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

Data:20/02/2020 Horário: 13:30 

Local: CELESC 

Participantes Gilberto Luiz Mileski, Valmir A.H. Caye, Junior Kunz, Ana Luiza Reichert, 
Vilmar Comassetto, Rafael Leão, Gilberto Pilla, Angelita Reichert e Alessandra Kieling.  

Observação: Aline Vivan e Edgar Dittmar solicitaram dispensa.  

 

Pauta:  

                 Discussão das normas do Processo Eleitoral; 

 Plano de Capacitação e Comunicação do Comitê para ano 2020; 

 Plano de Trabalho; 

 Discussão dos Eventos Semana da água; 

 Pauta Assembleia Geral Ordinária; 

 Definição Calendário de Reunião ano 2020; 

 Assuntos Gerais. 

            

    Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, com início às treze horas e trinta 
minutos, nas dependências da Celesc- São Miguel do Oeste, reuniram-se os membros da 
diretoria, da comissão Consultiva e da Comissão Eleitoral 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. A técnica 
falou sobre a antiga composição das entidades-membro do comitê, onde passou de 40 
para 30 entidades, ficando 6 entidades membro no segmento Órgãos do Governo, 12 no 
segmento Usuários de água e 12 no segmento População da Bacia. Esta última não 
preencheu as doze vagas, ficando uma vaga em aberto. Neste caso o Comite marcará 
nova ASP (assembleia setorial pública) para receber as inscrições e preencher a vaga. 
Neste caso, o comitê conta com 29 entidades-membros, sendo 13 novas entidades e 16 
entidades já existentes no comite. Além disso a Técnica demonstrou a localização das 
entidades no território do extremo oeste. O Sr. Junior Kunz, representante da SEMAE 
sugeriu fazer o convite ao Douglas, Engenheiro Ambiental do Município de Palma Sola 
para fazer parte desta composição. Gilberto ressalta que o Município de Anchieta também 
mostrou interesse. Sobre essa questão, foi informado que nova indicação deverá ser feita 
através de ASP. Alessandra retoma a palavra e expõe a pauta da Assembléia a ser 
realizada dia 24/03/2020, tendo como local o CREA-SMO. Sobre o processo eleitoral 
Alessandra apresentou os membros: Sr. Gilberto Mileski- Presidente da comissão 
eleitoral; Ana Luiza Reichert – Secretária; e Aline Vivian – Fiscal; Para este processo 
serão necessários os seguintes documentos: Edital da AGO; Edital do Processo Eleitoral; 
anexo1-Requerimento de registro de chapa, anexo 2-Manifestação da Anuência; Termo 
de Posse da nova Diretoria e apresentação da Cédula de Votação. O coordenador das 
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equipes da ECOPEF, Vilmar Comassetto, lembra que para esta eleição o regimento 
interno em vigor é o antigo, pois o novo regimento ainda não foi homologado pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos do estado e também a Resolução número 
dezessete de dois mil e dezessete do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. As 
inscrições de chapa deverão ser feitas até o dia 04/03/2020. Na apresentação da Cédula 
de votação, ficou decidido incluir a alternativa “voto em branco”. Outro assunto abordado 
foi o Plano de Capacitação e Comunicação. Alessandra apresentou um relatório das 
capacitações já executadas em 2019 demonstrando a participação de membros e não 
membros. Uma das questões a ser melhorada é aumentar as participações de membros. 
Uma das sugestões é criar um grupo de whatsapp depois da reunião e enviar uma 
enquete sobre a preferência dos membros com as opções de cursos, horários e locais. 
Outra sugestão é divulgar nos meios de comunicação e também no site águas as 
atividades propostas. Ao apresentar o Planejamento Estratégico elaborado em 2019 pelo 
comitê, Alessandra relembrou da necessidade de captação de recursos externos para 
comitê, sendo umas delas a captação através da Receita Federal. O presidente do Comitê 
Sr. Gilberto Mileski reinterou sugerindo uma visita ao promotor do Fórum da Comarca de 
São Miguel do Oeste e também visita ao Prefeito Municipal Wilson Trevisan. Ana Luiza 
Reichert declarou que seguidamente a Seara Alimentos faz a troca da mobília onde há a 
possibilidade de doação. Sobre as atividades do mês da Água, ficou acertado que a 
ECOPEF se responsabilizaria pela divulgação de todos os eventos das entidades da 
região (universidades, prefeituras, empresas e escolas), nas redes sociais como 
Facebook, Instagram e no site www.aguas.sc.gov.br. Para isso será enviado um e-mail 
para todas as entidades cadastradas no comitê. Sobre o calendário de reuniões, ficou 
decidido esperar a AGO do dia 24/03, onde será eleita nova diretoria, para escolher as 
datas das reuniões/capacitações. A Assembléia Setorial Pública ficou marcada para 
24/04/2020. O Sr. Presidente encerra sua fala agradecendo a presença de todos. Não 
havendo mais nada a tratar, 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: 24/03/2020 Local: CREA SC Horário: 13:30 

 

http://www.aguas.sc.gov.br/

