Ata nr. 12
Da reunião do Conselho de Administração do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do
Rio Cubatão – Norte, realizada ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e um 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
proferiu a leitura da ata da reunião da assembléia do dia oito de agosto de dois mil e um (na
ausência do Secretário Executivo), sendo a ata aprovada sem observações, seguidamente
apresentou correspondência recebida da Secretaria da Educação, com data de vinte e dois de
outubro de dois mil e um. O Sr. Presidente colocou aos presentes a finalização do Programa
Cubatão Verde – Ano 2001, com a premiação das crianças envolvidas, onde a equipe composta de
três crianças que alcançou maior êxito (ou por sorteio, em escolas que encontraram dificuldades
no plantio), receberam os prêmios. Em uma avaliação geral o Programa resultou em uma
divulgação ampla e favorável ao Comitê dentro da Bacia, fator que deverá propiciar a continuação
do programa no ano de dois mil e dois. O Sr. Presidente elaborou uma carta ao Secretário do
SDM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente) – Sr. João Omar
Macagnan com data de primeiro de novembro de dois mil e um endossada pelos conselheiros do
comitê, através deste documento o Comitê solicita verba e coloca o planejamento para utilização
da mesma. O documento deve ser entregue em mãos pelo Sr. Presidente em reunião do Fórum de
Comitês do Estado, no prédio do SDM na segunda-feira próxima (dia cinco de novembro de dois
mil e um), reunião na qual será definido o montante destinado à cada Comitê – verba liberada pelo
projeto de Leio do Governador – Sr. Esperidião Amin, em detrimento de ação deferida contra o
recurso disponível no FEHIDRO, que bloqueia sua liberação no momento. O Sr. Presidente
comentou que o Sr. Gilberto Canali – Consultor Jurídico, está reescrevendo a legislação estadual
de Recursos Hídricos, onde deverá contemplar a criação da Agência de Águas em uma legislação
estadual. A participação do Comitê na reunião da Associação de Moradores do Quiriri em vinte e
seis de outubro de dois mil e um, foi comentada pelo Sr. Presidente, onde a comunidade colocou
sua necessidade para desenvolvimento de um projeto para a geração de renda e manutenção da
mata ciliar. Em março de dois mil e dois, irá ocorrer a eleição para o novo conselho do Comitê.
Portanto, conforme o Sr. Presidente, deverá ser montada uma comissão que irá prestar apoio na
organização da eleição. O Comitê também marcou presença no IV Diálogo Interamericano de
Gerenciamento de Águas, que aconteceu de três à seis de setembro de dois mil e um em Foz do
Iguaçú, onde o Sr. Presidente jantou com o Sr. Gerson Kelman e esteve com o Sr. Marcos Aurélio
Vasconcelos de Freitas, ambos representantes da ANA – Agência Nacional de Águas, projetando
o nome do comitê a nível nacional. O Sr. Nelson Wendel – Associação Ecológica Vida Verde,
propôs uma discussão sobre o Estatuto da cidade, idéia que na concepção do Sr. Presidente não
apresenta ligação com o Comitê, sendo que o mesmo já tomou conhecimento de pontos constantes
no Estatuto. O Sr. Presidente citou a elaboração de um boletim com informações sobre água, que
deverá ser veiculado entre a comunidade residente na Bacia. 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, 01 de novembro de 2001.
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