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ATA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO 

DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS CHAPECÓ / IRANI E BACIAS 

CONTÍGUAS. 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, estiveram reunidos em Assembleia 

Geral Ordinária - AGO, no Auditório da Epagri, os membros representantes das 

entidades participantes do Comitê de Bacias Chapecó/Irani sob a coordenação do 

Presidente do Comitê Sr. Clenoir Antonio Soares. As quatorze horas, o Presidente deu 

inicio a reunião agradecendo a presença de todos e fez a leitura dos assuntos em pauta. 

Em seguida passou para que a Srta. Mônica fizesse a leitura da ata da Assembleia 

anterior. Srta. Mônica fez a leitura e esclareceu que o termo que cede espaço ao Comitê 

na Epagri. Sr. Ivan explicou que o termo foi reduzido para um ano por ser um ano 

político. Srta. Mônica disso que o evento Internacional de meio ambiente submetido 

pela prof Manuela (Unoesc) foi aprovado pela FAPESC. Sr. Enio disse que na 

Assembleia anterior se referia as hidrelétricas do Rio Chapecó. Em seguida, Srta. 

Mônica fez a leitura da atualização do representantes das Entidades. Em seguida foi 

realizado o processo eleitoral que teve apenas uma chapa inscrita e foi eleita por 

aclamação. Foi mencionado a questão do quórum, Sr. Clenoir explicou que no 

regimento no item das eleições não menciona quorum e que havendo apenas uma chapa 

inscrita é por aclamação. Os membros eleitos foram: Ivan Tadeu Baldissera (Presidente, 

EPAGRI, Poder Público) Clenoir Antonio Soares (Vice-Presidente, OCESC, Usuário de 

Água) Aline Sobrosa Pedroso (1º Secretário, CASAN, Usuário de Água) Kellen 

Cassaro (2º Secretário, IBERÊ, Sociedade Civil), Ricardo Lunardi (ACCB, Usuário de 

Água) Vilson Verona (FAESC, Usuário de Água) Vladimir Martarello (ACR, Usuário 

de Água) Sandro Tremea (SINDICARNE, Usuário de Água), Taise Bresolin (IBAMA, 

Poder Público) Romualdo Morelatto Begnini (IMA, Poder Público), Paulo Utzig 

(AMOSC, Sociedade Civil), Patricia Rossoni Losso Longo (AMNOROESTE, 

Sociedade Civil) Alessandro do Amaral e Silva (ANGENDA 21, Sociedade Civil) 

Marina Petzen Vieira dos Santos (UNOPAR, Sociedade Civil). Clenoir falou sobre as 

dificuldades dos quatro anos como presidente e passou a palavra ao Sr. Ivan que falou 

que apesar das dificuldades, um dia o Comitê vai ter debates pontuais e os municípios e 

estado terão maior participação. Srta. Mônica falou que foi convidado a Ecopef para 

participar da Assembleia e que o Rafael retornou informando que o recurso ainda não 

foi repassado e por isso não iriam participar. Sr. Clenoir falou sobre as dificuldades para 

o repasse por ser um ano político e que o carro está sem seguro e manutenção e que ele 

e o Sr. Ricardo (Comitê do Peixe) enviaram e-mail ao Diretor de Recursos Hídricos, 

mas não obtiveram resposta. Sr. Alessandro mencionou a necessidade de cobrar da SDS 

uma resposta. Sra. Janete (SAC) sugeriu encaminhar uma moção assinada pelos 

membros, na tentativa de agilizar o processo. Sr. Clenoir falou sobre sua participação 

em reunião do Fórum Nacional em Florianópolis e que ainda não foi repassado 



 

calendário do FNCBH e nem data para o ENCOB 2018. Em seguida Sr. Vladmir 

apresentou uma pesquisa que está sendo desenvolvida pela ACR em parceria com um 

professor para estudar as potencialidades de três sub-bacias e Sra. Geciane e Sra. Kellen 

apresentaram as atividades realizadas pelo Consorcio Iberê e os resultados do projeto 

mata ciliar. Passando aos Assuntos Gerais, Sr. Alessandro falou sobre um evento em 

comemoração ao Dia Mundial da água que será realizado em Xanxerê e a Srta. Mônica 

falou sobre o oitavo fórum mundial das Águas que acontecerá em Brasília. Sr. Enio 

questionou sobre planejamento e falou sobre o evento anual que acontece em Água 

Doce. Sr. Clenoir falou que o planejamento depende do início das atividades da 

Entidade Executiva e que são eles quem devem por em prática o cumprimento das 

atividades e demandas propostas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 

presença de todos dando por encerrada a assembleia e eu Mônica Patrícia Prestes, lavrei 

a presente ata  assinada por mim, pelo Presidente e pelo primeiro secretário. 
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