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ATA DA 87ª ASSEMBLEIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL (CBH-RB), de 30/06/2017. 

 

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

Rotarianos, localizado na Av. José Antônio de Campos, 450 – centro de Registro, realizou-se a 87ª 

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

Gerais da Secretaria-executiva; 3) Informes sobre as atividades de Câmaras Técnicas; 4) Elaboração 

do Mapa de zoneamento da vulnerabilidade natural dos aquíferos da UGRHI-11: apresentação da 

AMAVALES; 5) Leitura e aprovação da ata da 86ª Assembleia Pública Ordinária, de 30/03/2017; 6) 

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

empreendimentos classificados pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento para 

obtenção de financiamento do FEHIDRO/2017; 7) Relatório de Situação de Recursos Hídricos da 

UGRHI-11 de 2017, ano-base 2016: apresentação e deliberação; 8)Plano de aplicação de recursos 

da Cobrança pelo uso da água: apresentação e deliberação: 9) Informes gerais; 10) Encerramento. A 

mesa de trabalho foi composta pelos senhores Wilson Almeida Lima, Karina Wiens, Ney Akemaru 

Ikeda, respectivamente presidente, vice-presidente e secretário-executivo do CBH-RB, e Nelson 

Bazílio da Silva, representando o prefeito de Registro, Sr. Gílson Wagner Fantin. 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. Na sequência, informou as atividades do Comitê: a) análise dos projetos 

FEHIDRO/2017; b) participação do Fórum Paulista, nos dias 19 e 20/04 em São Pedro/SP; e c) 

participação na reunião da Coordenadoria de Recursos Hídricos, nos dias 8 e 9/06. Em seguida, 

foram apresentados os seguintes informes: a) processo de discussão para a elaboração da Minuta da 

Lei Especifica da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquiá e São Lourenço; 

b) reunião da comissão de implantação do mosaico de unidade de conservação do Jacupiranga, 

realizada em 27/06, para debater sobre as demandas regionais; c) a reunião a ocorrer em 05/07, da 

comissão organizadora do processo de articulação dos Comitês da Vertente Litorânea, para 

definição de agendas e atividades; d) notícia de que a partir de 01/07 entrarão em vigor sete novas 

portarias do DAEE para usos e dispensa de Outorgas, objetivando a simplificação dos 

procedimentos. Na sequência, a Associação dos Mineradores (AMAVALES) fez a explanação sobre 

o empreendimento financiado com recursos do FEHIDRO, intitulado “Elaboração do Mapa de 

Zoneamento da vulnerabilidade natural dos aquíferos da UGRHI – 11”, e fez a entrega de um 

exemplar do plano de zoneamento para ser disponibilizado na secretaria executiva do CBH-RB. 

Foram debatidos e aprovados: a) a ata da 86° Assembleia Pública Ordinária, de 30/03/2017; b) a 

Deliberação CBH-RB/212/17, que trata da indicação de empreendimentos para obtenção de 

financiamento do FEHIDRO/2017; c) a Deliberação CBH-RB/213/17, que trata do “Relatório de 

Situação de Recursos Hídricos da UGRHI-11 de 2017, ano-base 2016”; d) a Deliberação CBH-

RB/214/17, que trata do “Plano de aplicação de recursos da cobrança pelo uso da Água para 2017”, 

referente aos valores arrecadados no exercício 2016 e estimados para o exercício 2017; e) a 

Deliberação CBH-RB/215/17, que trata da criação do Grupo de Trabalho da Vertente Litorânea – 

GT Vertente RB; e f) a Deliberação CBH-RB 216/17, que trata da transferência de recursos de 

investimento do FEHIDRO, do CBH-RB para o CBH-BS, relativos às atividades da Vertente 

Litorânea. Nota: não previstos na pauta do edital de convocação, a discussão e a deliberação dos 

assuntos tratados nos itens “e” e “f” foram precedidas de aprovação da inclusão desses itens pelo 

plenário. Ao final do evento, a prefeita Janete Sarti do Amaral, do município de Barra do Chapéu 

propôs a criação de um grupo setorial do Comitê no Alto Vale para tratar de assuntos pertinentes a 

essa região da Bacia e para possibilitar trabalhos de orientação e apoio na elaboração de projetos. A 

assembleia contou com a presença de 44 membros, sendo 24 titulares e 20 suplentes, compostos por 

12 representantes do segmento do Estado, 19 dos Municípios e 13 da Sociedade Civil organizada, 
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dos quais 35 em condições de manifestar o voto. Contabilizando os 24 convidados, o evento contou 

com a participação de 68 pessoas. 
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