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Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, em 6 
última convocação, iniciou-se a 9ª Reunião Ordinária (RO) da Comissão 7 
Consultiva do Comitê Cubatão, no Auditório, localizado na Prefeitura Municipal 8 
de Santo Amaro da Imperatriz, no município de Santo Amaro da Imperatriz. 9 
Presentes os representantes das entidades-membro da Comissão Consultiva do 10 
Comitê Cubatão e demais entidades interessadas, conforme livro de presenças. 11 
Verificado o quórum, a Presidente, Sra. Sandra Eliane Michel, fez a abertura com 12 
a leitura do Edital de Convocação e em seguida propôs à dispensa da leitura da 13 
Ata da 8ª Reunião Ordinária, realizada no terceiro dia do mês de outubro de dois 14 
mil e dezesseis. Por unanimidade foi aprovada a proposta. Em seguida, fez a 15 
leitura do segundo item de pauta: Apresentação pela SDS da proposta de 16 
alteração da área de atuação do Comitê Cubatão. A Sra. Sandra passou a palavra 17 
aos representantes da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (SDS), para 18 
apresentar a referida proposta. O Sr. Cesar Rodolfo Seibt (SDS), informou que foi 19 
contratada uma consultoria ainda pelo Programa SC Rural, para estar ajudando 20 
os Comitês a revisar os Decretos e criar um novo modelo de Regimento Interno 21 
dos mesmos. A Sra. Rosa (Instituto RECRIAR) questionou qual o objetivo 22 
principal de se alterar a área de atuação do Comitê. O Sr. Vinicius Tavares 23 
Constante (SDS), respondeu que se fossemos comparar o Estado de Santa 24 
Catarina com outros Estados, as Bacias que são gerenciadas aqui no Estado, pelos 25 
Comitês, são pequenas. Nesse sentido, outra dificuldade, não só vista pela SDS, 26 
mas por técnicos que já trabalharam em conjunto, não se consegue ter um peso 27 
político, econômico e financeiro maior e, ampliando a área de abrangência se 28 
teria mais assuntos para deliberar, maior representatividade e peso. Finalizada a 29 
apresentação referente à proposta, a Sra. Sandra agradeceu, e sugeriu que na 30 
próxima reunião da Comissão Consultiva, a ser realizada no dia cinco de 31 
dezembro de dois mil e dezesseis, a SDS e a CASAN apresentem os dados 32 
quantitativos e qualitativos que envolvem a ampliação da área de abrangência do 33 
Comitê Cubatão. A propositura foi aprovada pelos presentes. Em seguida, 34 
passou-se para o terceiro item de pauta: Relatório da reunião do Fórum 35 
Catarinense dos Comitês de Bacia Hidrográfica, realizada no dia vinte e vinte e 36 
um de outubro, de dois mil e dezesseis. A Sra. Sandra informou que compareceu 37 
juntamente com a Sra. Caroline (ACAT) no primeiro dia; e, no segundo dia a Sra. 38 
Patrice (Secretária Executiva), também participou. Informou a Sra. Patrice, que 39 
na ocasião, foi definida a nova Diretoria do Fórum Catarinense dos Comitês de 40 
Bacias Hidrográficas e que ela está representando o Comitê Cubatão, dentro do 41 
Fórum Catarinense. No primeiro dia, também foi aprovado o Novo Regimento 42 
Interno, com as considerações feitas e com as participações dos Comitês 43 
presentes. A Sra. Patrice informou que segundo dia foi feita a eleição da nova 44 
coordenação do Fórum. Em relação ao colegiado do Fórum, foi eleito como 45 
Coordenador – Geral o Sr. Ricardo, Presidente do Comitê do Peixe e o adjunto o 46 
Sr. Teles, Presidente do Comitê Canoas. Em relação ao colegiado passou de cinco 47 



 

para sete Comitês, onde o Comitê Cubatão e o Comitê do Rio das Antas entraram. 48 
Em seguida, a Sra. Sandra passou para o quarto item da pauta: Relatório da 2ª 49 
Capacitação do Comitê Cubatão, realizada em vinte e seis de outubro de dois mil 50 
e dezesseis, em São Pedro de Alcântara.  Solicitou a Sra. Aline (ACAT) que 51 
realizasse o relato da referida capacitação. Concluído o relatório, passou-se para 52 
o próximo item de pauta: Assuntos Gerais. A Sra. Sandra fez a menção e leitura 53 
do ofício enviado ao Sr. Moacir Galotti, em relação ao veículo oficial, informando 54 
que o referido veículo foi retirado do estacionamento do Sr. Moacir e encontra-se 55 
estacionado em Caldas da Imperatriz. Solicitou aos presentes, que se alguém 56 
dispuser de alguma área disponível próxima a Sede do Comitê, para 57 
estacionamento gratuito, que informe este Comitê. Fez também menção aos e-58 
mails recebidos da Fundação CERTI, do Fórum Catarinense dos Comitês de Bacia 59 
Hidrográfica e do convite para participar da Oficina de Trabalho do Procomitês - 60 
Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas, que 61 
acontecerá em Itajaí, nos dias dezesseis e dezessete de novembro de dois mil e 62 
dezesseis. Dando prosseguimento, em Assuntos Gerais, informou que foi 63 
publicado novamente o Edital de Reestruturação da composição de entidades – 64 
membro do Comitê, pois ainda restam duas vagas para preencher de Usuários de 65 
Água, e uma vaga do Poder Público. Informou também que foi encaminhada a 66 
todas as entidades – membro atuante um Ofício solicitando documentos para 67 
atualização de cadastro, e outro Ofício para as entidades-membro faltantes, 68 
visando a substituição de seus representantes. Em relação ao Seminário do 69 
Comitê Cubatão, que será realizado no dia vinte e três de novembro de dois mil e 70 
dezesseis, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 71 
Santo Amaro da Imperatriz. A Sra. Aline (ACAT) realizou os informes referentes 72 
ao mesmo, e que será encaminhada uma programação aos membros e demais 73 
entidades. Dando prosseguimento, a Sra. Sandra solicitou que a Sra. Alessandra 74 
dos Anjos (ACAT), realizasse os informes de recursos financeiros disponíveis e 75 
do que já foi aplicada, do Comitê Cubatão. A Sra. Alessandra prestou 76 
esclarecimentos em relação aos recursos financeiros deste Comitê, até a presente 77 
data.  Sendo que nada mais tenho a acrescentar, eu, Caroline Ramos de Proença, 78 
Técnica Administrativa, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão, lavrei o 79 
presente ata, cujas assinaturas dos presentes encontram-se registradas no 80 
respectivo livro de presenças. 81 
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