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Reunião da Diretoria, Comissão Consultiva do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Antas 

Data: 04/06/2020 Horário: 14:00 

Local: Via aplicativo Gogle Meet 

Participantes Gilberto Luiz Mileski, Edgar Dittmar, Junior Kunz, Everton Roncaglio, 
Adilson de Almeida, Daniel Panizzon, Valmir A. H. Caye, Vilmar Comassetto, Alessandra 
Kielling e Angelita Reichert  Observação: Aline Vivan solicitou dispensa.  

 

Pauta:  

Aprovação da Ata reunião anterior (enviada com antecedência); 
Procedimento para Assembléia Gertal Ordinária, Processo Eleitoral e Assembleia Setorial 
Pública :Editais; Nota técnica n 06/2020; Simulação de Votação; 
Plano de Capacitação: Curso de Capacitação Outorga de uso de água – Procedimento 
para concessão, 18/06/2020; Curso de PSA - Pagamento por serviços Ambientais, 
02/07/2020; 
Assuntos Gerais:Participação no Fórum da bacia do Rio Uruguai; Reunião Conder 

Memória da reunião: 

No dia quatro do mês de junho de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, no 
método virtual através do aplicativo google meet, participaram os membros da diretoria, 
da comissão Consultiva do Comitê Rio das Antas. Primeiramente o Presidente em 
exercício Gilberto Luiz Mileski desejou as boas vindas a todos os presentes e passou a 
palavra à assessora técnica Alessandra Kieling. Após aprovada a ata da reunião anterior 
(enviada antecipadamente para os membros), a técnica falou sobre a Nota Técnica 
conjunta nº 006/2020 entre Sema, SDE, DRHS sobre o novo método de trabalho para 
todos, a domicílio, fazendo uso de métodos tecnológicos. Para o processo eleitoral Laís 
Verona assessora Comitê Rio do Peixe será excrutinadora dos votos da Assembléia Geral 
Ordinária, será online plataforma google meet as 13:30 horas em primeira convocação e 
14:00 horas em segunda convocação; em seguida foi apresentado o modelo de formulário   
para votação online e foi feita simulação da mesma. A técnica continua com Plano de 
Capacitação já votado pelos membros anteriormente, e solicita aprovação dos mesmos 
para mais uma capacitação sobre Manejo de Cisternas que será realizada dia 14/07/2020; 
aprovada mais uma capacitação a técnica Alessandra sugere uma visita ao tratamento de 
dejetos humanos de Palma Sola e ao SEMAE de São José do Cedro. Continuando com 
Plano de Comunicação e Financeiro e também sobre relatório de atividades que os 
mesmos estão sendo elaborados. O coordenador das equipes Vilmar Comassetto fala 
sobre o Fórum Catarinense dos Comitês, onde participa ANA (Agência Nacional de água), 
PCJ; Representantes do SDE e do Rio de Janeiro. Ele sugere a inclusão no plano de 
capacitação podendo ser virtual. Prosseguindo com Assuntos Gerais onde Presidente 
Gilberto L. Mileski fala sobre a apresentação dele no Fórum de Bacias do Rio Uruguai, e 
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agradece a todos pelo apoio. O coordenador das equipes técnicas Vilmar Comasseto 
também comenta sobre o mesmo Fórum e agradece a todos. A técnica prossegue com a 
Pauta sobre Reunião do Conder que trata da obrigatoriedade de Licenciamento de 
Cisternas e foi solicitado a participação de membros nas próximas reuniões do conder, e o 
Sr. Edgar Alfredo Dittmar, e o Sr. Valmir Caye, colocaram se a disposição a participar das 
próximas reiniões do Conder. A técnica Alessandra finaliza reunião e fala sobre a semana 
do Meio Ambiente; e comenta sobre as lives que a Epagri, PMA, Aurora estão realizando 
onde todos podem participar. Também convida a todos os membros a participar do Curso 
de Outorga que será realizado no dia 18/06/20, o Presidente Gilberto Luiz Mileski também 
convida os membros a participar do Curso e agradece a participação de todos.  Eu, 
Angelita Reichert auxiliar administrativa da entidade executiva ECOPEF a serviço do 
Comitê Rio das Antas lavrei a presente ata que será lida, aprovada e assinada por mim e 
pelo Presidente. 

Data: 30/06/2020 Local: Via conferência on line via Google 
Meet 

Horário: 14:00 

 
 


