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ATA DA 80ª ASSEMBLEIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL (CBH-RB), de 20/03/2015. 

 

No dia vinte do mês de março de dois mil e quinze, no salão da Associação dos Rotarianos de 

Registro, localizado a Av. José Antonio de Campos, 450, centro, em Registro, realizou-se a 80ª 

Assembleia Pública Ordinária do CBH-RB, com a seguinte ordem do dia: 1) Abertura, 2) Informes 

Gerais da Secretária Executiva; 3) Leitura e aprovação da ata da 79ª Assembleia Pública Ordinária, 

de 12/12/2014; 4) ”Proposta de Plano de adaptação às mudanças climáticas no Litoral Sul de São 

Paulo”: apresentação do Engenheiro Roberto Ulisses Resende, da Iniciativa Verde; 5) EIA/RIMA 

do projeto de ampliação da pedreira de granito para produção de brita, da Votorantim S.A.: 

informes e referendo da Deliberação Ad-Referendum CBH-RB; 6) Critérios do processo de 

habilitação ao financiamento FEHIDRO/2015: apresentação e deliberação; 7) Revisão da Cobrança 

pelo Uso da Água: informes sobre o processo de discussão e apresentação e deliberação da 

composição do Grupo Técnico; 8) Eleição e posse do presidente do CBH-RB, para gestão 

2015/2017; 9) Eleição e posse do Secretário executivo do CBH-RB, para gestão 2015-2017; 10) 

Informes sobre o processo de desenvolvimento do Plano de Bacia 2016-2027; 11) Informes sobre a 

semana da Água; 12) Informes Gerais; 13) Encerramento. A mesa de trabalho foi composta pelos 

senhores Décio José Ventura, Presidente do CBH-RB, Sileno Fogaça, Vice-Presidente do CBH-RB, 

Ney Akemaru Ikeda, Secretário Executivo do CBH-RB, Gilson Wagner Fantin, Prefeito Municipal 

de Registro, e o Deputado Federal Samuel Moreira da Silva Junior. Iniciando os trabalhos, item 1 

da pauta (abertura),  o Sr. Presidente, passou a palavra ao  Prefeito Anfitrião Gilson Fantin que 

cumprimentou, deu boas vindas e desejou profícua reunião a todos. Em seguida o sr. Presidente 

passou a palavra ao Deputado Federal Samuel Moreira que agradeceu pela oportunidade, 

cumprimentou a todos, deu informes de sua atuação e explicou que veio ao evento com o propósito 

de interagir com os participantes. Já no item 2 da pauta (Informes Gerais da Secretária 

Executiva), o presidente passou a palavra ao secretário, que citou o envio antecipado, via Correios 

aos senhores membros, do Edital de convocação e da Ata da 79ª Assembleia Pública Ordinária e 

posteriormente, por via eletrônica, o Edital de Convocação da 80ª Assembleia Pública Ordinária, a 

Deliberação Ad-referendum CBH-RB/187/15, a Deliberação Ad-referendum CBH-RB188/15, a 

Deliberação Ad-referendum CBH-RB 189/15, a Deliberação CBH-RB/190/15 e a Circular nº12 

com alteração do horário desta Assembleia. E na sequência, enumerou os documentos recebidos, a 

saber: 1) Expediente de 27 de fevereiro do Sr. Lener do Nascimento Ribeiro solicitando 

informações referentes à transposição das águas do Rio Juquiá e São Lourenço; 2) Expediente da 

CETESB, de 26/02/15, referente ao processo nº321/2014 – Licenciamento Prévio para ampliação de 

atividades de extração de granito, sob a responsabilidade da Votorantim Cimentos S/A, no 

Município de Itapecerica da Serra; 3) Deliberação COFEHIDRO nº149, de 04/03/15, que dispõe 

sobre a aplicação de recursos do FEHIDRO para 2015 e, por último, Oficio Circular CRH/33/2015, 

que trata do processo de eleição dos prefeitos municipais para compor o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CRH). Em seguida, o Presidente anunciou o item 3 da pauta (Leitura e 

Aprovação da ata da 79ª Assembleia Pública Ordinária, de 12/12/2014) e submeteu a ata às 

considerações do plenário, que a aprovou por unanimidade, com dispensa da leitura. Na sequência, 

o Sr. Presidente convidou a Sra. Marta Organo Negrão, Coordenadora da Câmara Técnica de 

Educação Ambiental, que deu os informes sobre a programação da 10ª Semana da Água e 

agradeceu e parabenizou todos os organizadores e parceiros. Dando prosseguimento o Sr. 

Presidente anunciou o item 04 da pauta (“Proposta de Plano de adaptação às mudanças 

climáticas no Litoral Sul de São Paulo”) convidando o Sr. Roberto Ulisses Resende, da Iniciativa 

Verde, que fez a explanação detalhada do projeto,  agradeceu  por poder contribuir e deixou os 

materiais pertinentes para consultas e pesquisas à disposição das comunidades, e para subsidiar os 

planos diretores municipais, plano de bacia e demais interessados. No item 05 da pauta 
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(EIA/RIMA do Projeto de ampliação da pedreira de granito para produção de brita da 

Votorantim S.A.), o Sr. Presidente convidou o Engenheiro Sidney Maia de Barcelos da CETESB, 

que exibiu e explanou detalhadamente o projeto, e relatou a importância de atender algumas 

recomendações e exigências levantadas pelo grupo técnico  devido aos impactos significativos 

principalmente nos recursos hídricos. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em votação a 

Deliberação Ad-Referendum CBH-RB nº187/15, que aprova a composição do Grupo Técnico de 

Avaliação do EIA/RIMA da Votorantim Cimentos S/A, composta pelas seguintes instituições: a) 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB; b) Coordenadoria de Biodiversidade e 

recursos Naturais – CBRN; c) Coordenadoria de Planejamento Ambiental – CPLA; d) 

Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE; e) Escritório de Desenvolvimento Rural de 

Registro – EDR; f) Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo – IGc USP; g) Prefeitura 

Municipal de São Lourenço da Serra. Não havendo discussão, foi submetida à votação e a 

deliberação foi referendada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente exibe e coloca em 

discussão a Deliberação Ad-Referendum CBH-RB 189/15, que aprova o Parecer Técnico nº01/15 

do Grupo Técnico, que tem por objeto a análise e manifestação sobre o Estudo e o Relatório de 

Impactos Ambientais – EIA/RIMA do projeto de ampliação de atividades de extração de granito da 

Unidade de Itapecerica da Serra da Votorantim S/A. Não havendo discussão, coloca em votação e o 

documento foi referendado por unanimidade. Por solicitação do plenário foram invertidas as pautas. 

Passando ao Item 6 da pauta  (Eleição e posse do presidente do CBH-RB, para gestão 2015-

2017), o Sr. Prefeito do Município de Jacupiranga José Candido Macedo Filho solicitou a palavra e 

em nome de todos os prefeitos membros do Comitê comunica que por aclamação fica nomeado 

presidente deste comitê o Sr. Prefeito de Ilha Comprida, Décio José Ventura, que em seguida 

agradece pela confiança e diz fazer o seu melhor junto a este comitê. No Item 7 da pauta ( Eleição 

e posse do Secretario Executivo do CBH-RB, para gestão 2015-2017), o Sr. Francisco José 

Gomes, Superintendente da SABESP, solicita a palavra e em nome dos membros estaduais deste 

comitê comunica que por unanimidade seja reeleito o Sr. Ney Akemaru Ikeda como Secretário 

Executivo. Não havendo qualquer contestação, é reeleito e na sequência agradece pela confiança 

nele depositada pelos pares e agradece também a todos os servidores do DAEE, em especial ao Sr. 

Gilson Nashiro, secretário adjunto do CBH-RB, e à Senhora Jociani Debeni, especialista ambiental 

que atua na interlocução entre o comitê e a Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi). Em 

seguida, o Sr. Presidente passa a palavra ao Deputado Estadual Samuel Moreira da Silva Junior, que 

parabeniza o Presidente e o  Executivo pela reeleição e pelo competente trabalho realizado junto a 

este comitê. Dando continuidade o Sr. Presidente anuncia o próximo item 8 da pauta (Critérios do 

processo de habilitação ao financiamento FEHIDRO/2015: apresentação e deliberação). 

Convidado, o Engenheiro Gilson Nashiro exibiu detalhadamente a Deliberação CBH-RB 190/15, 

que define diretrizes e critérios para a distribuição dos recursos do FEHIDRO, do exercício de 2015 

destinados à área do CBH-RB, pontuando alguns itens como: a) a diminuição da verba destinada 

aos projetos, que este ano será de R$2.778.979,09; b) os percentuais atribuídos a cada Programa de 

Duração Continuada (PDC); c) a documentação completa em duas vias impressas que só será 

exigida dos projetos classificados, portanto para analise preliminar das câmaras técnicas os 

documentos deverão ser feita apresentados em meio digital; d) os limites de valor a financiar por 

projeto e de acordo com a modalidade, estruturais ou não estruturais; e) os limites definidos na 

Deliberação COFEHIDRO nº 149/15; f) a agenda do processo de habilitação, desde o primeiro 

protocolo de projetos até a deliberação final a ocorrer na assembleia prevista para junho. O Sr. 

Presidente submeteu o documento as considerações do Plenário e, não havendo discussão, coloca 

em votação e é aprovado por unanimidade. No item 09 da pauta (Revisão da Cobrança pelo Uso 

da Água: informes sobre o processo de discussão e apresentação e deliberação da composição 

do Grupo Técnico), o Sr. Presidente convidou o Engenheiro Irineu Takeshita de Oliveira, do 

DAEE, que relatou os últimos acontecimentos em relação ao processo de implantação da Cobrança 
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pelo Uso da Água, e em seguida explanou sobre a Deliberação Ad-Referendum CBH-RB nº188/15, 

que aprova a composição do Grupo Técnico de Revisão da Cobrança pelo Uso da Água formada 

pelas seguintes instituições: a) Agencia Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – APTA Polo 

Regional Vale do Ribeira; b)Associação Comunitária Parque Rio São Lourenço; c) Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira; d) Centro das Industrias do Estado de São Paulo – 

CIESP Vale do Ribeira; e) Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB; f) 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP; g) Coordenadoria de 

Recursos Hídricos – CRHi; h) Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE; i) Escritório de 

Desenvolvimento Rural de Registro – EDR; j) Prefeitura Municipal de Jacupiranga; k) Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Regional. O Sr. Presidente coloca a Deliberação em discussão e, 

não havendo contestação, o documento foi referendado por unanimidade. No Item 10 da pauta 

(Informes sobre o processo de desenvolvimento do Plano de Bacia 2016-2017), o Sr. Presidente 

convidou a Sra. Jociani Debeni Festa, da CRHi, que fez um breve relato, informando sobre o 

processo de elaboração do Plano que esta sendo viabilizado por meio do Contrato FEHIDRO nº 

305/2014, sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola – FUNDAG, e 

informou que estão em desenvolvimento as etapas do Diagnóstico e Prognóstico, e que em fevereiro 

passado a empresa contratada apresentou o relatório preliminar referente ao diagnostico, que foi 

analisado pelo Grupo Técnico do Plano, que definiu recomendações de ajustes a serem feitos no 

texto. A entrega do relatório final do diagnóstico está prevista para o mês de abril, assim como a 

etapa de prognóstico, com entrega do relatório preliminar em abril e o relatório final em maio. Após 

o termino dessas duas etapas, serão realizadas reuniões publicas e oficinas de trabalho com datas 

previstas para junho de 2015. Depois de realizadas todas as etapas, a previsão preliminar da 

conclusão dos trabalhos do Plano de Bacia é dezembro 2015. Passando ao Item 11 da pauta 

(Informes Gerais), sobre a eleição do Gerenciamento Costeiro (GERCO), o Sr. Presidente 

convidou a Sra. Isadora Parada, que relatou que no dia 27/03, em Registro, realizou a eleição dos 

representantes da Sociedade civil para compor o novo biênio, e agradeceu em especial ao Comitê 

pelo apoio na realização desse evento. Na sequência, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Noel 

Castelo da Costa, da Secretaria de Planejamento e Gestão, que solicitou aos prefeitos e responsáveis 

pelo setor de convênios que procurem a Casa Civil para regularização do CADIN. O Sr. Presidente 

passou ao próximo item 12 da pauta (Encerramento), passando a palavra ao Sr. Secretario, que 

agradeceu a colaboração de todos os membros do comitê, dos funcionários do DAEE e 

principalmente aos membros do Segmento do Estado pela confiança depositada. O Sr. Presidente 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia, que contou com a 

presença de 46 membros, sendo 30 titulares e 16 suplentes, compostos por 19 representantes do 

segmento do Estado, 14 dos Municípios e 13 da Sociedade Civil organizada, dos quais 35 em 

condições de manifestar o voto. Contabilizando os 36 convidados, o evento contou com a 

participação de 82 pessoas. 


