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Ata nr. 07 

 
 
 

           Ata da Assembléia Geral Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Rio  Cubatão do Norte realizada às quinze horas do dia vinte e um do 

mês de dezembro de dois mil,  em sua sede à Rua do Príncipe, 330 conjunto 902. O 

presidente Sr. José Mário Gomes Ribeiro instalou a assembléia, saudou aos 

presentes e apresentou a seguinte pauta: 1) Apresentação do relatório de atividades 

do Conselho de Administração; 2) Assuntos gerais. O primeiro assunto d pauta, teve 

como ponto principal e específico a divulgação dos trabalhos realizados pelo CCJ, 

considerando a criação do site do Comitê do Cubatão Norte que pode ser acessado 

no site cubataojoinville.org.br; o presidente enfatizou que os dados constantes desse 

trabalho foram gerados pelo próprio CCJ em parceira com a Univille, visto a 

dificuldade encontrada pelo CCJ junto a alguns órgãos públicos integrantes do 

Comitê. A geóloga Mônica Lopes apresentou/falou dos dados que formam a Dinâmica 

da Bacia, trabalho realizado com base em imagens de satélite, em que fez-se um 

comparativo entre os anos de 1988 e 1999; e através dos dados obtidos das estações 

pluviométricas, observou-se a incidência do declínio de precipitações entre os meses 

de abril e agosto, caracterizando a existência da estação seca, período que exige 

cuidado especial com relação ao uso e ou consumo de água. A professora 

Therezinha Maria Novaes de Oliveira  apresentou/falou das análises da água que são 

realizadas periodicamente em  diferentes pontos do Rio Cubatão, os dados das 

análises estão à disposição  no site do CCJ. O presidente sugeriu que sejam 

observados os trabalhos realizados para a efetivação de mais uma forma de 

demonstrar a preocupação com a qualidade da água que abastece a cidade de 

Joinville. Falou também da reunião em que se fez presente, transcorrida em 

Florianópolis, da qual também participou a Assessora do Secretário  Nacional de 

Recursos Hídricos Sra. Maria Manuela M. A  Moreira, ocasião em que pode perceber 

a importância que é dada ao trabalho dos Comitês, e do interesse por parte da 

Secretaria Nacional dos Recursos Hídricos de que os Comitês sejam autônomos no 

que tange ao gerenciamento dos recursos que virem a receber. A geóloga Mônica 

Lopes comentou os resultados da dinâmica da Bacia, com ênfase para o 
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levantamento do uso do solo e,  para um trabalho de estudo mais centrado pretende-

se  dividir o Rio Cubatão em três níveis: alto, médio e baixo Cubatão. O presidente 

salientou que seja observado o aumento da urbanização na região da Bacia ao 

comparar as imagens de 1988 e 1999, explicou que o interesse do Comitê não é 

coibir o progresso, mas sim,  preservar o principal fornecedor de recursos hídricos de 

Joinville. A professora Therezinha Maria Novaes de Oliveira informou que para o ano 

de 2001, serão inseridos mais seis (06) pontos de coleta ao longo do Rio Cubatão 

com ênfase à observância dos resíduo sólido, do esgoto sanitário, do esgoto 

doméstico e do esgoto industrial lançado no Rio. O Sr. Evando Quirino Goulart – 

EPAGRI, solicitou a palavra e proferiu-se surpreso com referência aos órgãos 

públicos não fornecerem dados para auxiliar e enriquecer o trabalho do Comitê, 

colocando a EPAGRI à disposição do CCJ via Gerência Regional de Joinville e sua 

pessoa; falou ainda, da necessidade de inclusão da população do Quiriri nos 

trabalhos do CCJ, sugeriu que baseado em  moldes  aplicados em outros organismos, 

que o CCJ em tempo e com recursos hábeis bonifique às famílias um determinado 

valor para que conservem aquilo que possuam, ou seja, trabalhem em prol e 

valorizem o recurso hídrico, isto, apoiado num trabalho de educação ambiental. A 

professora Brígida Maria Erhardt -  UNIVILLE, falou da necessidade em fazer-se o 

trabalho de educação ambiental na área da Bacia em médio e curto prazo; ao que a 

geóloga Mônica Lopes sugeriu que este trabalho pode ter início dentro da própria 

Universidade, visto estar inserida  na Bacia. O presidente salientou que a  intenção do 

Comitê através da educação ambiental não é apenas envolver, mas sim, 

comprometer as entidades e população participantes e inseridas na Bacia. O Sr. 

Indalécio Sumeck – Associação de Moradores Dona Francisca, comentou que há 

grande interesse por parte da comunidade local em colaborar com o Comitê e, que tal 

interesse pode ser observado na utilização da cultura agroecológica. O Sr. Nelson 

Wendel – Associação Vida Verde, parabenizou o Comitê/equipe técnica pelo 

excelente trabalho realizado até o momento e acessível no site, sugeriu a inclusão de 

dados sócio-econômicos; que segundo o presidente estarão inseridos no Plano de 

Manejo, devendo serem divulgados em momento oportuno. Findo e bastante discutido 

o assunto sobre as atividades do CCJ, o presidente abordou o segundo item da 

pauta, informou que está tramitando um projeto de expansão do perímetro urbano na 
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Estrada dos Bororós, localizada dentro de abrangência da Bacia, com o agravante de 

avanço dos limites além do permitido. Tal projeto deverá obrigatoriamente passar pela 

análise e crivo do Comitê. Sem que mais alguém requeresse a palavra, o presidente 

encerrou a assembléia da qual foi lavrada a presente ata, que vai por mim, secretário 

executivo e pelo presidente datada e assinada. 

 

Joinville, 21 de dezembro de 2000. 

 


