Ata nr. 08

Ata da reunião do Conselho de Administração do Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Rio Cubatão (do Norte) realizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil, às quinze horas. O presidente saudou os nove membros presentes conforme
livro de presenças e apresentou a seguinte pauta:
- Leitura da ata da reunião anterior
- Agenda de atividades para o ano de 2001
- Assuntos diversos
Os assuntos foram analisados na mesma ordem, sendo feita a leitura da ata da reunião anterior
pelo secretário executivo, sendo aprovada pelos presentes. O segundo assunto, das atividades
para o corrente ano, o presidente informou que está sendo feito e mantido atualizado, o site do
CCJ na Internet, principalmente no que tange ao monitoramento da qualidade e quantidade da
água do rio, e questionou os presentes sobre qual atitude tomar caso sejam detectados metais
pesados e componentes de agrotoxicos acima do limite permitido nas amostras analisadas. Pelo
exposto, os membros do conselho, em comum acordo, decidiram que a monitoração da água
seja contínua e caso sejam detectados anormalidades, os órgãos oficiais de fiscalização
(FUNDEMA, FATMA) sejam imediatamente informados e o CCJ acompanhe os
procedimentos tomados. Outro item bastante discutido, foi o Projeto de alteração da Lei de
Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo, criando um setor especial, na região da foz do Rio
Cubatão, onde deverá ser permitido a ocupação urbana em lotes de 800m² e, com isso, a
probabilidade de prejuízo para o ecossistema existente na área. Assim sendo, o presidente se
propôs e convidou interessados a participarem de uma reunião a ser agendada para breve com
o presidente do IPPUJ, Sr. Norberto Sganzerla, ocasião em que será apresentada a preocupação
do Comitê frente ao projeto. O presidente apresentou o último assunto, sobre o projeto de
educação ambiental que o Comitê pretende desenvolver em todas as escolas inseridas na Bacia
Hidrográfica do Rio Cubatão. Tal atividade teve o primeiro passo dado com a realização de
uma reunião com todos os diretores das escolas da Bacia, ocasião em que lhes foi apresentado o
projeto e que obteve total aprovação por parte dos mesmos. O projeto terá início efetivo na
Semana da Água ( dia da Água - 22 de março) quando serão semeadas as espécies florestais
nativas, e terá a realização de cada etapa nas seguintes datas ecológicas: 05 de junho – Dia
Mundial do Meio Ambiente, 21 de setembro – Dia da Árvore, e conclusão dia 05 de outubro –
Dia do Ar, sendo plantadas as mudas de espécies florestais nativas produzidas no período, em
áreas próximas das escolas. Os membros presentes nesta reunião também aprovaram e
incentivaram o projeto que envolverá aproximadamente 900 crianças. Sem que mais assuntos
fossem apresentados, o presidente agradeceu a presença dos membros do Conselho, encerrando
esta reunião da qual eu, secretário executivo lavrei a presente ata, que após aprovada segue por
mim e pelo presidente assinada.
Joinville, 23 de fevereiro de 2001.
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