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

Data:  10/11/2020 
Horário: 13:30h (1ª chamada) e 14:00h (2ª 
chamada) 

Local: Aplicativo Google Meet 

Participantes Júnior Kunz- SEMAE Gilberto Luiz Mileski - CELESC, Marco Antônio Eidt – 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – Clístenes Antônio Guadagnin – Epagri, 
Marcelo Fiório, – IMA, Daniel junior Panizzon – Polícia Militar Ambiental, César Rodolfo 
Seibt – SDE, João Carlos Biasebetti – AGROEC, Valmir ,Augustinho Hartmann Caye, e 
Mauri Banhara – Associação Getúlio Vargas, Anderson Clayton Rhoden –UCEFF, 
Indianara Herbert – Instituto Catuetê, Dolores Wolschick - IFSC ,  Paula Andrea Stringhini 
– Prefeitura de Bandeirante, Nelson Tresoldi – Prefeitura de Campo Erê, Francieli Brusco 
de Oliveira – Prefeitura Flor do Sertão; Eusebio Anuar Tavares – Prefeitura de Itapiranga, 
Adilson José de Almeida – SENAC; Pablo Alexandre Nilson – Cooperalfa; Aline Vivan – 
Aurora; Ivanir Polese – Cooper A1; Amarildo Minela – Auriverde; Josiane Sehn e Luiz 
Jorge Malmann – Núcleo Regional do Extremo Oeste Catarinense de Criadores de 
Suínos; Luiz Eduardo Cavallo Pfeil e Giovani Jose Teixeira – Seara Alimentos pediram 
dispensa; Alessandra Kieling, Angelita Reichert, Equipe ECOPEF: Rafael Leão, André 
Leão, Laís Bruna Verona, Mariana Nichele e Marciele Bastian, Murilo Nichele. 

 

Pauta: 

1. Leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/06/2020; 
2. Resultado da Assembleia Setorial Pública - Edital 03/2020;  
3. Apresentação do Relatório de Atividades – Parcial Ano II – da Entidade Executiva 
Ecopef na Assessoria do Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu;  
4. Apresentação do Relatório (Parcial) Financeiro das Atividades da Entidade Executiva – 
Ano II;  
5. Apresentação e Aprovação do Planejamento Estratégico – Ano II;  
6. Atualização e Aprovação do Plano de Capacitação – Ano II;  
7. Atualização e Aprovação do Plano de Comunicação e Mobilização Social - Ano II;  
8. Apresentação e Aprovação do Plano de Trabalho - Ano II;  
9. Assuntos Gerais.  
Memória da reunião: 

No dia dez do mês de novembro de dois mil e vinte, 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 na 
Assembleia Geral Ordinária. Primeiramente o presidente Júnior Kunz desejou as boas 
vindas a todos os presentes e passou a palavra à assessora técnica pela ECOPEF, eng. 
agrônoma Alessandra Kieling onde fez chamada nominal dos representantes das 
entidades-membro presentes. Após a conferência dos presentes, e identificado quórum 
para realização da assembleia, Alessandra fez a leitura da pauta. Seguindo a ordem de 
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pauta que tem como primeiro assunto a ser tratado é a Leitura ou dispensa de leitura da 
Ata da AGO 02/2020 (enviada pelo e-mail aos presentes) onde o Presidente Júnior Kunz 
solicita a dispensa da leitura da mesma. Em votação pelo chat, os representantes votaram 
e aprovaram por unanimidade, dispensando a leitura. Após a dispensa, o presidente 
passa a palavra para a Técnica Alessandra Kieling que apresenta aos representantes o 
Relatório de Atividades – Parcial Ano II. Neste momento faz menção a todas as atividades 
executadas até então (controle de metas, planos, informativos, redes sociais, eventos e 
capacitações de 2020). Logo após solicitou a presença de Marcieli Bastian para fazer uso 
da palavra e apresentar o Relatório (Parcial) Financeiro das Atividades da Entidade 
Executiva – Ano II. Após a explanação dos relatórios parciais, César Seibt pediu a palavra 
e fez menção ao indicador número 1, onde há um equívoco na contagem das reuniões. 
Ele sugere à plenária que aprove a transformação da Comissão Consultiva em Câmara 
técnica. O presidente Junior, reintera que a criação da câmara Técnica foi aprovada na 
Diretoria e sendo colocada como pauta (em assuntos gerais). Antes de passar para a 
apresentação e aprovação dos planos, o presidente da Ecopef Rafael Leão pede a 
manifestação do Gestor César Seibt para falar sobre o re-arranjo dos trabalhos da 
entidade executiva ECOPEF frente aos comitês do oeste. Neste caso Cesar fala que os 
trabalhos da ECOPEF se estenderão por mais 6 meses além da data prevista para o   
término, ou seja, de novembro de 2020 para maio de 2021. Esse prazo estendido precisa 
da anuência da plenária. A seguir, a técnica Alessandra passa a apresentar o 
Planejamento Estratégico – Ano II, após a revisita do mesmo em outubro de 2020 pelos 
representantes e que possui prazo até maio de 2021; Na sequencia apresentou o Plano 
de Capacitação – Ano II, o Plano de Comunicação e Mobilização Social - Ano II e o Plano 
de Trabalho - Ano II. Ao finalizar a apresentação dos planos, Alessandra convida a auxiliar 
administrativa da Ecopef, Marcieli Bastian para assuntos financeiros a apresentar o Plano 
de aplicação de recursos de janeiro/2021 a Maio/2021. Júnior Kunz, pede a manifestação 
do César Seibt se poderemos fazer a votação em Bloco. O gestor da SDE César Seibt 
discorda e pede que a manifestação seja feita por item e respondido através do Chat. Um 
a um os planos foram votados. Planejamento Estratégico aprovado por unanimidade. 
Plano de Capacitação – Ano II colocado em votação e aprovado por unanimidade. Plano 
de Comunicação e Mobilização Social - Ano II colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Plano de Trabalho - Ano II colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Na sequência, o presidente chama a senhora Marcieli Bastian para 
apresentar o Relatório Financeiro 2020. No item Assuntos Gerais, o mesmo possui quatro 
assuntos: Criação de Câmara Técnica Permanente para assuntos Institucionais e 
Administrativos; Aprovação do calendário de reuniões; Troca da logomarca do comitê em 
função do novo decreto; e Resultado do Procomitês. O presidente Júnior Kunz relata aos 
presentes a necessidade de se criar uma câmara técnica permanente para tratar de 
assuntos institucionais e administrativos e tem como por objetivo auxiliar a diretoria. César 
pede a palavra e relembra aos presentes da importância das Câmaras Técnicas e da 
expertise de seus representantes. Lembra também que a presença de Câmaras Técnicas 
traz dinamicidade aos comitês. Para dar andamento à criação, relata que a documentação 
(resolução) deverá ser aprovada na próxima assembleia do comitê e que deverá ser 
apresentada à plenária. A criação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 
Kunz apresenta o novo calendário de reuniões (Reunião de diretoria e câmara Técnica 
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permanente e AGO’s), coloca em apreciação dos presentes as seguintes datas:  AGO do 
primeiro semestre dia 23/03/2021, AGO do segundo semestre dia 16/11/2021 e reuniões 
de diretoria nas segundas quartas-feiras do mês, tendo início em 10/02/2021. Submete à 
votação e temos o novo calendário de reuniões aprovado por unanimidade. Voltando a 
palavra ao presidente Júnior ele solicita que Alessandra fale sobre a modificação do 
Nome do Comitê, alterado pelo Decreto 663 de 17 de junho de 2020, onde o comitê passa 
a ter a seguinte denominação: Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 
das Antas, Bacias Contíguas e Afluentes Catarinenses do Rio Peperi-guaçu e tem como 
novo nome fantasia Comitê Antas e Afluentes do Peperi-guaçu. Com isso torna-se 
necessário modificar a logomarca. Colocado em votação e aprovada a alteração da 
logomarca por unanimidade. Sobre o Programa Procomitês, fica registrado em 
assembleia que o Comitê Antas recebeu 100 % dos certificados. César parabeniza o 
Comitê e fala da importância em nível estadual, já que a média dos comitês é que vai 
gerar o percentual dos recursos destinados pela ANA para o estado de SC. Tiago Zanatta, 
da SDE relembra de que assuntos que gerem votação deverão, obrigatoriamente, estar 
como item de pauta, e não nos assuntos gerais e repassa que em caso de urgência deve 
ser incluído como item de pauta no início da assembleia. Não tendo mais nada a tratar, o 
Presidente Junior Kunz agradece a todos pela presença e dá por encerrada a assembleia 
Geral Ordinária. Eu, Angelita Reichert auxiliar administrativa 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. 

Data: 09/12/2020 Local: Via conferência on line via Google Meet Horário: 13:30 

 




