
 

 
ATA nº 20 

 

 

Da Assembléia Geral Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Rio Cubatão Norte, realizada aos vinte e três dias do mês de 

setembro de dois mil e três às quinze horas e trinta minutos, no prédio 

administrativo da empresa Döhler S.A., onde utilizou-se as dependências do 

auditório da empresa, sito a rua Arno Waldemar Döhler, 145 – Distrito Industrial.  

O Sr. Presidente – Eng.º José Mário Gomes Ribeiro, deu abertura a reunião 

saudando os presentes, apresentou a pauta do dia, aprovou-se a ata da reunião 

anterior sem que houvessem ressalvas; dando então início aos assuntos 

pautados, o Sr. Presidente solicitou a opinião do público presente sobre o 

PLAMIRH – Plano de Manejo Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão 

Norte, cuja cópia impressa foi distribuída entre os presentes na reunião de 

Assembléia do Comitê no último dia dez de julho de dois mil e três, justamente 

com o intuito de fomentar opiniões nesta data.  O Sr. Adalberto Larsen – AMDF, 

questionou sobre a regulamentação das APA´s e como estas podem ser 

integradas ao PLAMIRH, o Sr. Presidente colocou aos presentes que já existem 

tratativas neste sentido com o Sr. Osni Fontan – SAMA, visando esta integração 

de trabalhos, buscando a soma de esforços.  Entre os presentes comentou-se 

também a ocupação irregular de terrenos nas áreas cobertas pelas APA´s.  O Sr. 

Presidente através de projeção apresentou gráficos que mostram o 

acompanhamento da qualidade da água do rio, onde foi colocado aos presentes 

sobre a liberação de área para loteamento próximo ao local destinado a instalação 

da fábrica - Antártica, lançando o questionamento:  para onde irá este esgoto?, 

visto que o tratamento básico exigido aos proprietários será a instalação de fossa-

filtro, que na realidade não será suficiente para impedir a alta poluição do rio por 

despejos domésticos.  Entre os presentes constituiu-se a idéia da necessidade de 

construção de pequenas barragens que possam interferir na descida da água em 

grande escala, quando da ocorrência de chuvas em demasia, impedindo 
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desastres, de cunho ambiental, urbano ou social.  O Sr. Valdair Pnkoski – 

AMOQUIRIRI, mencionou o fato de que a água está sumindo do rio, mesmo com a 

implantação da mata ciliar, o Sr. Presidente comentou sobre esta questão 

enfatizando que com o passar dos anos as condições climáticas sofreram várias 

alterações, fato que resultou em uma diminuição dos períodos e quantidade de 

chuvas em determinadas regiões.  Com a palavra o Eng.º Agr.º Giampaolo B. 

Marchesini – SDS, participou aos presentes sobre o projeto piloto de outorga que 

será efetivado através do CCJ.  Cogitou-se entre os presentes sobre a eliminação 

de entidades que não comparecem as Assembléias, cuja representatividade é 

praticamente nula, passando então a ser passiva de exclusão ou substituição, 

situação tratada devido apresentação do quadro de freqüência das entidades nas 

respectivas reuniões pelo Sr. Presidente.  Ainda com a palavra o Sr. Presidente 

informou aos presentes que existem em tramite no Congresso Nacional (CNRH), 

26 projetos de Lei.  Sem que mais ninguém fizesse uso da palavra o Sr. 

Presidente deu por encerrada a reunião da qual segue lavrada a presente ata. 

 

Joinville, 23 de setembro de 2003. 

 

 

 

 

Eng.º José Mário Gomes Ribeiro 

Presidente 

 

 

 

Geól.ª Mônica Lopes Gonçalves 

Secretária Executiva 
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Re-ratificação da ATA nº 20 

 

Tendo em vista a discussão dos assuntos, cometeu-se o equivoco de suprimir 

assunto de suma importância, onde o Sr. Henrique Correa – Cubatão Dragagens, 

comentou: a exemplo do rio Ruhr, na Alemanha, uma saída rentável e saudável 

para as águas do Rio Cubatão consiste no bombeamento desta água para 

tanques de peixe, tal dimensionamento de espaços físicos, já consta nos projetos 

da FATMA, onde o cascalho acumulado às margens do rio seria utilizado como 

filtro, uma vez que estes tanques iriam distanciar-se das margens numa extensão 

de 40 à 50m.  Conforme o Sr. Henrique talvez com uma simples cloração a água 

pode ser utilizada para o consumo humano, todavia, maiores pesquisas ainda 

devem ser elaboradas para efetuação de tal procedimento. 

 

Joinville, 31 outubro de 2003. 
 
 
 
 
 
 

José Mário Gomes Ribeiro 
Presidente 

 
 
 
 
 

Mônica Lopes Gonçalves 
Secretária Executiva 
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