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

Data: 04/05/2020 Horário: 14:00 

Local: Via aplicativo ZOOM 

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); 
-Análise Nota Técnica SDE n 003/2020 (Atividades durante quarentena); 
-Discussão da enquete sobre demanda de Capacitação; 
-Aprovação do Plano de Capacitação (ad referendum da AGO) 
-Análise de estratégia para executar o Plano de Capacitação de forma virtual/online 
-Análise e aprovação de Moção elaborada que visa modificar os critérios de Outorga de 
uso de água a ser encaminhada ao IMA (Instituto do Meio Ambiente) e SDE (Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Sustentável) - enviada antecipadamente; 
-Elaboração de projetos para Captação de Recursos; 
-Atividade da Entidade Executiva, diretoria e Comissão Consultiva de forma virtual; 
-Material informativo, confecção de folders e banner 
-Relatório e baixa de patrimônio do Comitê; 
-Inventário dos livros para Catalogação; 
-Assuntos Gerais. 

Memória da reunião: 

No dia quatro do mês de maio de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, no 
método virtual através do aplicativo ZOOM, 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 
003/2020 entre Sema, SDE, DRHS (enviada antecipadamente) que relata sobre o nova 
forma de trabalho para todos, a domicílio, fazendo uso de métodos tecnológicos. O 
coordenador das equipes técnicas Vilmar Comasseto comentou sobre o novo método de 
trabalho durante a quarentena e que a previsão é de que façamos uso dessas 
ferramentas inclusive para as próximas reuniões, capacitações e até mesmo Assembleias 
e Processos eleitorais. À respeito da enquete sobre demanda de Capacitação através de 
formulário enviado aos membros, tivemos como resultado os cinco mais votados, foram 
eles: Monitoramento da qualidade da água de rios e reservatórios, Planejamento, manejo 
e Gestão de bacias Hidrográficas, Diagnóstico sócio econômico e ambiental em uma 
Bacia Hidrográfica, Outorga de direito de Uso de recursos Hídricos e cadastro de Usuário 
e Pagamento por Serviços Ambientais – PSA. Os participantes da reunião (diretoria e 
Comissão Consultiva) aprovaram a relação de cursos. Primeiro curso será Capacitação 
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de Outorga de Uso da água – Procedimentos para a Concessão, dia 18 de junho, quinta 
feira a partir das 13:30 horas. A assessora técnica Alessandra apresenta uma Moção para 
ser avaliada e discutida pelos presentes. Esta Moção, elaborada pelos 4 comitês do 
oeste, visa modificar os critérios de Outorga de uso de água e deverá ser encaminhada ao 
IMA (Instituto do Meio Ambiente) e SDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável). Foi aprovada por unanimidade. O documento será enviado por e-mail e por 
correio. O coordenador das equipes, Vilmar Comassetto, fala do descontentamento dos 
Comitês em relação a morosidade dos órgão competente aos processos de outorga em 
relação às emissões de licenças ambientais (que exigem tais documentos). Sobre o 
assunto elaboração de projetos para Captação de Recursos, importante para autonomia 
dos Comitês, Alessandra relata que o edital para captação de recursos do Fundo para 
Reconstituição de Bens Lesados (através do Ministério Público de Santa Catarina) não 
está aberto. Alessandra apresenta aos participantes os novos modelos de materiais de 
divulgação (banner, folder e informativos) que estão sendo elaborados pela assessoria de 
comunicação. O banner novo não será confeccionado até que a vaga da entidade 
membro pertencente à População da bacia seja preenchida. O Eng. Agrônomo Junior 
Kunz, representante da SEMAE (São José do Cedro/SC) sugere fazer um banner para 
cada entidade. Vilmar Comassetto fala da necessidade autorização de recursos para este 
fim e que irá averiguar. Alessandra aborda trabalhos feitos durante a pandemia até o 
presente momento e relata que a auxiliar administrativa Angelita levantou o Patrimônio do 
comitê Rio das Antas e solicita autorização para dar baixa em itens vencidos e dar a 
destinação adequada. A diretoria autorizou o descarte de 04 tonners e 11 cartuchos de 
tinta (1 colorido e 10 P&B). Ainda a respeito do patrimônio foi inventariado todo material 
encontrado e que posteriormente será catalogado. Constam 80 livros, 05 revistas, 22 
apostilas e 3 DVDs. A ideia é de que esses materiais possam ser emprestados para as 
escolas e população em geral. Assunto aprovado pela Diretoria. O coordenador das 
equipes Vilmar Comassetto elogia organização interna do Comitê. Passando então para 
assuntos gerais, o Presidente Gilberto L. Mileski questiona o término da licença do 
Presidente afastado Giovani J. Teixeira e o coordenador Comassetto sugere que a 
assessoria Jurídica averigue esse assunto junto às resoluções. Expõe também sobre uma 
visita Técnica para troca de experiências sobre instrumentos de gestão dos recursos 
hídricos entre os Comitês do Oeste de SC e Comitês PCJ (Comitê das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ FEDERAL) e comitês do 
estado do Rio de Janeiro (Comitês Estaduais). Seriam duas vagas para membros do 
Comitê além do assessor técnico (total de 12 pessoas para os 4 comitês do oeste). 
Também comentou sobre o Fórum estadual que ocorrerá abordando Agência de Bacia, 
Entidade Delegatária e Entidade Executiva. Neste Fórum Catarinense de Comitês será 
discutido o futuro dos Comitês de bacia. A participação dos membros neste evento 
estadual será custeado pelo Comitê Rio das Antas. Vilmar Comassetto também comenta 
aprovação, por parte da SDE, da possibilidade de aquisição de materiais de escritório 
para o Comitê. Ao final, foi decidido que a próxima reunião será dia 04 de junho de 2020 
às 14 horas e a Assembleia Geral Ordinária com processo eleitoral da nova Diretoria será 
dia 30 de junho de 2020 a partir das 13:30 horas. 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: 04/06/2020 Local: Videoconferência via Google Meet Horário: 14:00 
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