Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe

REUNIÃO DA COMISSÃO CONSULTIVA – 16/03/2017
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, reuniram-se
os membros da Comissão Consultiva do Comitê Rio do Peixe, na sala de
videoconferência da Universidade do Oeste de Santa Catarina – Campus de
Videira e do Campus de Joaçaba para de acordo com convocação prévia do
presidente, para tratar a seguinte pauta: 1. Programação de Eventos 2017; 2.
Relato Reuniões dos Comitês Oeste, em Chapecó dia 23/02 e 07/03; 3.
Prestação contas Convênio 2015/2016 - SDR Joaçaba; 4. Secretaria Executiva
2017; 5. Recursos Financeiros para 2017; 6. Assuntos Gerais. Dando início à
reunião o presidente do Comitê, Andrei Goldbach, deu as boas-vindas a todos
os presentes, especificando os assuntos a serem tratados durante a reunião.
Abordando o item 1, o presidente informou que os eventos nesse ano terão que
ser desenvolvidos em forma de parcerias, com maior ênfase que os anos
anteriores, porque o Comitê não tem recursos e a previsão de repasse é depois
de setembro, em face da escolha das novas secretarias executivas por parte da
SDS, por meio de editais. Iniciando pelas atividades do dia mundial da água, em
22/03/17, que será realizado com apoio da BRF, Valpasa, Fatma, Unoesc e
outros parceiros que poderão ainda informar suas ações. Em relação as demais
datas comemorativas e atividades serão resolvidas a medida que forem
acontecendo, de acordo com a reunião de dezembro de 2016, as possíveis datas
do primeiro semestre são: Dia da água (22/03), Assembleia Geral Ordinária
(16/05), I Reunião da Comissão Consultiva (07/03), II Reunião da Comissão
Consultiva (21/06) e o XII Fórum do Comitê Rio do Peixe, que não recebeu data
prévia. No item 2, relato da reunião do Comitês do Oeste, o presidente Andrei,
que representou o Comitê no evento, fez um breve relato do discutido, com a
presença do Sr. Cesar da SDS. No item 3, o secretário executivo, informou por
meio de relatório a aplicação dos valores do convênio 2015/2016, conforme
plano de trabalho e alterações posteriores, que encontra-se da ADR para
aprovação das contas, os membros analisaram e não apresentaram dúvidas. Em
relação ao item 4, novamente foi informado que as secretarias executivas serão
escolhidas por meio de edital de chamamento que ainda não foi publicado pela
SDS, e que segundo as informações o será em breve; com o andamento dos
tramites burocráticos tem-se que a escolha deva levar em torno de 3 a 4 meses,
para ai então iniciar a operacionalização propriamente dita das atividades e
serem liberados os recursos, sendo contratada pelo prazo de 3 anos. No item 5,
também conforme já tratado, estes precisam primeiro da aprovação da nova
secretaria executiva para serem liberados, o que se espera em torno do mês de
setembro. Em assuntos gerais se tratou de pedido da TBE – Transmissoras
Brasileiras de Energia (Lumitrans), de disponibilidade de áreas a serem
recuperadas ao longo da Bacia do Rio Uruguai, incluído a Bacia do Peixe então;
os membros discutiram a questão e ficaram de analisar em suas bases para
tentar encontrar formar de poder aproveitar essa disponibilidade de recuperação
de áreas degradadas, em especial com a Fatma e Epagri. O Secretário Executivo
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informou ainda que em 14/03/17, ocorreu em Lages a primeira reunião do ano
do Fórum Catarinense de Comitês de Bacia Hidrográfica, que discutiu assuntos
ligados a esfera estadual e nacional, em especial o Encob 2017, o Encob 2018,
a representação de Santa Catarina junto ao FNCBH, os editais para escolha das
secretarias executivas por parte da SDS e ainda uma possível a agenda com o
Secretário da SDS para deliberar sobre esses temas. O presidente finalizando a
primeira reunião da Comissão Consultiva de 2017, agradeceu a presença de
todos. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a referida reunião
de trabalho, sendo a ata lavrada por mim, Ricardo Marcelo de Menezes,
Secretário Executivo Geral, e será submetida para aprovação e assinada pelos
membros presentes na próxima reunião da Comissão Consultiva.

