
 

ATA N° 02/2014 

ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

DOS RIOS CHAPECÓ E IRANI E BACIAS CONTÍGUAS. 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, estiveram reunidos em 

Assembleia Geral Ordinária - AGO, na sala S312 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: apresentação da aplicação do recurso e do grupo de trabalho, leitura da ata 

anterior, apresentação das atividades para as oficinas e seminários, apresentação do 

projeto da ACEMAT (Associação de Cultura, Educação, Meio Ambiente e Tecnologia) 

junto à CASAN (Companhia Catarinense de Água e Saneamento) “Água e qualidades 

de vida” pela professora Claidi Todescatt e assuntos gerais. Em primeira chamada, às 

quatorze horas, o presidente do Comitê Chapecó/Irani deu início à segunda Assembleia 

Geral Ordinária do ano de dois mil e quatorze, agradeceu e enfatizou a importância da 

participação dos membros do comitê nas assembleias e atividades a serem propostas. 

Esclareceu os tramites para a obtenção de recursos financeiros para o comitê e da gestão 

destes que está sendo realizada pela FUNOESC – Fundação Universidade do Oeste de 

Santa Catarina, unidade de Chapecó e explanou que foram contratadas a consultora e a 

auxilar administrativa para darem início às atividades do comitê. O presidente passou a 

palavra para a auxiliar administrativa Srta Edilvane Inês Zonta para a leitura da ata da 

primeira assembleia geral ordinária do ano de dois mil e quatorze. O presidente colocou 

a referida ata em apreciação e, sem nenhuma manifestação contrária, definiu por 

aprovada a presente ata. A Srª Sisse Abdala Veloso e o Sr, Mateus Borges Tengaten, da 

empresa EOX Consultores associados, que estão prestando consultoria às atividades do 

comitê, apresentaram uma introdução a respeito da gestão dos recursos hídricos com 

base na Lei 9.433/1997 acrescentando a importância da bacia hidrográfica como 

unidade territorial para a gestão dos recursos hídricos e das competências dos comitês 

de bacias. Citaram ainda que o Comitê Chapecó/Irani foi criado pelo Decreto Estadual 

N° 3.498/2010 e proporam um trabalho descentralizado a ser realizado nos próximos 

meses pelo referido comitê para a articulação dos atores da bacia e compatibilização de 

possíveis usos conflitantes nas bacias dos Rios Chapecó e Irani. Sr. Américo 

Nascimento pediu a palavra para falar sobre o lançamento de efluentes pela Cetric 

(Central de Tratamento de Resíduos) no Lageado Monte Alegre, localizado no 

município de Chapecó/SC. Sr. Ivan Baldissera sugeriu a elaboração de um quadro dos 

usos conflitantes existentes nas bacias dos Rios Chapecó e Irani para que o comitê possa 

mediar tais conflitos. Foi enfatizado a importância do comitê na gestão integrada dos 

recursos hídricos nas bacias hidrográficas. Sra Fabiana Bertoncini questionou o 

tratamento dado à Cetric, pois segundo ela não seria uma questão de conflito de uso da 

água, mas de enquadramento dos efluentes lançados nas leis ambientais vigentes. Sisse 

Veloso ressaltou que a função do comitê é atuar em conflitos como o citado pelo Sr. 



 

Américo Nascimento. Dando continuidades à apresentação, Sisse apresentou a proposta 

de oficinas e seminários com indicação das datas e locais a serem realizados tais 

eventos. Após, passou-se a palavra para a professora Claidi para apresentar o projeto 

“Água e qualidade de vida” da ACEMAT que busca auxílio financeiro junto à CASAN. 

Claidi apresentou os objetivos do referido projeto, os quais incluem a implementação e 

desenvolvimento de um projeto pedagógico, capacitação de educadores, incentivo à 

criação de grupos de Educação Ambiental nas escolas, articulação da Educação 

Ambiental nas escolas da microbacia do Lageado São José, localizado no interior do 

município de Chapecó/SC. Clenoir colocou em apreciação a aprovação do projeto 

apresentado pela professora Claidi e, sem manifestação contrária, declarou aprovada a 

realização de tal projeto. Sr. Ivan apresentou brevemente sobre a formação do Comitê 

do Rio Uruguai, iniciada em dois mil e sete mas que sua estrutura e funcionamento 

passará por discussão junto à ANA (Agência Nacional de Águas) no Fórum do Rio 

Uruguai a ser realizado no próximo dia vinte e dois de setembro e ressaltou a 

importância da AARU (Associação dos Amigos do Rio Uruguai), do qual a professora 

Claidi faz parte, a se fazer presente em tal evento. Sr. Presidente pediu para que os 

representes presentes na assembleia se apresentassem e abriu a palavra para os presentes 

se manifestarem e opinar a respeito dos próximos trabalhos a serem realizados pelo 

comitê. Sr. Alessandro do Amaral falou da importância dos representantes do Comitê 

Chapecó/Irani participarem de eventos de capacitação relacionados aos recursos 

hídricos, como o curso de Gestão Social de Bacias Hidrográficas realizado nos dias 

vinte, vinte e um, e vinte e dois de agosto de dois mil e quatorze em Chapecó, e 

parabenizou a equipe e os trabalhos do comitê até então realizados. O Sr. Presidente 

ressaltou a importância da participação de pessoas de diferentes segmentos nas 

atividades e composição do comitê, citando ser fundamental a divulgação das oficinas e 

seminários nos locais mais próximos a eles. Sr. Ivan falou da importância do regimento 

para nortear os próximos trabalhos do comitê. Sr. presidente deu por encerrada a 

assembleia e passou a palavra para a Sra Sisse que pediu o comprometimento de todos 

para com as bacias dos Rios Chapecó e Irani e parabenizou a vinda de todos pedindo o 

estímulo à divulgação das propostas do comitê Chapecó e Irani. Nada mais havendo a 

tratar, eu Edilvane Inês Zonta, lavro a presente ata assinada por mim e pelo presidente. 

 

 

 

______________________________           ___________________________________ 

            Clenoir Antônio Soares                                       Edilvane Inês Zonta   

                  Presidente                                                   Auxiliar Administrativo 

 



 

 

 

 


