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

Data: 19/06/2019 Horário: 13h30 às 15h00 

Local: Sindicato dos Produtores Rurais – São Miguel do Oeste (SC) 

Participantes:  

Presidente: Giovani José Teixeira (JBS ALIMENTOS) 

Vise Presidente: Gilberto Luiz Mileski (CELESC) 

IMA: Edgar Alfredo Dittmar 

ECOPEF:  Kahuana Ortigara 

ECOPEF: Vilmar Comassetto 

ECOPEF: Alessandra Kieling 

AURORA: Aline Vivam  

PMA: Daniel Junior Panizzon  

 

Pauta:  

 

Leitura da memória da reunião interior; 

 Discussão da metodologia para revisão do regimento interno   

 Resoluções para aprovação de plano de recursos hídricos e critérios de outorga 

Atualização do plano de capacitação  

 AGE para nova diretoria   

 Assuntos gerais.  

 

Memória da reunião: 

O presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio das Antas iniciou a 

reunião dando as boas vindas a todos os presentes e de imediato solicitou a técnica da Ecopef 

Sra. Alessandra Kieling para fazer a leitura da ata da reunião anterior da Comissão Consultiva, 

que após lida, foi aprovada por todos os presentes. Em seguida o presidente retomou a palavra e 

solicitou ao Sr. Vilmar Comassetto que apresentasse a metodologia a ser utilizada para revisão 

do regimento interno. Comassetto informou aos membros que a revisão deverá ser feita 

conforme o que prevê a Resolução número dezenove do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos do ano de dois mil e dezessete. Para tanto, propõe uma série de ações que deverão ser 

desenvolvidas. Inicialmente se fará uma oficina de capacitação tendo como ministrante o 

secretário executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, sr. Vinícius Constante no dia 

10 de julho. Nessa mesma data se criará um Grupo de Trabalho que deverá elaborar uma 

primeira versão do novo regimento interno com a supervisão da assessora jurídica da Ecopef. 

Posteriormente, essa versão deverá ser encaminhada á Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável para possíveis ajustes. Com os ajustes o regimento deverá ser apreciado e aprovado 

em assembleia geral extraordinária, no mês de setembro, com data ainda a ser agendada. Após a 

aprovação serão realizadas as assembleias setoriais onde serão escolhidos os representantes dos 

três segmentos. Após a escolha, os representantes serão empossados podendo haver a eleição 
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para os cargos de direção do comitê. As Assembleias setoriais também estão previstas para 

setembro. Retomando a palavra, o Sr. Presidente Giovani Teixeira apresentou as resoluções que 

após a serem discutidas foram aprovadas pela comissão consultiva. A Resolução nº 04 que 

aprova, ad referendum da assembleia geral que acontecerá no mês de novembro desse ano, o 

plano de recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Antas, Bacias Contíguas e 

Afluentes do Peperi-Guaçu; a  Resolução nº 05 que aprova os critérios de Outorga de direitos de 

uso dos recursos hídricos para captação superficial, estabelecidos no plano de recursos hídricos 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Antas, Bacias Contíguas e Afluentes do Peperi-Guaçu e a 

Resolução nº 06 que solicita ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina 

(CERH), a RATIFICAÇÃO do plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Antas, Bacias Contíguas e Afluentes do Peperi-Guaçu, apresentado aos membros do comitê no 

dia sete de dezembro de dois mil e dezessete. Em seguida, o sr. Presidente repassou a palavra 

para o Sr. Comassetto que apresentou uma nova atualização do plano de capacitação, que além 

da inclusão da oficina sobre o regimento interno, que será realizada no dia dez de julho está 

sendo proposto a realização de um curso, em nível regional, a ser realizado no dia dezessete de 

setembro, em Chapecó, para os membros dos quatro comitês do Oeste. Assim, o curso sobre 

instrumentos de gestão previsto para o dia 25 de julho para o comitê Rio das Antas, não mais 

aconteceria.  O Presidente Sr. Giovani Teixeira retomou a palavra e colocou em discussão a 

proposta, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. presidente colocou em 

apreciação o assunto “sede do comitê. Sobre esse assunto ficou encaminhado que o presidente 

faria novo contato com o Deinfra sobre a possibilidade de cessão de sala por parte da entidade. 

Caso não houvesse decisão imediata da cessão de uso, o Sr. Presidente repassaria essa 

informação à Ecopef, a qual estará autorizada a contratação de uma sala para o comitê mediante 

contato de aluguel. Ato contínuo, foi apresentado pelo Sr. Presidente Giovani o e-mail recebido 

da empresa IMPACTO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA, no qual onde solicita ao comitê a 

avaliação/ análise e sugestões sobre a proposta de zoneamento da área do entorno do reservatório 

e APP da PCH Garça Branca. Para tanto, ficou definido que o comitê encaminharia e-mail à 

empresa solicitando maior prazo para realizar essa avaliação. Caso houvesse maior prazo, a 

direção do comitê de imediato irá criar uma Câmara Técnica, mediante Resolução nº 07 para 

avaliar o documento dentro do novo prazo acordado. No final foi entregue aos presentes as 

fichas de avaliação e o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a 

reunião da Diretoria e Comissão Consultiva. Eu, Kahuana Ortigara, auxiliar administrativa da 

Ecopef, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelo presidente, 

acompanhada pela lista de presentes devidamente assinada. 

 

 

GIOVANI TEIXEIRA 

Presidente 

 

Próxima reunião: Reunião da Comissão Consultiva  

Data: 25/07/2019 Local: Auditório do Sindicato dos Produtores 
Rurais  

Horário: 13h30  

 


