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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ 
 
 

DELIBERAÇÃO Nº 03 
 

 
O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
1º do Decreto Estadual nº 2.109 de 05/08/97, o art. 8º, inc. IX e o art. 21º, inc. XIX, do regimento do 
Comitê do Itajaí; resolve:  
 
 APROVAR O RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO 2000. 
 
Este relatório tem por objetivo difundir aos senhores membros do Comitê do Itajaí o trabalho 
conduzido pela Mesa Diretora no ano de 2000. Ele apresenta, em síntese, as macro-ações 
empreendidas, com destaque para: a aprovação do PACTO pelo CERH, a elaboração do Programa 
de Recuperação da Mata Ciliar, a realização da Semana da Água nos 47 municípios localizados na 
bacia, a criação da Agência da Água e a preparação de um Plano de Comunicação para o Comitê. 
 
1) O PACTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS NO VALE DO ITAJAÍ 
O "PACTO para prevenção e controle de cheias", aprovado pelo comitê do Itajaí através da 
deliberação 01/1999, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos em reunião ordinária 
de 13 de março de 2000. Foram feitas também gestões, junto com o Governo do Estado, para que o 
Governo Federal se habilite junto ao JBIC - Japan Bank for Internacional Cooperation - sucedâneo do 
OECF, visando ao financiamento a fundo perdido para estudos complementares para o projeto JICA, 
que deveriam ter por base o "PACTO de prevenção de cheias”. Como esta habilitação do governo 
federal não ocorreu, o projeto JICA foi suspenso.  
 
2) PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR 
O desenvolvimento do programa de recuperação da mata ciliar foi decidido na Assembléia Geral 
ordinária do Comitê em abril de 2000 e discutido publicamente no seminário em Ituporanga em maio. 
Várias reuniões técnicas se sucederam levando finalmente à seguinte proposta. 
 
Objetivos 
Os objetivos gerais do Programa são: 
Recuperar a mata ciliar em pelo menos um trecho de rio ou ribeirão em todos os municípios da Bacia 
Hidrográfica do Itajaí, perfazendo no mínimo 900 km da mata ciliar em recuperação em um período 
de três anos.  
Dar início à capacitação dos municípios para a recuperação e a preservação dos recursos hídricos, 
fazendo com que esta prática se incorpore às administrações municipais.  
 
Linhas de Ação 
Para se alcançar os objetivos gerais deste programa foram estabelecidas as seguintes linhas de 
ação: 
Facilitar a criação de projetos municipais de recuperação de matas ciliares;  
Capacitar equipes para desenvolver e executar os projetos municipais;  
Promover uma campanha de comunicação para apoiar o programa;  
Promover a produção de mudas para atender os projetos municipais ;  
Desenvolver estímulos e incentivos legais para dar suporte às ações de recuperação de matas 
ciliares;  
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Promover a fiscalização das áreas protegidas;  
Apoiar tecnicamente os projetos municipais.  
 
Situação Atual 
Estão consolidadas as parcerias entre a EPAGRI, a FURB, a UNIDAVI, o Ministério Público Estadual 
e a Polícia Ambiental para execução do programa. Outras parcerias são bem-vindas. O Projeto para 
o Programa de Recuperação da Mata Ciliar está concluído e será submetido à aprovação pela 
Assembléia Geral Ordinária do Comitê para posteriormente ser encaminhado a Agência Nacional de 
Água com a finalidade de se buscar financiamento. 
 
3) Semana da Água 2000 
Objetivo 
Sensibilizar pessoas em todos os municípios da bacia do Itajaí sobre as necessidades de conservar e 
proteger os rios. 
 
Metas 
Capacitar lideranças para a semana da água  
envolver em ações concretas pelo menos 70.000 pessoas , através de visitas e reconhecimento do 
estado de proteção dos rios, ribeirões e nascentes; constatação do nível de degradação da mata 
ciliar; identificação de espécies vegetais típicas de mata ciliar; produção de mudas; reflorestamento 
de margens de rios, ribeirões e nascentes; outras atividades educativas ou promocionais de interesse 
de cada entidade ou município.  
 
Resultados Obtidos 
Realizados 10 eventos educativos de quatro horas cada que envolveram 735 multiplicadores com o 
objetivo de sensibilização.  
Apoio de 10 patrocinadores para edição da “Cartilha da Semana da Água”, além de patrocinadores ao 
nível dos municípios. 
 
Participação de 6 órgãos de abrangência regional e nomeação de 46 coordenadores municipais. 
Mobilização de aproximadamente 168.021 pessoas, 17.734 árvores plantadas, participação efetiva de 
46 municípios da Bacia do Itajaí e os municípios de Itapema e Balneário de Camboriú. 
Certificação a todos os participantes, coordenadores, órgãos regionais e patrocinadores. 
 
4) Criação da Agência da Água 
 
Missão 
Ser o suporte executivo do Comitê, articulando os recursos disponíveis na sociedade para o bom 
gerenciamento da bacia. 
 
Situação Atual 
O Grupo de Trabalho jurídico que iniciou suas atividades em 1999, e que apresentou os primeiros 
resultados em dezembro de 1999, desenvolveu, em 2000, os instrumentos necessários à criação da 
Fundação Agência da Água. Foram elaboradas a minuta do seu estatuto e um projeto de lei 
autorizando um município a ser instituidor da fundação. Esta minuta foi discutida em Audiência 
Pública promovida pelo Comitê do Itajaí em 20/03/2001 na Câmara Municipal de Blumenau, para o 
recebimento de contribuições e aperfeiçoamento. A Audiência Pública contou com a participação dos 
membros do Comitê, de representantes do Governo do Estado e da Agência Nacional de Águas. A 
minuta revisada será submetida para aprovação do Comitê na AGO de 10/05/2001. 
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5) Plano de Comunicação 
Foi realizado um processo de convite público para contratação de uma Agência de Publicidade para 
divulgação do Comitê do Itajaí. A empresa vencedora foi a METRA. A primeira etapa de comunicação 
está definida.  
 
Home-page do Comitê: Foi definido, em 2000, o projeto da home-page do Comitê, que está sendo 
executada pela Secretaria Executiva. O endereço é www.comiteitajai.org.br 
 
6) Divulgação 
As ações do Comitê do Itajaí foram divulgadas em várias oportunidades: (1) A Prof. Beate Frank 
participou do 2º Encontro do Fórum Nacional de Comitês de Bacia, realizado em junho de 2000 em 
Fortaleza; (2) as Profs. Beate Frank e Noemia Bohn participaram da 4ª Assembléia da Rede 
Internacional de organismos de Bacia, na Polônia, em outubro de 2000. 
 
Rio do Sul, 10 de maio de 2001. 
 
 

 

 
Hans Prayon 

Presidente do Comitê 


