA Sim 

33 Tiago Borga UNIARP Sim 

34 Tiago Rech BRF Sim 

35 Tiago Zanatta SDE Sim 

36 Valdir Pedro Schneider CREA Videira Sim 

37 Vilmar Comassetto Ecopef Não 
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