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Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatro, às dezenove horas nas 
dependências do Centro Empresarial de Canoinhas, reuniram-se os representantes da 
Comissão Consultiva do Comitê Rio Canoinhas, e demais representantes da Sociedade Civil, 
conforme lista de presença anexa, para tratar e deliberar dos assuntos pertinentes ao Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas. Inicialmente, Sr. Luiz César Batista, secretário 
executivo do Comitê Rio Canoinhas,  deu as boas-vindas a todos os presentes, justificando a 
ausência do Sr. Rafael Mirando da Silva, presidente do Comitê Rio Canoinhas que não pode se 
fazer presente por compromissos agendados anteriormente. Em seguida, fez a leitura da ata 
anterior  que foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Na seqüência passou a palavra ao 
Sr. Reinhardt Sievers,professor da Universidade do Contestado, o mesmo fez a apresentação 
de sua pesquisa para o título de mestrado, cujo tema foi o “Monitoramento das Águas da Bacia 
Hidrográfica do Rio Canoinhas”. Ressaltou que segundo estatísticas, em 2025 não haverá mais 
água potável no mundo. As maiores preocupações são com relação aos efluentes urbanos e 
industriais. Logo após, fez a apresentação das propostas de ações da UnC, onde seria 
primeiramente elaborado um projeto para identificação da degradação do Rio Canoinhas. O Sr. 
José Alfredo da Fonseca, representante da Epagri, fez uma complementação, afirmando que 
se deve ser trabalhado uma pesquisa inicialmente, como por exemplo qual  o grau de absorção 
de selo da região quanto as atividades da suinocultura. Após, o Sr. Marcos Euclides Vieira, 
vice-presidente do Comitê Canoinhas, afirmou que devemos avançar mais no amadurecimento 
do projeto com o grupo. Devemos conhecer mais o referido projeto e podemos trabalhar mais 
na divulgação junto à população da área de abrangência; apresentou ainda o mapeamento e o 
levantamento realizado pelos técnicos do LAC, com relação e abordou o Projeto Micro Bacias II 
sobre Rio e Florestas no município de Papanduva. O Sr. Artur Batistti, representante do 
IBAMA, falou que acha ser interessante e importante fazermos um levantamento sócio-
econômico da área da microbacia, utilizando o LAC. Novamente o Sr. Marcos tomou a palavra, 
abordando a necessidade de elaborarmos um projeto a ser encaminhado aos membros da 
comissão para discussão na próxima reunião, solicitando novas propostas e idéias com relação 
aos projetos a serem desenvolvidos pelo Comitê Rio Canoinhas. Foi apresentado pelo Sr. 
Adriano Martinho de Souza, o histórico do Rio Canoinhas para ser trabalhado nos folders e 
panfletos que serão elaborados por esse Comitê para divulgação e conscientização ambiental. 
Ficou agendada a próxima reunião desta Comissão Consultiva para o dia 27/10/2004, neste 
mesmo local e horário. O Sr. Luiz Cesar Batista agradeceu a presença de todos os membros 
desta Comissão e demais representantes das entidades presentes, Nada mais havendo a 
tratar, eu, Luiz Cesar Batista, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, 
vai assinada por mim e pelo presidente. 

Canoinhas, 22/09/2004


