
ATA Nº 03/2019   

1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ RIO DAS ANTAS 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta 

minutos, na dependências do auditório da AMEOSC, localizado na rua Padre Aurélio Canzi, 

número 1628,  centro de São Miguel do Oeste reuniram-se os membros do Comitê da Bacia 

do Rio das Antas, os técnicos da ECOPEF e o representante da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDS), com a presença das seguintes pessoas, 

conforme se infere pela lista de presença anexa a presente ata: Giovani Teixeira – 

presidente Comitê do Rio das Antas, Gilberto Luiz Mileski – Vice-presidente Comitê do Rio 

das Antas, Daniel Panizzon – Polícia Militar Ambiental, Edgar Alfredo Dittmar – IMA Instituto 

do Meio Ambiente, Adilson Almeida – SENAC, Valmir A. H. Caye – CEDUP, Sisse Velozo 

– ADEOSC, Volnei A. Rossini – Aurora Alimentos, Clístenes A. Guadagnin- Epagri,  Claudio 

Trombetta- Cidasc,  Pablo Alexandre Nilson- Cooperalfa, Sergio Crestani- AGROEC,  

Ednilson Mello- Casan, Claudino Dal Magro - Convidado,  Cesar Rodolfo Seibt- SDS,  

Nelson Tresoldi- Amerios,  Tais Provensi- Prefeitura de Caibi,  Paula A. Stringhini- Prefeitura 

de Bandeirante, Guilherme Dal Bella- Prefeitura Bandeirante,  Nilo Wirth - Termas São 

João, Adair José Teixeira – Sindicato dos Produtores Rurais, Rafael Leão -  Presidente 

Ecopef, Mariana N. Suntti- Advogada Ecopef,  Vilmar Comassetto – Coordenador da Equipe 

técnica (Ecopef), Alessandra Kieling – Técnica Comitê das Antas (Ecopef) e Kahuana 

Ortigara – Auxiliar Administrativa (Ecopef). Havendo número legal, a Presidência 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Conduzida pelo presidente do Comitê 

Rio das Antas, o Sr. Giovani Teixeira, onde tinha como um dos objetivos a apresentação 

oficial da equipe técnica que atuará como Secretaria Executiva do Comitê, além de deliberar 

sobre os seguintes assuntos: Leitura da ata da assembleia anterior, prestação de Contas e 

Relatório de Atividades 2018, apresentação de atividades do Comitê e Entidade Executiva 

-1º bimestre/2019, apresentação da nova estrutura de funcionamento do Comitê, Plano de 

Aplicação de Recursos ano 2019, aprovação dos Planos de Comunicação, Plano de 

Capacitação e Plano de Trabalho para 2019, além dos assuntos gerais. O presidente 

Giovani Teixeira pediu que fosse feita a leitura do edital pela técnica Alessandra Kieling. 

Em relação ao primeiro assunto, a leitura da ata anterior não ocorreu pelo fato da mesma 

não ter sido encontrada. Em relação à prestação de contas, a mesma não foi feita pois não 

houve movimentação de recursos em 2018. Sobre as atividades realizadas em 2018, o 

presidente relatou que no mês de março, na Câmara de Vereadores de São Miguel do 

Oeste, foi proferida palestra em alusão ao Dia Mundial da Água; em abril foi feita a entrega 



do Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica Rio das Antas, Bacias Contíguas e 

Afluentes do Peperi-Guaçu (que se encontra disponível no site www.aguas.sc.gov.br); 

ocorreram 3 reuniões com a comissão consultiva e em dezembro reunião com a SDS e a 

Entidade Executiva ECOPEF na cidade de Chapecó. Na sequência o presidente do Comitê 

convida o presidente da ECOPEF, Sr. Rafael Leão para falar sobre a nova estrutura de 

funcionamento dos comitês.  Rafael informa que a Entidade Executiva ECOPEF auxiliará 

os quatro Comitês do Oeste uma vez que participou do edital de chamamento público nº 

05/2017 e que a atuação da entidade será em 3 grandes eixos: organização interna do 

comitês, mobilização e capacitação. Fez um breve histórico da ECOPEF, bem como forma 

de atuação em projetos e acordos de cooperação técnica a qual fazem parte. Também 

informou que Entidade Executiva irá trabalhar com base no Plano de Trabalho proposto no 

edital e Termo de Referência. Em relação ao Plano de Aplicação de Recursos, foram 

apresentados os itens e valores a serem aplicados para o Comitê Antas no ano de 2019, 

perfazendo um total de R$223.787,80. Apresentou a lista de indicadores e metas que 

deverão ser alcançadas ao longo do ano. Apontou que uma das metas é a elaboração de 

01 (um) projeto para captação de recursos para a execução de determinada ação e que a 

proposição em torno de qual prioridade deverá ser atendida pelo projeto deve partir dos 

membros do Comitê e pode ser baseada nas demandas apontadas no Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia. Rafael também apresentou a Equipe de profissionais da Ecopef que 

atuará diretamente no Comitê Rio das Antas, sendo formada pela engenheira agrônoma 

Alessandra Kieling que atuará como técnica e Kahuana Ortigara que atuará auxiliar 

administrativa. O horário de expediente será das treze às dezenove horas. O local de 

trabalho, ainda está em negociação. Possivelmente será na sede da Casan conforme a fala 

do sr. Giovani e do Gerente da Casan – SMO, sr. Ednilson Mello. Como equipe de apoio 

que atuará junto aos quatro comitês do Oeste, também estarão à disposição o Coordenador 

geral da equipe técnica engenheiro agrônomo Vilmar Comassetto, a técnica administrativa 

regional, senhora Marciele Bastian, assessoria jurídica com Mariana Nichele Suntti, 

assessoria de comunicação com Eduardo Comassetto e Fabiano Panizzon, além de 

assessoria contábil. Retomando a palavra, o sr.  Giovani, solicita a participação da técnica 

Alessandra para falar dos trabalhos executados pela Ecopef do início de janeiro até o 

presente momento. A técnica relata então as atividades: busca da documentação do comitê 

com o presidente; mobilização do comitê para participação de seus membros nas reuniões 

e assembleia; levantamento de documentos e patrimônio existentes; elaboração de um 

banco de dados dos membros que atualmente compõem o Comitê Rio das Antas para seu 



reconhecimento e início dos trabalhos de mobilização visando a participação nas reuniões 

da Comissão Consultiva e Assembleia Geral Ordinária.  Para a AGO foi realizada a 

mobilização tanto em contato direto com os membros como com as redes sociais do comitê. 

A técnica Alessandra também apresentou os resultados das reuniões do comitê do mês de 

janeiro e fevereiro e colocou em aprovação a proposta de criação de um grupo de whatsApp 

para divulgação dos assuntos do comitê e convocação para os eventos. A proposta foi 

aprovada por unanimidade. O presidente Giovani passa a palavra para o coordenador 

Vilmar Comassetto para apresentar o plano de Comunicação e Mobilização Social e o Plano 

de Capacitação. Relata que o plano de comunicação e mobilização serve para dar 

visibilidade ao comitê para a sociedade além de reconhecimento e apoio. Também servirá 

para divulgar os atos, servir de instrumento norteador, aproximar o Comitê do público de 

interesse e internamente ampliar o nível de participação e também qualificar a competência 

para atuar como membro. A entidade executiva irá promover as atualizações e divulgação 

dos trabalhos em redes sociais, bem como atualizar banco de dados dos membros 

representantes além de criar um banco de contatos da imprensa escrita e ferramentas de 

marketing. Na sequência o sr. Comassetto apresentou o Plano de Capacitação. Para 

justificar a proposição, antes apresentou os desafios e cenários referentes aos recursos 

hídricos no estado de Santa Catarina com base nos estudos do Plano estadual de Recursos 

Hídricos e do Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Através desses cenários mostrados, 

ressaltou a importância dos eventos de capacitação para a gestão eficiente dos recursos 

hídricos na bacia. Em seguida apresentou as sugestões de conteúdo a serem abordados 

nos eventos de capacitação, elaborado conforme decisão da Comissão Consultiva: 1) Plano 

de recursos hídricos - Conhecendo nossa Bacia; 2) Comitê de Bacia - O que é e que faz; 

3) Legislação de recursos hídricos; 4) Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos; 5) 

Ciclo Hidrológico (especialmente para professores e agentes sociais estratégicos) e 6) 

Saída de campo – visita a nascentes e rios. O representante da Epagri, Sr. Guadagnin 

indagou sobre as datas das capacitações, pois os profissionais da Epagri possuem reuniões 

nas quintas-feiras à tarde. O presidente disse que as datas serão revistas pela diretoria. Sr. 

Cesar Seibt, representante da SDS, sugere que as capacitações possuam a duração 

mínima de 4 horas tendo em vista que 2 horas seriam insuficientes. Na sequência o 

presidente apresenta o Plano de Trabalho para o corrente ano, que além das metas já 

apresentadas, inclui as metas previstas nos Planos de Comunicação e Plano de 

Capacitação, além da revisão e atualização do regimento interno. Em ato contínuo, coloca 

em aprovação os Planos de Comunicação e Mobilização Social; Plano de Capacitação e o 



Plano de trabalho, todos aprovados por unanimidade. Em seguida, como assuntos gerais, 

o presidente passou a palavra para o sr. Cesar Seibt representante da SDS. O Sr. César 

comenta que após o período de inatividade dos comitês e todas as dificuldades, foi 

aprovado um novo projeto para as equipes dos comitês colocando as atividades novamente 

em prática. Nessa nova metodologia de trabalho, esclareceu que o comitê mostra a 

demanda e a entidade desenvolve e executa o trabalho, desde que esteja no plano de 

trabalho conforme proposta do Termo de Referência. Diz que que se trata de um exercício 

de crescimento do comitê e da Ecopef, juntos. Outra questão importante é que o plano de 

bacia deve ser buscado, trabalhado e colocado em prática buscando seus apoiadores. 

Também apresentou a nova metodologia de atuação dos comitês com o apoio das 

Entidades Executivas e expôs o conteúdo da Resolução número de 19, de 19 de setembro 

de 2017, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que estabelece diretrizes gerais para 

a instituição, organização e funcionamento dos Comitês de Bacia Hidrográfica integrantes 

do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a necessidade dos comitês 

se adequarem à essa nova normativa. Por fim desejou um ótimo trabalho para equipe da 

Ecopef e aos membros do Comitê. Dando continuidade, o presidente retoma a palavra e 

propõe aos presentes quatro sugestões de logomarca para o Comitê a fim de criar uma 

nova identidade visual. Após alguns comentários ficou sugerido novas alterações para 

votação em reunião da Comissão Consultiva ainda no mês de abril. Em seguida, o 

Presidente Giovani agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, 

para constar, eu, Kahuana Ortigara, Técnica administrativa da entidade ECOPEF, lavrei a 

presente ata que será assinada por mim e pelo presidente. 


