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

Data: 14/10/2020 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 11/09/2020 (enviada no e-mail da convocação); -Informes 
Administrativos (Informativos, Resoluções, Moções, Ofícios, etc); Certificação 
Ana/Procomitês ; Nota Técnica conjunta nº 12; Arte com as fotos dos membros para 
postagem; Planejamento Estratégico; -Capacitações/2020 - Curso sobre Balanço Hídrico; 
Assuntos Gerais; Edital AGO 10/11/2020; Reunião IN 06 Conder ; Autorização para a nova 
diretoria usar o carro do comitê; Banner com as Entidades-Membro; Fórum do Rio do 
Peixe; ARUM e Rio Camboim (Trazer a experiência para Assembleia).  

Memória da reunião: 

Aos quatorze dias do mês de outubro 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 
11/09/2020, a assessora técnica leu o ofício recebido da Desenvolver Engenharia e Meio 
Ambiente enviado pelo Sr. Osvaldo Onghero Jr.; outro ofício recebido pelo presidente 
Junior foi da Ent. Executiva Ecopef informando afastamento temporário de Vilmar 
Comassetto de sua função de Coordenador de equipe; Foi enviado também ofício a 
Finesta Móveis em agradecimento aos móveis doados (uma estante duas portas e um 
balcão/rack) ao Comitê Rio das Antas. Assessora técnica Alessandra falou sobre 

certificação ANA/ Procomitês (Nota Técnica Nº12), onde o Comitê Rio das Antas obteve 
100% dos certificados e onde o estado de SC obteve 90%; Clístenes Antonio Guadagnin 

e Anderson Clayton Rhoden parabenizaram a equipe. Dando sequência comenta da 
arte com as fotos dos membros e logomarcas das Entidades-membro para 
confecção dos banners. Presidente Júnior Kunz sugere fazer um 
quadro/memorial dos ex Presidentes como forma de contar a história do comitê e 
também homenageá-los. Assessora Técnica Alessandra fala da Reunião IN 06 do 
Conder Ambiental, onde surgiu a demanda de uma Capacitação sobre Balanço 
Hídrico; Além disso, há a necessidade de rever o Planejamento Estratégico 
(elaborado em 2019) onde foi agendada reunião para dia 21/10/2020 contando 
com a presença de um maior número de membros. A respeito da Assembleia 
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Geral Ordinária que se aproxima, Alessandra fala sobre a elaboração do Edital de 
Convocação. A AGO será dia 10/11/2020, a partir das 13:30 horas. O mesmo 
deverá ser publicado com quinze dias de antecedência. Dentro dos Assuntos 
Gerais, a Assessora Técnica convida a todos a participarem do XIII Fórum do 
Comitê do Rio do Peixe, onde nosso vice-presidente Anderson Clayton Rhoden 
irá palestrar sobre Plano de Recursos Hídricos. 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: 04/11/2020 Local: Google Meet Horário: 13:30 

 
 


