
 

 
ATA nº 21 
 
 
Da reunião do Conselho de Administração do Comitê de Gerenciamento da Bacia 

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

janeiro do ano de dois mil e quatro às onze horas, no prédio administrativo da 

empresa Döhler S.A., onde foram utilizadas as dependências do Auditório.  O 

Vice-Presidente – Sr. Mário Krüger, abriu a reunião, saudou os presentes e 

convidou o Eng.º Agr.º Nelson Wendel a fazer uso da palavra, elucidando os 

presentes à respeito do Projeto de Revitalização do rio do Braço – Etapa 

Bethesda, que a ONG  - Vida Verde irá enviar para seleção pleiteando recursos 

junto o Programa Petrobrás Ambiental.  O Eng.º Agr.º Nelson Wendel, traçou 

rapidamente um esboço das atuais condições da Bacia do Rio Cubatão, 

enfatizando que 77% da população residente na bacia habita o rio do Braço, cujo 

leito sofreu com o passar dos anos um grande e rápido processo de degradação; 

nos últimos anos a ONG Vida Verde, em parceria com outros órgãos como 

Prefeitura, SOS Nascentes, entre outros, vem buscando a revitalização desta área 

degradada. O presente projeto que visa a efetivação da Etapa Bethesda, 

necessita do endosso do Comitê, através do aval dos senhores conselheiros.  

Para explanação do Projeto, o Eng.º Agr.º Nelson Wendel passou a palavra para o 

Sr. Henrique Krauser – Instituição Bethesda, que colocou aos presentes, os 

principais pontos propostos no Projeto: revitalização do rio do Braço, tratamento 

de esgotos, reuso de águas residuais, recuperação de matas ciliares e lençóis 

freáticos, transposição de águas, programa de educação ambiental e mobilização 

social; estes, conforme o Sr. Henrique Krauser, serão trabalhados com a 

comunidade no intuito de conscientizar sobre o futuro valor econômico do cultivo 

da mata ciliar.  Em seguida também expuseram seus trabalhos técnicos em 

parceria com a ONG - Vida Verde, os engenheiros Oscar Puhl Filho – Vettore 

Engenharia e Marco Antonio Mathias – SINDUSCON, que através de estudos já 

calculados apresentaram a viabilidade do Projeto proposto.  Entretanto, conforme 

os presentes, o Projeto ainda está carente de ajustes até o momento de sua 
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possível implantação.  Em poder da palavra, o Sr. Presidente – Eng.º José Mário 

Gomes Ribeiro, em vista do exposto, solicitou a posição dos conselheiros 

presentes sobre o apoio do Comitê ao Projeto apresentado, o qual em maioria de 

votos na ocasião foi aprovado o endosso sendo emitida correspondência em apoio 

ao Projeto destinada ao Programa Petrobrás Ambiental.  Todavia, ficaram 

ressalvas como: a legalização do aval da FATMA e do IBAMA, conforme o Sr. 

Adriano Stimamiglio – AMAE; a coordenação dos possíveis conflitos decorrentes 

da execução do Projeto no que tange a transposição de água, conforme o Eng.º 

Kurt Morriesen – CASAN; o correto mapeamento dos divisores de água que 

compõem a microbacia do rio do Braço, que compreende nascentes do rio 

Cubatão, evitando assim possíveis problemas na drenagem dos leitos, conforme 

palavras do Geól.º Henrique Correa – Cubatão Dragagens e da Geól.ª Mônica 

Lopes Gonçalves – UNIVILLE.  Conforme a Sra. Nilsa Schroeder Gramkow a 

documentação completa para envio do Projeto deverá ser entregue até a data de 

vinte e sete de janeiro de dois mil e quatro, enfatizou ainda que todo o trabalho 

está sendo realizado de forma voluntária.  Sem que mais ninguém fizesse uso da 

palavra o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual segue lavrada a 

presente ata. 

Joinville, 27 de janeiro de 2004. 
 
 
 
 
 
 

Eng.º José Mário Gomes Ribeiro 
Presidente 

 
 

 

Geól.ª Mônica Lopes Gonçalves 
Secretária Executiva 
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