
 

ATA N° 03/2014 

ATA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO 
DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS 
CHAPECÓ E IRANI E BACIAS CONTÍGUAS. 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, na sala três do Mestrado da 
UNOESC Chapecó, os membros representantes das entidades participantes do Comitê de Bacias 
Chapecó/Irani sob a coordenação do Presidente do Comitê Sr. Clenoir Antonio Soares, 
estiveram reunidos em Assembleia Geral Ordinária - AGO para tratar dos seguintes itens da 
pauta: Leitura da ATA anterior; aprovação de novas entidades; avaliação dos eventos de dois 
mil e quatorze; apresentação do projeto da SAC; apresentação do projeto do doutorado da 

Geógrafa Janete Facco e assuntos gerais. Em primeira chamada, às quatorze horas, o 
presidente do Comitê Chapecó/Irani deu início à Assembleia Geral Ordinária  
agradecendo e enfatizando a importância da participação dos membros do comitê nas 
assembleias e atividades a serem propostas. O presidente passou a palavra para a 
auxiliar administrativa Srta Mônica Patrícia Prestes para a leitura da ata da segunda 
assembleia geral extraordinária do ano de dois mil e quatorze. O presidente colocou a 
referida ata em apreciação e, sem nenhuma manifestação contrária, definiu por 
aprovada. A auxiliar administrativo fez a leitura da atulalização dos representantes. A 
consultora Manuela registrou o recebimento de ofícios onde três entidades solicitam 
acento no comitê (ARIS, SAC E UXAN). Manuela expos que no momento existe uma 
vaga no poder público devido a CIDASC ter manifestado a retirada da entidade do 
comitê. O presidente colocou em votação e a assembleia concordou na alteração sendo a 
ARIS a nova entidade. As demais entidades permanecerão em espera de uma nova vaga. 
Sra Manuela ainda fez um agradecimento a Vereadora Marcelei pelo articulação junto a 
UVESC em manter membros representativos. Posteriormente apresentou os eventos de 
dois mil e quatorze em que o Comitê se fez presente. A consultora deu prosseguimento 
a assembleia informando que os atores de bacia estão sendo atualizados e que por ela foi 
elaborado um manual de procedimentos administrativos para que futuros colaboradores 
do Comitê saibam como dar continuidade as atividades. Dando continuidade Manuela 
colocou a possibilidade do Comitê estar expondo na Efapi dois mil e quinze. Sr. Jorge 
de Matos Casaca ofereceu espaço no pavilhão da Psicultura, juntamento com a EPAGRI 
e Consórcio IBERÊ. Também surgiu a possibilidade de no ano de dois mil e dessesseis 
fazer exposição na FEMI em Xanxerê. O Sr. Paulo da CIS-AMOSC sugeriu que essa 
exposição aconteça também no Itaipú Rural Show. A Sr. Geciane do Consórsio Iberê 
questionou sobre as atividades em comemoração ao dia da água. A consultora 
esclareceu que o Comitê Chapecó/Irani apoiará o evento promovido pela AMOSC e se 
colocou a disposição de apoiar o Consórcio Iberê caso esse também realize alguma 
atividade. Sra. Marcia fez o convite para que o Comitê participe de um evento que 
ocorrerá nas ecolas da região de Xanxerê. A consultora informou que no ano de dois mil 
e quinze diversas ações de educação ambiental serão elaboradas junto com a Camara 
técnica de Educação ambiental, entre elas o comitê junior de Bacias sugerido pelo Sr. 



 

Alessandro. A Sra. Manuela falou sobre o projeto 2014 que será prorrogado e sobre o 
novo sistema do projeto 2015. Ela também reforçou o convite feito por email para que 
os membros se inscrevam nos cursos online promovidos pela ANA (Agência Nacional 
de Águas). A consultora passou a palavra ao o Sr. Presidente para que falasse sobre a 
participação da diretoria no ENCOB (Encontro Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas). Em seguida Sra. Manuela apresentou a sugestão de data para a próxima 
Assembleia sendo para o dia dezessete de março de dois mil e quinze. Sem nenhuma 
manifestão contrária, ficou aprovada essa data. Sr. Presidente pediu que os 
representantes colaborassem com temas para a oficiona a se realizar no próximo ano. Sr. 
Paulo da CIS-AMOSC falou sobre as estratégias para divulgação dos eventos nas 
pequenas cidades. A consultora pediu para quem participou dos seminários que pudesse 
avaliar os eventos. Sr. Diego Beal parabenizou as excelentes palestras. Sra. Rosângela e 
a Sra. Fabiana comentaram a importância do tema pegada hídrica. A consultora 
Manuela ressaltou que a Assembleia ainda é informativa, mas que os membros do  
comitê precisam estarem capacitados para serem disseminadores de ideias e  tomadores 
de decisões que permearão o comitê. Em seguida passou a palavra aos representantes da 
SAC que apresentaram seu projeto Chapecó 2030. O projeto foi questionado pelos 
presentes, por ter presenção de ser realizado em um ano para posteriormente ser 
prorrogado por mais quatro anos. Sra. Taise questionou sobre a colaboração dos 
moradores da área rural no desenvolvimentos desses projetos. Sr. Licerio da SAC 
esclareceu que o projeto está voltado a área urbana. Sra. Fabiana disse que o mérito do 
projeto é a inovação e sugeriu que a SAC mantenha os membros do Comitê informados 
sobre o resultado. A consultora Manuela e a auxiliar administrativo Mônica ficaram 
responsáveis de encaminhar via email aos representantes uma cópia do projeto. O 
presidente colocou o projeto em votação. Sem nenhuma manifestação contrária, o 
projeto foi aprovado. Em seguida a Geógrafa Janete Facco apresentou o projeto: O 
papel das águas subterâneas na gestão integrada dos recursos hídricos (meio rural) no 
município de Chapecó. Sra. Janete pediu o apoio do Comitê e de todos os representantes 
presentes. Os representantes pediram a ela que mantenha-os informados dos resultados 
do projeto. Sr. Presidente abriu para votação e o projeto foi aprovado. Passando para os 
Assuntos gerais a Sra. Rosângela representante do Fórum permanente da Agenda 21, fez 
um breve comentários sobre sua participação em um evento no Rio de Janeiro, em que 
ela representou o Comitê. Sr. Alcides Ziglioli falou sobre a desconsideração com a água 
no meio urbano, completou dizendo que se cobra muito do agricultor, mas pouco se faz 
para recuperar as fontes urbanas. Sr. Alessandro exemplificou dizendo que no Plano 
diretor de Chapecó, o assunto água ficou em último lugar. O representante da SAC 
expos sobre pontos em que o Plano diretor avançou no quesito ambiental. Sra. Fabiana 
sugeriu que o comitê promova momentos de discussão onde haja a participação dos 
orgãos fiscalizadores para esclarecimento de competências. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente deu por encerrada a assembleia e eu Mônica Patrícia Prestes, lavro a 
presente ata assinada por mim e pelo presidente. 



 

 

 

 

 

______________________________           ___________________________________ 

            Clenoir Antônio Soares                                       Mônica Patrícia Prestes   

                  Presidente                                                      Auxiliar Administrativo 

 

 

 

 


