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ATA DA 81ª ASSEMBLEIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL (CBH-RB), de 26/06/2015. 

 

No dia vinte e seis do mês de junho 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 81ª 

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

Gerais da Secretaria Executiva; 3) Informes sobre o processo da Revisão da Cobrança pelo Uso da 

Água; 4) Informes sobre a Semana do Meio Ambiente; 5) Informes sobre a Semana da Água; 6) 

Informes sobre o processo de desenvolvimento do Plano de Bacia 2016-2027; 7) Leitura e 

aprovação da ata da 80ª Assembleia Pública ordinária, de 20/03/15; 8) “XIII Diálogo Interbacias de 

Educação Ambiental em Recursos Hídricos”: informes e referendo da Deliberação Ad-Referendum 

CBH-RB nº 191/15; 9) Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-RB/193/15, que 

trata da indicação de empreendimentos classificados pela Câmara Técnica de Planejamento e 

Gerenciamento para obtenção de financiamento do FEHIDRO/2015; 10) Ampliação da vazão de 

captação do “Sistema Produtor S. Lourenço”: apresentação do grupo de análise, informes e 

referendo da Deliberação Ad-Referendum CBH-RB/192/15, que instituiu o GT, e votação da 

Deliberação CBH-RB/194/15, sobre o empreendimento; 11) Informes gerais; 12) Encerramento. A 

mesa de trabalho foi composta pelos senhores Sileno Fogaça, Vice-Presidente do CBH-RB, Ney 

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

Registro. Iniciando os trabalhos, item 1 da pauta (abertura),  o Sr. Vice- Presidente deu boas 

vindas a todos e passou a palavra ao Prefeito Anfitrião Gilson Fantin, que agradeceu a presença de 

todos e desejou uma boa reunião. Já no item 2 da pauta (Informes Gerais da Secretária 

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

Correios, aos senhores membros do Edital de convocação desta assembleia e da Ata da 80ª 

Assembleia Pública Ordinária, e noticiou o envio posterior, por via eletrônica, novamente o Edital 

de Convocação, a Deliberação Ad-referendum CBH-RB/191/15, a Deliberação Ad-referendum 

CBH-RB192/15, a Deliberação CBH-RB 193/15 e a  Deliberação CBH-RB/194/15. Na sequência, 

enumerou os documentos recebidos na Secretaria Executiva, a saber: 1) Ofício circular CRH nº 33, 

convidando para participar da reunião de posse dos novos conselheiros, representantes dos 

municípios biênio 2015/2017; 2) Oficio nº 213, da Câmara Municipal de Juquitiba, referente a 

moção de repudio N°33/2015, de autoria do Vereador Pedro Ângelo da Silva de Lima, referente ao 

Sistema produtor São Lourenço; 3) Expediente do DAEE, solicitando ao CBH-RB a análise do 

pedido da SABESP de aumento da vazão de captação no reservatório da Cachoeira do França para 

suprimento de água na região metropolitana de São Paulo; 4) Oficio especial nº 001/2015 do Fórum 

Paulista do Comitê de Bacias para apreciação e discussão da Deliberação 149/2015 COFEHIDRO e 

eleição dos coordenadores do Fórum Paulista; 5) Oficio nº 285/2015, da Prefeitura de São Lourenço 

da Serra, solicitando a reabertura  da Câmara Técnica para discussão da lei especifica da Área de 

Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM) de São Lourenço/Alto Juquiá. Em seguida, o vice-

presidente anunciou o item 3 da pauta (Informes sobre o processo da Revisão da Cobrança pelo 

Uso da Água) e convidou o Engenheiro Irineu Takeshita de Oliveira para apresentação e 

esclarecimentos. O Sr. Irineu informou que atualmente o processo de implantação da cobrança pelo 

uso da água na Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul encontra-se paralisado por depender de um 

contrato a ser elaborado entre o Banco do Brasil e o DAEE, cuja minuta está sendo analisada pela 

Procuradoria Jurídica do DAEE, não havendo previsão de prazo para que seja concluída essa 

análise, o que, com certeza, acarretará atrasos no cronograma anteriormente previsto.  No Item 4 da 

pauta (Informes sobre a Semana do Meio Ambiente) o vice-presidente convidou a Sra. Jociani 

Debeni Festa para apresentação, e esta relatou que durante a “Semana da Água” foram realizados 17 

eventos nas cidades de Cananéia, Iguape, Juquiá, Pariquera-Açu e Registro e durante a “Semana do 

Meio Ambiente” foram realizados 29 eventos nos municípios de Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha 
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comprida, Pariquera-Açu e Registro com a colaboração de 24 instituições dos Segmentos 

Municipais, Estaduais e da Sociedade Civil, e concluiu apresentando fotos dos eventos. E Jociani 

prosseguiu participando do item 6 da pauta (Informes sobre o processo de desenvolvimento do 

Plano de Bacia 2016-2027), e relatou os últimos acontecimentos sobre o Plano de Bacia, 

informando a previsão para a realização das reuniões públicas e oficinas de trabalho nos meses de 

agosto e setembro do corrente ano, bem como os prazos, de acordo com a Deliberação CRH 

n°146/12, para aprovação do Plano de Bacia até dezembro de 2015. Dando continuidade, agora no 

Item 7 da pauta (Leitura e aprovação da ata da 80ª Assembleia Pública ordinária, de 20/03/15), o 

vice presidente submeteu a ata às considerações do plenário, que a aprovou por unanimidade, com 

dispensa de leitura. Já no item 8 da Pauta (“XIII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em 

Recursos Hídricos”: informes e referendo da Deliberação Ad-Referendum CBH-RB nº 191/15), o 

vice presidente convidou o Sr. Gilson Nashiro, que comunicou que o evento será realizado nos 

próximos dias 01,02 e 03 de setembro na cidade de São Pedro/SP, e que o tema deste ano será 

“Água e Desenvolvimento Sustentável”, tendo na programação: palestras, mesas redondas, oficinas, 

mini cursos, apresentação de trabalhos em painéis e espaço para diálogo entre os comitês. Na 

sequencia, o Sr. vice-presidente coloca em apreciação a Deliberação Ad-referendum CBH-

RB191/15, que trata do repasse de recursos para o Comitê Médio-Paranapanema, que está 

organizando o XIII Dialogo Interbacias, e a deliberação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 

no item 9 da Pauta (Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-RB/193/15, que trata 

da indicação de empreendimentos classificados pela Câmara Técnica de Planejamento e 

Gerenciamento para obtenção de financiamento do FEHIDRO/2015), o vice-presidente convida 

novamente o Engenheiro Gilson Nashiro, que fez uma breve explanação do histórico do processo de 

habilitação abordando a aprovação dos critérios, a definição da agenda e as fases de avaliação pelas 

Câmaras Técnicas e apresentou o quadro de habilitação, composto por 21 projetos, sendo 8 de 

demanda induzida e 13 de demanda espontânea, indicados por ordem decrescente de pontuação. No 

quadro de balanço financeiro, explicou que de acordo com a disponibilidade os oito projetos de 

demanda induzida são passiveis de atendimento, porém, dos 13 projetos de demanda espontânea 

tecnicamente habilitados pelas câmaras técnicas somente os 3 primeiros classificados serão 

contemplados, sendo que o restante será mantido em lista de espera, dependendo da disponibilidade 

oportuna de recursos para prosseguimento no processo. Feitos os esclarecimentos devidos, o Sr. 

vice-presidente submeteu às considerações do Plenário a minuta da Deliberação CBH-RB/193/15, 

que trata da indicação de empreendimentos classificados pela Câmara Técnica de Planejamento e 

Gerenciamento para obtenção de financiamento do FEHIDRO/2015, e este a aprovou por 

unanimidade. Dando sequência, o Sr. vice-presidente anunciou o item 10 da Pauta (Ampliação da 

vazão de captação do “Sistema Produtor S. Lourenço”: apresentação do grupo de análise, informes 

e referendo da Deliberação Ad-Referendum CBH-RB/192/15, que instituiu o GT, e votação da 

Deliberação CBH-RB/194/15, sobre o empreendimento). Sobre o tema, o Sr. Gilson Nashiro relatou 

que em decorrência do pedido da SABESP, de aumento da vazão de captação de 4,7m3/s para 6,4 

m3/s do referido projeto, o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE encaminhou a 

demanda para manifestação do CBH-RB. Prosseguiu explicando que, para tanto, foi providenciada 

a formação do Grupo Técnico, que, precedido de ampla consulta aos possíveis interessados, 

resultou na seguinte composição: 1) Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – 

ABES; 2) Associação Cultural Comunitária Parque Rio São Lourenço; 3) Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira; 4)Associação dos Mineradores de areia do Vale do 

Ribeira e Baixada Santista; 5) Companhia Ambiental do estado de São Paulo – CETESB; 6) 

Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo – SABESP; 7) Coordenadoria de 

Recursos Hídricos; 8) Departamento de Água e Energia Elétrica – DAEE; 9) Escritório de 

Desenvolvimento Rural de Registro; 10) Instituto Sócioambiental – ISA; 11) Prefeitura Municipal 

de São Lourenço da Serra. Sanadas as dúvidas, o Sr. presidente, que assumiu a coordenação dos 
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trabalhos da mesa diretora até então exercida pelo vice-presidente, colocou em apreciação e votação 

a Deliberação Ad-Referendum CBH-RB 192/15, que trata da citada composição, e esta foi 

referendada por unanimidade. Em seguida, foi apresentada a Deliberação CBH-RB/194/15, que 

trata da aprovação do Parecer Técnico nº 01/2015 elaborado pelo referido Grupo Técnico, que 

sintetiza a análise e manifestação sobre a proposta do aumento de vazão do projeto “Sistema 

Produtor São Lourenço”, da SABESP. Anunciando finalmente o item 12 da Pauta (Encerramento), 

o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia, que 

contou com a presença de 36 membros, sendo 25 titulares e 11 suplentes, compostos por 14 

representantes do segmento do Estado, 12 dos Municípios e 10 da Sociedade Civil organizada, dos 

quais 31 em condições de manifestar o voto. Contabilizando os 26 convidados, o evento contou 

com a participação de 62 pessoas. 


