
Ata nr. 002 
 
Da reunião do Conselho de Administração do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 
do Rio Cubatão do Norte, realizada às dezessete horas do dia vinte e seis de maio de dois mil, 
com a abertura da reunião e apresentação da pauta pelo presidente Sr. José Mário Gomes Ribeiro 
e, leitura da ata da reunião do dia sete de abril próximo passado;  visitas realizadas; visitas a 
serem realizadas; correspondências enviadas; correspondências recebidas; contato e trabalhos em 
Porto Alegre; Mapa da Bacia; apresentação do suporte técnico da Univille. A análise dos 
assuntos sucedeu-se na mesma ordem com a leitura da ata da reunião anterior. O item seguinte 
tratou sobre as visitas/reuniões já efetivadas pelo presidente a órgãos estaduais – FATMA, em 
cinco de maio, CIDASC em oito de maio e, órgão municipal SAMA em oito de maio, buscando 
dados e subsídios informativos para o acervo do Comitê acerca da Bacia do Rio Cubatão; 
comentou ainda que a UNIVILLE cederá total apoio e acesso às informações que naquela 
entidade se encontrarem. Quanto as próximas visitas à EPAGRI, IBAMA e CELESC,  o 
presidente comentou que terão o mesmo objetivo e, que procurará realizá-las tão logo seja 
possível. Informou aos presentes que foi enviada em vinte e oito de abril à  Secretaria Municipal 
de Educação,  correspondência solicitando um levantamento das escolas municipais situadas na 
região que compreende a Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão e, que recebemos da CASAN 
conforme solicitado, a relação dos grandes consumidores de água de Joinville. O item seguinte, 
contato e trabalhos em Porto Alegre, o presidente informou que estará dirigindo-se  àquela 
cidade no período de trinta e um de maio a dois de junho de dois mil com  o secretário executivo  
Sr. Giampaolo B. Marchesini e as professoras Mônica Lopes e Therezinha M. N. de Oliveira que 
darão o suporte técnico da Univille, com o intuito de buscar informações e a troca de 
experiências junto ao presidente do Comitê dos Sinos (RS). Em seguida foi apresentado um 
mapa da região em que se localiza a Bacia do Rio Cubatão com grifo para tal. O mesmo fará 
parte de um compilado de  mapas hidrográficos a ser divulgado oportunamente. O Sr. Nelson 
Wendel - SOS Cubatão, comentou que alguns proprietários rurais estabelecidos na região da 
Bacia do Rio Cubatão sentem-se preocupados em função da criação do Comitê; ao que o 
presidente posicionou-se frente necessidade da divulgação do Comitê, de seus objetivos, metas, 
função, etc.; contudo, solicitou que a divulgação seja feita alicerçada em dados e fatos concretos, 
a fim de tranqüilizar os proprietários ali estabelecidos. O  presidente informou sobre uma 
correspondência recebida da APREMA em doze de maio próximo passado, em que o solicitante 
requer  o “envio de informações relativas ao processo de inscrição de chapas ao Comitê, com as 
cópias disponíveis (data do edital, jornal em que circulou, data de inscrição única, etc.)”. Em 
referência à correspondência o presidente complementou que a solicitação desta entidade fora 
atendida anteriormente com a entrega sendo feita na sede  da  mesma, e ainda assim, atendeu ao 
pedido via fax. Outro item da pauta foi a apresentação ao Conselho Administrativo do suporte 
técnico da Univille das professoras Mônica Lopes e Therezinha M.N. de Oliveira que comentou 
sobre a indicação de uma bacia hidrográfica para servir de piloto para Indicadores de 
Saneamento Ambiental; o presidente sugeriu que  se estude e viabilize a possibilidade da 
inclusão do CCJ, visto que a Bacia do Camboriú já ter sido indicada. A título de informação o 
presidente comentou que recebeu uma chamada telefônica sobre a possível instalação de uma 
usina termoelétrica na região da Bacia do Rio Cubatão, visto que o processo de instalação 
necessariamente passará pelo Comitê, ouviu a opinião dos presentes que posicionaram-se 
favoráveis a uma possível  instalação, uma vez que tal empreendimento não interferirá no curso 
d’água. Sem mais assuntos a tratar,  o presidente encerrou a reunião da qual foi lavrada a 
presente ata que lida e aprovada segue assinada pelo presidente e pelo secretário executivo. 

 Joinville, 26 de maio de 2000. 


