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ATA DA 88ª ASSEMBLEIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL (CBH-RB), de 27/10/2017. 

 

No dia vinte e sete do mês de outubro 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 88ª 

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) Informes 

sobre atividades do projeto ”Fortalecimento, Integração e articulação dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas da Vertente Litorânea –FASE II”; 5) Informes sobre o “Relatório II do Plano de 

Bacia”; 6) “Encerramento de antigo vazadouro na sub-bacia do rio Jacupiranguinha”, objeto do 

contrato FEHIDRO n° 208/2015: apresentação da Prefeitura Municipal de Cajati; 7) Leitura e 

aprovação da ata da 87ª Assembleia Pública Ordinária, de 30/06/2017; 8) Apresentação para 

referendo da Deliberação Ad Referendum nº 217/17, de 01/08/2017, que trata de critérios do 2º 

Processo de financiamento FEHIDRO/2017; 9) Apresentação, discussão e votação da Deliberação 

CBH-RB nº 220/2017, que trata da indicação de empreendimentos classificados pela Câmara 

Técnica de Planejamento e Gerenciamento para obtenção de financiamento do FEHIDRO/2017 – 2° 

Processo; 10) Apresentação para referendo a Deliberação Ad Referendum nº 218/2017, de 

31/08/2017, que trata do Plano de aplicação de recursos da Cobrança pelo Uso da Água; 11) 

Apresentação para referendo a Deliberação Ad Referendum nº 219/2017, de 05/10/2017, que trata 

da aprovação de ajustes no projeto “Sistema de coleta seletiva e triagem de recicláveis”, da 

Prefeitura Municipal de Barra do Turvo; 12) Informes gerais; e 13) Encerramento. A mesa de 

trabalho foi composta pela Sra. Janete Sarti do Amaral, prefeita de Barra do Chapéu, o Sr. Nelson 

Bazílio da Silva, da Prefeitura de Registro, o Sr. Walter Tesch, da Fundação Florestal, o Sr. Pablo de 

Andrés Hernandes, da Associação dos Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista, 

e o Sr. Ney Akemaru Ikeda, secretário executivo do CBH-RB, que conduziu a reunião em razão da 

ausência do Presidente, Sr. Wilson Almeida Lima, devido a outros compromissos, e também da 

Vice-Presidente, Sra Ivy Karina Wiens, esta por motivo de saúde. Após os cumprimentos iniciais 

dos integrantes da mesa, o secretário leu a Ordem do Dia e informou a relação de documentos 

objeto de discussão neste evento, bem como a relação de documentos tramitados na secretaria do 

CBH-RB. Na sequência, deu notícia da participação de representantes do CBH-RB no 15° Diálogo 

Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos e no Fórum Paulista dos Comitês de 

Bacias, realizados nos dias 15, 16 e 17/10, em S. José do Ri Preto/SP. Na sequência, foram dadas 

notícias das atividades das seguintes Câmaras Técnicas: a) da Área de Proteção e Recuperação de 

Mananciais do Alto Juquiá e São Lourenço (CT-APRM/AJ-SL), com destaque para as discussões 

sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental e a Lei específica; b) de Educação 

Ambiental (CT-EA), sobre a coordenação e participação na “1°Semana da Árvore”, em setembro, e 

no evento preparatório para o “8° Fórum Mundial da Água”; c) de Saneamento (CT-S), sobre a 

organização e participação no “8º Seminário da Qualidade das Águas do Ribeira de Iguape”, 

realizado em 22/09 em Registro. Em seguida foi dado informes sobre as atividades do 

projeto ”Fortalecimento, Integração e articulação dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Vertente 

Litorânea -FASE II” e sobre o processo de elaboração do “Relatório II do Plano de Bacia”. A 

Prefeitura de Cajatí fez a explanação do empreendimento “Encerramento de antigo vazadouro na 
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sub-bacia do rio Jacupiranguinha”, objeto do contrato FEHIDRO n°208/2015. Foram debatidos e 

aprovados: a) a ata 87ª Assembleia Pública Ordinária, de 30/06/2017; b) a Deliberação Ad 

Referendum CBH-RB nº 217/17, de 01/08/2017, que trata de critérios do 2° Processo de 

financiamento FEHIDRO/2017; c) a Deliberação CBH-RB/220/2017, que trata da indicação de 

empreendimentos para obtenção de financiamento do FEHIDRO/2017 – 2°Processo; d) a 

Deliberação Ad Referendum CBH-RB nº 218/2017, de 31/08/2017, que trata do Plano de aplicação 

de recursos da Cobrança pelo Uso da Água; e) a Deliberação Ad Referendum CBH-RB nº 219/2017, 

de 05/10/2017, que trata da aprovação de ajustes no projeto “Sistema de coleta seletiva e triagem de 

recicláveis”, da Prefeitura Municipal de Barra do Turvo. A assembleia contou com a presença de 37 

membros, sendo 21 titulares e 16 suplentes, compostos por 13 representantes do segmento do 

Estado, 11 dos Municípios e 13 da Sociedade Civil organizada, dos quais 29 em condições de 

manifestar o voto. Contabilizando os 20 convidados, o evento contou com a participação de 56 

pessoas. 
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