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

Data: 11/09/2020 Horário: 13:30 horas 

Local:  GOOGLE MEET (ECOPEF)  

Participantes, Junior Kunz, Anderson Clayton Rhoden, Clístenes Antonio Guadagnin, 
Alessandra Kieling e Angelita Reichert   

 

Pauta:  

Leitura Ata reunião anterior 12/08/2020 (enviada anteriormente); Resultado Assembleia 
Setorial Pública; Processos do Regimento Interno – Nota Técnica conjunta nº 09; 
Reunião de Fiscalização com SDE (09/09/20); Rever itens Planejamento Estratégico; 
Readequação e parceria para as Capacitações/2020; Informes Administrativos 
(Resoluções, Moções e Ofícios) Ofício nº 13/2020; Considerações IN 06 - Conder 
Ambiental; Ofício nº 14/2020 Ratificação do Reg. Interno; Moção 02/2020 – Recursos 
para Plano de Recursos Hídricos; Assuntos Gerais.  

Memória da reunião: 

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, com início às treze horas e trinta 
minutos, em método virtual através do Google Meet, participaram os membros da 
diretoria do Comitê Rio das Antas e a equipe da ECOPEF à serviço do comitê. A 
assessora técnica Alessandra Kieling, convidou Presidente Junior Kunz a fazer abertura 
da reunião onde o mesmo desejou boas-vindas a todos. Logo após Alessandra fez a 
leitura da pauta. Após a   dispensa da leitura da ata da reunião anterior, do dia 
12/08/2020, a assessora técnica fala sobre o resultado da Assembleia Setorial Pública 
para a escolha da entidade membro no segmento População da Bacia, onde a entidade 
escolhida foi a Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste e ficando na lista de 
espera a AMEOSC. Seguindo a pauta, com a instrução através da Nota Técnica 
Conjunta nº 09, onde a SDE busca renovar os regimentos internos dos comitês. Através 
da publicação do novo Decreto de criação, nº 663 criando o Comitê Rio das Antas, em 
17/06/2020, há a necessidade de envio da documentação da revisão e atualização dos 
Regimentos internos feitos no ano de 2019 para que estes sejam homologados pelo 
CERH. Sobre a Reunião de Fiscalização com a presença dos profissionais da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE, Entidade Executiva ECOPEF e 
membros das 4 diretorias dos comitês, realizada dia nove de setembro, foi apresentado 
pelo coordenador Vilmar Comassetto o relatório das atividades dos comitês e os 
alcances obtidos até a presente data. A Equipe ECOPEF foi elogiada pela andamento 
dos trabalhos, destacando-se no estado. Cesar Seibt falou da necessidade de atualizar 
as metas do planejamento estratégico elaborado pelo comitê em 2019. O Secretário 
Executivo Clístenes Antonio Guadagnin sugere dias de campo e parcerias para 
capacitações. O vice-presidente Anderson C. Rhoden ressalta que poderíamos realizar 
palestras com a presença de palestrantes da Agência Nacional das Águas - ANA e 
Instituto do Meio Ambiente – IMA. A auxiliar administrativa Angelita Reichert relata os 
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informes administrativos do mês, tendo os documentos emitidos a seguir: Ofício 13/2020 
- Considerações IN 06 Conder Ambiental; Ofício nº 14/2020 - Ratificação do Reg. 
Interno; Moção 002/2020 – Recursos financeiros para Plano de Recursos Hídricos. Em 
assuntos gerais, foi aprovado a elaboração de ofícios as Prefeituras e Entidades para 
doação de mobiliário ao comitê. Foi feito convite para participação do Curso online de 
Outorga, promovido pelo Comitê Araranguá, dia dezesseis de setembro de dois mil e 
vinte e da necessidade de fotos dos membros e logomarcas das entidades para 
confecção de banner. 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: 14/10/2020 Local: Google Meet Horário: 13:30 

 
 


