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COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARARANGUÁ
ATA DA XVII REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ARARANGUÁ

 
Aos 14 dias do mês de março de 2006, às 14:00 horas, na sede do Centro de Treinamento e 
Eventos de Araranguá - CETRAR / EPAGRI, em Araranguá, realizou-se a 17ª  Reunião Ordinária 
do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá. Presentes, os 
Representantes da Diretoria do Comitê: o Secretário Sr. Antonio Sérgio Soares (EPAGRI), os 
representantes das entidades membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 
Araranguá e demais entidades interessadas, conforme livro de presenças. Devido a alteração do 
representante da CASAN, o Sr Cezar Paulo de Luca, o cargo de Presidente tornou-se vago, coube 
então a mim, Secretário do Comitê, a coordenação da Assembléia. Inicialmente agradeceu-se a 
presença de todos e deu-se início a ordem do dia. 1 ) Leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior; 2 ) Abertura do Processo Eleitoral do Comitê – O Coordenador da Assembléia passou 
então os trabalhos para a Sra Nadja Zim Alexandre (UNESC), Presidente da Comissão Eleitoral 
para dar seqüência a Eleição. Inicialmente verificou-se quorum da reunião, 24 entidades, que 
permitia dar continuidade ao processo; procedeu-se então a leitura da nominata dos componentes 
da única chapa inscrita, “Águas para o Futuro”. Estando tudo de acordo com as normas 
estabelecidas, procedeu-se o credenciamento e a eleição, com os seguintes resultados: 24 votos 
válidos, 24 votos na chapa “Águas para o Futuro”. Com estes, a Presidente da Comissão Eleitoral 
proclamou eleita a chapa e procedeu a posse, lavrando  Termo de posse no livro de Atas do 
Comitê. Para a gestão 2006-2007, aDiretoria terá a seguinte composição: Presidenta, Sra. Patrice 
Juliana Barzan (CASAN), Vice-Presidente, Sr. Juliano Z. Favarim (COOPERSULCA), e 
Secretário, Sr. Antonio Sergio Soares (EPAGRI); a Comissão Consultiva terá a seguinte 
composição: Sr. Dic Freire (ACIC), Sr. Alveri Aguiar de Sá (SINDIPETRO), Sr. Sérgio Marini 
(ADISI), Sr. Aldrin Pereira (OAB), Sr. Ivan R. Westphal (MUNICÌPIO de CRICIÚMA), Sra. 
Suézia G. Baltazar (CDL), Sr. Ricardo E. Comeli (CPPA) e Sr. Adhyles Bortot (FATMA). 3 ) Em 
Assuntos Gerais, o Sr Cezar Paulo de Luca, ex Presidente do Comitê, gestão 2004-2005, 
apresentou relatório de sua gestão, discorrendo sobre as ações desenvolvidas. O documento 
completo encontra-se arquivado na Secretaria do Comitê. A Sra. Marta Kracik (SDS), informou a 
situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que necessita ainda ser analisado por duas 
comissões da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e que, no dia 23 de março 
próximo será lançado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável o Sistema 
Estadual de Recursos Hídricos. O Sr Ernani Palma Ribeiro Filho (SAMAE), manifestou 
preocupação quanto as ausências dos representantes das entidades do Comitê nas reuniões, 
sugerindo que se faça um apelo visando o aumento da freqüência. Neste sentido manifestaran-se 
também os Srs. Elvis Becker (SHRS ) e Sr. Alveri Aguiar de Sá (SINDIPETRO). Nada mais 
havendo para tratar, e estando esgotadas as discussões, a Coordenadora 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 fita nº 
21, arquivadas na Secretaria Geral.




