Ata nº 14
Da Assembléia Geral Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do
Rio Cubatão (do Norte), realizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil e dois, às quinze horas em sua sede à rua do Príncipe, 330 – Conjunto 902. Foi
proferida a leitura da ata da última reunião de oito de agosto de dois mil e um, aprovada
sem que houvesse ressalvas. Instalou-se então a Assembléia pelo Sr. Presidente –
José Mário Gomes Ribeiro, que saudou os presentes e apresentou a pauta: 1) Resumo
das atividades de dois mil e um; 2) Eleição da nova Diretoria e Conselho de
Administração – Gestão “Março/2002 – Março/2004”. No resumo das atividades do ano
de dois mil e um, o ponto culminante conforme o Sr. Presidente foi o programa de
Educação Ambiental, trabalho realizado em conjunto com as escolas situadas dentro
dos limites da bacia, este programa foi intitulado “Cubatão Verde”. Também mereceu
destaque nas atividades do Comitê a elaboração de um “Calendário Ambiental – 2002”,
com distribuição dentro e fora do perímetro da bacia. Conforme o Sr. Presidente,
também houve grande contato com a comunidade através de palestras ministradas
dentro do Município. Para premiação das escolas participantes do Projeto “Cubatão
Verde”, houve a entrega de agasalhos, com a logomarca do Comitê, para as escolas. O
Sr. Presidente colocou a participação do CCJ no “IV Diálogo Interamericano de
Gerenciamento de Águas”, realizado no período de 03 a 06 de setembro de dois mil e
um, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, onde foram apresentados trabalhos. Através da
projeção de gráficos elaborados a partir de dados estatísticos, o Sr. Presidente
comentou o trabalho de pesquisa realizado dentro da bacia pelos alunos de Engenharia
Ambiental – Univille, onde pode ser constatado que mais da metade dos esgotos vão
para o rio. O Sr. Presidente convidou a Geóloga Mônica Lopes Gonçalves para uma
explanação sobre os mapas elaborados pelo Comitê, em seguida o Sr. Presidente
convidou a Profª Therezinha Maria Novais Oliveira para comentar sobre o
monitoramento da qualidade da água no rio Cubatão. Na reunião esteve presente o Sr.
Guilherme Xavier de Miranda Jr. – representante da SDM, informando ao Sr. Presidente
que o recurso do FEHIDRO deverá estar sendo liberado na semana nove deste ano.
Quanto a home-page do Comitê o Sr. Presidente comunicou que a mesma está sendo
reformulada. No período de dezenove a vinte e três de maio de dois mil e dois, na
cidade de Balneário Camboriú/SC, deverá ocorrer “IV Encontro Nacional de Comitês”,
inclusive o Sr. Presidente está acompanhado os trabalhos da organização e neste final
de semana estará presente em um encontro da comissão organizadora do evento para
auxiliar nos trabalhos. O Sr. Nelson Wendel – representante da ONG Vida Verde,
colocou sua preocupação quanto a índices que extrapolam valores do CONAMA
sugerindo sua divulgação em nossa Home-page. Quanto às análises da qualidade da
água apresentadas na reunião, houve consenso entre todos os representantes
presentes, que quando os índices estiverem acima dos permitidos pela legislação, após
novas análise e confirmação destes, deverão ser informados os órgãos competentes. O
Sr. Luiz da Luz – CASAN sugeriu a criação de uma Comissão Representativa dos
Órgãos Afins – para que sejam somadas forças na solução de problemas ambientais
desta ordem. A Sra. Heloísa Corrente – Secretaria de Educação, lembrou que deve
haver um trabalho em conjunto do Comitê com a Secretaria, visto que o planejamento de
educação ambiental nas escolas é de responsabilidade da Secretaria de Educação de
acordo com a legislação. O Sr. Luis Ernesto Trein – comentou que a divulgação de
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dados deve ter respaldo técnico. Sem que mais ninguém requeresse a palavra o Sr.
Presidente passou para o segundo item da pauta que se referiu a Eleição. Como não
houve apresentação de nenhuma chapa, o Sr. Presidente, com o aval dos presentes,
constituiu uma chapa, respeitando o regimento interno do Comitê, renovando em 50% os
membros do Conselho de Administração. A Comissão Eleitoral constituída providenciou
o “Termo de Posse” do novo Conselho da Administração e da 2ª Diretoria do Comitê –
Gestão “Março/2002 – Março/2004”. A chapa ficou assim constituída: DIRETORIA Presidente - Engº. José Mário Gomes Ribeiro - ACIJ, Vice-presidente - Sr. Mário Krüger
- ACIJ, Secretário Executivo – Engº Giampaolo B. Marchesini - SAMA; CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO - Usuários da Água (Titulares) - Kurt Moriessen Jr./CASAN, Henrique
Correa / Mineradoras, Luiz Carlos Boebel / AJORPEME; Usuários da Água (Suplentes)
Marcos Defreitas / CELESC, Alessandro Ferreira / CDL, Nelson Holz / Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Joinville; População e Entidades da Sociedade Civil (Titulares)
- Adriano Stimamiglio / SAMA, Nelson Luiz Wendel / Associação Ecológica Vida Verde,
Adalberto Larsen / Associação de Moradores Dona Francisca; População e Entidades da
Sociedade Civil (Suplentes) - Edson Fajardo Nunes da Silva / UDESC, Dr. Rubens José
de Lima / Associação de Moradores Estrada Mildau, Profª. Heloísa Corrente / Secretaria
Municipal de Educação e Cultura; Órgãos do Governo Federal (Titular) - Biól. Sr. Luiz
Ernesto Trein / FATMA; Órgãos do Governo Federal (Suplente) - Dr. Cláudio Valentin
Cristani / Procuradoria da República. Como os assuntos foram encerrados e não houve
mais nenhum pronunciamento, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi
lavrada a presente Ata, que segue assinada pelo Srs. Presidente e Secretário Executivo.
Joinville/SC, 22 de fevereiro de 2002.

Engº José Mário Gomes Ribeiro
Presidente

Engº Agron. Giampaolo B. Marchesini
Secretário Executivo
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