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ATA da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Antas 

Data: 21/11/2019 Horário: 16:00 

Local: Auditório do SENAC- São Miguel do Oeste/SC 

Participantes: César Rodolfo Seibt, Clístenes Antônio Guadagnin, Edgar Alfredo Dittmar, Everton 
Carlos Roncaglio, Valmir Augustinho Hartmann Caye, Anderson Claiton Rhoden, Adilson José de 
Almeida, Danusa Cristina Araldi, Gilberto Luiz Mileski, Adair José Teixeira, Aline Vivan, Giovani 
José Teixeira, Vilmar Comassetto, Alessandra Kieling, Kahuana Ortigara, Mariana Nichele Suntti, 
Luiz Eduardo Cavallo Pfeil, Ana Luisa Reichert, Júnio Kunz, Sergio Crestani, Nelson Tresoldi, 
Clenoir Antonio Soares, Alisson da Silva, Carlos Ceruti Dal Piva, Douglas Patel, Evanir Polesi. 

 

Pauta:  

Leitura da ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 02/2019; 
Leitura e aprovação do planejamento estratégico do Comitê Rio das Antas 2019/2020; 
Aprovação do calendário das Assembleias Ordinárias ano 2020; 
Aprovação da Resolução n° 13 - normas eleitorais e instalação da Comissão Eleitoral 
2020/2022; 
Aprovação da Resolução nº 14 – Mandato Membros Diretoria e Comissão Consultiva; e  
Assuntos Gerais. 

Memória da reunião: 

 Aos vinte um dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, nas dependências do 
SENAC São Miguel do Oeste reuniram-se os membros do Comitê Rio das Antas. 
Primeiramente o Presidente Sr. Giovani José Teixeira desejou as boas-vindas aos 
presentes e explicou às novas entidades-membro do comitê as datas a serem cumpridas 
afim de concluir o processo de composição do comitê para os próximos quatro anos, 
conforme decisão das assembleias setoriais públicas. Até dia 22 de novembro será 
publicado no site aguas.sc.gov.br a lista das novas entidades que farão parte do comitê. 
Também falou do prazo para a assinatura dos Termos de Posse que será do dia 03 a 14 
de dezembro. Os representantes deverão comparecer na sede do comitê ou solicitar os 
termos por e-mail. Em seguida o presidente propôs a dispensa da leitura da ata anterior, 
sendo a proposição aprovada pelos presentes. Em seguida o presidente fez a 
apresentação do planejamento estratégico do Comitê Rio das Antas 2019/2020, elencou 
as principais prioridades para o comitê para o próximo ano. Em seguida Sr. Giovani 
explanou sobre as prioridades e as dificuldades que serão debatidas no próximo ano com 
projetos e capacitações para os atuais e novos membros. Na sequência, colocou-se em 
votação e o plano foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente colocou em 
discussão e aprovação o calendário das Assembleias Ordinárias para o ano de 2020, 
ficando aprovado que a próxima AGO/01 será realizada dia 24 de março de 2020 com a 
eleição da nova diretoria e a AGO/02 dia 24 de novembro de 2020. Na sequência, o 
presidente colocou em Aprovação da Resolução número 13, sobre as normas eleitorais e 
instalação da Comissão Eleitoral 2020/2022. Como membros da comissão eleitoral foram 
eleitos: Aline Vivan (fiscal) e Ana Luiza Reichert (secretária) e Gilberto Luiz Mileski 
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(presidente. Em seguida o presidente colocou em apreciação e aprovação a Resolução 
nº14 – sobre o Mandato dos Membros da Diretoria e Comissão Consultiva, propondo a 
prorrogação do mandato até a assembleia geral ordinária de vinte e quatro de março de 
2020. Em seguida o presidente estendeu o convite a todos os membros para o evento 
Saída de Campo com visita as nascentes do rio Camboim, que acontecerá no dia 12 de 
dezembro, sendo este o último evento como atividade de capacitação do corrente ano. 
Como assunto geral o presidente Giovani Teixeira informou aos membros que a partir da 
data de hoje está solicitando a licença do cargo de presidente, alegando questões 
pessoais, questão prontamente aceita pelos presentes. Como último ato, senhor Giovani 
passou a cargo ao vice presidente Sr. Gilberto Luiz Mileski. Ato contínuo, o senhor 
Gilberto assumiu a presidência agradecendo a colaboração do senhor Giovani Teixeira 
como membro e presidente do comitê, afirmando que o mesmo faz parte da história do 
comitê. Na sequência, o presidente Gilberto Luiz Mileski, agradeceu a presença de todos 
e deu por encerrada a assembleia. Não havendo mais nada a tratar, eu, Kahuana 
Ortigara, da entidade executiva Ecopef, lavrei a presente ata que será lida, aprovada e 
assinada. 

Data: 24/03/2020 Local: a definir Horário: 13:30 

 


