Ata nr. 11

Ata da Assembléia Geral Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio
Cubatão do Norte, realizada às quinze horas e trinta minutos do dia oito de agosto de dois mil e um,
em sua sede à rua do Príncipe, 330 – Conjunto 902. O Secretário Executivo – Sr. Giampaolo B.
Marchesini, realizou a leitura da Ata da última reunião, aprovada sem que houvessem ressalvas.
Instalou-se então a Assembléia pelo Sr. Presidente – José Mário Gomes Ribeiro, que saudou os
presentes e apresentou a seguinte pauta: 1) Apresentação do relatório de atividades do Conselho de
Administração; 2) Assuntos Gerais. O Sr. Presidente apresentou a relação de entidades que compõem
o comitê e observou que a COLINORTE por não existir mais não enviou representante, completando o
Sr. Giampaolo B. Marchesini – Secretário Executivo, comentou que como o Comitê é um órgão
relativamente novo, esta entidade deve permanecer oficialmente ativa no que se refere aos documentos
manipulados pelo Comitê, visto que uma cláusula no estatuto requer a participação de dois anos da
entidade para efetuar então seu desligamento e seqüente substituição por outro órgão que venha a
requerer a ocupação, a Associação do Quiriri veio a manifestar sua intenção de ocupar este lugar
durante a reunião, representado pelo Sr. Antonio Clair de Freitas que incumbiu-se de enviar ofício
informando seus representantes delegados para atuação conjunta ao Comitê. Em seguida foram
apresentadas pelo Sr. Presidente as atividades desempenhadas pelo Comitê até a presente data,
discorrendo sobre os seguintes assuntos: 1- Análise de água, monitoramento da água de rios,
evidenciado com a visualização gráfica de seus respectivos números, onde ficou claro que o Rio não é
mais Classe I (acima da captação da CASAN) no que diz respeito ao parâmetro Coliformes Fecais e
Totais, colocou-se também que se ocorrer uma estiagem como a do ano de dois mil, não haverá água
suficiente para abastecer a cidade de Joinville. 2- Bacia do Rio do Braço, foi feito um levantamento da
sub Bacia através do GIS (Geographic Information System), onde pode ser notada a depredação
através de imagens de satélite, permitindo a comparação entre os anos de mil novecentos e oitenta e
oito e dois mil, podendo-se notar a explosão urbana que foi vista com preocupação pelos presentes, foi
então levantada a questão de como fazer acontecer um envolvimento para que esta sub Bacia não
desapareça. Em poder da palavra o Sr. Amaro C. Rebello – Rotary Club de Joinville Pirabeiraba,
colocou ser de grande interesse para a comunidade da Bacia a divulgação com a veiculação das
imagens apresentadas. 3- Programa Cubatão Verde, iniciado em Março/01 (Semana da Água) é o
piloto de divulgação do Comitê, conforme sugerido em Assembléia anterior, o projeto de Educação
Ambiental vem surtindo efeito positivo, despertando a consciência ecológica nas escolas da Bacia, o
programa foi desenvolvido com 1600 crianças, distribuídas entre as 3ª e 4ª séries das escolas; na 1ª
Etapa do projeto foram lançadas 250.000 sementes de árvores nativas (variando entre 15 espécies trazidas do Horto Florestal de São Paulo), onde o Sr. Gert Roland Fischer – APREMA, colocou não
ser apropriado trazer sementes de fora e que não são nativas da região; na 2ª Etapa do programa
aconteceu em junho de dois mil e um (Dia do Meio Ambiente), onde foram plantadas mudas de
árvores junto as escolas com participação das crianças e colaboradores do projeto, acrescentou a Sra.
Heloisa Corrente – Secretaria de Educação, que dentre as árvores plantadas haviam paineiras que
possuem espinhos, o Sr. Presidente se comprometeu em promover a retirada destas árvores dos pátios
das escolas e substituí-las para árvores com troncos lisos. 4- Atualização da Home-page, com 1832
visitas até a presente data, o site conta com a atualização freqüente de suas informações. 5Levantamento Sócio-Econômico na área ocupada pela Bacia do Rio Cubatão, trabalho coordenado
pela Geóloga Mônica Lopes junto aos alunos do curso de Engenharia Ambiental da UNIVILLE, a
Geóloga presente à reunião expôs um resumo da pesquisa em gráficos, todavia, elencando que os
dados ainda estavam sendo manipulados para verificar a concentração de respostas por região dentro
dos limites da Bacia, para obter desta forma uma maior precisão na apuração dos dados delimitados
por região; foram visitadas 14 localidades, no período da manhã de segundas-feiras e preenchidos
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questionários resultantes de entrevistas realizadas com os moradores da região. O Sr. Presidente,
novamente em poder da palavra colocou que a elaboração de projetos continua sendo uma atuação
constante do Comitê e que já possui contatos com maior influência que possibilitam um acesso mais
viável ao ANA(Agência Nacional de Águas), onde o Sr. Presidente pretende agendar uma reunião no
mês de setembro quando possivelmente estará em Brasília, tratando da questão de liberação de
recursos para aumentar os pontos de monitoramento dentro da Bacia. Convidada pelo Sr. Presidente a
Sra. Nilsa Gramkow – Representante da ONG Vida Verde Associação Ecológica Joinvillense, fez uso
da palavra para proferir a leitura da Carta Manifesto (encaminhada também ao Ministério Público
Estadual, sob protocolo nº 1.33.00543/2001-70, para a Procuradoria Geral do Estado e para a
Procuradoria Geral do Município de Joinville) que acompanhou a entrega do Dossiê – Revitalização
do Rio do Braço, endossado pelas seguintes entidades: Vida Verde Associação Ecológica Joinvillense,
Rotary Club de Joinville Pirabeiraba, Associação de Defesa Ambiental Jacatirão e SOS Cubatão. O
Sr. Amaro C. Rebello – Rotary Club de Joinville Pirabeiraba, enfatizou o trabalho realizado para
confecção deste Dossiê. O Sr. Presidente comentou que vem participando em nome do Comitê de
eventos nacionais, afim de articular movimento junto aos órgãos competentes, citou também a sua
participação no 3° Encontro de Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas que aconteceu em
Belo Horizonte/MG, onde também colocou a intenção de trazer o evento no próximo ano para o
Estado de Santa Catarina, com a mobilização dos seis Comitês que atualmente o Estado abriga. O Sr.
Gert Roland Fischer – APREMA, levantou a questão de quando será iniciada a cobrança pelo uso da
água, para esclarecimento de tal pergunta, o Sr. Rui Antunes – Secretário Executivo do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - SDM à pedido do Sr. Presidente formulou a resposta, onde colocou
que no momento está acontecendo a regulamentação da Lei de mil novecentos e noventa e quatro,
enfatizando que a entrega da outorga ocorreu em 07/08/01, encaminhado pelo Sr. Governador por
intermédio de Anti-Projeto de Lei – autorizando a criação das agências de águas, que podem atuar
através dos comitês para cobrança pelo uso da água em nome da ANA – este foi elaborado por um
consultor contratado e sua viabilidade está sendo discutida no Conselho Estadual de Recursos Hídricos
– FEHIDRO, o Sr. Rui Antunes colocou ainda, que estará sendo disponibilizado um milhão e
setecentos mil reais à serem distribuídos entre os Comitês do Estado para utilização ainda este ano,
conforme o Sr. Presidente, a parcela cabível ao Comitê do Rio Cubatão Norte, será destinada ao
cadastramento dos usuários da água dentro da Bacia. O Sr. Presidente também colocou a questão do
Comitê adquirir personalidade Jurídica, fato que se concretiza com a aquisição de um bem, a intenção
de aquisição foi aprovada em unanimidade pelos presentes, incorporando então ao Comitê o status de
Fundação, condição também necessária para obter o aval da ANA, e então desencadeando a ação de
cobrança como Agência de Água dentro dos limites da Bacia. A Sra. Heloísa Corrente – Secretária de
Educação, sugere o trabalho em conjunto com as Secretarias de Bem Estar Social e Desenvolvimento
Regional, no que tange a cursos de reciclagem de materiais. O Sr. Carlos Augusto Ribas Pereira –
CELESC, levantou o questionamento sobre a legalidade no que se refere a demarcação de áreas da
Marinha, foi proposto ao mesmo que procurasse conversar com a Sra. Sandra Giesel – FUNDEMA e o
Sr. Giampolo B. Marchesini – Secretário Executivo/SAMA, que iriam analisar a questão e tentar
encontrar definições/limitações apropriadas. Sem que mais ninguém requeresse a palavra o Sr.
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelo Sr.
Presidente e o Secretário Executivo.
Joinville, 08 de agosto de 2001.

Engº Agron. Giampaolo B. Marchesini
Secretário Executivo

Engº José Mário Gomes Ribeiro
Presidente
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