
 

 
ATA nº 19 

 

 

Da Assembléia Geral Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Rio Cubatão Norte, realizada aos dez dias do mês de julho de dois 

mil e três às quinze horas e trinta minutos, no prédio administrativo da empresa 

Döhler S.A., onde utilizou-se as dependências do auditório da presidência, sito a 

rua Arno Waldemar Döhler, 145 – Distrito Industrial.  O Sr. Presidente – Eng.º 

José Mário Gomes Ribeiro, abriu a reunião, saudou os presentes, apresentou a 

pauta do dia, aprovou-se a ata da reunião anterior sem que houvessem ressalvas; 

dando então início aos assuntos pautados, o Sr. Presidente fez um apanhado 

geral sobre o que é o comitê, reforçando que sua criação foi prevista na lei 9.433, 

legislação que visa a cobrança da água.  Em seguida deu-se a eleição e posse do 

cargo de secretário executivo do comitê, uma vez que o até então Secretário 

Executivo – Giampaolo B. Marchesini, solicitou seu desligamento do cargo, em 

virtude de estar atualmente exercendo funções na Secretaria de Recursos 

Hídricos de Santa Catarina em Florianópolis/SC.  A reunião contou com a 

presença do Dr. Herbert Otto Roger Schubart – Gerente de Desenvolvimento 

Tecnológico da ANA (Agência Nacional de Águas), com o qual o Sr. Presidente 

visa contato futuro no intuito de trazer benefícios para a bacia, sua vinda deu-se 

com o propósito de conhecer as atividades do comitê.  O Sr. Presidente frisou que 

ninguém tem o direito de outorga, todavia a água é usada livremente de forma 

inadequada, sem monitoramento dos parâmetros de qualidade, quantidade, entre 

outros.  Neste momento a Geól.ª Mônica Lopes Gonçalves convidada pelo Sr. 

Presidente, iniciou uma explanação sobre o PLAMIRH – Plano de Manejo 

Integrado do Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão Norte, 

sendo que a mesma vem coordenando os trabalhos da equipe técnica do comitê, 

a Geóloga menciona o fato do comitê até o momento estar executando apenas a 

fase “A” do projeto, isto é, buscando obter um prognóstico das condições 

anteriores, atuais e futuras da Bacia.  Novamente com a palavra o Sr. Presidente 
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colocou que o PLAMIRH deverá estar disponível nos próximos dias para consulta 

no site do comitê www.cubataojoinville.org.br .  Foram passadas ao público as 

erratas da cópia impressa do PLAMIRH distribuída aos presentes, pela Geól.ª 

Mônica Lopes Gonçalves.   Acordou-se com os presentes a necessidade de 

agendamento de reuniões periódicas no intuito de serem traçados cenários 

referentes ao andamento do plano e elaborar o agrupamento das informações.  

Esteve presente também na reunião o Sr. Héctor Munõz – Diretor de Recursos 

Hídricos de Santa Catarina, que explanou aos presentes sobre o funcionamento 

do Sistema de Recursos Hídricos e as respectivas funções do Governo em 

relação a este, houve também a elucidação de temas como:  cadastro de 

usuários, outorga, ... , enfatizando que a água é um bem de domínio Federal e 

Estadual e não pode ser vendida, e quem define os seus rumos é o Comitê e não 

o Poder Público Municipal.  Sem que mais ninguém fizesse uso da palavra o Sr. 

Presidente deu por encerrada a reunião da qual segue lavrada a presente ata. 

 

 

Joinville, 10 de julho de 2003. 

 

 

 

 

 

Eng.º José Mário Gomes Ribeiro 

Presidente 

 

 

 

Geól.ª Mônica Lopes Gonçalves 

Secretária Executiva 
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