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Ata nr. 15 
 
 
Da reunião do Conselho de Administração do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio Cubatão – Norte, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril do 
ano de dois mil e dois às quinze horas e trinta minutos em sua sede à rua do Príncipe, 
330 – Conjunto 902.  O Presidente – Sr. José Mário Gomes Ribeiro, abriu a reunião, 
saudou os presentes, apresentou a pauta do dia e solicitou a leitura da ata da reunião do 
conselho do dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dois, que foi aprovada sem 
ressalvas, foi então dada seqüência a pauta do dia; considerando-se que a gestão do 
novo conselho de administração adentra no terceiro ano de existência do comitê, é 
permitinda alteração no regimento interno que vem comportando entidades inativas ou 
sem representatividade nas assembléias realizadas durante os dois primeiros anos de 
gestão.  Foram levantadas um total de sete entidades nesta situação, onde ponderou-se 
a saída das entidades:  ANEEL – não comparecimento às assembléias, COLINORTE – 
encerrou as atividades, Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina – não 
comparecimento às assembléias, OAB - não comparecimento às assembléias, as 
demais consensou-se tentar estabelecer um contato para incentivar a participação, visto 
sua relevância no apoio ao comitê.  Entretanto, para a substituição ou simples exclusão 
da entidade deverá ser marcada uma assembléia para oficialização do ato, existem já 
indicações para substituição, tais como:  ANA – Agência Nacional de Águas, ONG 
Jacatirão, AMAE – Agência Municipal de Águas e Esgoto, SJM – Sociedade Joinvillense 
de Medicina, SINDUSCOM – Sindicato dos Contrutores e Matérias de Construção Civil, 
Associação de Moradores de Pirabeiraba, Rotary Club de Pirabeiraba e Associação de 
Moradores do Quiriri, inclusive estas duas últimas já enviaram um documento pleiteando 
uma vaga na composição do comitê.  O Sr. Nelson Wendel – ONG Vida Verde, 
mencionou que a limpeza do Rio do Bagre está praticamente concluído, a Secretaria 
Distrital de Pirabeiraba e o SOS Nascentes participaram do plantio de 36.000 mudas às 
margens do rio numa extensão de 3Km nas proximidades do Country Club, em 
detrimento da realização deste trabalho já foi constatado um aumento no volume de 
água, inclusive na calda.  O Sr. Adriano Stimamiglio sugeriu que o comitê coordene a 
reunião dos órgãos competentes como o IBGE, IPPUJ, FUNDEMA, entre outros, com o 
intuito de “Batizar os Rios”, pois atualmente a nomenclatura é muito confusa em relação 
a nomes e limites, conforme o Sr. Presidente irão ser tomadas medidas afim de fomentar 
as informações, convocando-se representantes dos respectivos órgãos para correta 
denominação da nomenclatura.  O Sr. Presidente comentou a disponibilização dos 
recursos do FEHIDRO, onde a verba foi liberada no dia 18 de abril do ano de dois mil e 
dois, o valor total do repasse integra o montate de R$ 105.000,00, onde sua composição 
caracteriza-se com R$ 20.000,00 – Univille e R$ 84.000,00 – FEHIDRO, com este 
recurso será efetuada a compra de duas estações pluviométricas / fluviométricas para 
monitorar a vazão e a pluviometria, num total de quinze parâmetros.  As respectivas 
estações deverão ser instaladas em terras previamente autorizadas que irão ceder sem 
custo o espaço para instalação do equipamento.  O Sr. Presidente mencionou também a 
capacitação não formal em recursos hídricos, onde estão sendo mantidos contatos com 
a ANA para possível celebração de um convênio.  Aconteceu no dia dezenove de abril 
do ano de dois mil e dois, reunião com a Secretaria de Educação para reelaboração da 
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cartilha do CCJ, que neste ano irá ser aplicada em parcelas para a comunidade, mais 
especificamente, através das respectivas associações de moradores situadas no 
perímetro da bacia.  Haverá também a distribuição de mapas em formato A3 para a 
divulgação nas Associações de Moradores.  O Sr. Presidente comentou a sua presença 
na reunião da comissão do IV Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, no 
dia vinte e sete de abril de dois mil e dois, onde serão discutidos assuntos relativos ao 
evento, regulamento da outorga da água, agência de águas, entre outros.  O Sr. 
Presidente também deverá viajar para Brasília/DF nos próximos dias em virtude do 
projeto que está sendo desenvolvido em conjunto com a UNIVILLE.  O Sr. Adriano 
Stimamiglio questionou o local de instalação das estações fluviométricas, pois deve-se 
verificar a freqüência de cheias no local.  Neste momento o Sr. Presidente aproveitou 
para informar sobre sua visita ao escritório do EPAGRI em Florianópolis/SC, onde 
verificou o funcionamento do CIRAM – Centro Integrado de Recursos Ambientais.  O Sr. 
Nelson Wendel mais uma vez levantou a questão de monitoramento do fenol e alumínio, 
onde sugeriu que a FATMA deve intensificar a freqüência das análises.  O Sr. 
Presidente comprometeu-se em enviar uma correspondência para a FATMA 
questionando sobre o monitoramento.  O Sr. Nelson Wendel considera essencial o 
comitê ter aceso aos resultados da FATMA para comparar com os resultados obtidos em 
suas próprias análises, o Sr. Nelson Wendel coloca ainda que a necessidade destes 
dados deve ser estendida a resultados levantados pela Secretaria do Meio Ambiente e 
CASAN.  Sem que mais ninguém requeresse a palavra o Sr. Presidente deu por 
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelo Sr. 
Presidente. 
 
 
 

Joinville, 25 de abril de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engº José Mário Gomes Ribeiro 
Presidente 

              http: //www.cubataojoinville.org.br


