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ATA DA 64ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA PÚBLICA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB, DE 06/10/10
No dia seis de outubro de dois mil e dez no salão da Associação dos Rotarianos de Registro,
localizado à Rua José Antônio de Campo, 450 – Centro – Registro, realizou-se a 64ª Assembléia
Ordinária do CBH-RB com a seguinte Ordem do Dia: 1) Abertura, 2) Informes Gerais da Secretaria
Executiva, 3) Leitura e aprovação da ata da 63ª Assembléia Ordinária, de 10/06/10, 4) Projeto
“Diagnóstico e delimitação da área de proteção e recuperação de mananciais da sub-bacia dos rios
S. Lourenço e Juquiá”: explanação de técnicos Vitae Civilis 5) Apresentação, discussão e
deliberação da proposta de reforma do estatuto, regimento interno do CBH-RB e Câmaras Técnicas,
6) Informes Gerais, 7) Encerramento. A mesa de trabalho foi integrada pelo Presidente do CBHRB, Sr. Donizete Antônio de Oliveira, pelo Secretário Executivo do CBH-RB, Sr. Ney Akemaru
Ikeda, pelo Sr. Arlei Benedito Macedo, do Instituto de Geociências da USP, pelo presidente do
Codivar, Sr. Dinamérico Gonçalves Peroni, e pela prefeita de Registro, Sra. Sandra Kennedy Viana.
Iniciando os trabalhos, no item 1 da pauta, abertura, o Presidente deste comitê, Sr. Donizete
Antônio de Oliveira, doravante denominado simplesmente Presidente, cumprimentou a todos
fazendo os devidos agradecimentos, e a seguir procedeu a abertura, saudando todos os presentes e
passando a palavra à prefeita de Registro, que deu as boas vindas à cidade de Registro, desejou a
todos um bom dia de trabalho e ressaltou a importância do fortalecimento dos órgãos colegiados.
Com a palavra, Sr. Dinamérico deu bom dia aos presentes, e afirmou a satisfação de estar presente
na reunião, colocando a importância do espírito de união e de comungarmos dos mesmos ideais
para a região. O presidente passa a palavra ao Vice-Presidente, Sr. Arlei Macedo, que cumprimenta
a todos e deseja um bom dia de trabalho. O presidente passa a palavra ao Secretário Executivo, Sr.
Ney Ikeda, doravante denominado simplesmente Secretário, que cumprimenta a todos, e passa ao
item 2 da pauta, Informes Gerais da Secretaria Executiva, comunicando as principais
correspondências recebidas e os eventos com a participação do comitê, e informando que os
documentos estão à disposição dos interessados nos arquivos do comitê. O Sr. Secretário solicita e a
Sra. Marta Negrão, da Coordenadoria de Educação Ambiental – CEA, informa sobre o “II
Congresso Estadual de Bacias Hidrográficas”, realizado em São Pedro nos dias 17 a 20 de agosto, e
sobre o “VIII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental”, realizado em Avaré de 13 a 16 de
setembro, citando os participantes, os principais assuntos debatidos e as apresentações feitas por
parte do CBH-RB, sendo elas: apresentação oral sobre o projeto “Cílios do Ribeira” pela Sra.
Fernanda Franco, do Instituto Ambiental Vidágua, e apresentação em painel pelo Sr. Antônio
Leonardo, da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios – APTA, ambos durante o II
Congresso, e painel sobre a semana da água e semana do meio ambiente, pela Secretaria Executiva
do comitê, no VIII Diálogo. O Presidente complementa reforçando a importância do evento de
Educação Ambiental, que tem tido a presença da mesa diretora na abertura do evento, este ano por
meio do próprio presidente. Em seguida, por solicitação da mesa, o Sr. Irineu Takeshita de Oliveira,
do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, explanou sobre a cobrança pelo uso da
água, relatando o histórico e o calendário, destacando a reunião do CRH prevista para o dia 18 de
outubro, quando ocorrerá a apresentação do estudo de fundamentação e da minuta da deliberação
sobre a cobrança, já com as alterações sugeridas pela Câmara Técnica da Cobrança do CRH e
elaboradas pelo Grupo Técnico da Cobrança do comitê. O Sr. Irineu informa que após esta reunião
os documentos serão apresentados em assembléia do comitê para deliberação e posterior aprovação
em assembléia do CRH, que será no dia 15 de dezembro, e que, se aprovada nessa instância, a
cobrança poderá ser iniciada a partir de julho do ano que vem. O Presidente se desculpa e informa a
necessidade de se retirar da reunião, passando a condução dos trabalhos para o vice-presidente do
comitê, doravante denominado Vice-Presidente. O Secretário informa sobre expediente recebido
pela Cetesb a respeito do licenciamento para ampliação da extração de fosfato da empresa Bunge
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Fertilizantes S. A., relatando que o comitê tem 60 dias para elaborar análise e manifestação técnica,
e que o assunto será tratado em reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento –
CT-PG. Retomando o tema da cobrança, o Secretário coloca que uma das alterações sugeridas pelo
CRH foi constar na Ata de aprovação do comitê a qualificação dos membros, e desta forma a ata foi
refeita, com apenas a inclusão dos nomes das entidades participantes. O Vice-Presidente submeteu à
ata à apreciação do plenário, que a aprovou por unanimidade com a alteração proposta. O VicePresidente segue ao item 3 da pauta, Leitura e aprovação da ata da 63ª Assembléia Ordinária,
de 10/06/10, submetendo a ata às considerações do plenário, que a aprovou por unanimidade, com
dispensa de leitura. O Vice-Presidente seguiu ao ítem 4 da pauta, Projeto “Diagnóstico e
delimitação da área de proteção e recuperação de mananciais da sub-bacia dos rios S.
Lourenço e Juquiá”, solicitando a participação dos técnicos do Vitae Civilis. O Sr. Marcelo
Cardozo agradeceu a oportunidade de apresentação, relatando que o projeto é aprovado pelo comitê,
financiado pelo Fehidro, realizado em parceria pelo Vitae Civilis e o Instituto Socioambiental –
ISA. Agradeceu ao Sr. Ney pela divulgação do questionário do Adapts, outro projeto do Vitae
Civilis, que trata da percepção dos efeitos das mudanças climáticas no Vale do Ribeira. O Sr.
Marcelo comenta que o projeto do Diagnóstico tem sido debatido pela Câmara Técnica da Área de
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Juquiá e São Lourenço – CT-APRM, sendo que tem a
intenção de dar diretrizes para a minuta da legislação sobre a área de proteção e recuperação de
Juquitiba e São Lourenço, além de elaborar o diagnóstico ambiental e subsidiar a elaboração do
Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental. A seguir, o Sr. Marcelo coloca as dificuldades do
projeto, como obtenção de dados, escopo grande, tempo reduzido de execução, e pede à Sra.
Fernanda Prado, do ISA, que dê seqüência à apresentação. A Sra. Fernanda discorre sobre os
produtos, as etapas do projeto e apresenta os principais resultados, exibindo os mapas produzidos e
os dados de evolução dos usos do solo, bem como os próximos passos do projeto. A seguir, é feito
um pequeno debate, quando são esclarecidas as dúvidas dos presentes. O Vice-Presidente passa ao
item 5 da pauta, Apresentação, discussão e deliberação da proposta de reforma do estatuto,
regimento interno do CBH-RB e Câmaras Técnicas, solicitando ao Sr. Gilson Nashiro, do
DAEE, que faça a explanação. O Sr. Gilson comunica que a última versão do documento é de
setembro de 2001, e que a reforma proposta tem o objetivo de melhorar o funcionamento do comitê
e a participação nas reuniões, tanto do plenário quanto das câmaras técnicas. O Sr. Gilson coloca
que os documentos passaram por 3 reuniões de Câmara Técnica de Planejamento antes de serem
trazidos para a assembléia, tal o nível de detalhamento de debate que necessitou. O Sr. Gilson passa
à leitura dos documentos, atendo-se principalmente aos pontos de sugestão de modificação. Quando
algum membro tinha questionamento ou sugestão, a leitura era interrompida e faziam-se os
esclarecimentos e debate referente àquele ponto. Não houve visões divergentes entre a maioria das
sugestões, e quando houve, foi colocado em votação para a definição do texto final. Após a
finalização da leitura, o estatuto, o regimento interno e a deliberação sobre a composição e
funcionamento das Câmaras Técnicas foram submetidos à votação da assembléia, e foi por ela
aprovados por unanimidade. O Vice-Presidente segue ao item 6 da pauta, Informes Gerais, na qual
o Secretário coloca que haverá dois assuntos importantes a serem tratados pelo comitê em breve nas
próximas reuniões da CT-PG que são o Plano Estadual de Recursos Hídricos e o Relatório de
Situação. O Vice-Presidente passa a palavra à Sra. Ivy Wiens, do ISA, para comunicação sobre o
Plano Diretor da Mata Ciliar. A Sra. Ivy comunica que o projeto, que foi uma demanda institucional
do comitê, já está iniciando as atividades, e que serão feitas visitas aos municípios para realização
do diagnóstico previsto, e explica as etapas posteriores do projeto. O Vice-Presidente segue ao
último ítem da pauta, encerramento, dando por encerrada a presente assembléia, que contou com
a participação de 28 membros, sendo 10 representantes do Estado, 10 das prefeituras e 08 da
sociedade civil, 3 suplentes, e também de 18 convidados e outros participantes, num total de 49
pessoas.
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