
 

ATA N° 03/2015 

ATA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO 

DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS 

CHAPECÓ E IRANI E BACIAS CONTÍGUAS. 

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, estiveram reunidos em 

Assembleia Geral Ordinária - AGO, na sala 3 do mestrado, bloco S, 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, 

para tratar dos seguintes itens da pauta: Abertura Presidente; Leitura da ata anterior; 

Informes participação ENCOB 2015; Projeto de Operacionalização do Comitê 

2015/2016; Constituição da Comissão Eleitoral; Apresentação Fabiana Bertoncini 

(ICMBio), Situação das Áreas Verdes na Região da Bacia Hidrográfica dos Rios 

Chapecó/Irani; Apresentação Eduarda Caroline Belotti (FATMA) e Assuntos Gerais. 

Após abertura pelo presidente, foi feita a leitura da ata da assembleia anterior. O 

presidente solicitou se havia alguma alteração a ser feita, nada foi sugerido, assim 

sendo, a ata foi aprovada. Em retorno ao Encontro Nacional de Comitês de Bacia, Sr. 

Sergio (UNOESC) falou que o evento foi proveitoso, porém deixou a desejar por não ter 

proporcionado novidades e maiores avanços em relação ao ano anterior. Sr. Ivan 

complementou informando os temas tratados no evento e relatou sobre a dificuldade 

política no Estado de SC para o andamento dos Comitês. Sra. Cleide (CELESC) 

comentou que também esteve presente no ENCOB em Caldas Novas-GO e que 

percebeu que todo o país tem problemas no que diz respeito aos Comitês de Bacia, mas 

que estamos no caminho certo. O Presidente solicitou três membros para composição do 

Conselho Eleitoral e o Sr. Sandro (SINDICARNE), Cleide (CELESC) e Dilvo 

(SINPESC) se dispuseram para compor a comissão eleitoral. Srta. Mônica expos as 

datas sugeridas para as assembleias do ano de dois mil e dezesseis e ficou agendado 

para o dia oito de março a primeira assembleia, data que ocorrerá eleição para diretoria 

e a data seis de dezembro para a segunda assembleia. Sra. Manuela apresentou a ideia 

da elaboração do vídeo institucional do Comitê. Sr. Cesar sugeriu que sejam usadas 

imagens do SIG e que sejam destacados os setores produtivos. Sra. Cleide sugeriu que 

sejam incluídos os trabalhos realizados por algumas entidades para conservação dos 

recursos hídricos. Sra. Geciane sugeriu inserir fotos antigas e atas dos anos anteriores 

para trazer no vídeo um resgate histórico do Comitê. Sr. Ivan falou sobre a importância 

de falar sobre o déficit dos Planos das Bacias do Estado de SC e que mesmo um Plano 

estadual ainda não existe e o quando isso está interferindo na Criação do Comitê do Rio 

Uruguai. Sra. Manuela falou que a ideia é lançar o vídeo na próxima Assembleia. Sra. 

Fabiana (ICMBio) fez a apresentação da situação das áreas verdes na Bacia dos Rios 

Chapecó/Irani, explanando os impacto que a má conservação da Flora provoca nos 

cursos hídricos. Sra. Karling falou sobre sua tese de Mestrado que foi um trabalho de 

qualidade da água dentro da Flona e que os cursos de água dentro da Floresta não 



 

possuem contaminação nem mesmo por animais, diferente dos entornos que as matas 

ciliares já estão bastante degradadas. Sr. Cesar falou sobre o corredor ecológico dos 

Rios Timbó e Chapecó e da iniciativa para criação do Comitê do Rio Uruguai. Em 

seguida, a Sra. Eduarda convidada para falar sobre o pagamento por serviços 

ambientais, fez sua apresentação, comentando da criação dos corredores ecológicos em 

convenio com o Banco Mundial em dois mil e cinco e que tem validade até setembro de 

dois mil e dezesseis. Sr. Vladimir questionou a delimitação dos valores para pagamento. 

Sra. Eduarda explicou que o valor é provindo de uma tabua de valores desenvolvida 

pela Fundação Grupo Boticário que leva em consideração alguns critérios para 

pagamento. Sr. Cesar foi convidado a falar sobre o Consultor para o projeto atual, Sr. 

Cesar disse que outros comitês também se encontram em dificuldade para realizar 

contratação e que a SDS espera resolver essa situação com a criação de uma agência de 

águas para vincular os comitês e diminuir os tramites burocráticos. Sr. Cesar sugeriu 

também que sejam solicitados através de projetos para o MPSC recursos provindos do 

Fundo para Reconstituição de Bens Lesados. Cesar também comentou que a intensão é 

que os recursos passem a ser distribuídos de forma justa para os Comitês considerando a 

abrangência e as atividades de cada um. Sr. Alessandro questionou sobre o Plano de 

Bacia do Rio Irani e a revisão do Plano do Rio Chapecó. Sr. Cesar disse que já existe 

uma lista de espera com três comitês e que já se tem a necessidade de fazer a revisão 

dos demais Planos, inclusive no Chapecó e que nesse momento será oportuno para 

inclusão do Plano do Irani. O Presidente convidou o Sr. Alessandro para que falasse 

sobre a Participação na audiência pública para avaliação dos impactos ambientais no 

baixo trecho do Rio Chapecó. Sr. Alessandro explico que é um estudo de viabilidade 

para nove centrais hidrelétricas que serão instaladas entre a jusante do Quebra Queixo 

sua Foz no Rio Uruguai. Sr. Romualdo (FATMA) explico que entre essas nove, terão 

Usinas Hidrelétricas de Energia (UHE) e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), na 

audiência ocorreu apenas a apresentação do estudos pela Empresa Energia Transporte e 

Saneamento LTDA (ETS) e que dessas três passarão por áreas indígenas e por isso, 

serão licenciadas pelo IBAMA, a FATMA, fará o estudo individual de cada uma das 

demais para emissão de suas licenças. Sr. Baptiston comentou que o Comitê deve se 

preparar com uma Câmera técnica para debater o assunto, pois, é necessário um 

posicionamento do Comitê. Srta. Mônica falou sobre a participação no Campo 

Demonstrativo Alfa em Janeiro aonde o Comitê distribuirá brindes e abordará o tema: 

cadastro de usuários de água aos agricultores participantes do evento. Sr. Mariano falou 

da importância de esclarecer que o cadastro de usuários de água não é uma cobrança. Sr. 

Clenoir informou que foi indicado a titular para representar o Fórum de Comitês de 

Bacias de SC no Fórum Nacional e que se fará presente nos eventos trazendo as 

novidades para as entidades. Sr. Alessandro convidou os presentes para participarem no 

dia doze de dezembro do Primeiro Pedal no Parque Nacional das Araucárias, que 

inaugurará a trilha de visitação no Parque. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu 



 

por encerrada a assembleia e eu Mônica Patrícia Prestes, lavrei a presente ata  assinada 

por mim, pelo Presidente e secretário executivo.  

 

 

 

_____________________________ 

_____________________________    Sérgio Prates de Oliveira 

Clenoir Antônio Soares       Secretário Executivo 

                     Presidente 

 

 

 

__________________________ 

Mônica Patrícia Prestes 

Auxiliar Administrativo 

 


