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COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARARANGUÁ ATA DA XLVIII REUNIÃO DA 
COMISSÃO CONSULTIVA Aos 21 dias do mês de outubro de 2010, às 14:00 horas, na sala de reuniões da CETRAR/
EPAGRI, em Araranguá, realizou-se a 48ª 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. Antonio Sergio Soares, Sérgio Marini, 
Yasmine de Moura da Cunha (UNESC), Saulo de Luca (ACIVA), Eduardo Merêncio (Chico) e Osmar dos Santos 
(UAMA). O Presidente, Senhor Antonio Sergio Soares (EPAGRI) 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. Agenda 2011. 
Ficaram definidas as reuniões da comissão consultiva em 14/03, 01/09, 04/10, 07/11 CC, e assembleia em 29/03, 
17/11. 3. SC Rural / MB3. Antonio Sergio repassou as informações e resultados da reunião do dia 20 de outubro 
em Florianópolis, nas SDS, com os comitês e a DRHI. Saulo de Luca questionou se a centralização dos recursos 
na SDS foi aprovada pelo Banco Mundial. 4. Assembléia do dia 04 de Novembro (pauta). Apresentação da pauta. 
Sérgio Marini sugeriu indicação até quinta-feira da semana que vem de representante na comissão da barragem, 
pois o Djalma Niles, atual representante, está saindo. Antonio Sergio refere-se às palavras do presidente da 
CASAN, Sr. Bonetti, a respeito da associação do fornecimento de água das duas barragens – do rio São Bento e do 
rio do Salto. Sérgio Marini afirma que nenhum dos técnicos da CASAN aprova esta ideia e que eles afirmam que 
é uma decisão exclusiva do presidente da CASAN, uma decisão política. 5. FEHIDRO 2010/2011. Antonio Sergio 
explanou sobre o projeto elaborado e as alterações necessárias para enviar novamente. 6. Encaminhamentos para 
o Plano de Bacia – Grupos de Trabalho. 7. Assuntos Gerais. Novos representantes das entidades DNPM, SIECESC. 
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.


