ATA nº 24– Conselho Administrativo
Da reunião do Conselho Administrativo do Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Rio Cubatão Norte, realizada aos dois dias do mês de dezembro
do ano de dois mil e quatro, às 14h no prédio da UNIVILLE – Universidade da
Região de Joinville, sala A227. A Dr.ª Mônica Lopes Gonçalves – Presidente,
abriu a reunião, saudou os presentes, apresentou a pauta do dia e proferiu a
leitura da ata da última reunião que foi aprovada sem ressalvas. A Dr.ª Mônica
então passou a palavra ao Geóg.º Fabiano Antonio Oliveira, que discorreu sobre o
andamento do PLAMIRH – Plano de Gestão da bacia do rio Cubatão, que
encontra-se na Fase “C”, onde deve ser elaborado o Plano Diretor de Recursos
Hídricos e em seguida referendado na 3ª Consulta Pública prevista para o mês de
abril do ano de dois mil e cinco. Todavia, algumas ações do plano têm condições
vinculadas com outros órgãos, que receberam ofício para prestarem sua
contribuição informativa/elucidativa, e até o presente momento não se
manifestaram de forma alguma, o que está de certa forma atrasando os trabalhos.
O Eng.º José Mário Gomes Ribeiro – ACIJ, solicitou o envio do documento no
estágio atual para conhecimento dos senhores conselheiros, procedimento que
será atendido assim que possível. O Geól.º Henrique Correa – Cubatão
Dragagens, convidou os presentes para participarem no dia nove de dezembro
próximo, da vistoria com a comissão que está julgando o EIA/RIMA das
Mineradoras, onde a FATMA é a entidade gestora. No evento será apresentado
um vídeo com imagens da enchente do ano de mil novecentos e noventa e cinco
de autoria do próprio Sr. Henrique. O Eng.º Agr.º Nelson Luis Wendel – ONG Vida
Verde, informou que o EIA/RIMA das Mineradoras não vale mais, pois expirou, o
prazo regimental corresponde à dois anos e por isso deve ser feito um novo
EIA/RIMA ou complementado o atual. Todavia, a FATMA continua licenciando
empreedimentos dentro da bacia sem a efetiva aprovação do EIA/RIMA, conforme
palavras do Sr. Nelson L. Wendel. A Sr.ª Presidente informou aos presentes que
recebeu um telefonema do Sr. Jorge Mayarle Faria – CASAN, informando sobre
um vazamento de óleo no rio Cubatão no dia vinte e três de novembro de dois mil
e quatro, à montante da captação da CASAN. O Eng.º Agr.º Adriano Stimamiglio
– AMAE, informou aos presentes sobre três possíveis causas, que não foram
comprovadas até o momento. A Dr.ª Mônica Lopes Gonçalves passou ao
conhecimento dos presentes através de leitura, o ofício recebido pelo comitê do
Rotary Club de Joinville – Pirabeiraba em parceria com a ONG – Vida Verde,
datado de dezenove de novembro de dois mil e quatro, questionando a legalidade
de emissão das licenças expedidas pela FATMA na bacia do rio Cubatão. O Eng.º
Agr.º Nelson L. Wendel endossou o conteúdo do ofício, reforçando a mensagem
que os órgãos licenciadores são negligentes em relação aos impactos ambientais,
ainda com a palavra o Sr. Nelson Wendel, observou que a atividade de mineração
é altamente degradativa para a Baía da Babitonga, solicitando por este e outros
motivos a parada total e imediata desta atividade no leito do rio Cubatão. Com a
palavra o Eng.º Agr.º Adriano Stimamiglio, seria de responsabilidade do comitê a
emissão de correspondência, solicitando aos órgãos competentes informações
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atualizadas sobre o estágio do EIA/RIMA das Mineradoras e o prazo para
aprovação do mesmo. Conforme a Dr.ª Mônica, o mesmo será redigido ainda no
decorrer desta reunião para aprovação do texto. Definiu-se ainda que a
correspondência será enviada ao Ministério Público Federal – Procuradoria da
República no Município de Joinville em primeira instância e uma cópia do
processo seguirá para os órgãos: Ministério Público Estadual – Curadoria de
Defesa do Meio Ambiente, Procuradoria do Município de Joinville – Procurador
Geral, FATMA, FUNDEMA, IBAMA, Rotary Club de Joinville – Pirabeiraba, ONG –
Vida Verde. A Sr.ª Presidente, ainda passou aos presentes que o recurso
financeiro procedente do FEHIDRO, poderá ser ainda liberado este ano, conforme
informações do SDS – Secretaria de Desenvolvimento Social, Urbano e Meio
Ambiente. Tal aporte financeiro será empregado pelo comitê para confecção de
um pequeno livro sobre o Plano de Gestão do rio Cubatão. O Eng.º Agr.º Nelson
Luis Wendel também distribuiu aos presentes um livreto intitulado “Documento de
Introdução – Plano Nacional de Recursos Hídricos”, elaborado pelo MMA –
Ministério do Meio Ambiente em conjunto com SRH – Secretária de Recursos
Hídricos; entregou à Dr.ª Mônica também uma documentação complementar ao
ofício expedido pelo Rotary Club de Joinville – Pirabeiraba e ONG – Vida Verde, o
qual foi mencionado anteriormente.
O Sr. André Germano Vasques –
COMFLORESTA, presente à reunião, em posse da palavra informou aos
presentes que a empresa por ele representada – COMFLORESTA, está iniciando
um projeto de monitoramento de bacias, onde existe atividade florestal à montante
e à jusante dentro da fazenda em que estiverem inseridas suas operações, após o
fim da vida útil da fazenda as operações de coleta ainda serão mantidas por um
período de seis meses. As atividades serão correlacionadas com a qualidade da
água nas fazendas e no futuro estão previstas instalações de piezômetros para
análise de outros parâmetros. O Eng.º José Mário Gomes Ribeiro, também
colocou ao conhecimento dos conselheiros que a empresa Döhler S.A., deverá
instalar em breve uma estação meteorológica com sonda, permitindo analisar
parâmetros de qualidade da água na estrada Saí. A Dr.ª Mônica redigiu rascunho
do ofício à ser encaminhado ao Ministério Púbico Federal, conforme tratativas
anteriores e através de leitura passou ao conhecimento dos conselheiros que
aprovaram a emissão do ofício CCJ 001-12. Sem que mais ninguém fizesse uso
da palavra, a Sr.ª Presidente deu por encerrada a reunião da qual segue lavrada a
presente ata.

Joinville, 02 de dezembro de 2004.

Dr.ª Mônica Lopes Gonçalves
Presidente

Elaine Cristine Scheunemann Fischer
Secretária Executiva
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