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ATA DA 86ª ASSEMBLEIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL (CBH-RB), de 30/03/2017. 

 

No dia trinta do mês de março do ano de dois mil e dezessete, no Salão Paroquial de Iguape, localizado 

na Av. Adhemar de Barros, 45 – centro de Iguape, realizou-se a 86ª 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) Eleição para composição 

do quadro de membros do segmento dos Municípios; 6) Eleição e posse do presidente do CBH-RB, 

para gestão 2017-2019; 7) Eleição e posse do secretário-executivo do CBH-RB, para gestão 2017-

2019; 8)Leitura e aprovação da ata da 85ª Assembleia Pública Ordinária, de 14/12/2016; 9) Câmara 

Técnica da Vertente Litorânea: apresentação da composição e deliberação; 10) Apresentação e 

deliberação do “Plano de Ação de acordo com a Deliberação CRH” Ad Referendum” n°194, de 

20/02/2017”, inclusive do “Programa de investimento dos valores da cobrança pelo Uso da Água na 

UGRHI 11”,referente ao período 2017-2019; 11) Critérios do processo de habilitação ao 

financiamento FEHIDRO/2017: apresentação e deliberação; 12) EIA/RIMA Revisados do projeto de 

ampliação de atividade de extração de granito da Unidade de Itapecerica da Serra da Votorantim 

Cimentos S/A: Apresentação e referendo da Deliberação Ad referendum CBH-RB n°203/16, de 

22/07/2016; 13) Projeto” Fornecimento e instalação de USI's no Município de Miracatu”, da 

prefeitura Municipal de Miracatu: Apresentação e referendo da Deliberação ad referendum CBH-RB 

n°2014/16; 14) EIA/RIMA Revisados do projeto de “Ampliação de atividade de extração de calcário 

da Mina Serrinha”, da InterCement Brasil S/A: apresentação e referendo da Deliberação Ad 

referendum CBH-RB n°205/16, de 10/11/2016; 15) Aprovação do Relatório I: Apresentação e 

referendo da Deliberação Ad referendum CBH-RB nº 2018/17, de 08/02/2017; 16) Informes gerais; 

17) Encerramento. A mesa de trabalho foi composta pela senhora Ivy Karina Wiens Vice-presidente 

do CBH-RB, pelos Senhores Wilson Almeida Lima Prefeito Anfitrião do Município de Iguape, Décio 

José Ventura, Ex-prefeito do Município de Ilha Comprida, João Carlos Spinula, Presidente da Câmara 

Municipal de Iguape, e Ney Akemaru Ikeda, Secretário-executivo do CBH-RB. 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 enumerados expedientes tramitados na secretaria executiva do Comitê, 

quais sejam: Informativo da Rede Brasil e da Agência Nacional das Águas, a respeito do 08º Fórum 

Mundial das Águas a se realizar em Março de 2018 em Brasília; Recebimento do expediente do Sr. 

Luis Alberto Saes, da APTA Polo Regional Vale do Ribeira, que comunica o afastamento como 

membro do comitê por motivo de aposentadoria. Foram anunciados os seguintes informes: a) notícias 

sobre o processo de articulação dos Comitês da Vertente Litorânea; b) informes referentes à cobrança 

pelo uso dos Recursos Hídricos na UGRHI 11. Houve eleição para composição do quadro de 

membros do segmento dos municípios para o quadriênio 2017-2020, e eleição para o cargo da 

presidência, sendo eleito o Sr. Wilson Almeida Lima, prefeito municipal de Iguape, e reeleição do Sr. 

Ney Akemaru Ikeda para o cargo de secretário executivo, ambos para o biênio 2017-2019, com todas 

as indicações aprovadas por unanimidade. Foram debatidos e aprovados: a) a ata da 85ª Assembleia 

Pública Ordinária, de 14/12/16; b) a Deliberação CBH-RB/210/17, que trata do “Plano de Ação de 

acordo com a Deliberação CRH”Ad referendum” nº194, de 20/02/2017”, inclusive do “Programa de 

investimento dos valores da Cobrança pelo Uso da Água na UGRHI 11”, referente ao período 2017-

2019; c) a Deliberação CBH-RB/211/17, que trata dos “Critérios do processo de habilitação ao 

financiamento FEHIDRO/2017”; d) o referendo da Deliberação Ad-referendum CBH-RB nº203/16, 

de 22/07/16, que trata do “EIA/RIMA Revisados dos projetos de ampliação de atividade de extração 

de granito da Unidade de Itapecerica da Serra da Votorantim Cimentos S/A”;  e) o referendo da 
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Deliberação Ad-Referendum CBH-RB n°204/16, que trata do projeto “fornecimento e instalação de 

USI's no Município de Miracatu” da Prefeitura Municipal de Miracatu”; f) o referendo da Deliberação 

Ad-referendum CBH-RB nº205/16, de 10/11/16, que trata do “EIA/RIMA Revisados do projeto de 

“Ampliação de atividade de extração de calcário da Mina Serrinha”, da InterCement Brasil S/A”; g) 

o referendo da Deliberação Ad-referendum CBH-RB n°208/17, de 07/02/17, que trata da “Aprovação 

do Relatório I”; e h) a proposta de redação de moção dirigida à instância judicial da Comarca de 

Iguape, com o propósito de requerer audiência de conciliação para promoção de debate sobre o tema 

“Valo Grande”, objeto de ação movida pelo Ministério Público. Houve participação do plenário para 

apresentação das seguintes notícias: a) ato ocorrido na cidade de Itaoca, no dia 18/03, alusivo ao dia 

mundial de luta contra as barragens; b) Arquivamento do processo do projeto de barragem do Tijuco 

Alto; c) Projetos de construção de 09 barragens no rio Açungui, afluente do Rio Ribeira de Iguape, 

no território do Paraná; d) Convite para conhecer o projeto de reflorestamento da ONG Iniciativa 

Verde; e e) questionamentos relativos aos projetos de ampliação do SESC e de construção do museu 

da imigração japonesa, ambos junto às margens do Rio Ribeira de Iguape, em Registro. A assembleia 

com a presença de 36 membros, sendo 28 titulares e 8 suplentes, compostos por 14 representantes do 

segmento do Estado, 15 dos Municípios e 7 da Sociedade Civil organizada, dos quais 34 em condições 

de manifestar o voto. Contabilizando os 31 convidados, o evento contou com a participação de 67 

pessoas. 
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