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Ata nº 20
COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARARANGUÁ
ATA DA XV REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CONSULTIVA
Aos 08 dias do mês de março de 2005, às 16:00 horas, na sala de reuniões do CETRAR , em Araranguá, realizou-
se a 15ª 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. A entidade sem 
representação até o momento é a 22ª GEREI. Devido as ausências do presidente e do vice, além de não haver 
secretário executivo definido até o momento, a reunião foi aberta pelo membro suplente da CASAN, Sra. Patrice 
Juliana Barzan que agradeceu a presença de todos. Fez a leitura da ata da reunião anterior, realizada no dia 15/02/
2005. Após manifestações dos membros presentes e sugestões de alterações a ata foi aprovada. O Sr. Marcos 
Back (UNESC) pediu para registrar em ata sua posição em relação ao assunto discutido na reunião anterior sobre a 
não participação da UNESC no comitê. Ele colocou a UNESC não participou do projeto de captação de recursos para 
o Plano de Bacia através do CONCURSO PETROBRÁS AMBIENTAL, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas 
IPH – UFRGS por não ter sido convidado e sequer ter conhecimento do projeto. Que a UNESC possui inúmeros 
trabalhos de pesquisa dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, mas que o comitê deve definir as linhas 
prioritárias as quais sente necessidade de informações para que a UNESC possa trabalhar e não o contrário. Que 
em nenhum momento o comitê se manifestou oficialmente à UNESC sobre estas necessidades e nunca houve 
discussão sobre o assunto em assembléia. A Sra. Patrice lembrou que na reunião anterior ficou definido que o 
presidente entraria em contato com o Reitor da UNESC para pedir o apoio da Universidade. Em seguida fez-se a 
discussão da possibilidade de divulgação do Comitê Araranguá através da cota de propaganda já pagas pelas 
entidades membro do Comitê no dia 22/03/2005, Dia Mundial da Água. O Sr. André Smaniotto sugeriu que fosse 
procurada a rede de televisão RBS para utilizar o tempo de 12 minutos que é dado à comunidade para informações 
de interesse público. A Sra. Jadna Farias (CDL) sugeriu que fosse encaminhadas ao CDL frases que poderiam ser 
utilizadas na divulgação. A Sra. Patrice se responsabilizou de encaminhar as frases via e-mail para as instituições 
interessadas na divulgação. Em seguida fez a discussão da pauta da próxima reunião ordinária da Assembléia  que 
se realizará no próximo dia 15/03/2005. Após discussões e sugestões a pauta sugerida foi aprovada por 
unanimidade. 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.


