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ATA DA 17ª ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA PÚBLICA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL- CBH-RB, DE 12 /09/08.

No dia 12 de setembro de dois mil e oito, na sala de eventos da Associação Nipo-brasileira de
Registro, localizada à rua Nakatsugawa, 165,  Vila Tupi, Registro, realizou-se a 17ª Assembléia
Extraordinária do CBH-RB com a seguinte Ordem do Dia: 1) Abertura, 2) Informes Gerais da
Secretaria Executiva, 3) Leitura e Aprovação das atas da 55ª e 56ª Assembléias Ordinárias, de
12/04/08 e 20/06/08, 4) Palestra sobre o tema “UNESP no Estado de São Paulo e na Região do Vale
do Ribeira”, explanação do Prof. Dr. Sérgio Hugo Benez, 5) Apresentação e aprovação do
“Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul”, 6)
Apresentação do Relatório das Consultas públicas do Plano de Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral
Sul, 7) Deliberação do novo cronograma do Processo de Implantação da Cobrança pelo Uso da
Água, 8) Informes Gerais 9) Encerramento. A mesa de trabalho foi integrada pelo Presidente do
CBH-RB e Prefeito Municipal de Cajatí, Sr. Marino de Lima, pelo Vice-presidente  do CBH-RB,
Sr. Benedito Alves da Silva, pelo Secretário Executivo do CBH-RB, Sr. Ney Akemaru Ikeda, e pelo
Sr. José Boczjuk, representando o Prefeito Municipal de Registro, Sr. Clovis Vieira Mendes.
Iniciando os trabalhos, item 1 da pauta (Abertura), o Sr. Presidente em exercício, doravante
denominado simplesmente Presidente, cumprimentou a todos fazendo os devidos agradecimentos,
e procedeu a abertura, informando a existência de quorum e destacando a importância da reunião,
convidando a seguir o Sr. José Boczjuk, que manifestou os cumprimentos e desejou boas vindas na
condição de anfitrião, seguido do sr. Secretário Executivo doravante denominado simplesmente
Secretário, agradeceu a presença de todos e parabenizou especialmente o Sr. José Boczjuk por estar
comemorando mais um aniversário de vida naquele dia. Na seqüência o Secretário anunciou o item
2 da pauta, (Informes Gerais da Secretaria Executiva), sobre o qual o Secretário relacionou os
documentos recebidos via Correios: Correspondência do dia 26 de junho da ABES, assinada pelo
presidente daquela Instituição, Sr. Engº Irineu Shiguekazu Yamashiro, solicitando a substituição do
membro sr. Orivaldo de Santi pelo Engº Raphael Von Zuben Filho, Ofício da Sabesp, assinado pelo
Superintendente da Sabesp, Engº Irineu Shiguekazu Yamashiro, solicitando a substituição na
Câmara Técnica da APRM  do Sr. Osvaldo Beltrame Filho pelo Sr. Orivaldo de Santi. Ofício da
Prefeitura Municipal de Registro indicando a substituição do Engº Edison Luiz de Almeida pelo
Engº José Boczjuk como membro das Câmaras Técnicas. Ofício da Sabesp do Engº Jiro Hiroi,
informando que devido a transferência de funcionários indica novos nomes para a Câmara Técnica
do Comitê, na Câmara Técnica de Saneamento, o Sr. Osvaldo Beltrame como suplente, para o
Grupo Técnico da Cobrança pelo Uso da Água o Sr. Roberto dos Santos como suplente, e para a
Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento, o Sr. Eugênio José Peixoto como titular. Ofício
do dia 10/09 da Unesp, encaminhado pelo Sr. Professor Dr. Sérgio Hugo Benez convidando a
participar da IV Semana Agronômica a realizar-se nos dias 13, 14 e 15 de outubro e eventual apoio
para realização desse evento. Convite para participação de reunião de avaliação dos trabalhos das
Câmaras Técnicas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos a realizar-se no dia 25 na sala de
reuniões do CONSEMA na qualidade de representante suplente da Câmara Técnica de Integração
da Gestão de Bacias Hidrográficas de Sistemas Estuarinos da Zona Costeira, convite para
participação no X Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas e XVI Encontro Nacional de
Perfuradores de Poços e FENÁGUA (Feira Nacional de Água) que será realizada de 11 a 14 de
novembro no Rio Grande do Norte, e convite para participação no Fórum Nacional de Comitês de
Bacias Hidrográficas a realizar-se no Rio de Janeiro entre os dias 10 e 14 de novembro. O
Secretário informou os encaminhamentos realizados no dia 26 de agosto pelos Correios, (Edital de
Convocação, Ata da 55ª Assembléia Pública, Ata da 56ª Assembléia Pública, minuta para
deliberação do novo cronograma de atividades para elaboração do processo da Cobrança pelo Uso
da Água, relatório de consulta pública do Plano Diretor de Recursos Hídricos para o Vale do
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Ribeira. O Secretário informou ainda sobre a participação no VI Diálogo Interbacias de Educação
Ambiental nos dias 2 a 5 de setembro, na cidade de Avaré, juntamente com a Secretaria de
Educação, representada pela Srª Adriana Grabowski e pediu à mesma que fizesse breve relatório
sobre o evento. A Srª Adriana, destacou a presença da Secretaria do Meio Ambiente no evento, e
informou a recente criação da Coordenadoria de Educação Ambiental tendo como objetivo instituir
um agente técnico em educação ambiental, sendo que para isso estão sendo contratados quarenta e
um especialistas em educação ambiental, sendo que os mesmos serão distribuídos em cada  Comitê,
tendo como missão principal analisar e avaliar os projetos de Educação Ambiental, visando uma
padronização na avaliação desses projetos. A Srª Adriana aproveitou, naquela ocasião, e salientou
sobre o rigor com que esses projetos são analisados em nosso Comitê, e continuou esclarecendo
sobre como serão feitos os trabalhos por esta Coordenadoria, que pretende elaborar um diagnóstico
sobre todos os projetos aprovados pelo FEHIDRO até hoje,  e o resultado desse trabalho será
enviado a todos os Comitês do Estado de São Paulo, para servir como base de apoio à análise de
novos projetos. Aproveitando a ocasião a Srª Adriana citou o projeto da Secretaria da Educação
denominado “Água, hoje e sempre”, que é um programa muito amplo, de nível estadual, mas que
será direcionado de forma mais regional com a ajuda de parceiros como UNESP e USP visando
atender as questões de nossa Bacia. Com a palavra, o Secretário citou sobre a integração realizada
no “Diálogo” entre integrantes de Órgãos representativos das Bacias do Estado do Paraná e São
Paulo, objetivando um início de trabalho conjunto para composição futura do Comitê Federal
naquela região do rio Paranapanema, e na ocasião, foi realizado contato com a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná, sobre a necessidade de promover essa integração
também na Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul. Que existe o interesse mútuo nessa
aproximação e definiu-se em apresentar uma agenda de reuniões para o início do processo.
Passando para o item 3 da pauta (leitura e aprovação das atas da 55ª e 56ª Assembléias
Ordinárias), o sr. Presidente submeteu as atas às considerações do plenário, que aprovou por
unanimidade, com dispensa de leitura. A seguir, passou-se para o ítem 4 da pauta (Palestra sobre
o tema “UNESP no Estado de São Paulo e na Região do Vale do Ribeira” sendo apresentado
como palestrante o Prof. Dr. Sérgio Hugo Benez. O palestrante, após os agradecimentos iniciais, fez
breve relato sobre como fora concebida a idéia da Unesp se instalar no Vale do Ribeira, que em
1997, já existiam estudos que direcionavam a possibilidade da instalação de um campus em nossa
região, e o curso de agronomia veio também como resultado desses estudos. Segundo o professor, o
curso de agronomia numa região tipicamente ambiental parece ser algo inaceitável, mas isso é algo
que precisa ser desmistificado. Fazendo um breve resumo, destacou a atuação da Unesp no Estado,
onde está presente em  23 cidades, sendo 25 Campus, 32 Faculdades, 169 cursos de graduação e
107 cursos de pós-graduação, formando 5100 profissionais por ano, 1900 laboratórios e 5 fazendas
experimentais. Em seguida fez análise da situação mundial, verificando-se que a população rural
está em decréscimo e a população urbana aumentando, havendo também um desequilíbrio na
proporção crescimento populacional e crescimento de área agricultável, onde a segunda não
acompanha a primeira, mas devido a técnica e o ganho de produtividade desenvolvida pelas
ciências, dentre as quais a agronomia, resultou num ganho ao meio ambiente, pois esse esforço
poupou exploração de mais terras, evitando desmatamentos. O palestrante destacou a aplicação de
resultados de pesquisas de biotecnologia e nanotecnologia, assim como de outras técnicas
desenvolvidas como o plantio direto, que trazem ganhos de produtividade que economiza na
aplicação de defensivos, utilizando menos água, menos combustíveis, ou seja, agredindo menos o
meio ambiente e economizando recursos naturais. Concluiu observando que a agronomia é uma
ciência que auxilia na preservação do meio ambiente, e que a instalação desse campus aqui na
região, não foi por acaso, e é perfeitamente viável. Segundo o Professor, o sucesso é tão grande, que
a primeira turma formada pela UNESP em Registro, foi considerada a melhor do Brasil, segundo
avaliação do ENADE, motivo de orgulho da Instituição. Uma outra consideração foi a área de
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pesquisa da Universidade que é tratada de forma regional, tentando resolver problemas locais, e
assim a UNESP se coloca à disposição para auxiliar no desenvolvimento dessas pesquisas. Na
seqüência, convidou-se o Professor Dr. Arlei Benedito Macedo, do Instituto de Geociências da USP
para apresentar o item 5 da pauta (Apresentação e aprovação do “Relatório de Situação dos
Recursos Hídricos da Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul”) e o item 6 da pauta
(Apresentação do “Relatório das Consultas Públicas do Plano de Bacia do Ribeira de Iguape e
Litoral Sul”) com a palavra, o professor Arlei fez breve comentário sobre o desenvolvimento dos
trabalhos e o que já havia sido feito, comentou também  sobre a mudança de metologia adotada pela
Coordenadoria de Recursos Hídricos que agora responde pela Secretaria do Meio Ambiente.
Explicou sobre o uso dos indicadores, citando-os e dando alguns exemplos da aplicação dos
mesmos, ressaltou as dificuldades encontradas e o trabalho realizado para se conseguir chegar ao
estágio atual, que encontra-se em sua fase final, sendo que este trabalho será disponibilizado após a
aprovação pela Coordenadoria de Recursos Hídricos. O professor Arlei relatou o trabalho de
atualização dos dados do Plano de Bacia, com as contribuições advindas de várias fontes, e fruto
também das diversas reuniões da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento, citando que
esses dados podem ser disponibilizados a quem solicitar. A seguir foi aberta a palavra ao público
para as devidas contribuições: O engenheiro Jiro Hiroi da Sabesp, solicitou que fosse explicado o
processo de encaminhamento do Plano de Bacia, para fins de melhor elucidar ao público sobre
como ocorre esse procedimento. O professor Arlei explicou que já houve dois encaminhamentos,
que após o primeiro o trabalho voltou para algumas adequações e correções, e que agora o mesmo
está em São Paulo aguardando uma nova revisão por parte da Coordenadoria de Recursos Hídricos,
e que depois disso, se for aprovado, será distribuído e se dará outras discussões em direção de ações
e projetos para contemplar esse Plano, o que caberá em reuniões específicas das Câmaras Técnicas.
Com a palavra o Secretário destacou a existência de um cronograma estabelecido pelo CORHI,
com sobrecarga na agenda do Comitê, e no bojo dessas discussões estão a Cobrança pelo Uso da
Água  e os critérios de habilitação aos recursos do Fehidro 2009 e diante disso, faz-se necessária a
participação com o máximo de pessoas e principalmente de Entidades, com o objetivo de resultar
numa proposta que represente os anseios de todos. Com relação ao Plano, o Secretário e o Professor
Arlei salientaram que ainda estão abertas possíveis contribuições e por isso será disponibilizado
para todos, através de CD,  a versão atual, esperando dessa forma  melhorar ainda mais este
trabalho. Diante da necessidade de ultimar essas análises, agendou-se a reunião da Câmara Técnica
de Planejamento e Gerenciamento para o próximo dia 26 de setembro às 9:00 horas, na sala de
reuniões do DAEE. O Professor Arlei lembrou que essas reuniões da Câmara Técnica são abertas
ao público, com direito a voz, e é obrigatória a quem é membro da mesma. Dando início ao ítem 7
da pauta (Deliberação do novo cronograma do processo de implantação da Cobrança pelo
Uso da Água), o Secretário informou que havia uma previsão para início da cobrança para janeiro
de 2009, mas devidos alguns problemas no andamento do processo de cadastro, e em razão de já ter
havido deliberação desses prazos, a Câmara Técnica de Planejamento achou por bem alterar o
cronograma anterior fixando como início para a cobrança para janeiro de 2010.  Dentro do Grupo
da Cobrança, os trabalhos foram divididos para duas comissões, uma que auxiliará no cadastro e
outra nos índices ponderadores. Com relação ao novo Cronograma  foi aberta a palavra para
possíveis observações, e o professor Arlei lembrou que estará dando suporte técnico para as ações
de campo e trabalho de apoio técnico no cadastro que será realizado utilizando dados do DAEE e
CETESB. Com a palavra o Sr. Roberto Barros Mateus Fouto, da CUT- sub-sede Vale do Ribeira,
perguntou sobre o ítem no cronograma, que cita estudo econômico-financeiro que indica a
cobrança, e o Secretário informou que trata-se de uma das etapas previstas, principalmente se
houver necessidade de instalação de uma Agência de Bacia, que possui um custo administrativo,
mas mesmo que não seja o caso, será uma etapa futura a ser cumprida. Continuando seu
questionamento o sr. Roberto, citou que apesar de existir esse ítem que possibilita a discussão pela
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cobrança ou não, existe um outro ítem sub-seqüente de divulgação da cobrança. O Sr. Nilto Ignácio
Tatto do Instituto Sócio Ambiental (ISA), considerou que em razão de não ter Lei que obrigue a
cobrança, que talvez fosse melhor alterar o cronograma, deixando a divulgação para depois de
avaliar a possibilidade da cobrança. O Secretário considerou possível essa alteração, embora o ítem
de divulgação, citado no cronograma, seja mais a nível estadual, e não específico para a nossa bacia,
e que essa divulgação local será feita posteriormente, depois que efetivamente for aprovada a
cobrança pelo nosso Comitê.  O Sr. Nilto Tatto, esclareceu que nem todos os Comitês do Estado de
São Paulo possuem a nossa estrutura, e que acredita que a maioria não conseguirá cumprir o
cronograma proposto pela Secretaria do Meio Ambiente. O Secretário informou que houve a
desistência do recurso para contratação de uma empresa para a realização do cadastro, devido ao
longo tempo que isso demandaria, e por conseguinte com possíveis atrasos no cumprimento dos
prazos, portanto, decidiu-se por um trabalho de consistência dos dados existentes de usuários
outorgados pelo DAEE e cadastro da CETESB, complementado por levantamento de campo
realizado por pessoal técnico local. Segundo o Secretário, a partir de 2009 deverá ser realizado um
cadastro mais amplo, incluindo o uso agrícola, cuja cobrança está prevista por Lei para 2010. Após
essas considerações, o Presidente, apresentou para deliberação a proposta do novo cronograma,
sendo a mesma aprovada por todos. Passando para o ítem 8 da pauta (informes gerais), o
Secretário informou que para o ano de 2009, haverá necessidade de uma recomposição do Comitê,
para possibilitar a deliberação da cobrança, obedecendo a legislação existente, que exige uma
representação de 40 porcento de usuários, 30 porcento de representantes da Sociedade Civil e 30
porcento de representantes do Estado. Na fase de “Encerramento”, verificando o cumprimento de
todos os itens da pauta, o Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a presente assembléia,
que contou com a participação de 33 membros e 22 convidados, compondo o plenário com 55
pessoas.


