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Ata da Assembleia Geral Ordinária do Comitê de Gerenciamento da  
Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. 

Data: 05/11/2019 Horário: 14h00 às 17h00 

Local: Salão Nobre da Unoesc Videira. 

Participantes: Andrei Goldbach, Ricardo Marcelo de Menezes, Maurício Perazzoli, Rafael Leão, 
Vilmar Comassetto, Laís Bruna Verona, Alana Nora, Ricardo Hack, Adalberto Marcon, Charles 
Seidel, Andréa Marafon, Tiago Rech, Andressa Rossatto Donati, Criziani Chiamulera, Jonatan 
Galio, Juliana Cividini, Maira Aparecida Dalavequia, Rodolfo Carlos Zenere, Tiago Borga, Valdir 
Pedro Schneider, Eneo Weber, Marcelo Lago e Luiz Gustavo Pavelski. 

 

 Pauta:  

• Abertura pelo presidente; 

• Leitura da ata da Assembleia de 26 de março de 2019; 

• Definição das datas para realização das Assembleias Gerais Ordinárias em 
2020; 

• Apreciação e aprovação do Planejamento Estratégico para o ano de 2020; 

• Apreciação e aprovação de Resolução para criação da Câmara Técnica para 
promover o estudo e sugestão de alteração do Regimento interno do Comitê; 

• Apreciação e aprovação de Resolução para criação de Câmara Técnica que 
deverá acompanhar o desenvolvimento e atividades do Plano de Bacia do 
Comitê, que está em fase de licitação juntos a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e Sustentável. 

• Assuntos Gerais. 

 Memória da reunião: 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, nas dependências da 
Unoesc Campus Videira, no Salão Nobre, reuniram-se os membros do Comitê Rio do 
Peixe para realização da Assembleia Geral Ordinária. Dando início à reunião, o presidente 
do Comitê Rio do Peixe, Andrei Goldbach, deu as boas-vindas a todos os presentes 
especificando os assuntos a serem tratados durante a reunião. Na sequência convidou a 
auxiliar administrativa, Alana Nora, para fazer a leitura da ata da Assembleia Geral 
Ordinária de vinte e seis de março de dois mil e dezenove. Ao findar da leitura, o 
presidente adentrou ao segundo item da pauta, que tratou da definição das datas para a 
realização das Assembleias Gerais Ordinárias de dois mil e vinte. Ficou definida a 
primeira assembleia para o dia vinte e seis de março e a segunda para cinco de 
novembro, sendo a primeira a ser realizada na Unoesc de Joaçaba e a segunda na 
Unoesc de Videira. Passando para o terceiro item da pauta, o presidente iniciou a 
explanação sobre o planejamento estratégico para o ano de dois mil e vinte, realizado no 
dia dezessete de outubro de dois mil e dezenove na Unoesc Videira, sob a coordenação 
do Engenheiro Sanitarista Ambiental, Rafael Leão, com o apoio da Equipe técnica da 
ECOPEF. Andrei explicou que a metodologia utilizada foi a Metaplan, uma técnica 
destinada a promover o envolvimento das pessoas nas discussões, esclarecendo dúvidas 
e gerenciando conflitos, através da aplicação de perguntas chave, proporcionando ao 
grupo o alcance dos seus objetivos. O presidente fez a leitura na íntegra das perguntas 
realizadas e das respostas obtidas, destacando que a parceria entre a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ecopef e Comitê Rio do Peixe 
rendeu boas conquistas durante o ano de dois mil e dezenove, porém, diversas foram as 
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dificuldades enfrentadas, principalmente em relação à mobilização das entidades. Andrei 
finalizou a leitura apresentando os principais desafios do Comitê para o final de dois mil e 
dezenove e para o ano de dois mil e vinte, bem como o que se espera observar no findar 
do próximo ano. Ao finalizar a leitura, o presidente convidou a assessora técnica da 
Ecopef, Laís Bruna Verona, para apresentar o plano de trabalho elaborado com base no 
planejamento estratégico. Laís explicou que foram definidas cinco metas no plano de 
trabalho, sendo a primeira relativa à renovação e aprovação do regimento interno do 
Comitê Rio do Peixe, cujas datas para a execução dos trabalhos foram definidas. A 
segunda meta contemplou o Plano de Recursos Hídricos, ficando definido que no próximo 
ano serão realizadas reuniões entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável, a Câmara Técnica que irá acompanhar a execução do Plano, a diretoria do 
Comitê e a empresa vencedora da licitação. A assessora técnica explicou que os planos 
de capacitação, comunicação e mobilização também foram tratados como metas a serem 
cumpridas até o mês de março do próximo ano. Por fim, Laís ressaltou que uma das 
principais metas para dois mil e dezenove será a captação de recursos financeiros para 
executar o projeto de revitalização, proteção, diagnóstico e monitoramento da Bacia do 
Rio do Peixe. O presidente do Comitê retomou à palavra solicitando aos presentes que 
manifestassem a concordância ou não com o planejamento estratégico, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Fazendo o uso da palavra, o secretário executivo do Comitê 
Rio do Peixe, Ricardo Marcelo de Menezes, deu sequência à pauta trazendo para 
apreciação e posterior aprovação a Resolução para criação da Câmara Técnica para 
promover o estudo e sugestão de alteração do Regimento interno do Comitê. Menezes 
explicou aos membros sobre o funcionamento das câmaras técnicas, destacando que elas 
têm o papel de estudar, discutir e posteriormente levar à plenária as temáticas discutidas 
para aprovação. Ricardo destacou que no momento atual para o Comitê do Rio do Peixe, 
a principal demanda é a criação da câmara técnica para revisão do regimento interno com 
base na resolução nº 19 de 2017. Enfatizou que o papel desta Câmara técnica será 
analisar o atual regimento interno e com base na resolução nº 19 de 2017, propor as 
devidas alterações para a criação de um novo regimento. Fez-se então a composição da 
câmara técnica, a qual foi aprovada pela assembleia com a seguinte composição: Edson 
Spier – CRBio3; Ricardo Hack – OAB/SC; Valdir Schneider – CREA/SC; Ricardo Marcelo 
de Menezes – UNOESC e; Charles Seidel – EPAGRI/SC. Posteriormente, dando 
sequência ao expediente, Ricardo apresentou a proposta de resolução para criação de 
Câmara Técnica que deverá acompanhar o desenvolvimento e atividades do Plano de 
Bacia do Comitê, que está em fase de licitação junto a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e Sustentável, a qual foi apreciada pela plenária e 
posteriormente aprovada com a seguinte composição: Giulian Sartor Sganzerla – IMA/SC; 
Máira Aparecida Dalavéquia – CRBio 3; Charles Seidel – EPAGRI; Tiago Rech – BRF e; 
Marcelo Lago – SIMAE. Aprovadas as duas propostas de resolução, definiu-se a data 
para a primeira reunião da Câmara Técnica de revisão do regimento interno, acordada 
para o dia dez de dezembro às nove horas da manhã, na Unoesc de Joaçaba. O 
presidente do Comitê, Andrei Goldbach, retomou à palavra e apresentou aos membros a 
próxima capacitação que será ofertada pelo Comitê, que será a a Saída de Campo “Visita 
a Nascente do Rio do Peixe”, que irá ocorrer no dia vinte e dois de novembro de dois mil e 
dezenove em Calmon. Andrei ressaltou que serão disponibilizadas vinte e cinco vagas e 
que todos os membros estão convidados para participar. Destacou que caso as vagas 
ofertadas não sejam preenchidas pelos membros, será aberto à comunidade. Fez-se 
então a coleta prévia dos nomes dos membros interessados na participação. O presidente 



 

 

3 
 

passou a palavra novamente para o secretário executivo, Ricardo, que falou aos membros 
sobre o Encontro Nacional de Comitês de Bacias ocorrido em Foz do Iguaçu, no qual 
participaram ele, a assessora técnica, Laís Bruna Verona, e as representantes da Unoesc 
e da BRF, Carla Suntti e Adriana Tonioli, respectivamente. Ricardo destacou que foram 
discutidos diversos assuntos ligados aos Recursos Hídricos de todo o Brasil, em forma de 
palestras, oficinas e saídas de campo. Finalizando a reunião ordinária, o presidente 
Andrei Goldbach agradeceu aos presentes pela disponibilidade em participar e deu por 
encerrada a assembleia geral ordinária. Nada mais havendo a tratar, eu Alana Nora, 
auxiliar administrativa da Ecopef a serviço do Comitê Rio do Peixe, lavrei a presente ata 
que após lida e aprovada, segue assinada pelo presidente do Comitê Rio do Peixe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Andrei Goldbach 
Presidente 

 
 

Próxima Reunião: Reunião da Comissão Consultiva do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe. 

Data: 10/12/2019 Local: Unoesc Joaçaba Sala 516. Horário: 13:30 

 


