
Comissão Consultiva - Ata nº 11 (2006)

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e seis, às dezoito horas nas dependências 
da Associação dos Municípios da Região do Contestado – AMURC, reuniram-se os 
representantes da Comissão Consultiva, conforme lista de presença anexa, para tratar 
e deliberar de assuntos pertinentes ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas. 
Inicialmente, Sr. Alfredo Lang Scultetus, presidente do Comitê Canoinhas, deu as boas-vindas 
a todos os presentes, em seguida, passou-se ao primeiro assunto de pauta: Debate para 
execução de Projetos a serem encaminhados para agentes financiadores no ano de 2006, 
acerca dos problemas evidenciados através do Diagnóstico Ambiental da Bacia Hidrográfica. 
O presidente passou a palavra à Consultora Técnica da ADR-PLAN, Srta. Francielle Cristina 
Gaertner, que relatou sobre os editais vigentes e as possíveis aberturas para pleitear recursos 
no ano de 2006. Ressaltou a importância de evidenciar, através do Diagnóstico Ambiental 
da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas as principais degradações ou problemas ambientais 
alarmantes. Distribui-se edital e acordou-se com os presentes que deveria-se pensar em 
propostas de projeto e encaminhadas para a Francielle da ADR-PLAN/Comitê Rio Canoinhas, 
dentro de uma semana para providências. Debateu-se também, a proposta de contratação 
de profissional para elaborar o projeto, após definição de propostas pelos presentes. Ainda, a 
Srta. Francielle fez a leitura e apresentação de projeto a ser encaminhado para a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Sustentável a fim de pleitear recursos oriundos do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FEHIDRO para trabalhar com a educação ambiental nos municípios de 
abrangência do Comitê. Após, explanou-se sobre o funcionamento e atribuições do referido 
Comitê, visto que, tivemos a participação do município de Papanduva nessa reunião, sendo 
esse, o primeiro contato com as atividades do Comitê Rio Canoinhas. Sr. Alfredo Lang 
Scultetus agradeceu a presença de todos os membros desta Comissão. Nada mais havendo 
a tratar, eu, Francielle Cristina Gaertner, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada pelos 
presentes, vai assinada por mim e pelo presidente.

Canoinhas, 15/05/2006.


