Ata nr. 001
Da reunião do Conselho de Administração do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão – Norte, realizada aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil ,
com a seguinte pauta apresentada pelo presidente Eng. José Mário Gomes Ribeiro: - definição do Secretário Executivo; - Suporte Jurídico; - Suporte Técnico; - Reunião em Blumenau; Linha telefônica; - Endereço eletrônico; - Espaço físico e, - Papel timbrado. A análise
dos assuntos deu-se na mesma ordem, sendo sugerido pelo presidente Sr. José Mário Gomes Ribeiro nome do Eng. Giampaolo B. Marchesini – SAMA, para exercer o cargo de
Secretário Executivo do Comitê, não houve objeção quanto ao nome que em comum acordo foi aceito. O presidente levou ao conhecimento dos presentes, que em três de abril próximo passado em reunião com o presidente da ÃCIJ – Sr. Moacir Tomazi e o diretor executivo – Sr. Horst Schroeder, acordou-se uma parceria em que a ACIJ disponibiliza seu Corpo
Jurídico para o suporte que o Comitê venha a necessitar, esta parceria será oficializada
através de documento pelo Comitê. Da mesma forma, no dia cinco de abril próximo passado, em reunião na UNIVILLE com a Reitora Mariléia Gastaldi Machado Lopes, acordou-se
uma parceria para o suporte técnico , em que a UNIVILLE disponibiliza o suporte técnico
através das Professoras Doutoras Sandra Aparecida Furlan e Therezinha M.N. de Oliveira e
toda a estrutura acadêmica, necessário para o Comitê. O presidente informou ainda que está
confirmada para o dia dez vindouro uma reunião em Blumenau com o suporte técnico da
Bacia do rio Itajaí – Doutora Beate Frank, participarão dessa reunião os senhores José Mário Gomes Ribeiro – Acij, Giampaolo B. Marchesini – secretário executivo e a professora
doutora Therezinha M.N. de Oliveira; informou também que em seis de abril foi cedida ao
Comitê Cubatão Norte pela empresa Döhler S.A. uma linha telefônica cujo número é (47)
435 3730, as despesas decorrentes dessa linha serão efetivamente absorvidas pela Döhler
S.A., o presidente também providenciou um endereço eletrônico para ao Comitê, sendo o
endereço: cubataonorte@ig.com.br, tanto a linha telefônica quanto o endereço eletrônico foram
aceitos e tiveram a aprovação dos presentes. Foi levado ao conhecimento dos presentes que
o Sindicato da Indústrias de Fiação e Tecelagem disponibilizou em sua sede um espaço
físico para atender às necessidades do Comitê Cubatão Norte, situado à Rua do Príncipe,
330 - 9º andar conjunto 902, endereço que consta no rodapé do papel timbrado que foi apresentado e aceito pelos presentes e, que será oficialmente utilizado pelo Comitê. O presidente expôs a idéia necessidade da estruturação de um acervo histórico, para tal solicitou a
colaboração de todos os que possuírem documentos, dados registros, etc., a cerca da Bacia
do Rio Cubatão, e que o forneçam ao secretário executivo Engenheiro Giampaolo B. Marchesini, que coletará e organizará o acervo. A Sra. Sandra Giesel – FUNDEMA, o Sr. Henrique Corrêa – Cubatão Dragagens, Dr. Cláudio Cristani –Ministério Público Federal, predispuseram-se a fornecer material e, o Sr. José Mário Gomes Ribeiro solicitará à CASAN
um levantamento de grandes consumidores de água. O Comitê do Cubatão do Norte, recebeu das mãos do Sr. Nelson Luiz Wendel convite com data em aberto da Organização Não
Governamental SOS Cubatão, para que os integrantes do Conselho conheçam o Salto do
Rio Cubatão. E, nada mais havendo a tratar o presidente Sr. José Mário Gomes Ribeiro
encerrou a reunião da qual foi lavrada a presente Ata, que vai datada e assinada pelo presidente e pelo secretário executivo.
Joinville, 07 de abril de 2000.

