ATA nº 25– 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 julho do
ano de dois mil e cinco, às 14h no prédio da UNIVILLE – Universidade da Região
de Joinville, sala A227B, a Dr.ª Mônica Lopes Gonçalves – Presidente, 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. A Dr.ª Mônica seguiu com o assuntos, colocando que a ACR –
Associação Catarinense de Reflorestadores irá enviar comunicação com a
definição dos novos representantes da entidade no comitê, abordou a extinção da
SAMA – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da PMJ – Prefeitura Municipal
de Joinville, conforme Lei nº 5.163, de 29 de dezembro de 2004, capítulo V, artigo
7º, item I, sendo que com a saída desta entidade a composição irá ficar ajustada
na proporção 40% - Usuários da Água, 40% - População, Organização e
Entidades da Sociedade Civil, 20% - Órgãos dos Governos Federal e Estadual,
conforme rege o estatuto. Foi comentado pela Dr.ª Mônica e confirmado pelo
telefone com Sr. Rui B. Antunes – SDS (Secretária de Estado do Desenvolvimento
Sustentável), que o recurso do FEHIDRO, pleiteado para a verba de R$ 27.000,00
(vinte e sete mil reais), terá seu repasse em duas parcelas correspondentes aos
meses de agosto e setembro de dois mil e cinco, houve ainda a boa notícia que o
recurso pleiteado pelo comitê no ano de dois mil e três, assinado pelo então
Secretário - Bráulio Barbosa, também estará sendo repassado ao comitê em
quatro parcelas: agosto/2005, novembro/2005, fevereiro/2006 e maio/2006.
Definiu-se também que na data de doze de agosto de dois mil e cinco, quando da
realização da Assembléia do Comitê, será definida a data para realização da 3ª
Consulta Pública. Como seqüência da reunião foram ajustados os termos
constantes no documento enviado aos conselheiros por e-mail, que trata da fase
“C” do PLAMIRH – Plano de Manejo Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do
Rio Cubatão do Norte. Sem que mais ninguém fizesse uso da palavra, a Sr.ª
Presidente deu por encerrada a reunião da qual segue lavrada a presente ata.

Joinville, 14 de julho de 2005.

Dr.ª Mônica Lopes Gonçalves
Presidente

Elaine Cristine Scheunemann Fischer
Secretária Executiva
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