
COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO DO PEIXE E BACIAS CONTÍGUAS 

_________________________________________________________ 

 

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 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO  

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA RIO DO PEIXE E 

BACIAS CONTÍGUAS 

DATA: 18/03/2021 HORÁRIO: 13h30 

LOCAL: Videoconferência Google Meet (https://meet.google.com/zde-mbrd-cdp) 

LINK DE GRAVAÇÃO: https://drive.google.com/file/d/11HZkFR35ZPHLUl3LWCkam-5DJsHQCc6h/view?usp=sharing  

PAUTA 

1. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do dia 12 de novembro de 2020; 

2. Aprovação das Deliberações nº 1, 2 e 3/2020 com base na Nota Técnica 

SDE/SEMA/DRHS nº 13/2020; 

3. Aprovação das Moções nº 1, 2 e 3/2020 com base na Nota Técnica 

SDE/SEMA/DRHS nº 13/2020; 

4. Aprovação da Resolução que cria a Câmara Técnica de Crise Hídrica; 

5. Atualização e aprovação do Plano de Capacitação – Ano II; 

6. Realização do Processo Eleitoral – Gestão 21-23: 

o Leitura da nominata das chapas inscritas; 

o Início da votação; 

o Encerramento da votação; 

o Apuração pela Comissão Eleitoral; 

o Divulgação do Resultado; 

o Posse da Nova Diretoria, mediante assinatura do Termo de Posse. 

7. Informe SDE – Contrato Entidade Executiva – Assessoramento Comitês Oeste SC; 

8. Assuntos Gerais. 

ATA DA ASSEMBLEIA 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte um, via videoconferência realizada pela 

ferramenta Google Meet (https://meet.google.com/zde-mbrd-cdp), realizou-se a primeira 

Assembleia Geral Ordinária do ano, onde reuniram-se os representantes das organizações-

membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe e Bacias 

Contíguas, doravante denominado Comitê Peixe, listados no Anexo 1. O presidente do 

Comitê Peixe, Sr. Andrei Goldbach deu as boas-vindas aos presentes, informou que a sessão 

estava sendo gravada para fins de comprovação e passou a palavra para a assessora técnica 

da Ecopef, Laís Bruna Verona, para leitura do edital de convocação. Após, a assessora técnica 

da Ecopef, Laís, fez a chamada de todas os membros, sendo que, individualmente, cada um 

apresentou-se falando o seu nome e a entidade a qual representa, registrando-se a presença 

de vinte e sete entidades, confirmando-se o quórum mínimo para o funcionamento da 

assembleia. O presidente, Sr. Andrei Goldbach deu sequência na reunião, apresentando o 

primeiro assunto da pauta, que tratou sobre a aprovação da ata da assembleia geral ordinária 

do dia doze de novembro de dois mil e vinte. O Sr. Andrei explicou que a ata havia sido 

encaminhada com antecedência por e-mail para todos os membros e, por isso, solicitou a 

dispensa da leitura, visando dar celeridade às discussões da plenária. Os membros foram 

convidados a se manifestar via chat sobre a dispensa da leitura da ata, sendo favoráveis à 

solicitação. Na sequência, o presidente colocou em aprovação a ata da assembleia geral 

ordinária de doze de novembro de dois mil e vinte, a qual foi aprovada pelos membros 

votantes. Já tratando sobre o segundo item de pauta, o presidente explicou que, com base na 

nota técnica conjunta SDE/SEMA/DRHS nº 13/2020, todos documentos emitidos ad 
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referendum pelo Comitê devem ser aprovados pela assembleia geral. Desta forma, alguns 

documentos emitidos em dois mil e vinte ficaram pendentes e por isso foram colocados em 

pauta para que a assembleia pudesse discuti-los e aprová-los. Diante disso, o presidente 

Andrei fez a leitura das deliberações nº 1, 2 e 3/2020, colocou-as em discussão e 

posteriormente, abriu a votação para aprovação. Vinte e três entidades foram favoráveis à 

aprovação, uma foi contrária, uma entidade de absteve do voto e duas não votaram, ficando 

a matéria aprovada. Na sequência, seguindo a mesma nota técnica acima citada, foram 

colocadas em discussão e aprovação as moções nº 1, 2 e 3/2020, após a leitura do texto pelo 

Sr. Andrei. Vinte e três entidades foram favoráveis, uma entidade se absteve e três não se 

manifestaram, ficando a matéria aprovada pela maioria. No item quatro da pauta, o presidente 

apresentou a proposta de criação de uma Câmara Técnica de Crise Hídrica com o objetivo de 

preparar o Comitê para atuar em períodos de escassez hídrica na bacia. Andrei convidou a 

assessora técnica da Ecopef, Laís, para fazer a leitura da minuta de resolução de criação da 

referida Câmara Técnica. Após a leitura, o presidente solicitou à plenária que aqueles que 

tivessem o desejo de compor a Câmara Técnica se manifestassem via áudio ou chat. Os 

seguintes membros se manifestaram para compor o grupo: I – Débora Peliser (VISAN); II- 

Enio Mario Mendes (Sindicato dos Produtores Rurais de Água Doce); III – Roger Francisco 

Ferreira de Campos ( UNIARP); IV – Jorge Irineu Semianko (ADAMI); V – Maurício 

Perazzolli (CINCATARINA); VI – Camila Rebelatto (IMA JOAÇABA); VII – Edson 

Fernando Spier (CrBio – 03). O representante da Francisco Lindner, Sr. Odair Fernandes, 

sugeriu que fosse incluído um artigo na resolução para que a Câmara Técnica pudesse remeter 

todas as suas decisões inicialmente para a diretoria. Como resposta, o Sr. Andrei Goldbach e 

o Sr. Ricardo Marcelo de Menezes explicaram que o artigo terceiro deixava claro que na 

composição da Câmara Técnica, pelo menos um membro deveria ser da diretoria, atendendo 

à solicitação do Sr. Odair. Ainda sobre este item, o Sr. Ricardo, secretário executivo do 

Comitê solicitou que a equipe da Ecopef se atentasse à numeração dos artigos, pois estavam 

equivocados. Não havendo mais manifestações, colocou-se em aprovação a resolução de 

criação da Câmara Técnica de Crise Hídrica. Vinte e duas entidades se manifestaram 

favoráveis e cinco não se manifestaram, ficando a matéria aprovada pela maioria. Dando 

sequência na reunião, o presidente passou para o item cinco da pauta, o qual tratou sobre a 

atualização e aprovação do plano de capacitação referente ao ano dois. O presidente convidou 

a assessora técnica da Ecopef, Laís, para apresentar as alterações do plano de capacitação. 

Laís explicou que do planejamento anterior, haviam ainda duas capacitações previstas para 

serem realizadas até maio de dois mil e vinte e um, sendo uma saída de campo e um curso 

online sobre balanço hídrico. Devido à pandemia da Covid-19 a saída de campo não poderá 

ser realizada e o curso online com temática balanço hídrico também precisará ser adiado, pois 

os trabalhos a campo a fim de definir a metodologia do curso ainda não foram finalizados. 

Diante disso, um novo planejamento foi desenvolvido trazendo duas temáticas de interesse 

do Comitê: Comitê de Bacia, o que é e o que faz? e Marco Regulatório do Saneamento 

Básico. A proposta apresentada visa a realização de ambos os cursos online, no dia quinze 

de abril e quatro de maio, respectivamente, podendo ser alterados conforme a demanda do 

Comitê. Laís ainda explicou que houve a inclusão de uma capacitação realizada em dezembro 

de dois mil e vinte no plano, a qual não havia sido incluída anteriormente. Explicou que esta 

ação se faz necessária para validar tal capacitação como uma meta cumprida pela entidade 

executiva e pelo Comitê. Após a apresentação, o presidente, Sr. Andrei, colocou a atualização 

do plano em votação, registrando-se vinte e cinco votos favoráveis, ficando a matéria 

aprovada. Passando para o item seis da pauta, o presidente, Sr. Andrei, convidou o presidente 

da Comissão Eleitoral, Sr. Edson Fernando Spier, representante do CrBio 03, para fazer a 
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condução do Processo Eleitoral da gestão dois mil e vinte e um - dois mil e vinte e três. O Sr. 

Edson fez um breve relato sobre o processo, que teve início na assembleia geral ordinária de 

doze de novembro de dois mil e vinte. Explicou que as chapas tiveram até o dia três de março 

de dois mil e vinte e um para realizaram suas inscrições e, após este período, houve a 

publicidade do processo no Site Águas. Feita a explanação sobre o processo, o Sr. Edson fez 

a apresentação da chapa habilitada, a qual foi composta pelos seguintes representantes: 

Presidente, Maurício Perazzoli, representante do CINCATARINA; Vice-Presidente, Andrei 

Goldbach, representante da UNOESC Videira e; Secretário Executivo, Ricardo Marcelo de 

Menezes, representante da UNOESC Joaçaba. Na sequência, Edson explicou que para a 

melhor condução do processo de votação, a metodologia a ser empregada seria por formulário 

eletrônico. Também explicou que o escrutinador seria o segundo secretário da Comissão 

Eleitoral, Sr. Leno Claudinei Dal Bosco Carlesso. Para garantir o controle de votos, Edson 

procedeu a votação convidando individualmente cada entidade, por meio de seu representante 

titular ou na sua ausência, o representante suplente, para efetuar a votação via formulário 

eletrônico. A votação se iniciou pelo segmento “Órgãos da Administração Federal e Estadual, 

seguindo pela “População da Bacia” e finalizando pelos “Usuários de Água. Todas as 

entidades foram convidadas a realizar a votação, necessitando, antes de proceder o voto, 

identificar o membro votante e, após o voto, fazendo a confirmação de sua realização. Feita 

a apuração dos votos pela Comissão Eleitoral, foram contabilizados vinte e sete votos em 

aprovação para a eleição da chapa única. Eleita a nova diretoria do Comitê Peixe, os termos 

de posse foram devidamente assinados pelos membros da diretoria e posteriormente, 

encaminhados para a secretaria executiva do Comitê via e-mail. Devidamente empossado, o 

novo presidente do Comitê Peixe, Sr. Maurício Perazzoli convidou os representantes da 

Sceretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável para conduzir o item sete 

da pauta, que tratava sobre o contrato da entidade executiva. O Sr. Tiago Zanatta explicou 

que, como o termo de colaboração entre a entidade executiva ECOPEF e o órgão gestor de 

recursos hídricos está em fase final, algumas providências estão sendo tomadas para que os 

Comitês não fiquem desassistidos. Tiago explicou que o modelo de contrato em uso 

atualmente é bastante burocrático e vêm trazendo complicações tanto para as entidades 

executivas, quanto para o órgão gestor, principalmente na prestação de contas. Diante disso, 

o órgão gestor está trabalhando na estruturação de um novo modelo de entidade, baseado em 

outro tipo de instrumento de parceria, visando desburocratizar o processo de firmamento de 

parceria. Entretanto, este novo modelo ainda não está finalizado, então, a proposta do órgão 

gestor é realizar novamente um termo aditivo com a entidade executiva no mesmo formato, 

afim de não descontinuar os trabalhos, tanto da entidade executiva, quanto dos Comitês 

atendidos por ela. Complementando, o Sr. Cesar Seibt, representante do órgão gestor de 

recursos hídricos, afirmou que o novo modelo deverá trazer benefícios, principalmente no 

que tange à burocracia relativa à prestação de contas. Na sequência, o Sr. Maurício Perazzoli 

questionou o porquê de se realizar o aditivo por seis meses especificamente, e como irá 

funcionar o termo aditivo, no sentido de haver ou não a necessidade de se realizar um novo 

plano de trabalho para o período. César explicou que a previsão é de que em seis meses o 

novo modelo seja viabilizado e, caso não seja nesse período, faz-se novo aditivo. Entretanto, 

afirmou que um período maior de aditivo poderá ser estudado. Tiago complementou que a 

ideia de aditar seis meses é para que as entidades não fiquem reféns do modelo em uso 

atualmente, uma vez que é bastante burocrático. Ainda sobre o mesmo assunto, o Sr. Ricardo 

Marcelo de Menezes questionou os representantes do órgão gestor sobre o andamento da 

prestação de contas da entidade executiva. César respondeu que as prestações de contas estão 

bastante adiantadas, sendo que a referente ao ano um necessita somente de alguns ajustes e a 
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do ano dois está em processo de análise. Explicou ainda que há uma equipe trabalhando nisso 

e que, apesar de ser um processo moroso, a expectativa é de que o processo seja concluído 

dentro dos prazos estabelecidos. Dando sequência, no item oito da pauta, assuntos gerais, o 

presidente eleito, Sr. Maurício Perazzoli, explicou que em virtude do encerramento do 

contrato da entidade executiva ser em maio de dois mil e vinte e um e visando cumprir o que 

preconiza o regimento interno, será necessário realizar uma Assembleia Geral Extraordinária 

ao final de abril, para a apresentação e aprovação do relatório de atividades, e apresentação 

do relatório financeiro, referentes ao ano dois. Com isso, pediu a colaboração de todos os 

membros para participarem da referida assembleia. Na sequência, o Sr. Maurício convidou o 

Sr. Ricardo Marcelo de Menezes para falar sobre os acordos de cooperação entre Unoesc 

Joaçaba e Unoesc Videira com a Ecopef. Ricardo explicou que os acordos foram firmados 

para a disponibilização de duas salas para funcionamento da Secretaria Executiva do Comitê 

Peixe, até o ano de dois mil e vinte e três. Não havendo mais nada a tratar, o presidente do 

Comitê Peixe, Sr. Maurício Perazzoli agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

assembleia geral ordinária e eu, Laís Bruna Verona, assessora técnica da Ecopef, lavrei a 

presente ata, que após lida e aprovada segue assinada por mim, pelo presidente e pelo 

secretário executivo do Comitê Peixe, acompanhada pela lista de presentes.  
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Assessora Técnica ECOPEF 
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ANEXO 1 – LISTA DE PRESENÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO DO PEIXE E BACIAS CONTÍGUAS 

_________________________________________________________ 

 

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 

Attendance bot: dev(Pavan:p2pdops@gmail.com) on 2021-03-18 : 14:48: 
https://meet.google.com/zde-mbrd-cdp 

  

Members present : 46 

   

Aline Schuck  

Adriana Tonioli  

Amanda Lavínia Silva 

Camila Rebelatto  

Criziani Chiamulera  

Dionisio   

Ecopef Ecopef  

edson fernando spier 

Enio Mário Mendes  

Juliana Cividini  

Laís Bruna Verona  

Leonardo Antunes Menegotto 

Maira Aparecida Dalavequia 

Teylor Comunello  

Tiago Rech  

ricardo marcelo de menezes 

Carla Suntti  

Francisco Alexandre Hugen 

Jéssica Degen  

Mariana Nichele Suntti 

Murilo Anzanello Nichele 

Odair Fernandes  

Raffael Tófoli  

Edson Fontana  

Jorge Irineu Semianko 

Marciele Bastian  

Charles Seidel  

Mauricio Perazzoli  

Prof. Andrei Goldbach 

Andréa Tozzo Marafon 

César Rodolfo Seibt  

Everaldo Cesar de Castro 

Francisco Carlos de Carvalho 

Edson - Coopervil  

Jessica Degen  

Leno Dal Bosco  

Rafael Leão  

Valdir Pedro Schneider 

Tiago Zanatta  
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Edson Fontonan  

Engenharia Sanitária2 SIMAE 

André Leão  

PGWeb Portal de Negócios 

Diretoria Técnica SIMAE 
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