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Ata nº 19
COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARARANGUÁ
ATA DA XIV REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMISSÃO CONSULTIVA

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2004, às 16:00 horas, na sala de reuniões do CETRAR , em Araranguá, 
realizou-se a 14ª Reunião Ordinária da Comissão Consultiva do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do 
Rio Araranguá. Presentes os representantes das entidades da Comissão Consultiva do Comitê de Gerenciamento 
da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá e demais entidades interessadas, conforme livro de presenças. Justificaram 
ausências o Sr. André Smaniotto (ACIC) e o Sr. Amilton Guidi (FATMA). As entidades sem representação até o 
momento são EPAGRI, CDL e 22ª GEREI. A reunião foi aberta pelo Presidente, Sr. Cezar que agradeceu a presença 
de todos. Fez a leitura da ordem do dia. Comunicou que devido a saída da Secretaria Executiva a ata da reunião 
anterior não havia ficado pronta. Entregou aos participantes o novo calendário de reuniões e salientou sobre a 
mudança de horário das reuniões. Pediu sugestões para a pauta de reuniões da primeira assembléia deste ano, que 
se realizará no dia 15/03/2005 e sobre os ofícios encaminhados aos prefeitos dos municípios que estão na bacia 
hidrográfica do Rio Araranguá e às entidades que deveriam alterar suas representação no comitê. A Sra. Nadja 
sugeriu que as entidades que proferiram palestras no ano passado, que trouxessem os resultados dos trabalhos 
apresentados até o momento. O Sr. Cezar falou da aprovação na próxima reunião da assembléia dos membros 
substituídos da Diretoria e da Comissão Consultiva. 
Em seguida colocou em pauta a busca de recursos para a manutenção do comitê. O Sr. Jobson falou sobre a 
possibilidade da captação de recursos das entidades através de projetos. A Sra. Patrice colocou da possibilidade de 
maior participação da UNESC. A Sra. Nadja se dispôs a levar o assunto à sua entidade e nos traria uma posição na 
próxima reunião. O Sr. Cezar colocou da possibilidade de se fazer uma reunião com o reitor da UNESC. O terceiro 
assunto foi sobre a comemoração do dia mundial da água, 22/03/2005, onde o Sr. Cezar pediu para que todos os 
membros trouxessem sugestões na próxima reunião.  Terminadas as discussões deu-se por encerrada a reunião 
as 17:30 horas, sendo que nada mais tenho a acrescentar, eu, Patrice Juliana Barzan, lavrei a presente ata, cujas 
assinaturas dos presentes encontram-se registradas no respectivo livro de presenças.


