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ATA DA 89ª ASSEMBLEIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL (CBH-RB), de 15/12/2017. 
 
No dia quinze do mês de dezembro 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 89ª 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 o Sistema de Informações 
Geográficas do Ribeira (SIG-RB): equipe SIG-RB; 5) Informes sobre o Relatório II do 
Plano de Bacia: apresentação, esclarecimentos e deliberação; 6) Leitura e aprovação da 
ata da 88ª Assembleia Pública Ordinária, de 27/10/2017; 7) Regulamento para 
credenciamento de entidades da Sociedade Civil Organizada com vistas à participação na 
eleição para recomposição do quadro de membros, para o biênio 2018-2020: 
apresentação e deliberação; 8) Critérios do processo de habilitação ao financiamento 
FEHIDRO/2018: apresentação e deliberação; 9) Transferência dos recursos de custeio 
para investimentos: apresentação, esclarecimentos e deliberação; 10) Recomposição das 
Câmaras Técnicas: esclarecimentos sobre os critérios e a agenda do processo; 11) 
Informes gerais; 12) Encerramento. A mesa de trabalho foi composta pelo Sr. Wilson 
Almeida Lima, Prefeito do Município de Iguape e Presidente do CBH-RB, Sr. Gilson 
Wagner Fantin, Prefeito Municipal de Registro, representando o segmento dos municípios, 
Sr. José Roberto Barbosa Satto, Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
do Vale do Ribeira, representando o segmento da sociedade civil organizada em face da 
ausência da Vice-Presidente, Sra. Ivy Karina Wiens, por motivo de saúde, e Sr. Ney 
Akemaru Ikeda, Secretário Executivo do CBH-RB. Iniciando os trabalhos, item 1 da pauta 
(abertura), o presidente deu boas vindas a todos os presentes e passou a palavra ao Sr. 
Prefeito Fantin, que na condição de anfitrião agradeceu a presença de todos e desejou 
uma boa reunião. Em seguida, o Sr. Satto cumprimentou a todos e desejou um bom 
trabalho.  Em prosseguimento, o presidente anunciou o item 2 da pauta (Informes 
Gerais da Secretaria Executiva) passando a palavra ao secretário que citou a 
disponibilização da cópia do edital desta assembleia na recepção, informando que o 
mesmo foi enviado antecipadamente aos membros por meio da circular n°37/2017, de 
15/11/2017, juntamente com a Ata da 88ª Assembleia Ordinária, de 27/10/2017, as 
minutas das Deliberações nº 221, nº 222 e nº 223 e o modelo de procuração para 
indicação de representante pelos membros impossibilitados de comparecer à assembleia.  
Passando ao item 3 da pauta (Informes sobre as atividades de Câmaras Técnicas), o 
secretário convidou o Sr.  Paulo de Sousa Silva, coordenador da Câmara Técnica da Área 
de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquiá e São Lourenço (CT-
APRM/AJ-SL),  que relatou sobre o andamento dos trabalhos de discussão com vistas à 
redação da Lei Especifica, e convidou a todos a participarem, no próximo dia 19, na 
Câmara Municipal de Juquitiba, da entrega do Plano de Desenvolvimento e Proteção 
Ambiental (PDPA) pela COBRAP – Companhia Brasileira de Projetos e 
Empreendimentos, empresa responsável pela elaboração do documento. Em seguida, o 
Sr. secretário convidou o Sr. Irineu Takeshita de Oliveira, do DAEE – Departamento de 
Águas e Energia Elétrica, que fez a explanação do projeto de instalação da "Central 
Geradora Hidrelétrica (CGH) Garganta do Catas Altas", localizado no município de 
Itapirapuã Paulista, que será objeto de análise pelo Comitê de Bacias quanto a viabilidade 
do empreendimento, em atendimento à demanda do DAEE para subsidiar o processo de 
Outorga. No item 04 da Pauta (Informes sobre o Sistema de Informações 
Geográficas do Ribeira – SIG-RB; equipe SIG-RB), o presidente convidou o Sr. Fábio 
Rodrigo de Oliveira, da equipe técnica do SIG RB, que iniciou agradecendo à Associação 
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dos Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista – AMAVALES, tomadora 
do financiamento de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), que 
viabilizou o desenvolvimento dos projetos, e à Fundação de Estudos e Pesquisas 
Aquáticas – FUNDESPA e ao Comitê de Bacias pelo apoio, e em seguida apresentou o 
histórico de criação do SIG-RB e toda a sua trajetória de intensas atividades, enumerando 
as ferramentas de trabalho e destacando os principais projetos realizados. Dando 
continuidade, passando ao item 05 da pauta (Informes sobre o “Relatório II do Plano 
de Bacia: apresentação, esclarecimentos e deliberação”), o presidente convida a Sra. 
Jociani Debeni Festa, da Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRHi, que explanou 
sobre o processo de elaboração do Plano de Bacia, esclareceu que por falta de alguns 
dados a entrega do Relatório II foi adiada para março de 2018. Em seguida, para 
completar a explanação, o presidente convida a Sra. Mayra Jankowsky, da empresa 
Panapaná Informação e Educação Ltda., responsável pela redação do documento, que 
fez a explanação sobre cenários de planejamento e as áreas criticas. Passando para o 
item 06 da pauta (Leitura e aprovação da ata da 88ª Assembleia Pública Ordinária, 
de 27/10/17), o presidente submeteu a ata às considerações do plenário, que a aprovou 
por unanimidade, com dispensa de leitura. No item 07 da pauta (Regulamento para 
credenciamento de entidades da Sociedade Civil Organizada com vistas à 
participação na eleição para recomposição do quadro de membros, para o biênio 
2018-2020: apresentação e deliberação), o presidente convida o Sr. Gílson Nashiro, do 
DAEE, que exibiu a minuta da deliberação para explicação do processo e esclarecimento 
de dúvidas. Em seguida, o presidente encaminhou para deliberação e o plenário aprovou 
o documento por unanimidade.  Passando para o item 8 da pauta (Critérios do 
processo de habilitação ao financiamento FEHIDRO/2018: apresentação e 
deliberação), o presidente convida novamente o Sr. Gílson para esclarecer que, em 
razão da necessidade de definição do plano de ação, que está atrelada à conclusão do 
Relatório II, bem como da indisponibilidade do valor dos recursos a serem 
disponibilizados em 2018 que depende da aprovação do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos – CRH, os Critérios do processo serão definidos logo que possível para 
aprovação na próxima assembleia. Na sequencia, passou-se ao item 9 da pauta 
(Transferência dos recursos de custeio para investimentos: apresentação, 
esclarecimentos e deliberação), e novamente o Sr. Gilson participou  para prestar os 
esclarecimentos sobre a Deliberação Ad Referendum CBH-RB Nº 221/17, que trata da 
proposta de transferência de R$ 300.000,00 de recursos do FEHIDRO de custeio para 
investimento com vistas à aplicação no exercício de 2018, prioritariamente para 
financiamento de ações de adequação da infraestrutura de apoio à Secretaria Executiva, 
para suporte ao CBH-RB. Submetida à votação, a Deliberação foi referendada por 
unanimidade. Dando continuidade, passou-se ao item 10 da pauta (Recomposição das 
Câmaras Técnicas: esclarecimentos sobre os critérios e a agenda do processo), o 
presidente passa a palavra novamente ao Sr. Gilson, que apresentou a minuta da 
Deliberação CBH-RB N° 223/17, que trata de aprovação do regulamento para 
recomposição das Câmaras Técnicas de Planejamento e Gerenciamento (CT-PG), de 
Saneamento (CT-S) e de Educação Ambiental (CT-EA), esclarecendo que a proposta de 
renovação decorre do baixo índice de frequência e participação dos seus membros. 
Colocado em votação, o plenário aprovou o documento por unanimidade. Passando ao 
item 11 da pauta (Informes gerais), o presidente comunicou que a próxima assembleia 
está prevista para o dia 16 de março de 2018, e, a título de informação, comunicou que 
em 07/12/17, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu pedido de suspensão 
de execução de sentença proferida nos autos de ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público de São Paulo, em agosto de 2011, junto à 2ª Vara Cível da Comarca de 
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Iguape, postulando, em breve síntese, que o Estado viabilize a dragagem do Rio Ribeira 
de Iguape no trecho do Rio Ribeira Velho, o fechamento definitivo e em tempo integral da 
barragem do Valo Grande e o imediato controle e retirada das vegetações macrófitas no 
complexo estuarino do LAGAMAR, estabelecendo multa diária de R$ 15.000,00 em caso 
de descumprimento. Não havendo mais informes, já no item 12 da pauta 
(Encerramento), o presidente e o secretário executivo agradeceram aos demais 
componentes da mesa, à equipe de apoio logístico do DAEE e a todos os presentes, 
encerrando-se em seguida a presente assembleia, que contou com a presença de 37 
membros, sendo 23 titulares e 14 suplentes, compostos por 13 representantes do 
segmento do Estado, 15 dos Municípios e 9 da Sociedade Civil organizada, dos quais 30 
em condições de manifestar o voto. Contabilizando os 31 convidados, o evento contou 
com a participação de 68 pessoas. 
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