Ata nº 16

Da Assembléia Geral Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio
Cubatão (do Norte), realizada aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dois, às
quinze horas e trinta minutos em sua sede a rua do Príncipe, 330, conjunto 902 – Centro. O
Secretário Executivo – Sr. Giampaolo B. Marchesini proferiu a leitura da ata da última
Assembléia de vinte e dois de fevereiro de dois mil e dois, aprovada sem que houvessem
ressalvas. Instalou-se então a Assembléia pelo Presidente – Sr. José Mário Gomes Ribeiro,
que saudou os presentes e discorreu sobre os seguintes assuntos: estão sendo realizadas,
com a comunidade adulta da bacia do rio Cubatão, palestras de capacitação ambiental,
através de reuniões nas associações de moradores, escolas e demais entidades de classe
dos bairros envolvidos, totalizando um número aproximado de 30 palestras. Nestas, entre
outros temas, está sendo esclarecida e reafirmada a função do comitê. Conforme palavras
do Sr. Presidente até o ano de 2003 deverá estar pronto o PLAMIRH – Plano de Manejo
Integrado dos Recursos Hídricos, para a bacia do rio Cubatão, após a elaboração de uma
proposta técnica inicial está será colocada em discussão com a comunidade para definir
ajustes necessários. Ainda com a palavra o Sr. Presidente, fez uma exposição dos dados
sobre a qualidade da água no Rio Cubatão, contrapondo-a com os dados existentes até
então, no intuito de enfatizar sua crescente escassez e o aumento dos despejos de esgoto
sanitário doméstico e efluentes industriais nos rios da bacia, foi posto que o Comitê não
representa somente os interesses da água e sim todo o meio ambiente. A Geól. Mônica
Lopes Gonçalves à convite do Sr. José Mário Gomes Ribeiro segue com a apresentação de
mapas elaborados pelo CCJ e a apresentação de índices de análises de água. A homepage do CCJ foi reformulada e conta com 10.000 acessos desde janeiro de dois mil e dois,
comenta o Sr. Presidente, em seguida fez a leitura de ofícios recebidos da Associação de
Moradores do Alto e Baixo Quiriri de Joinville e Alto Quiriri de Garuva – AMOQUIRIRI
(emissão: agosto/02), Agência Municipal de Águas e Esgotos – AMAE (emissão: 24/05/02)
e Rotary Club de Joinville-Pirabeiraba (emissão: 05/02/02) que solicitaram a inclusão no
Comitê. Após breve discussão foram levantadas algumas possibilidades, sendo aprovada a
proposta do Secretário Executivo do Comitê, onde: a Associação de Moradores do Alto e
Baixo Quiriri de Joinville e Alto Quiriri de Garuva – AMOQUIRIRI entrou como entidade da
População, Organização e Entidades da Sociedade Civil assumindo o lugar da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, excluída por não enviar representantes e não
justificar suas constantes ausências; Agência Municipal de Águas e Esgotos – AMAE entrou
como entidade do grupo de Usuários da Água assumindo o lugar da COLINORTE, excluída
pois o estabelecimento encerrou suas atividades; Rotary Club de Joinville-Pirabeiraba entrou
como entidade da População, Organização e Entidades da Sociedade Civil assumindo o
lugar da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, excluída por não enviar representantes e
não justificar suas constantes ausências. Após a seleção das novas entidades o Sr.
Presidente comentou que o Sr. Guilherme Voss – FATMA está providenciando os dados
sobre efluentes industriais dentro da bacia, necessários à elaboração do PLAMIRH. O
Comitê do Rio Cubatão recebeu duas correspondências dos seguintes órgãos do poder
público: Ministério Público do Estado de Santa Catarina (ofício nº 161/2002/14ªPJ),
assinada pela Promotora de Justiça – Thais Cristina Scheffer; Ministério Público Federal
(ofício nº 512/2002-PRM/JLLE-PDC), assinada pelo Procurador da República – Dr. Cláudio
Valentin Cristani, onde solicitaram os resultados das análises de água efetuadas pelo CCJ, o
Sr. Presidente colocou que estas análises foram enviadas nesta data aos respectivos
solicitantes. O Sr. Presidente enfatizou também a instalação das estações telemétricas que
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obterão dados pluviométricos e fluviométricos, lembrando mais uma vez que as aquisições
foram possíveis devido a liberação da verba do FEHIDRO, as obras devem ser concluídas
no mês de setembro de dois mil e dois, as estações serão instaladas respectivamente na
Fazenda Abaeté (propriedade da COMFLORESTA), as margens do Rio Cubatão e no
Pesque-Pague Golden Fish, as margens do Rio Quiriri, com a aprovação dos presentes, as
medições levantadas serão disponibilizadas para o EPAGRI, que dará suporte na
manutenção dos equipamentos instalados, além de fornecer a assistência para a montagem
e melhor localização das estações. O Sr. José Thales Puccini, representante da Associação
de Moradores Mildau, perguntou se existiam dados oficiais sobre a diminuição da ocorrência
de chuvas dentro da bacia. Em resposta, o Sr. Luiz da Luz – CASAN colocou que foi
necessária a construção de uma barragem, que teve o aval da FATMA e Polícia Ambiental,
no intuito de compensar o rebaixamento do nível do rio e possibilitar a captação da água
para abastecimento. Quanto aos dados históricos sobre os períodos de chuva o Sr.
Presidente colocou que alguns números só puderam ser verificados junto a ANEEL que fazia
um precário levantamento visto seu interesse em construir uma usina hidrelétrica na região.
Com a palavra o Sr. Reinaldo Holz – Rotary Club de Joinville – Pirabeiraba, agradeceu aos
presentes o bom senso do Comitê em acatar as três solicitações integrarem o grupo de
entidades representantes do CCJ, visto que todas tem a intenção de colaborar para a
eficácia deste Comitê. O Sr. Adolar Schulz – Associação de Moradores do Alto e Baixo
Quiriri de Joinville e Alto Quiriri de Garuva, manifestou-se enfatizando que esta associação
deveria ter sido incluída no grupo de entidades componentes do Comitê desde o momento
de sua criação. O Sr. Luiz da Luz – CASAN, agradeceu a população do Quiriri por permitir a
instalação de conjuntos de fossa/filtro para tratamento do esgoto doméstico, em suas
propriedades, e a restauração de áreas de preservação permanente, principalmente matas
ciliares, que ocorre graças a uma parceria entre CASAN e SAMA (Programa SOS
Nascentes). Os Srs. Domingos do Carmo de Carvalho e Pedro Bitencourt, representantes
da ANEEL, reafirmaram sua intenção em continuar participando do Comitê, já que a
instituição que representam tem interesse em instalar usinas hidrelétricas dentro da bacia ,
inclusive que isto constasse na ata. Sem que mais ninguém requeresse a palavra o Sr.
Presidente deu por encerrada a assembléia, da qual foi lavrada a presente ata, que segue
assinada pelo Sr. Presidente e pelo Secretário Executivo.

Joinville, 30 de agosto de 2002.

Engº José Mário Gomes Ribeiro
Presidente
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