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

Data: 09/07/2020 Horário: 09:00 h 

Local:  GOOGLE MEET (ECOPEF) https://meet.google.com/nae-kxhk-frz 

Participantes, Júnior Kunz, Anderson Clayton Rhoden, Clístenes Antonio Guadagnin, 
Vilmar Comassetto, Alessandra Kielling e Angelita Reichert   

 

Pauta:  

 Leitura Ata reunião anterior (enviada anteriormente aos membros); Papel dos Cargos; 
Discutir uma agenda de datas; Agenda dos demais eventos (Capacitações, ASP, Entrega 
de Documentos); Elaboração de proposta para o Fórum de Comitês de Bacias (26/08); 
Discussão de proposta para Projeto de Captação de Recursos 2020; Normativa Conder, 
Cisternas X Licença Ambiental; Assuntos Gerais. 

Memória da reunião: 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, com início às nove horas, no método 
virtual através do aplicativo google meet, participaram os membros da diretoria do Comitê 
Rio das Antas e a equipe da ECOPEF à serviço do comitê Rio das Antas. A assessora 
técnica Engª Agrª Alessandra Kieling abriu a reunião desejando boas-vindas a todos e 
após fez a leitura da Pauta aos presentes. De imediato passou a palavra ao Coordenador 
da equipe Vilmar Comassetto que dispôs sobre as atribuições dos membros da diretoria 
bem como secretaria executiva. Alessandra destacou as agendas do Comitê Rio das 
Antas, onde junto com os Membros da Diretoria foram agendadas as datas das reuniões 
mensais, sendo indicada toda segunda quarta-feira do mês até o mês de novembro, além 
da data para Assembleia Geral Ordinária, ficando marcada para o dia dez de novembro 
de dois mil e vinte; Da mesma forma, relembrou aos presentes que no dia vinte e cinco de 
agosto de dois mil e vinte haverá a Assembleia Setorial Pública, a ser realizada para 
preenchimento de vaga no segmento População da Bacia. O coordenador Vilmar 
Comassetto falou do encaminhamento de propostas ao Fórum de Comitês e comentou de 
que os recursos enviados pela SDE não são permitidos uso para Serviços Ambientais. 
Clístenes Antonio Guadagnin, Secretário Executivo, sugeriu mata ciliar, iniciativa urbana, 
plantar árvores nas calçadas. Vilmar Comassetto sugere estreitar relações com a 
prefeitura de São Bento do Sul que faz um belo trabalho com Pagamento por Serviços 
Ambientais e aplicar em projeto como este aqui na região. O vice-presidente Anderson 
Clayton Rhoden destacou que as mudanças nas lideranças da região prejudicam o 
desenvolvimento das ações apontadas no Planos de Recursos Hídricos. O Presidente 
Junior Kunz, complementa sobre o reconhecimento que o Comitê deveria ter por poder 
contribuir e mostrar planos de bacias e suas metas. Alessandra falou sobre a captação de 
recursos para os projetos e pede o apoio de todos os membros. Também, destacou a 
Instrução Normativa n. 006 do Conder que trata da obrigatoriedade de construção de 
Cisternas mediante processos de Licenciamento Ambiental. Eu, Angelita Reichert auxiliar 
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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: 12/08/2020 Local: Via conferência on line via Google 
Meet 

Horário: 14:00 

 
 


