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Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Antas 

Data: 15/10/2019 Horário: 13:30 horas 

Local: Auditório do Sindicato dos Produtores Rurais – SMO/SC 

Participantes: César Rodolfo Seibt, Vinicius Constante, Clístenes Antônio Guadagnin, 
Edgar Alfredo Dittmar, Daniel Panizzon, Valmir Augustinho Hartmann Caye, Anderson 
Claiton Rhoden, Fabricio Borges Paiva, Adilson José de Almeida, Danusa Cristina Araldi, 
Gilberto Luiz Mileski, Lirio Lino Wathier, Adair José Teixeira, Aline Vivan, Volnei Antonio 
Rossini, Giovani José Teixeira, Pablo Alexandre Nilson, Celiomar Crestani, Luiz Eduardo 
Cavallo, Ana Luisa Reichert, Júnior Kunz, Vilmar Comassetto, Alessandra Kieling, 
Kahuana Ortigara e Mariana Nichele Suntti. 

 

Pauta:  

Leitura da ata 

 Deliberação pelos membros do Comitê do Rio das Antas acerca do número de 
entidades-membros do Comitê; 

 Apresentação da metodologia de realização das Assembleias Setoriais Públicas; 

 Aprovar e referendar a Resolução nº. 08/2019;  

 Criação de Câmara Técnica para elaboração de proposta para novo regimento interno; 

 Apresentação de minuta do novo Regimento Interno. 

 Aprovar e referendar a Resolução nº. 09/2019.  

 Assuntos Gerais 

Memória da reunião: 

Aos quinzes dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, em primeira chamada às 
13:30 horas e em segunda chamada às 14:00 horas, nas dependências do Sindicato dos 
Produtores Rurais estiveram presentes os membros do Comitê Rio das Antas. 
Primeiramente o Presidente Sr. Giovani José Teixeira desejou as boas vindas e logo em 
seguida passando a palavra para Srta. Alessandra Kieling para a leitura da memória da 
ata da Assembleia Geral Ordinária anterior. Aprovada por unanimidade. Presidente 
retomou a palavra com o assunto “Deliberação pelos membros do comitê do Rio das 
Antas acerca do número de membros e entidades para o Comitê” tendo em vista a baixa 
participação dos membros. A sugestão do grupo de trabalho responsável pela alteração 
da minuta do Regimento interno é de diminuir de 40 para 32 entidades-membro. O 
assunto foi colocado em discussão. Em pesquisa realizada foram encontradas 06 
entidades aptas para o segmento Órgãos Públicos do Governo Estadual e Federal. O Sr. 
presidente ressaltou que não há disponibilidade de inclusão de outras entidades do 
governo. O Sr. Cesar Seibt (SDE) lembrou da extinção das SDR’s, além da não existência 
de áreas indígenas e da ausência do órgão IBAMA, dificultando ainda mais. O Sr. Vinícius 
Constante (SDE) comentou que as instituições IFSC e CEDUP se enquadram mais como 
sociedade civil (população da bacia). Júnior Kunz, representante do SEMAE (São José do 
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Cedro/SC), falou que a diminuição de membros é necessária, tendo em vista a baixa 
participação dos membros neste dia de AGE. Representante da Celesc, Senhor Gilberto 
Mileski, sugeriu a mudança da Celesc de Usuários de Água para o segmento Órgãos do 
Governo. Foi colocado em votação e a plenária decidiu por permanecer com as 30 vagas 
sugeridas pela nova Minuta. Vencida essa parte, o senhor Cesar Seibt apresentou a 
metodologia para a realização das Assembleias Setoriais Públicas, que deverão 
acontecer na data de 21 de novembro deste ano. Através da Resolução 19 de 19 de 
setembro de 2017. Esta resolução estabelece diretrizes de como serão trabalhados os 
processos e tem como base a necessidade de renovação dos membros do comitê. Com 
algumas lacunas de dificuldade em relação às renovação das vagas de entidades-
membro, o processo torna-se o mais transparente possível aumentando a 
responsabilidade da corporação que a sociedade exige. Cesar colocou como maior 
dificuldade da readequação dos regimentos internos a revisão da composição. Esse 
processo irá acontecer no dia 21 de novembro, onde teremos 3 assembleias em um 
mesmo dia: Assembleia Geral Extraordinária (AGE), para leitura e aprovação da minuta 
do Regimento Interno, na sequência as Assembleias Setoriais Públicas (ASP´s), onde 
serão feitas as escolhas das novas entidades-membro do comitê. Para esta assembleia é 
necessária a prévia candidatura (entrega da documentação a fim de comprovar a 
existência das entidades interessadas em participar no comitê) para posterior habilitação. 
Após a escolha das entidades nas ASP´s, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
determinará os planos e os prazos para o próximo ano, além de tratar do processo 
eleitoral vindouro. O coordenador da entidade executiva ECOPEF, Sr. Vilmar Comassetto 
explicou o Formulário de Inscrição para os membros presentes, um dos documentos que 
deverão ser entregues pelas novas entidades candidatas à inserção no comitê Rio das 
Antas. Após todos os membros terem visto a listagem de documentos necessários para o 
processo de habilitação ficou decidido que a documentação tem que ser entregue ao 
comitê no prazo do dia 11 de Novembro de 2019. Passando a palavra ao presidente 
Giovani, que leu a Resolução nº. 08/2019 que tratou da criação de grupo de trabalho para 
elaboração do Regimento Interno, esta foi aprovada por unanimidade. Tendo a 
necessidade documental legal, buscou-se adotar o termo “Câmara Técnica” para 
elaboração de proposta para novo regimento interno. Dando sequência, o coordenador 
Comassetto apresentou a Minuta do novo Regimento Interno fazendo sua leitura por 
completo, cláusula por cláusula. Após a leitura, foi colocada em discussão e acabou 
aprovada por unanimidade. O presidente do Comitê, Sr. Giovani Teixeira, efetuou a leitura 
da Resolução nº. 09/2019 do plano de trabalho sendo assim aprovada em unanimidade. 
Em Assuntos Gerais o presidente colocou em aprovação os nomes dos membros 
participantes para o XXI ENCOB, senhores Gilberto Mileski, Valmir Caye e Junior Kunz, 
além da assist. Técnica do comitê Srta. Alessandra Kieling, sendo aprovada por todos. 
Convidou os membros para a Oficina de Capacitação nº 05 com o tema “Cadastro de 
Usuários de Água e Outorga” a ser realizada no dia 31 de outubro de 2019. E relembrou 
que que no dia 21 de novembro teremos as Assembleias (AGE, ASP e AGO) e um convite 
final no dia 12 de dezembro será realizado a primeira saída a campo de 2019 com a 
temática “Ciclo Hidrológico Conhecendo Nosso Rio” que provavelmente será feito no Rio 
Camboim. O Sr. Presidente encerra sua fala agradecendo a presença de todos. Não 
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havendo mais nada a tratar, eu, Kahuana Ortigara auxiliar administrativa da entidade 
executiva do Comitê Rio das Antas pela ECOPEF, lavrei a presente ata que será lida, 
aprovada e assinada na próxima reunião. 

Data: 21/11/2019 Local: SENAC - SMO  Horário: 13:30h 

 


