
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – CBH-RB 
           Rua Félix Aby-Azar, 442 – Centro – CEP: 11900-000 – REGISTRO/SP 

          Tel. e Fax. (13) 3821-3244 – E-mail: comiterb@gmail.com 

 

ATA DA 84ª ASSEMBLEIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL (CBH-RB), de 17/06/2016. 

 

No dia dezessete de junho do ano de dois mil e dezesseis, no salão da Associação dos Rotarianos de 

Registro, realizou-se a 84ª 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 de 

desenvolvimento do Plano de Bacia 2016-2027; 4) Informes sobre o processo de articulação dos 

Comitês da Vertente Litorânea; 5) Informes sobre a “7ª Semana do Meio Ambiente”; 6) Leitura e 

aprovação da ata da 83ª Assembleia Pública Ordinária, de 26/02/2016; 7) EIA/RIMA do projeto de 

“Ampliação de atividades de extração de calcário da mina Serrinha,” da InterCement Brasil S/A: 

apresentação  e referendo da Deliberação Ad-Referendum CBH-RB nº 199/16; 08) Apresentação, 

discussão e votação da Deliberação CBH-RB, que trata da indicação de empreendimentos para 

obtenção de financiamento do FEHIDRO/2016 9) Eleição e posse de membros do segmento da 

Sociedade civil e do Vice-presidente;10) Informes gerais; 11) 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, e Nelson Bazílio da Silva, da 

Prefeitura Municipal de Registro. Após os cumprimentos iniciais e leitura da Ordem do Dia pelo 

presidente, foi informada pelo secretário executivo a relação de documentos objeto de discussão neste 

evento, que foram remetidos antecipadamente aos membros, bem como a relação de documentos 

tramitados na secretaria do CBH-RB, quais sejam: a) convite do 18º Encontro Nacional de Comitês 

de Bacias Hidrográficas (ENCOB), dos dias 03 a 08/07/16, em Salvador/BA; b) instruções do Banco 

do Brasil para o início da cobrança pelo uso da agua na UGRHI 11, previsto para se iniciar em 

01/08/16. Foram apresentados informes sobre: a) a Câmara Técnica da Área de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais do Alto Juquiá e São Lourenço, relacionados à discussão da minuta da 

lei específica e ao Plano Diretor de Proteção Ambiental (PDPA); b) o sistema de gestão do 

Gerenciamento Costeiro (GERCO), com a eleição de recomposição do quadro de membros da 

sociedade civil do Grupo Setorial do Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia que será 

realizada no dia dezenove de julho próximo, em Cananéia; c) o processo de desenvolvimento do 

Plano de Bacia 2016-2027, as atividades já realizadas, os ajustes necessários para atender às novas 

determinações da CRHi quanto a novos prazos e formatos dos relatórios, tendo como principal 

novidade o Relatório 1, contendo planejamento para 2016-2019, a ser concluído até 31/12; d) o 

processo de articulação dos Comitês da Vertente Litorânea, que conta com a participação dos CBHs 

LN, BS e RB, coordenado pelo primeiro, com informação dos trabalhos em andamento e a agenda 

das próximas atividades; e) a 7ª semana do meio ambiente da UGRHI 11, que contou com a realização 

de vários eventos paralelos viabilizados por meio de parceria e com apoiadores dos municípios de 

Apiaí, Cananéia, Eldorado, Registro e Pariquera-Açu; f) o 2º Encontro Estadual de Câmaras Técnicas 

de Educação Ambiental, que possibilitou a discussão de vários temas para fortalecer a Educação 

Ambiental junto aos Comitês; g) projetos desenvolvidos pelo Campus Experimental da UNESP de 

Registro. Foram debatidos e aprovados: a) a ata da 83ª Assembleia Pública Ordinária, de 26/02/2016; 

b) o referendo da Deliberação Ad-referendum CBH-RB 199/16, com recomendação de, 

adicionalmente às recomendações já encaminhadas, contemplar um Programa de Compensação 

Ambiental para Itaóca, onde se localiza a mina de exploração; c) a indicação de empreendimentos 

classificados para obtenção de financiamento do FEHIDRO/2016, por meio da Deliberação CBH-

RB/201/16; d) ajustes no cronograma e na planilha de orçamento do Projeto “Gestão 

hidrometeorológica junto ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Vale do Ribeira e Litoral Sul e 

suporte às ações de prevenção de riscos e extremos meteorológicos”, do exercício de 2015, da 

FUNDAG, por meio da Deliberação CBH-RB 202/16; e) a Deliberação CBH-RB/200/16, que trata 

da eleição da nova composição do segmento da sociedade civil organizada, bem como da  Sra. Ivy 
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Karina Wiens, do ISA, para o cargo de vice-presidente para a gestão 2016-2018. Finalmente, a direção 

do Escritório Regional de Pariquera-Açu da Casa Civil convidou para o evento de discussão sobre o 

planejamento orçamentário de 2017, no dia 07/07/16, em Registro. A assembleia contou com a 

presença de 36 membros, sendo 24 titulares e 12 suplentes, compostos por 14 representantes do 

segmento do Estado, 11 dos Municípios e 11 da Sociedade Civil organizada, dos quais 31 em 

condições de manifestar o voto. Contabilizando os 28 convidados, o evento contou com a participação 

de 64 pessoas. 


