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 ATA Nº 30
COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARARANGUÁ
ATA DA XXVIII REUNIÃO DA COMISSÃO CONSULTIVA
Aos 06 dias do mês de junho de 2006, às 16:00 horas, na sala de reuniões da CETRAR/EPAGRI, em 
Araranguá,realizou-se a 28ª 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 
e demais entidades interessadas, conforme livro de presenças. A Presidenta, Senhora Patrice Juliana Barzan 
(CASAN) abriu a reunião dando boas vindas para todos. Deu-se então seqüência com a ordem do dia. 1 - 
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 2 - Planejamento do Comitê Araranguá. A Presidenta informou 
da necessidade de se preparar o Comitê através de processo de planejamento, devendo para isso ser montado 
um plano de ações. A Sra Yasmine Moura da Cunha (Prof. UNESC), discorreu sobre as etapas do planejamento, 
ressaltando a necessidade de se trabalhar com objetivo de médio e longo prazo, e que, é importante a confecção 
de materiais após este processo. A Sra. Rose Maria Adami (Prof. UNESC), ressaltou a necessidade de se formar um 
pequeno grupo para discutir o processo de treinamento e planejamento. Informou também da necessidade de se 
definir os passos para atingir o objetivo esperado. A Sra. Patrice sugeriu então que a própria Comissão Consultiva 
forme o grupo de discussão, propondo a data de 03 de julho para discutir o assunto; questionou também o grupo 
reunido em qual deve ser o encaminhamento quanto a confecção das cartilhas. Após discussões, decidiu-se então 
dar continuidade a confecção das mesmas, adequando o seu conteúdo através de contatos com professores e 
preparar as discussões necessárias para o planejamento com os professores da UNESC e representantes das 
entidades no Comitê. Sendo que nada mais tenho a acrescentar, eu, Antonio Sergio Soares, Secretário do Comitê, 
lavrei a presente ata, cujas assinaturas dos presentes encontram-se registradas no respectivo livro de presenças. 


