
 

 
ATA nº 22 – Conselho Administrativo 
 
 
Da reunião do Conselho Administrativo do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio Cubatão Norte, realizada aos treze dias do mês de fevereiro 
do ano de dois mil e quatro, às quinze horas e trinta minutos, na sala de reuniões 
da Diretoria Técnica, no prédio administrativo da empresa Döhler S.A., sito à 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 e solicitou a leitura da ata da última reunião que foi aprovada sem 
ressalvas.  O Sr. Presidente apresentou aos conselheiros presentes um breve 
apanhado do Plano de Recursos Hídricos baseado em seu Termo de Referências, 
que todos já tiveram conhecimento, levantou o ponto em que o Plano necessita da 
participação da sociedade, onde o movimento deverá ocorrer através de 
“Consultas Públicas”, sendo um total de três Consultas Públicas no decorrer deste 
ano e a primeira Consulta está agendada para a data de dezoito de fevereiro do 
ano de dois mil e quatro, no horário compreendido das 14h às 18h.  Informou o Sr. 
Presidente aos conselheiros que o primeiro “Encontro Preparatório”, denominado 
pela sigla ET, foi realizado na data de seis de fevereiro do ano de dois mil e 
quatro.  Na realização da primeira “Consulta Pública” objetiva-se:  - discussão dos 
problemas e potencialidades dos Recursos Hídricos da bacia com representantes 
da sociedade, incorporando a visão técnica;  - identificar e organizar os atores 
sociais que irão compor os “Grupos de Trabalho” temáticos, denominados GT´s, 
ocorrendo paralelamente à estes, os Encontros Técnicos – ET´s para 
aprofundamento das discussões.  A função dos ET´s será identificar alternativas 
para solução dos conflitos e compor o relatório final apresentado em Consulta 
Pública.  Deve-se visar também a articulação de interesses internos e externos da 
bacia para busca de soluções e posicionamentos comuns.  O Eng.º José Mário, 
apresentou aos presentes sugestões dos grupos de conflitos, que conforme o Sr. 
Henrique Correa – Cubatão Dragagens, devem ter cultura similar e de acordo com 
manifestação do Sr. Adriano Stimamiglio, deverão surgir outros grupos de conflito 
que devem ser analisados.  Uma alternativa de incremento do recurso hídrico é a 
Recarga de Aqüífero, que conforme palavras do Sr. Presidente, já viu em países 
como Estados Unidos e Europa, trata-se de um processo onde o efluente tratado é 
reinjetado no lençol freático.  Outro assunto da pauta então passou a ser tratado, 
que refere-se a próxima eleição de presidência do Comitê, o Sr. Presidente 
questionou os conselheiros sobre a movimentação de alguma chapa, fato que os 
mesmos colocaram não ter conhecimento.  Cogitou-se na reeleição da mesma 
presidência, onde o Sr. Presidente colocou que de acordo com o Regimento 
Interno não é permitido, visto que seria a terceira gestão, desta forma os 
presentes sugeriram a alteração do Regimento Interno para que tal adequação 
possa ser sugerida em Assembléia.  Sem que mais ninguém fizesse uso da 
palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual segue lavrada a 
presente ata. 
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Joinville, 16 de fevereiro de 2004. 
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