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COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARARANGUÁ

ATA DA XIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ARARANGUÁ
 

Aos 17 dias do mês de maio de 2005, às 18:00 horas, na sede do Centro de               
Treinamento e Eventos de Araranguá - CETRAR / EPAGRI, em Araranguá, realizou-se a 13ª  
Reunião Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá. 
Presentes, os Representantes da Diretoria do Comitê: o Presidente, Sr. Cezar Paulo de Luca 
(CASAN), o Vice-presidente, Sr. Alexandre Félix Campos (AAQUATUR), os representantes das 
entidades membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá e 
demais entidades interessadas, conforme livro de presenças. A Reunião foi aberta pelo 
Presidente, Sr. Cezar que agradeceu a presença de todos, e deu-se inicio aos assuntos do dia. 
1 ) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade.  2 ) 
Palestra sobre Aqüíferos subterrâneos da Bacia hidrográfica do rio Araranguá, programada 
para ser proferida pelo geólogo Antonio Jornada Krebs, que justificou a ausência e enviou 
substituto, o geólogo  jda,s. Na palestra, destacou-se a importância dos recursos hídricos da 
bacia, suas localizações, fragilidade, e pontos de contaminação, e especialmente, a 
necessidade a necessidade de se proteger tal manancial. 3 ) Apresentação de Palestra do Sr 
Sergio Marini, presidente da Associação Catarinense de Irrigação, que discorreu sobre os 
atividades dos rizicultores quanto, quanto ao atendimento dp Protocolo de intenções assinado 
com tais produtores. O palestrante apresentou resumo das ações, palestra, seminários e 
fundação de novas associações de irrigantes. As ações, segundo o palestrante foram feitas no 
sentido de diminuir o uso de agrotoxicos, menor consumo de água, e respeito a mata ciliar. 
Citou como exemplo um grupo de irrigantes, com120 km de canais, nos quais ocorreu 
diminuição significativa dos vasilhames de agrotoxicos lançados nos mesmos. 4 ) 
Apresentação da proposta de criação da Fundação Agencia d Água, pelo Presidente do 
Comitê, que argumentou quanto a importância de sua implementação. Destacou também que a 
Comissão Temática de Apoio Jurídico apresentara parecer quanto a sua viabilidade jurídica, e 
que na assembléia de 19 de julho, o assunto devera ser amplamente debatido. 5 ) Em 
assuntos gerais, o Sr Davide Tomazi Tomaz (STRM), informou sobre movimento que os 
agricultores estão desenvolvendo no sentido de melhorar a remuneração do produto arroz, e 
que, melhores preços para os produtos agrícolas deveria ser do interesse de todos, devido a 
sua importância econômica.  Nada mais havendo para tratar, e estando esgotadas as 
discussões, o Presidente encerrou a reunião, e eu, Antonio Sergio Soares, Secretário 
Executivo lavrei a presente ata, cujas assinaturas dos presentes encontram-se registradas no 
respectivo livro de presenças e conforme o registro de áudio na fitas nº 19, arquivada na 
Secretaria Executiva.


