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

Data: 21/11/2019 Horário: 13:30 horas 

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, Mariana Nichele Suntti, Júnio Kunz, Sergio Crestani, Nelson 
Tresoldi, Clenoir Antonio Soares, Alessandra Kieling e Kahuana Ortigara 

 

Pauta:  

Deliberação, alterações e aprovação do novo Regimento Interno do Comitê do Rio das Antas, 
Bacias Contíguas e Afluentes do Peperi-guaçu. 

Memória da reunião: 

 O presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio das Antas deu boas 
vindas a todos os presentes e de imediato fez a leitura do edital da Assembleia Geral 
Extraordinária. Antes de iniciar a apresentação, discussão e votação do regimento interno, 
conforme minuta elaborada pela Câmara Técnica especialmente criada para esse fim, consultou a 
plenária para a verificação de quórum. Não verificando o quórum mínimo exigido conforme edital 
de convocação da assembleia geral extraordinária, o presidente argumentou que das quarenta 
entidades que inicialmente compunham o comitê, atualmente algumas entidades não mais fazem 
parte do comitê porque foram extintas, caso das SDR’s de São Miguel do Oeste e Maravilha. 
Diante do exposto, solicitou que a plenária deliberasse pela aprovação do Regimento Interno 
considerando dois terços dos membros presentes na assembleia, cuja proposição foi aprovada. 
Na sequência, o presidente, Sr. Giovani José Teixeira, consultou a plenária sobre a metodologia 
que seria adotada para a leitura, discussão e aprovação da proposta do regimento. A metodologia 
aprovada foi de fazer a leitura e aprovação por capítulo e se caso algum membro tivesse proposta 
diferente da apresentada na minuto elaborada pela Câmara Técnica, que se manifestasse para a 
apreciação da proposta. Após a apresentação e leitura dos capítulos e artigos conforme minuta 
apresentada, o presidente colocou a proposta de novo regimento interno em votação. O regimento 
foi aprovado por unanimidade, sendo composto por oito capítulos e sessenta e nove artigos, o 
qual passa a vigorar a partir desta data. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente Giovani 
José Teixeira agradeceu a presença de todos e deu a assembleia por encerrada. Eu, Kahuana 
Radaeli 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. 
  

Data: 21/11/2019 Local: SENAC  Horário: 15:00 

 


