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Assembleia Geral Extraordinária do Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu 

Data:  12/05/2021 Horário: 13:30h (1ª chamada) e 14:00h (2ª chamada) 

Local: Aplicativo Google Meet 

Participantes Anderson Clayton Rohden – UCEFF, Vagner Antonio Tortelli Viêra – 
Celesc, Clístenes Antônio Guadagnin – Epagri, Daniel Junior Panizzon – Ambiental SMO, 
Edgar Alfredo Dittmar – IMA, César Rodolfo Seibt – SDE, João Carlos Biasibetti – 
AGROEC, Valmir Augustinho Hartmann Caye – Associação Educacional Getúlio Vargas, 
Douglas César Patel – CREA, Dolores Wolschick – IFSC, Indianara Herbert – Instituto 
Catuetê, Paula Andrea Stringhini – Prefeitura Bandeirante, Renato Perin – Prefeitura de 
Flor do Sertão, Nelson Tresoldi – Prefeitura de Campo Erê, Carlos Henrique Langner – 
ARIS, Pablo Alexandre Nilson – COOPERALFA, Aline Vivan – AURORA SMO, Amarildo 
Minela – AURIVERDE, Josiane Sehn – Núcleo Regional do Extremo Oeste Catarinense 
de Criadores Suínos, Adair José Teixeira – Sindicato dos Produtores Rurais de São 
Miguel do Oeste. Apresentação dos demais: Tiago Zanatta (SDE), Aline Rech (ECOPEF), 
Murilo Nichele (ECOPEF), Mariana N. Suntti (ECOPEF), Marciele Bastian (ECOPEF), 
André Leão (ECOPEF), Laís Verona (ECOPEF), Rafael Leão (ECOPEF)  

Justificaram a ausência: Seara Alimentos Itapiranga e Casan.   

 

Pauta: 

1- Leitura e aprovação da ATA da última Assembleia (23/03/2021); 
2- Apresentação e Aprovação do Relatório Técnico ANO II (2020-2021); 
3- Apresentação do Relatório Financeiro Parcial 1, 2 e 3; 
4- Informes da SDE a respeito do aditivo do Termo de Colaboração Ecopef - 
Comitês/SC; 
5- Apresentação e aprovação da Moção Conjunta n. 0004/2021 (ad referendum); 
6- Atualização e Aprovação do Plano de Capacitação Ano II; 
7- Assuntos gerais;  

Memória da reunião: 

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, com início às treze horas e 
trinta minutos, no método virtual através do aplicativo Google Meet, participaram os 
representantes das entidades-membro do Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu 
da Assembleia Geral Extraordinária. Primeiramente o Presidente Anderson Clayton 
Rhoden desejou as boas-vindas a todos os presentes e solicitou ao Secretário 
Executivo Clístenes Antônio Guadagnin que fizesse a Leitura do edital de 
convocação. Rhoden convidou a todos para se apresentarem no chat com nome e 
entidade a qual representam. A técnica da ECOPEF à serviço do Comitê, Alessandra 
Kieling, fez a chamada nominalmente dos representantes das entidades-membro e 
demais participantes. Após contabilizar os presentes verificou-se a presença de 21 
entidades participantes, ou seja, houve quórum para dar início a Assembleia Geral 
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Extraordinária. O Secretário Executivo Clístenes Antônio Guadagnin pede a palavra e 
entrega um Requerimento de Urgência para inclusão de um item de pauta: 
“Atualização e Aprovação de Plano de Capacitação – Ano II” que irá incluir mais um 
curso ao plano. Incluído no Chat a chamada para votação, onde os representantes 
podem responder sim, não ou abstenção para inclusão do item. Os representantes 
votaram SIM. Item de pauta número 1, Aprovação da ata da Assembleia Geral 
Ordinária nº 01/2021, do dia 23 de Março de 2021. O presidente solicita dispensa 
de leitura da Ata da Assembleia Geral Ordinária nº01/2021 tendo em vista que a 
mesma foi enviada por e-mail. Rhoden solicita à Alessandra para abrir votação no 
chat. Aprovada a dispensa da leitura da Ata. O Presidente solicita então a Aprovação 
da ATA n. 01/2021 e os representantes respondem a manifestação no chat, sendo 
aprovada por maioria.  Sobre o item de pauta n. 2: Apresentação e Aprovação do 
Relatório Técnico ANO II (2020-2021) o Presidente Anderson solicita à assessora 
técnica da ECOPEF Alessandra que faça a apresentação. Anderson coloca o item 
em votação no chat. Aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, o item n. 3, 
Apresentação do Relatório Financeiro Parcial 1, 2 e 3, o Presidente Anderson 
solicita à Marciele Bastian (ECOPEF) que fizesse a apresentação. Rhoden relembra 
aos presentes que este item não é votado pois quem aprova o Relatório Financeiro é 
a SDE. O presidente Rhoden passa para o próximo item de pauta n 4: Informes da 
SDE a respeito do aditivo do Termo de Colaboração Ecopef - Comitês/SC e 
passa a palavra aos Gestor do projeto César Rodolfo Seibt, representante da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE. César 
ressalta que os trabalhos executados trazem um resultado extremamente positivo, 
porém o modelo precisa de alguns ajustes (no âmbito financeiro e técnico). Visando 
essa adequação o que se propõe hoje são os aditivos. Ou seja, a partir de maio/2021 
seriam mais 6 (seis) meses num novo aditivo para ajuste de um novo modelo. César 
coloca que a ideia é que todas as Entidades executivas andem num mesmo 
compasso, tendo uma transição tranquila e que seja confortável para as EE, para a 
SDE e comitês de bacia. Anderson agradece ao gestor pelas informações e relembra 
que estamos atuando sem a auxiliar administrativa, porém as atividades permanecem 
em pleno funcionamento. Item de pauta n. 5: Apresentação e aprovação da Moção 
Conjunta n. 004/2021 (ad referendum) em conformidade com a Nota Técnica 
SDE/SEMA/DRHS n. 06/2020 Anderson faz a leitura da Moção Conjunta ad 
referendum enviada ao Secretário de Estado que tem como tema principal a 
solicitação de que os Cursos de capacitação sejam feitos em comum com outros 
comitês de bacia (Jacutinga, Peixe e Chapecó e Irani). O Presidente Anderson pede 
a auxiliar administrativa Alessandra para abrir votação no chat. Aprovada por 
unanimidade a Moção Conjunta n. 004/2021. Seguindo a pauta, item incluído na 
Ordem do Dia (através de requerimento de urgência, Item n. 6 - Atualização e 
Aprovação do Plano de Capacitação Ano II, Anderson C. Rhoden pede para a 
técnica Alessandra fazer a explanação sobre a inclusão de um novo curso de 
Capacitação Mobilização Social e Plano de Bacia: Estratégias para gestão dos 
Recursos Hídricos a ser realizado dia 27 de maio de 2021 que conta com a 
participação do presidente Anderson Rhoden, Professor Hector Espinosa e José 
Carlos Virtuoso. Anderson solicita abrir a votação no chat. Aprovada a inclusão da 



 

ATA AGE Nº 02/2021 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

3 

 

capacitação citada acima no Plano de Capacitações do Comitê. Para o item 
Assuntos Gerais, o Presidente Anderson comunica que será lançado o 7º 
informativo das águas onde o mesmo será enviado por e-mail aos parceiros. 
Relembra da participação na reunião do CERH, ocorrida dia 29 de abril de 2021 onde 
foi aprovada os critérios de Outorga (resolução n. 49) além da aprovação do novo 
regimento interno do comitê (resolução n. 53). Ainda em tempo coloca o novo 
calendário de reuniões (diretoria e CTAIA) toda segunda quarta feira de todo mês, 
além da AGO prevista para dia 16 de novembro de 2021. O Presidente Anderson 
finaliza a reunião agradecendo a todos pela presença e dá por encerrada a 
Assembleia Geral Extraordinária. Eu, Alessandra Kieling, assessora Técnica da 
entidade executiva ECOPEF à serviço do Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu 
lavrei a presente ata que será lida, aprovada e assinada por mim e pelo Presidente. 

Assinaturas: 

 

Anderson Clayton Rhoden 

Presidente do Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu 

 

 

Alessandra Kieling 

Assessora Técnica da ECOPEF  

à serviço do Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu 

 

Data: 16/11/2021 Local: Via conferência on line via Google Meet Horário: 13:30 

 


