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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DATA: 12/11/2020 HORÁRIO: 13h30 

LOCAL: Videoconferência via Google Meet: https://meet.google.com/whb-camp-qgp , 

PAUTA 

 Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do dia 07 de julho de 2020; 

 Apresentação das organizações membro eleitas por meio das Assembleias 
Setoriais Públicas;  

 Apresentação do Relatório de Atividades da Entidade Executiva Ecopef na 
Assessoria do Comitê Peixe – Parcial Ano II; 

 Apresentação do Relatório Financeiro das Atividades da Entidade Executiva – 
Parcial Ano II;  

 Apresentação e Aprovação do Planejamento Estratégico – Ano II (maio/2021);  

 Atualização e aprovação do Plano de Capacitação –Ano II (maio/2021); 

 Atualização e aprovação do Plano de Comunicação e Mobilização Social -Ano II 
(maio/2021); 

 Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho - Ano II (maio/2021); 

 Leitura, aprovação e lançamento do Edital de Eleição da nova diretoria do 
Comitê Peixe – gestão 2021 - 2023; 

 Aprovação da Resolução nº 10/2020, que cria a Câmara Técnica Permanente 
para Assuntos Institucionais e Administrativos; 

 Assuntos Gerais. 

ATA DA ASSEMBLEIA 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, via videoconferência realizada 
pela ferramenta Google Meet (https://meet.google.com/whb-camp-qgp), realizou-se a 
segunda Assembleia Geral Ordinária do ano de dois mil e vinte do Comitê Peixe. O 
presidente do Comitê Peixe, Andrei Goldbach, 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. Após, o presidente deu início à posse das novas 
organizações-membro do Comitê, escolhidas através das Assembleias Setoriais Públicas 
para a gestão 2020-2024. Cada membro, individualmente, apresentou-se falando o seu 
nome e a entidade a qualrepresenta, registrando-se a presença de vinte e oito entidades, 
confirmando-se o quórum mínimo para o funcionamento da assembleia. Após a 
apresentação, o presidente Andrei deu continuidade à reunião agradecendo a todas às 
entidades que foram membros do Comitê Peixe nos últimos anos e dando boas-vindas 
às entidades da nova gestão. Seguindo a apresentação, o presidente passou a palavra 
para o secretário executivo Maurício Perazzolli, que fez a leitura de um requerimento de 
urgência para inclusão de pauta acerca do calendário das Assembleias Gerais Ordinárias 
do Comitê Peixe no ano de 2021. Através do chat da videoconferência, 27 entidades 
aprovaram a inclusão do item de pauta. Dando seguimento a reunião, o presidente 
solicitou a dispensa da leitura da ata da assembleia geral ordinária do dia sete de julho 
de dois mil e vinte, e na sequência a sua aprovação, visto que a mesma foi enviada a 
todos os membros para leitura prévia. Através do chat da videoconferência, 26 entidades 
aprovaram a ata da assembleia de sete de julho de dois mil e vinte. Seguindo a pauta, o 
presidente passou a palavra para o secretário executivo, Maurício Perazzolli, para fazer 
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a apresentação das organizações membro eleitas por meio das Assembleias Setoriais 
Públicas. Maurício fez um breve relato sobre a metodologia utilizada para a realização 
das Assembleias, destacou a ampla participação das entidades e por fim, fez a 
apresentação de todas as organizações escolhidas para compor a gestão 2020-2024 e 
as que ficaram na lista de espera. Encerrou sua fala desejando as boas-vindas a todas 
as novas entidades. Na sequência, o presidente passou a palavra para a Assessora 
Técnica da Ecopef, Laís Verona, que fez a apresentação do relatório técnico parcial das 
atividades da entidade executiva no ano de 2020. Destarte, Laís apresentou a entidade 
executiva para os novos membros e as atividades realizadas durante o ano, dando 
destaque aos alcances e cumprimentos das metas estabelecidas nos planos de trabalho, 
capacitação e comunicação, apresentando também o controle de participação dos 
membros do Comitê Peixe no ano de 2020. Ao findar a apresentação do relatório técnica, 
Laís convidou o gestor do convênio, César Seibt, para explanar sobre o aditivo ao termo 
de colaboração da entidade executiva Ecopef. Ele explicou que há um planejamento 
anual de atividades e de custos financeiros, porém, em decorrência da pandemia, uma 
série de ações, atividades e eventos que estavam previstos foram desestruturados, 
exigindo que se fizesse um remanejamento de recursos, o qual irá permitir a atuação da 
entidade executiva junto aos Comitês por mais seis meses. Em seguida, Andrei convidou 
a técnica administrativa da Ecopef, Marciele Bastian, para apresentação do relatório 
financeiro das atividades da Entidade Executiva no ano II, que demonstrou os gastos 
efetuados durante o ano. Na sequência da pauta, o presidente Andrei convidou a 
assessora técnica da Ecopef, Laís Verona, para fazer a apresentação do planejamento 
estratégico (2020/2021). Apresentou que no dia dezessete de outubro de 2020 foi 
realizado o planejamento estratégico com alguns membros, feito algumas perguntas e 
com base nisso foi feito o planejamento para o ano de dois mil e vinte, e neste ano foi 
realizada a revisita ao planejamento no dia vinte e nove de outubro para verificar qual as 
principais realizações e atividades, o que se gostaria de observar/produzir até maio de 
dois mil e vinte e um, considerando os recursos disponíveis e quais as ações e estratégias 
que o Comitê pretende alcançar a médio e longo prazo. Essas perguntas norteadoras 
resultaram em um Plano de Trabalho a ser executado até maio de dois mil e vinte e um. 
Feita a apresentação, o presidente, Sr. Andrei Goldbach, colocou o planejamento 
estratégico de dois mil e vinte/ dois mil e vinte e um em votação, sendo aprovado por 23 
organizações-membro. Seguindo a pauta, Laís fez a apresentação do plano de 
capacitação do ano de 2020/2021. Destacou que já foram realizados quatrocursos de 
capacitação, sendo eles: Curso 1 - Outorga de Direito de uso da água – procedimentos 
para Concessão (realizado no dia dezesseis de junho de 2020); Curso 2 - Pagamento 
sobre Serviços Ambientais – PSA (realizado no dia 02 de julho de 2020); Curso 3 - Gestão 
de Sistemas de Aproveitamento de água de chuvas (Cisternas) (realizado no dia 14 de 
julho de 2020); Curso 4 – XIII Fórum do Comitê do Rio do Peixe, com a temática Plano 
de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica (realizado no dia 15 de outubro de 2020). A 
proposta é que se realizem mais três eventos de capacitação, com as seguintes 
temáticas: Curso 5 – Balanço Hídrico Simplificado em propriedades rurais (a ser realizado 
até o dia 15 de dezembro de 2020); Curso 6 – Visita Técnica – Sistemas de 
Abastecimento de água e tratamento de esgoto, a definir local (a ser realizado em março 
2021); Curso 7 – Água e Gênero – Governança, Comunicação e Participação das 
Mulheres na Gestão de Recursos Hídricos em SC (a ser realizado no dia 08 de março de 
2021). Após, o presidente, Sr. Andrei Goldbach, colocou o plano de capacitação em 
votação, sendo aprovado por 28 organizações-membro. Na sequência da pauta, o 
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presidente Andrei convidou a assessora técnica da Ecopef, Laís, para fazer a 
apresentação do Plano de Comunicação e Mobilização Social do ano de 2020/2021. Laís 
explanou que o plano de comunicação segue as mesmas metas do ano II, sendo prevista 
a continuidade das ações e a elaboração de no mínimo mais dois informativos até maio 
de dois e vinte e um, sendo um deles o informativo anual, contemplando as principais 
ações realizadas no ano de dois mil e vinte. O presidente Andrei colocou o Plano de 
Comunicação e Mobilização Social em votação, o qual foi aprovado por 27 organizações-
membro. Dando sequência, a técnica da Ecopef apresentou o plano de trabalho do ano 
de 2020/2021 e destacou que as principais metas a serem atendidas até maio de dois mil 
e vinte e um são a organização e mobilização para o processo eleitoral da gestão 
2021/2023, a elaboração do calendário de reuniões, a execução dos planos de 
capacitação e de comunicação e mobilização social, a organização das assembleias 
gerais ordinárias do Comitê, a continuidade do projeto da nascente do rio do peixe, a 
criação de um banco de projetos e, por fim, a criação de duas Câmaras Técnicas 
permanentes sobre crise hídrica e saneamento. Para finalizar a proposta do novo plano 
de trabalho, a técnica Laís chamou a Técnica Administrativa da Ecopef, Marciele Bastian, 
para apresentar a previsão de aplicação dos Recursos Financeiros do segundo ano de 
atividades da entidade executiva. Marciele destacou que, devido à pandemia do 
Coronavírus, alguns gastos previstos não foram 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. Finalizada a apresentação, o 
presidente Andrei colocouo Plano de Trabalho do ano de 2020/2021 em votação, sendo 
aprovado por 27 organizações-membro presentes. Dando sequência à pauta, Andrei 
apresentou a proposta de calendário de assembleias para o ano de 2021. Sugeriu a 
realização da assembleia geral ordinária do primeiro semestre no dia 18 de março de 
2021 e do segundo semestre no dia 11 de novembro de 2021. Em votação, o Calendário 
de Assembleias de 2021 foi aprovado por 27 organizações-membro presentes. Após, 
Andrei passou a palavra para a auxiliar administrativa da Ecopef, Alana Nora para a 
leitura da Resolução nº 15/2020, que define o regramento para o processo eleitoral da 
gestão 2021/2023. O artigo primeiro da resolução definiu os três integrantes da comissão 
eleitoral, que farão a condução de todo o processo, ficando definidos: Presidente: Edson 
Fernando Spier; 1º Secretário: Andressa Rossato Donati; 2º Secretário: Leno Claudinei 
Dal Bosco Carlesso.Finalizada a leitura da resolução, a auxiliar administrativa fez a leitura 
do Edital de Convocação do Processo Eleitoral 2021/2023, elaborado com base no 
regramento anteriormente definido. Na sequência, o presidente Andrei colocou a 
Resolução nº 15/2020 e o Edital do Processo Eleitoral em votação,sendo aprovado pelas 
28 organizações-membro. Na sequência, a Técnica Laís fez a leitura da Resolução nº 
10/2020 que cria a Câmara Técnica Permanente para assuntos institucionais e 
administrativos, em substituição à extinta comissão consultiva. Definiu-se que a Câmara 
Técnica será composta pelos seguintes representantes: Andrei Goldbach – Unoesc 
Videira; Maurício Perazzoli – CINCATARINA; Ricardo Marcelo de Menezes – Unoesc 
Joaçaba; Eduardo Briese Neujahr – Epagri; Giulian Sganzerla – IMA/SC; Andréa Tozzo 
Marafon – Prefeitura de Caçador; Valdir Pedro Schneider – CREA/SC; Tiago Borga – 
UNIARP Caçador; Francisco Alexandre Hugen – OAB (Joaçaba); Tiago Rech – BRF; 
Dionísio Alzir Rosset – SIMAE (Capinzal e Ouro); Andressa Rossato Donati (Valpasa) e; 
Edson Fernando Spier – CRBio 03. A Resolução nº 10/2020 foi colocada em votação pelo 
presidente do Comitê e foi aprovada pelas organizações presentes. Já nos assuntos 
gerais, o Presidente Andrei explicou aos membros que o Comitê passou por uma 
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modificação de nome, devido à publicação do Decreto nº 835 de 15 de setembro de 2020. 
Anteriormente, tinha como nome oficial, Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 
do Rio do Peixee como nome fantasia, Comitê Rio do Peixe. Com o novo Decreto passa 
a se chamar, oficialmente, Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio do 
Peixe e Bacias Contíguas, tendo como nome fantasia: Comitê Peixe. Andrei explicou que 
em virtude da modificação do nome, uma nova logomarca foi criada, adequando-se à 
nova realidade. Seguindo os assuntos gerais, o presidente apresentou a proposta de 
Criação de duas Câmaras Técnicas Permanentes, sendo uma para tratar sobre Crise 
Hídrica e outra sobre Saneamento. Andrei enfatizou que aqueles que tiverem interesse 
em integrar as Câmaras Técnicas deverão procurar a secretaria executiva até a próxima 
assembleia geral ordinária do Comitê, onde será feita a oficialização das 
CâmarasTécnicas através de resoluções. Em seguida, a técnica Laís fez um convite para 
os membros participarem de um evento com os especialistas da Epagri sobre a Situação 
Hidrológica e Meteorológica da Região Oeste de Santa Catarina, a ser realizado no dia 
18 de novembro de 2020. Sem mais questionamentos, o presidente Andrei Goldbach 
agradeceu a presença de todos os membros, dando por encerrada a Assembleia Geral 
Ordinária do Comitê 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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