
 

 
ATA nº 27 – Assembléia Geral 
 
Da Assembléia Geral Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 
do Rio Cubatão Norte, realizada aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil 
e cinco, às nove horas, no salão nobre da ACIJ, no Edifício Manchester – 11º andar, 
sito à rua do Príncipe, 330 – Centro – Joinville/SC.  A Sra. Presidente – Geól.ª 
Mônica Lopes Gonçalves, abriu a reunião, saudou os presentes, apresentou a pauta 
do dia e mencionou o envio da ata da última reunião para leitura dos presentes, 
sendo que esta foi aprovada sem ressalvas.  Deu-se então início a reunião, onde a 
Presidente resumiu brevemente o trabalho realizado pelos cinco Grupos de Trabalho 
– GT’s que foram formados na 1ª Consulta Pública de acordo com o diagnóstico dos 
conflitos do uso dos recursos hídricos. Na seqüência os GT’s se reuniram para 
elencar os problemas relacionados a cada tema distribuído para cada GT. Estes 
problemas foram aprovados na e 2ª  Consulta Pública , que sendo aprovados foi 
realizada uma nova etapa de encontros dos GT’s para detalharem a soluções para 
cada problema e os agentes intervenientes. Todos os detalhamentos forma 
agrupados na forma de Programas e Projetos para compor o Plano dos Recursos 
Hídricos da Bacia do Rio Cubatão. Com a palavra o Sr. Rui Batista Antunes – SDS 
(Secretária de Desenvolvimento Sustentável), explanou aos presentes sobre a futura 
existência de uma Lei de Outorga em consonância com os governos Estadual e 
Federal, e que o Comitê em questão é uma referência no estado pois está 
trabalhando arduamente em seu plano, acordando interesses dos mais diversos 
setores da sociedade, no intuito de elencar e apresentar soluções aos conflitos 
existentes na bacia, sendo que o trabalho não foi contratado para execução por uma 
empresa terceirizada, como freqüentemente acontece, e sim pelos interessados em 
solucionar os conflitos existentes.  O Sr. Rui ainda comentou que um Deputado pediu 
vistas ao Projeto de Lei de Recursos Hídricos estadual e a proposta de incorporação 
ao plebiscito do desarmamento, um questionamento  sobre a privatização da água e 
o seu valor econômico, confundindo os conceitos já existentes em Lei. Segundo o 
senhor Rui poderá aumentar a demora na aprovação desta PL  visto a proximidade 
do período eleitoral que costuma engessar a aprovação de Leis. É necessário que os 
deputados se sensibilizem de que o plano é o embrião daquilo que virá depois.  A Lei 
Estadual é de mil novecentos e oitenta e quatro e já previa a cobrança, a Lei Federal 
data de mil novecentos e noventa e sete.  Questionado pelo presentes, o Sr. Rui 
apresentou os seguintes números:  24 estados têm a política da outorga definida, o 
Paraná concede outorga há 15 anos, São Paulo concede outorga há 20 anos, o 
Ceará e o Rio Grande do Sul também já concedem outorga.  A outorga é concedida 
por 12 à 13 estados, que não procedem a cobrança da água.  Em Santa Catarina 
não existe a outorga.  Conforme a Presidente, o bem mineral água é público e 
dotado de valor econômico para uso correto deste.  Dando continuidade a 
explanação do plano – Fase “C”, o Geóg.º Fabiano Antônio de Oliveira, colocou que 
o Termo de Referência do Ministério do Meio Ambiente, foi o documento mestre para 
confecção do plano.  O Sr. Rui Batista Antunes, informou que depois de referendado 
pelo Comitê em Audiência Pública, o Plano deverá ser encaminhado ao CERH – 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos para aprovação.  O Sr. Ivo Gramkow – 

 
CCJ - Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão Joinville 

Rua do Príncipe, 330  9ºandar  cjto 902      CEP: 89201-000    Joinville  -  SC 
Tel/Fax: (47) 435 3730    e-mail: cubatao@cubataojoinville.org.br              http: //www.cubataojoinville.org.br



 

Rotary Club Joinville / Pirabeiraba, sugeriu a introdução com um capítulo de 
premissas estratégicas, alicerçado ao contexto legal, jurídico, sócio-ambiental, 
expondo mecanismos constitucionais.  O Sr. Gerd Fischer, sugeriu a confecção de 
um manual de procedimentos de como se relacionar com o Comitê. A Presidente 
respondeu que os canais normais de comunicação com o CCJ já existem como e-
mail:  cubatao@cubataojoinville.org.br, site:  www.cubataojoinville.org.br; endereço 
para correspondência:  rua do Príncipe, 330 – 9º andar, Conjunto 902, CEP 89201 
000 – Joinville/SC; Telefone/Fax:  47 435 3730.  Todavia, o comitê estará colocando 
a informação de modo mais destacado no site.  Passou-se a verificação item a item 
dos pontos enumerados no Plano, conforme solicitação da maioria presente.  A 
Presidente expôs aos presentes a questão da FATMA ter solicitado parecer do 
Comitê sobre o desassoreamento do leito do rio Quiriri, promovendo desta forma a 
democratização da gestão dos recursos hídricos, mencionou também que tal parecer 
deverá ser colocado em votação na Assembléia, quando do recebimento de 
informações complementares solicitadas ao Britador Hübner Ltda.  Conforme o Sr. 
Rui, seria ideal a colocação de um glossário de termos em anexo ao Plano.  
Incorrendo em assunto do Plano, a Presidente questionou a Polícia Ambiental sobre 
o licenciamento da extração de Caulin no alto da serra do Quiriri, onde o Sr. Teodoro 
dos Santos – Polícia Ambiental, informou que existe uma licença de 6 meses para 
recuperação ambiental. Com aprovação dos presentes foram inclusos no plano os 
projetos:  4) Ação Emergencial – Salvamento do Sítio Arqueológico / Cubatão 1;  5) 
Curto Prazo – Projeto de Estudo da Biodiversidade;  X) Não estrutural / Curto Prazo 
– novo projeto para monitorar a qualidade da água, onde deverão ser especificados 
os horários destas coletas, em estágio mais detalhado.  Conforme instruções do Sr. 
Hector Munhõz – Diretor de Recursos Hídricos / SDS, o Sr. Rui Batista Antunes, 
participou aos presentes que o material elaborado até o presente momento constitui 
apenas em subsídio ao Plano, e não compõe o plano propriamente em si, visto que 
faltam ser definidas metas, cronogramas, valores, e formas de alocação de recursos 
para sua execução;  o cadastro de usuários.  Com o avançado da hora, optou-se 
entre os presentes encerrar a reunião e dar seqüência a Assembléia no próximo dia 
09 de setembro de 2005, às 14h, em local à ser definido em comunicado futuro.  
Sem que mais ninguém fizesse uso da palavra, a Sra. Presidente deu por encerrada 
a reunião da qual segue lavrada a presente ata. 
 

Joinville, 15 de agosto de 2005. 
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