Ata nr. 09

Da reunião do Conselho de Administração do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio
Cubatão do Norte realizada aos vinte dias do mês de abril do ano dois mil e um às quinze horas em sua
sede à Rua do Príncipe, 330 – Conjunto 902. O presidente Sr. José Mário Gomes Ribeiro abriu a
reunião saudou aos presentes, apresentou a pauta do dia e solicitou ao Secretário Executivo para que
proferisse a leitura da ata da reunião do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e um que foi aprovada
sem observações, contudo, o presidente justificou a não realização da reunião com o presidente do
IPPUJ – Sr. Norberto Sganzerla, em função da programação e atividades da Semana da Água de 19 à
23 de março, pediu permissão aos conselheiros para alterar a ordem da pauta, apresentou dados sobre o
Programa Cubatão Verde, que foi desenvolvido com o envolvimento de 1.243 alunos de (25) vinte e
cinco escolas inseridas na delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão. Para esta atividade
foram distribuídas sementes de árvores nativas da mata atlântica adquiridas do Horto Florestal do
Estado de São Paulo e sementes de palmito doadas pelo Sr. Nelson Wendel; o material complementar
necessário: - sacos plásticos, placas de identificação, além de três mil camisetas com a logomarca do
CCJ e duas mil cartilhas educativas, foi doado por uma empresa de Joinville. Comentou ainda que, o
programa repercutiu nos meios de comunicação culminando com entrevistas acerca do programa.
Apresentou fotos de algumas escolas, as quais já está recebendo visitas de acompanhamento. Outro
ponto que merece destaque são as aproximadamente 1.300 visitas ao site do CCJ, fator que comprovou
o interesse da comunidade em relação aos dados apresentados. O presidente comentou ainda que
enviou uma correspondência ao Governador do Estado de Santa Catarina em que apresenta o Comitê e
solicita recursos para desenvolver projetos dentro dos limites da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão.
Completou que o Sr. Governador respondeu a correspondência do CCJ via telefone, e estabeleceu-se o
compromisso de receber o presidente do CCJ em Florianópolis em data a ser agendada; e que no dia 1º
de junho de 2.001, aludindo a Semana do Meio Ambiente será encaminhado um documento por todos
os Comitês do Estado ao Sr. Governador requisitando recursos para o desenvolvimento de projetos nas
respectivas Bacias Hidrográficas. Quanto ao item “Captação de Recursos”, o Sr. Presidente informou
que esta é uma etapa à ser vencida, para tanto, estará enviando o “Projeto: Plano Integrado dos
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão (elaborado pelo suporte técnico), ao órgão
competente em Brasília/DF. O projeto supracitado foi apresentado aos Conselheiros, será endossado
pelos mesmos e anexado à cópia da presente ata para efeito de aprovação e encaminhamento à
Brasília/DF. O último item da pauta que trata da Agenda 2.001, teve ampla discussão, visto o Sr.
Presidente ter solicitado sugestões para implementação da agenda e respectiva inserção no site do CCJ.
De acordo com o Sr. Presidente, foram feitas coletas em diferentes pontos do Rio Mississipi e enviadas
para análise; também foram perfurados dois poços de monitoramento, sendo um no entroncamento da
rua Dona Francisca com o Rio Mississipi (um de seus afluentes) que vem do aterro sanitário e outro ao
lado do atual aterro sanitário doméstico, com o intuito de monitorar as águas do lençol freático
daqueles locais. Ainda com a palavra, o Sr. Presidente, informou que um professor de Biologia da
Univille colaborará com o CCJ, no intuito de fazer um levantamento da fauna dentro da Bacia
Hidrográfica do Rio Cubatão. Ainda pertinente ao item “Agenda 2001”, o Dr. Cláudio Cristani –
Procurador da República, sugeriu que as mineradoras fossem convidadas para discutir assuntos
relativos. O Sr. Indalécio Sumeck – Associação de Moradores Dona Francisca, sugeriu que o CCJ
viabilize uma forma de associar o trato para com o meio ambiente com o cultivo orgânico (sem
agrotóxicos), que já vem sendo praticada por alguns agricultores. O Sr. Nelson Wendel – Associação
Vida Verde apresentou alguns tópicos para a agenda: 1) Esgoto de Pirabeiraba – comentou a
possibilidade do tratamento daquele esgoto, antes do descarte nos afluentes do Rio Cubatão; 2)
Restauração da Mata Ciliar e Combate à Extração de Palmito; 3) Zoneamento Agroecológico – este
tema está incorporado pelo PLAMIRH do CCJ; 4) Problema das Mineradoras; quanto a esse tópico o
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Sr. Nelson Wendel posicionou-se enquanto membro da Associação Ecológica Vida Verde, informou
que tem recebido chamadas telefônicas denunciando agressões ao meio ambiente, principalmente
extrações / minerações, ao que o Dr. Cláudio Cristani completou que toda mineração é impactante e
visualmente muito agressiva, contudo, devesse ser feito em pontos estratégicos. O Sr. Presidente
comentou que há moradores da região limítrofe ao Rio Cubatão após a adutora da CASAN dispostos a
refazer a mata ciliar em sua propriedade, desde que consigam a doação de mudas, no que o Secretário
Executivo colocou que o Programa SOS Nascentes poderia fazê-lo desde que autorizado pelo
Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, pois a área de atuação do programa restringe-se
a parte da bacia acima da captação da CASAN. Outro assunto discutido, colocado pelo Secretário
Executivo, é a invasão de áreas de risco e preservação permanente na região de Pirabeiraba, cuja
solução é o reassentamento daquelas famílias em áreas (loteamentos) apropriados, contudo é preciso
vontade política para tanto; portanto, o CCJ verificará qual o órgão específico responsável para
encaminhar documento sobre o problema. A Sra. Sandra Giesel – FUNDEMA, teceu comentários
sobre a questão da mineração, e confirmou que há projeto de mineração e licença concedida pela
FATMA e FUNDEMA para mineração no Rio Bonito, e frisou que o maior problema é o choque
visual, ao deparar-se com a água barrenta e com as escavações. O Sr. Nelson Wendel apresentou cópia
do EIA/RIMA da USINOR, fez a leitura da página 37 do documento, e comentou que o mesmo
contém informações incorretas, julgando-o extremamente superficial. O Sr. Giampaolo B. Marchesini
(Secretário Executivo), falou da importância da discussão dos temas relativos à Bacia Hidrográfica do
Rio Cubatão e fechá-los com um Projeto de Reenquadramento do Rio Cubatão - de acordo com umas
das atribuições do Comitê - discutido em audiência pública. Sugeriu ainda que o CCJ tenha uma vaga
dentro do Programa SOS Nascentes, possibilitando trabalhos em parceria. Outra sugestão, feita pelo
Sr. Mário Krüger – ACIJ, é que o Comitê estude a possibilidade de implementar o aproveitamento da
água das chuvas como água não potável. Finalizando o assunto o Sr. Presidente sugeriu e reiterou a
possibilidade da realização de uma audiência pública no segundo semestre do corrente ano, para
discussão de questões pertinentes à Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão, pois observa-se que o CCJ já
tenha alcançado um índice de divulgação considerável, e consiga quorum e participação dos órgãos e
comunidade envolvida. Sem que houvesse mais assuntos ou alguém requeresse a palavra, o presidente
encerrou a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que aprovada segue assinada pelo secretário
executivo, pelos conselheiros e pelo presidente.
Joinville, 20 de abril de 2001.

Dr. Cláudio Cristani
Procuradoria da República

Sr. Indalécio Sumeck
Assoc. – Moradores Dona Francisca

Sr. Mário Krüger
ACIJ

Sr. Nelson Luiz Wendel
Assoc. Ecológica Vida Verde

Sra. Sandra Giesel
FUNDEMA

Sr. Kurt Morriesen Júnior
CASAN

Sr. Giampaolo B. Marchesini
Secretário Executivo

Sr. José Mário Gomes Ribeiro
Presidente

CCJ - Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão Joinville
Rua do Príncipe, 330 9ºandar cjto 902 CEP: 89201-000 Joinville - SC
http: //www.cubataojoinville.org.br
Tel/Fax: (47) 435 3730 e-mail: cubatao@cubataojoinville.org.br

