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

Data: 12/08/2020 Horário: 13:30 h 

Local:  GOOGLE MEET (ECOPEF)  

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

 

Pauta:  

 Leitura Ata reunião anterior (enviada anteriormente aos membros); Rediscutir agenda 
(capacitações); II Encontro Entidades Executivas 24/08/2020; Elaboração de proposta 
Fórum 27/08/20; Participação de membros nos cursos; Questionário Comitê Gestor de 
crise Hídrica; Assunto Gerais: Envio Ofício Circular – Entidades habilitadas – captação de 
recursos. 

Memória da reunião: 

Aos doze dias do mês de agosto 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 Júnior 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, passou a palavra ao Coordenador da 
equipe Vilmar Comassetto que relatou sobre as mudanças de contrato na parceria entre 
ECOPEF e SDE que se encerra dia vinte e cinco de novembro. Informou que a SDE está 
construindo uma proposta junto aos comitês, com a previsão de prorrogação do contrato 
até abril de 2021. Havendo esse aumento de prazo, pressupõe-se que haverá mudanças 
de datas das capacitações e propõe ao grupo sugestão de data para a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) para que ocorra em vinte e três de março de dois mil e vinte e um. A 
sugestão de data foi aceita pelos membros da diretoria presentes. Para as reuniões de 
Diretoria ficou estabelecido as seguintes datas: 09/12/2020, janeiro ficaria período de 
férias, 10/02/2021 e 10/03/2021. Alessandra convidou aos presentes para participarem do 
II Encontro Entidades Executivas a ser realizado no dia vinte e quatro de agosto de dois 
mil e vinte. O Secretário Exec. Clístenes Guadagnin confirma participação. Sobre o Fórum 
dos Comitês (a ser realizado nos dias 26, 27/08/2020, 02 e 03/09/2020) Alessandra 
convida os membros a comparecerem virtualmente do Fórum e a divulgarem e 
participarem da Capacitação “Agência de Bacia, Entidades Delegatária e Entidades 
Executivas” a ser realizada no dia 27/08 com início as quatorze horas. À respeito do 
questionário do Comitê Gestor de Crise Hídrica (para inclusão dos projetos existentes) 
reuniram-se virtualmente os 04 comitês do oeste no dia 24 de julho. Neste mesmo dia foi 
convidada a Srta. Gerly da SDE para esclarecer algumas dúvidas sobre o preenchimento. 
O Sec. Exec. Guadagnin auxiliou Alessandra no preenchimento do questionário. Ao todo 
foram catalogados 15 projetos no âmbito do Comitê Rio das Antas. Em assuntos gerais foi 
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enviado através de Ofício Circular, informativo número 09 e folder sobre Outorga de Uso 
de água aos membros. O Vice presidente Anderson Clayton Rhoden (UCEFF) sugere que 
esse material seja distribuído em prefeituras e entidades e que os mesmos repassem à 
pessoas que não tem acesso a essas informações, como forma de divulgação dos 
trabalhos do comitê. Alessandra Kieling fala sobre Assembleia Setorial Pública que será 
realizada conforme edital, dia vinte e cinco de agosto de 2020 a partir das oito horas e 
trinta minutos. Duas Entidades se habilitaram a preencher a vaga do segmento População 
da Bacia: Ameosc e Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste. O Sec. Executivo 
Clístenes Guadagnin informa aos demais membros que não poderá participar da 
Assembleia Setorial Pública. O Vice presidente Rhoden confirmou presença para fazer 
abertura da mesma. O coordenador Comassetto explica que critério usado para decidir 
qual entidade irá ocupar a vaga será a participação e condição em assumir compromisso 
junto as atividades do comitê. Outro assunto abordado pela Técnica Alessandra foi sobre 
a participação do comitê nas reuniões do Fundo de Bens Lesados bem como da 
oportunidade de desenvolver um projeto para captação de recursos. O Presidente Junior 
Kunz (SEMAE – Cedro) sugere convidar outros membros para participarem das reuniões 
para irem se familiarizando com as rotinas do comitê. 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: 11/09/2020 Local: Google Meet Horário: 13:30 

 
 


