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GRUPO DE TRABALHO PRÓ-COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO ARARANGUÁ

ATA DA ASSEMBLÉIA PARA APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES

DE CADA ENTIDADE NO COMITÊ
 
Aos 11 dias do mês de dezembro de 2001, às 14:00 horas, na sede do Salão de 
Festas da Prefeitura de Turvo, realizou-se 2ª Assembléia para apresentação dos 
representantes de cada entidade no Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 
do Rio Araranguá. Presentes, os Representantes do Grupo de Trabalho Pró-comitê 
de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá: Patrice Juliana Barzan 
(CASAN), Antonio Adilio Da 06.Silveira (CASAN), Antonio Sérgio Soares (EPAGRI), 
Nadja Zim Alexandre (UNESC), dos Santos (ONG SÓCIOS DA NATUREZA) e 
Jobson Martinho (AMESC);  demais entidades que compõem o Comitê do Araranguá, 
escolhidas em assembléia no dia 21/11/200_; e outras entidades da Bacia, conforme 
livro de presenças. A reunião foi aberta pelas palavras do prefeito municipal de Turvo, 
Sr. Heriberto Shimidt, que agradeceu os presentes e falou da importância da formação 
do comitê para o sul do estado de Santa Catarina. Em seguida, o coordenador do 
grupo de trabalho, Sr. Tadeu Santos,  fez um breve histórico do processo de discussão 
para formação do comitê no qual o grupo de trabalho estava seguindo as normas da 
Lei Federal Nº 9433 de 1997 que define sobre a criação de todos os comitês de bacia 
a nível de Brasil. Falou também da importância dos usuários da água no comitê e que 
em nossa bacia os agricultores  são os que mais utilizam a água e por isso tem maior 
representatividade, inclusive tendo mais representantes do que os demais comitês do 
Estado.Em seguida passou a pauta da reunião e explicou sobre a ausência do Gerente 
de Gestão de Recursos Hídricos no Estado, Sr. Rui Batista Antunes.
 
Após foi realizada a votação onde teve aprovação pela maioria absoluta. Terminadas 
as discussões deu-se por encerrada a reunião as 19:00 horas, sendo que nada mais 
tendo a acrescentar, eu Patrice Juliana Barzan, representante do Grupo de Trabalho 
Pró-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, lavrei a presente ata, cujas 
assinaturas dos presentes encontram-se registradas no respectivo livro de presenças.


