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ATA DA 85ª ASSEMBLEIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL (CBH-RB), de 14/12/2016. 

 

No dia quatorze do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, no auditório do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial – SENAC, localizado na rua Teiti Koki, 105 – Vila Florida  em Registro, 

realizou-se a 85ª 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 articulação 

dos Comitês da Vertente Litorânea; 4) Informes sobre as atividades da Câmara Técnica da APRM do 

Alto Juquiá e São Lourenço; 5) Leitura e aprovação da ata da 84ª Assembleia Pública Ordinária, de 

17/06/2016; 6) Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-RB que trata do “Relatório I: 

Informes sobre o processo de elaboração do Plano de Bacia; 7) Delimitação da APRM/AJ-SL: 

apresentação e deliberação (Deliberação CBH-RB nº 206/16; 8) CODIVAR, CONSAÚDE e CBH-

RB: informes e indicação de mesas diretoras; 9) Informes gerais; 10) Encerramento. A mesa de 

trabalho foi composta pelos senhores Décio José Ventura, Presidente do CBH-RB, Ney Akemaru 

Ikeda, Secretário-executivo do CBH-RB, Gílson Wagner Fantin, Prefeito Municipal de Registro, Ivy 

Karina Wiens Vice-Presidente do CBH-RB, e Júnior Ribeiro representando Paulo Sérgio Resende, 

Diretor do SENAC. Após os cumprimentos iniciais dos integrantes da mesa 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. Foram enumeradas as atividades do Comitê, quais 

sejam: a) análise EIA/RIMA do projeto de ampliação da mina de Itapecerica da Serra, da empresa 

Votorantim Cimentos S/A; b) reuniões de discussão sobre a APRM do Alto Juquiá e São Lourenço; 

c) participação no “Dialogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos” na cidade de 

São Pedro; d) análise do EIA/RIMA e participação na audiência pública do projeto de ampliação da 

exploração da Mina Serrinha de Itaóca, da InterCement; e)  participação no Seminário Internacional 

da Qualidade das Águas Costeiras do Estado de São Paulo, em Santos; f) reunião de gestão de Risco 

na Ilha Comprida; g) Videoconferência do 3º Encontro de Câmaras Técnicas de Educação ambiental; 

h) participação no grupo Estadual do Gerenciamento Costeiro (GERCO) na aprovação da minuta de 

Lei do Zoneamento do Litoral Norte. Foram anunciados os seguintes informes: a) a Lei do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, aprovada em 22/11/16, que regulamenta o ressarcimento com recursos 

de custeio do FEHIDRO de despesas efetuadas por representantes da sociedade civil em atividades 

fora de sua sede e de interesse dos respectivos colegiados do Sistema ou suas instâncias; b) 

Expediente sobre a eleição do CONESAN, que foi repassado ao CODIVAR para a escolha de 

representante; c) Notícias sobre as atividades de 2016 do processo de articulação dos Comitês da 

Vertente Litorânea e as ações para 2017; d) as atividades da CT-APRM no acompanhamento do Plano 

de Desenvolvimento e Proteção Ambiental; e) notícias da Vigilância Sanitária sobre doenças de 

veiculação hídricas (zika, febre amarela, dengue e chikungunya) e alerta para os cuidados e 

prevenção; f) aprovação pelo Governo do Estado do decreto de legalização da apicultura e portarias 

relacionadas as espécies exóticas que podem ou não ser criadas por bacias no Estado. Foram debatidas 

e aprovadas: a) a ata da 84ª Assembleia Pública Ordinária, de 17/06/16; b) a Deliberação CBH-RB 

nº206/16, que trata da delimitação da APRM/AJ-SL; c) a Deliberação CBH-RB nº207/16, que 

aprovou o Relatório I, que faz parte do processo de elaboração do Plano de Bacia. Na mesma 

assembleia, o CODIVAR apresentou o balanço da gestão que finda em 2016. O CBH-RB, o 

CONSAÚDE e o CODIVAR anunciaram a indicação dos futuros presidentes resultante de 

entendimentos prévios havidos entre os prefeitos eleitos em 2016. Os nomes ratificados por 

aclamação nesta assembleia foram: a) para o CODIVAR o prefeito Marco Aurélio Gomes dos Santos, 

do município de Itanhaém, para o CONSAÚDE o prefeito Gilson Wagner Fantin, de Registro, e para 
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o CBH-RB o prefeito Wilson Almeida Lima, do município de Iguape. Foram homenageados pelo 

CODIVAR o sr. Décio Ventura, pelos serviços prestados no comando do Comitê de Bacia, e o sr.  José 

Mario Brasiliense, da Fundação Itaú Social, pela sua atuação na presidência da Oficina Municipal. A 

assembleia contou com a presença de 35 membros, sendo 26 titulares e 9 suplentes, compostos por 

12 representantes do segmento do Estado, 12 dos Municípios e 11 da Sociedade Civil organizada, dos 

quais 29 em condições de manifestar o voto. Contabilizando os 45 convidados, o evento contou com 

a participação de 80 pessoas. 


