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 ATA Nº 28
COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARARANGUÁ
ATA DA XXVI REUNIÃO DA COMISSÃO CONSULTIVA
Aos 08 dias do mês de março de 2006, às 17:00 horas, na sala de reunião do CETRAR/EPAGRI, em Araranguá, 
realizou-se a 26ª Reunião Ordinária da Comissão Consultiva do Comitê de Gerenciamento de 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 o livro de presenças. O 
Presidente, Sr. Cezar abriu a reunião informando a situação da composição da contrapartida para complementação 
do projeto FEHIDRO, e deu-se então seqüência com a ordem do dia: 1) Eleições – A Sra. Nadja Zim Alexandre 
(UNESC), Presidente da Comissão Eleitoral, informou que ate a data estipulada para a apresentação de chapas 
para a diretoria do Comitê Araranguá, apenas um inscreveu. Informou também que a mesma cumpriu todos os 
requisitos estatutário quanto ao prazo e composição, estando apta para ser homologada pela Comissão Eleitoral, 
a Comissão Consultiva acatou a indicação. Após, a Sra. Nadja recomendou que a Secretaria Executiva, proceda 
envio da nominata da chapa inscrita para todos os representantes das entidades até a data de 10 de Março do 
corrente. 2) Assuntos Gerais – O Sr Cezar Paulo de Luca (CASAN) informou que a Barragem da Rio São Bento esta 
sendo preparada para ser inaugurada pelo Presidente da Republica, Sr Luis Inácio Lula da Silva, no próximo dia 
17, e que todos estão convidados para o ato. A Sra. Patrice Juliana Barzan (CASAN) informou sobre a Realização 
de reunião no município de Tubarão, com objetivo de lançamento do Sistema Integrado de Recursos Hídricos de 
Santa Catarina. Na oportunidade estará presente o Governador do Estado, Sr Luiz Henrique da Silveira. Informou 
Também que o Sistema poderá ser operado através da internet, cabendo também aos Comitês parte desta 
tarefa, e que cada comitê terá acesso a uma parte própria que poderá ser alterada. Sendo que nada mais tenho 
a acrescentar, eu Antonio Sergio Soares, Secretario do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, lavrei a 
apresente ata, cujas assinaturas dos presentes encontram-se registradas no respectivo livro de presenças.


