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Da reunião do Conselho de Administração do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidro-
gráfica do rio Cubatão – Norte, realizada aos quatorze dias do mês de julho de dois mil, às 
dezesseis horas na sala de reuniões de sua sede à Rua do Príncipe 330 conjunto 902, contou 
com a presença de seis integrantes do conselho e o vice-presidente. O presidente abriu a 
reunião saudando aos presentes e expôs a seguinte pauta: - ata da reunião de dezesseis de 
junho; pró-água nacional; projetos: educação ambiental e, monitoramento; assembléia ge-
ral. Fez-se a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada sem objeções, em seguida  o 
presidente relatou resumidamente sua participação no Encontro Nacional de Bacias Hidro-
gráficas, ocasião em que fez contatos com membros do CNRH e  tomou conhecimento da 
possibilidade e forma de solicitar recursos financeiros. Os membros presentes receberam 
material de autoria dos Srs. Raymundo José Santos Garrido e Frederico Luiz de Freitas 
Júnior entitulado: “ Modelo simplificado para estabelecimento das bacias prioritárias para 
gestão dos recursos hídricos” e “ Reflexões sobre estabelecimento de bacias prioritárias 
para a gestão dos recursos hídricos” . Quanto ao item que tratou da educação ambiental o 
presidente colocou que tem feito reuniões com as professoras Eloísa Corrente – Secretaria 
Municipal de Ensino, Mônica Lopes e Therezinha M. Novaes de Oliveira – Univille e, que 
estão elaborando um projeto  para viabilizar recursos para capacitação de professores da 
Rede Municipal de ensino; expôs ainda,  que em breve dirigir-se-á a Florianópolis para  
reunir-se com a gerência de recursos hídricos na pessoa do Sr. Rui Antunes, a fim de iniciar 
o processo de solicitação de recursos para desenvolver o projeto supra citado, ao que  os 
presentes apresentaram-se favoráveis e de acordo. O Sr. Indalécio prontificou-se através da 
Associação de Moradores Dona Francisca da qual é presidente para auxiliar no trabalho de  
educação ambiental junto às escolas da região. O Sr. Adalberto Larsen – Colinorte, questi-
onou sê “os recursos a serem solicitados atenderiam também ao  saneamento ( tratamento 
de esgoto) de Pirabeiraba” ,  ao que o presidente respondeu que segundo a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Instrução Normativa nr. 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional, pareceres 
da consultoria jurídica no M.MA e da Secretaria de Controle Interno, visto ser uma “ação 
não apoiada” pelo Fundo do Meio Ambiente, entretanto, há um fundo que atende a área de 
saneamento. O presidente informou que está sendo feito o monitoramento semanal do nível 
do rio Cubatão, em que observa-se um declínio do seu nível, no momento, em função ao 
período de estiagem e, que conforme abordado na reunião anterior, iniciou as análises de 
D.B. O. , D.Q. O. e microbiológica da água coletada em diferentes pontos do rio. Ainda 
com referência à participação no Pró-água,  comentou que teve a oportunidade de conhecer 
líderes de outros comitês, e tomar conhecimento de que os comitês do Estado de São Paulo 
estão muito bem estruturados e recebem recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
para aplicação nas referidas Bacias. Informou que a partir de contatos com os senhores Rui 
Antunes e Guilherme X. de Miranda da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, tomou 
conhecimento de que a partir do mês de agosto/2000 a Bacia do Rio Cubatão será monito-
rada e constará no site da ANEEL. Quanto ao terceiro e último item da pauta acerca da as-
sembléia geral ordinária, o presidente colocou que tenciona realizá-la após o dia dez de 
agosto e os assuntos base desta serão: - exposição dos trabalhos até então; - estrutura física; 
- material produzido e, - projeto Univille. O presidente informou ainda que a Univille já  
recebeu o software de geoprocessamento Idrisi, e que no próximo mês o Centro Idrisi (RS) 
ministrará treinamento para utilização deste. Sem que houvesse mais assuntos ou alguém  



requeresse a palavra, o presidente encerrou a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que 
aprovada segue assinada pelo  secretário executivo e pelo presidente.  

Joinville, 14 de julho de 2000. 


