ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIOCUBATÃO (do Norte)

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil, no auditório de sua sede à Rua
do Príncipe, 330 9º andar conjunto902, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária do Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão (do Norte). Às quinze horas o presidente Sr. José
Mário Gomes Ribeiro instalou a assembléia e convidou o secretário executivo Sr. Giampaolo Barbosa
Marchesini a compor a mesa e proferir a leitura da ata da assembléia do dia quatorze de março de dois
mil; finda a leitura e não havendo questionamentos a respeito dessa ata, o presidente apresentou a pauta
do dia, que era o relatório de atividades desenvolvidas até o momento. Em seguida iniciou a explanação
das atividades desenvolvidas desde sua posse sendo que, o primeiro passo foi a estruturação do comitê
com a solicitação e concessão do espaço físico pelo Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de
Joinville, linha telefônica, logotipo, endereço eletrônico, estabelecimento de parceria jurídica com o corpo
jurídico da Associação Comercial e Industrial de Joinville, estabelecimento de parceria técnica com a
Univille – Universidade da Região de Joinville. A realização de visitas a outros comitês com o intuito de
conhecer o trabalho destes; estabeleceu a aproximação com órgãos de fiscalização ambiental, como a
FATMA e FUNDEMA; a divulgação do comitê em Associação de Moradores, em entidades que foram
visitadas e no núcleo do meio ambiente da ACIJ. Participou do Encontro Nacional de Comitês em
Fortaleza, ocasião em que fez contato com membros do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Concluiu a exposição de suas atividades com a apresentação do material (data show) que vem sendo
utilizado para a divulgação do comitê. Dando continuidade, o presidente passou a palavra à professora
doutora Therezinha Novaes de Oliveira, que fez a apresentação dos “trabalhos desenvolvidos pelo
comitê” com efetiva participação do suporte técnico; a apresentação foi dividida nos seguintes itens: conceito de bacia hidrográfica; - plano de manejo, - características do meio físico; - características do
meio biótico; - características do meio antrópico; - qualidade ambiental existente; - resultado do plano de
manejo de bacias hidrográficas. Os itens seguintes foram apresentados pela professora doutora Mônica
Lopes e, tiveram como tema: - dados obtidos até o presente momento, ou seja, a localização geográfica;
qualidade da água com base nos parâmetros indicados pelo CONAMA, a vazão máxima de 7,3486
m3/segundo em 13/05/00, vazão mínima de 1.58889 m3/segundo em 25/08/00, apresentou também
comparativo de precipitação diária em mm dos meses de junho e julho de 2000 e, mensal dos anos de
1971 e 1996, salientou que analisando os dois comparativos, percebe-se um declínio de precipitação nos
últimos cinco anos. Outro item apresentado foi sobre as visitas efetivadas num total de nove; sendo a
primeira realizada dia 10 de abril ao Comitê do Rio Itajaí, com o objetivo de conhecer o trabalho de
outros comitês e, verificar o funcionamento da assessoria técnica da universidade/comitê; a segunda visita
ocorreu em 19 de abril à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDM,
Gerência de Recursos Hídricos com o objetivo de celebrar o primeiro contato do Comitê Cubatão Norte
com a referida Secretaria; a terceira visita ocorrida em 25 de abril à Fatma/Joinville com objetivo de
solicitar informações da Bacia com relação à qualidade e quantidade de água; a quarta visita realizada dia
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05 de maio, novamente à Fatma/Joinville com o intuito de buscar as informações/dados solicitados na
visita anterior, no entanto, segundo o presidente o objetivo não foi alcançado. A visita seguinte, à
FUNDEMA efetivada em 10 de maio, o objetivo foi o de buscar informações sobre a Bacia do Rio
Cubatão, ocasião em que tiveram contato com o programa de geoprocessamento Idrisi; em 02 de junho,
realizaram-se a sexta e sétima visitas, uma ao comitê do Rio dos Sinos para conhecer o trabalho deste
comitê, que é referência no sul do país e, a outra à Universidade Federal do Rio Grande do Sul
especificamente ao Centro de Geoprocessamento Idrisi para conhecer as ferramentas de
geoprocessamento. A oitava visita aconteceu em 06 de junho, à EPAGRI/Joinville, com o objetivo de
buscar informações sobre o uso e manejo do solo e, a nona visita realizada dia 08 de agosto à Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDM, Gerência de Recursos Hídricos com a
finalidade de entregar a proposta do PLAMIRH, para ser desenvolvido em parceria com esta Secretaria
para a obtenção de recursos financeiros. Outras atividades desenvolvidas foram: reuniões de trabalho,
confecção de mapas, definição de parâmetros, produção de fotos in loco, elaboração da proposta do
PLAMIRH, reuniões com a professora Eloísa Corrente para através do projeto trabalhar a questão da
educação ambiental e, incursões a campo: da foz do Rio Cubatão até a foz do Rio do Braço e outra da foz
do Rio do Braço até a primeira ponte baixa. Seguiu-se com a apresentação do trabalho fotográfico dentro
da Bacia do Rio Cubatão. Finda sua explanação, agradeceu a atenção e devolveu a palavra ao presidente
que falou da sua participação no Pró-Água Nacional, ocasião em que conheceu líderes de outros comitês.
Deixou-se a palavra livre, momento em que a professora Eloísa Corrente – Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, falou do trabalho até então desenvolvido objetivando a educação ambiental na
região da Bacia, elogiou o empenho e as realizações obtidas pela atual diretoria; a professora Brígida
Maria Erahrd – Univille, primeiramente congratulou-se com o comitê devido ao trabalho até então
desenvolvido, falou da importância e cuidado com a água e reforçou a disponibilidade da Univille de
trabalhar em parceria com o comitê para preservação da água. O Sr. Rui Antunes, Secretário Executivo do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos falou da dificuldade de conseguir-se recursos para o
desenvolvimento de um plano de manejo, contudo, almeja que o CCJ o consiga. 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, 25 de agosto de 2000.
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