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ATA DA 58ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA PÚBLICA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL- CBH-RB, DE 16/02/09.

No dia 16 de fevereiro de dois mil e nove, no salão do Centro Comunitário, localizado à av. Caraitá,
s/n° - Eldorado - SP, realizou-se a 58ª Assembléia Ordinária do CBH-RB com a seguinte Ordem do
Dia: 1) Abertura, 2) Informes Gerais da Secretaria Executiva, 3) Explanação sobre o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, 4) Composição do quadro de membros do
segmento dos municípios, 5)Eleição do presidente e do secretário executivo eleitos para o biênio
2009-2010, 6)Leitura e Aprovação da ata da 18ª Assembléia Extraordinária de 17/12/08, 7)
Informes Gerais, 8) Encerramento. A mesa de trabalho foi integrada pelo Vice-presidente do CBH-
RB, sr. Benedito Alves da Silva, na função de presidente da mesa, pelo Secretário Executivo do
CBH-RB, sr. Ney Akemaru Ikeda, pelo Prefeito Municipal de Eldorado, sr. Donizete Antonio de
Oliveira, pelo Prefeito Municipal de Ilha Comprida, sr. Décio José Ventura, pelo Prefeito Municipal
de Itariri, sr. Dinamérico Gonçalves Peroni, pela prefeita Municipal de Juquitiba, srª Maria
Aparecida Maschio Pires, pela srª Fernanda Ribeiro de Franco, do Instituto Ambiental Vid’água.
Iniciando os trabalhos, no item 1 da pauta (Abertura), o sr. Vice-Presidente Benedito Alves da
Silva, no exercício da função de Presidente, doravante denominado simplesmente Vice-Presidente,
cumprimentou a todos fazendo os devidos agradecimentos, e a seguir procedeu a abertura,
informando a pauta a ser discutida na reunião e a existência de quorum para a mesma, convidando a
seguir o Exmo Prefeito Municipal de Eldorado, sr. Donizete Antonio de Oliveira, que na posição de
anfitrião manifestou os cumprimentos e desejou boas vindas a todos os presentes. O sr. Prefeito de
Ilha Comprida saudou a todos os presentes e disse estar feliz em reencontrar velhos amigos e
companheiros após um período de ausência do mesmo nas reuniões do CBH-RB.  O sr. Prefeito de
Itariri saudou a todos e externou satisfação pela participação na reunião. Com a palavra o Secretário
Executivo, Ney Akemaru Ikeda, doravante denominado simplesmente secretário, deu início ao item
2 da pauta (Informes Gerais da Secretaria Executiva), informando o envio antecipado do Edital
de Convocação desta Assembléia e da Ata da 18ª Assembléia Extraordinária de 17/12/08.
Relacionou os documentos recebidos: Ofício nº 009/2009/GAB/djm de 13/01/09, da Prefeitura
Municipal de Iguape indicando os senhores Rafael de Barros Leite como membro da Câmara
Técnica de Planejamento e Gerenciamento- CT-PG e Diógenes Silva Carneiro como membro da
Câmara Técnica de Saneamento – CT-S deste CBH-RB; Expediente do Fórum Nacional do Comitê
de Bacias, do sr. Presidente Lupércio Ziroldo Antônio, encaminhando documentos necessários à
inscrição para participação nos procedimentos de escolha dos membros da Sociedade Civil com
direito a voto naquele Conselho, no qual CBH-RB é considerado Sociedade Civil. Sobre este, o sr.
Secretário informou que foi efetuada inscrição, e que em abril deve ocorrer a escolha dos membros
para compor o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E continuou os informes sobre o protocolo
de: Ofício nº 28 da Prefeitura Municipal de Registro, de 04/02/09, indicando o engº Denis
Guimarães de Almeida como membro das Câmaras Técnicas do CBH-RB em substituição ao engº
José Bojczuk; Expediente da srª Marília Brito de Moraes da Fundação Florestal, solicitando
indicação do representante do CBH para compor o Conselho Gestor da APA (Área de Preservação
Ambiental) Marinha do Litoral Sul e ARIE (Área de Relevado Interesse Ecológico) do Guará;
Informe solicitado pela Secretaria de Saneamento e Energia, sobre o Plano Integrado Municipal–
Regional de Saneamento conforme disposição da Lei 11445, sendo que foi assinada na semana
passada a ordem de serviço do mesmo. Sobre este item, o sr. Secretário informou que foi
encaminhado às Prefeituras pela Secretária, srª Dilma Pena, um expediente solicitando a designação
da equipe técnica local para compor a equipe específica de cada município. Destacou que está
previsto para março próximo uma reunião em Registro com os componentes dessas equipes para o
início dos trabalhos. Informou também que está aberta a inscrição para o curso de geo-
processamento, introdução ao Spring, que será ministrado pela UNESP, sendo de grande
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importância principalmente aos técnicos das Prefeituras, da Sociedade Civil e do Estado, e que os
interessados devem se inscrever pelo site www.gemapunesp.com e as informações podem ser
obtidas através do e-mail cursospring@gemapunesp.com.br, lembrando que em março e abril serão
ministrados cursos para duas turmas de 12 alunos cada. Outro item importante é o evento da
Semana da Água, que será realizada entre o período de 16 a 22 de março e quem tiver interesse em
participar que procure a Secretaria Executiva. Mencionou-se também sobre o assunto Cobrança
pelo Uso da Água, sendo este um tema extremamente importante, informando que há necessidade
do CBH-RB desenvolver esse processo até o final deste ano, para o qual existe um grupo técnico
fazendo análise detalhada e que, em breve, o resultado do estudo será amplamente divulgado para
toda a comunidade. A seguir, o Professor Arlei Benedito Macedo (Instituto de Geociências da USP)
realizou breve explanação sobre o Relatório de Situação e o Plano de Bacia, cujo assunto foi
incluído na pauta após a sua expedição em razão de sua importância nesta Assembléia,
principalmente pela presença dos novos Prefeitos Municipais. A apresentação constou com diversos
mapas da bacia hidrográfica, com detalhamento das características levantadas, como por exemplo,
referentes a geologia, hidrologia, entre outras, sendo apresentado ainda quadros e gráficos com
índices pluviométricos, fluviográficos, etc. Passando para o item 3 da pauta (Explanação sobre o
Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul), o sr. Secretário fez
resumidamente uma apresentação do processo que conduziu à instalação dos Comitês de Bacia, os
aspectos legais, as definições, as delimitações, a estrutura (organograma), a composição e os
objetivos. A seguir, passou-se para o ítem 4 da pauta (Composição do quadro de membros do
segmento dos municípios) e também o ítem 5 da pauta (Eleição do presidente e do secretário
executivo eleitos para o biênio 2009-2010), com a palavra o sr. Vice- Presidente convidou os
Prefeitos e representantes presentes a realizarem rápida reunião para definirem a composição dos
membros dos municípios no CBH-RB e os membros do Estado para definição do cargo de
Secretário Executivo. Na seqüência, o Secretário realizou explicação sobre o processo eletivo do
CBH-RB e anunciou o novo quadro de membros representantes dos municípios, assim constituído:
01- titular - Apiaí, suplente - Itaóca; 02- titular - Cajati, suplente - Barra do Turvo; 03- titular -
Iguape, suplente - Miracatu; 04- titular - Itariri, suplente - Sete Barras; 05- titular - São Lourenço da
Serra, suplente- Tapiraí; 06- titular - Juquiá, suplente - Iporanga; 07- titular - Registro, suplente -
Ribeira; 08- titular- Jacupiranga, suplente - Itapirapuã Paulista; 09 - titular - Juquitiba, suplente -
Barra do Chapéu; 10- titular - Eldorado, suplente - Eldorado; 11- titular - Cananéia, suplente -
Cananéia; 12- titular - Pariquera-Açú, suplente- Pariquera-Açú; 13- titular - Pedro de Toledo,
suplente - Pedro de Toledo; 14- titular - Ilha Comprida, suplente - Ilha Comprida. O sr. Secretário
esclareceu o acordo vigente, segundo o qual a presidência é exercida por um representante dos
Municípios, a vice-presidência, da sociedade civil, e a secretaria executiva, do Estado, e
disponibilizou a palavra aos presentes. O sr. Morrow Gaines Campbell III (Vitae Civilis),
relembrou à platéia presente que em reunião anterior dos membros da Sociedade Civil Organizada
os mesmos chegaram à conclusão  de que gostariam de pleitear a presidência nesta eleição, e diante
disso, solicitou novamente aos seus pares um posicionamento à respeito do assunto, mas estes
manifestaram pela manutenção do acordo vigente, ou seja, presidência para os Municípios, vive-
presidência para a Sociedade Civil e secretaria executiva para o Estado. Com a palavra o Prefeito
Municipal de Itariri, sr. Dinamérico Gonçalves Peroni, ressaltou a importância da presidência
pertencer aos municípios, uma vez que tal função é extremamente política, o que coaduna com as
dos prefeitos, sendo então uma questão de coerência esta distribuição de funções. Também ressaltou
que o critério de distribuição das vagas do CBH-RB entre os membros representantes dos
municípios foi realizada primeiramente considerando os prefeitos ou seus representantes presentes,
colocando-os como titulares, e depois preenchendo as vagas restantes com os demais municípios.
Comunicou ainda que foi indicado pelos prefeitos presentes, para a presidência do CBH-RB o
Prefeito Municipal de Eldorado Donizete Antônio de Oliveira. Com a palavra o sr. Antonio
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Eduardo Sodrzeieski (Secretaria de Agricultura e Abastecimento – EDR Registro) comunicou a
decisão dos membros representantes do Estado quanto à permanência do sr. Ney Akemaru Ikeda
como Secretário Executivo do CBH-RB para mais este biênio 2009-2010. Retomando a palavra, o
Vice- Presidente colocou para aprovação do plenário as indicações feitas para os cargos de
Presidente e Secretário Executivo, sendo ambas aprovadas por unanimidade. Assim, diante da
decisão, o Vice-Presidente passou a palavra ao Presidente sr. Donizete Antônio de Oliveira,
doravante denominado simplesmente Presidente, para a condução dos trabalhos do CBH-RB, que
agradeceu aos seus pares pela escolha para o cargo e salientou a necessidade de apoio por parte dos
demais segmentos do CBH-RB para conseguir atingir os objetivos propostos, e que pretende
aprender sempre com seus colegas de Comitê. Em seguida, passou-se para o item 6 da pauta
(Leitura e Aprovação das atas da 18ª Assembléia Extraordinária de 17/12/08), cuja leitura foi
dispensada pelos presentes, e colocada em votação foi a mesma aprovada por unanimidade. Passou-
se então para o item 7 da pauta (informes gerais), com a palavra o Presidente passou a mesma ao
Prefeito de São Lourenço da Serra, sr. Lener do Nascimento Ribeiro, que ressaltou a importância da
criação da Lei específica da Área de Proteção dos Mananciais de São Lourenço da Serra e
Juquitiba, trabalho este a ser conduzido pela Câmara Técnica da Área de Proteção e Recuperação de
Mananciais do Alto Juquiá e São Lourenço (APRM-AJSL), coordenada pelo sr. Morrow Gaines
Campbell III. Tal trabalho é de suma importância em função de que a legislação atual é arcaica e
ultrapassada, gerando inúmeras dificuldades e problemas aos municípios da região. Destacou a
ausência de uma Agência de Bacia na região, considerando importante a existência da mesma, e
ponderou a necessidade de apoio do Estado nessa questão, uma vez que a descentralização é um dos
pilares da nova legislação dos recursos hídricos. Solicitou apoio também do Presidente, fazendo
gestão para liberação dos recursos pela Secretaria do Meio Ambiente, no projeto da APRM-AJSL,
com o objetivo da elaboração da legislação específica para aquela região. Retomando a palavra, o
Presidente prometeu analisar o pleito do Prefeito de São Lourenço da Serra. Logo após, passou a
palavra ao sr. Antonio Garcia Leal, Fundação Itesp, que discorreu sobre o lançamento do Cadastro
Nacional, que será realizado no próximo dia 19 de fevereiro, neste mesmo local, com a presença do
Secretário Nacional de Reordenamento Agrário e dos representantes do Estado de São Paulo
(Secretaria da Justiça e Cidadania) e no dia 26, em Capão Bonito, na Câmara Municipal daquele
município. Explicou que o Cadastro Nacional é uma parceria iniciada em 2004, entre o Governo
Federal e alguns Estados: São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia e Maranhão. Conta com recursos
do BID (US$18.000.000,00) e do Estado de São Paulo (US$1.000.000,00) . Trata-se de um projeto
piloto que tem como objetivo uma varredura de todos os imóveis localizados nas áreas rurais destes
Estados, visando o registro imobiliário e regularização fundiária dos mesmos. Com a palavra, o
Secretário agradeceu aos representantes do Estado pela confiança depositada na sua pessoa para
continuar no cargo de Secretário Executivo, informou ainda que a Secretaria Executiva estará
encaminhando expediente aos dirigentes dos três segmentos (Estado, Municípios, Sociedade Civil)
para que informem sobre quem serão as pessoas designadas como representantes, tanto no plenário
do Comitê como nas Câmaras Técnicas. Informou que a Secretaria executiva está à disposição para
eventuais dúvidas sobre os projetos para os financiamentos junto ao FEHIDRO, com o objetivo de
aprimorar estes projetos visando reduzir desgastes dos tomadores junto aos agentes técnicos. O
Presidente abriu a palavra para considerações da platéia, e o sr. Gaines aproveitou para parabenizar
a nova composição do segmento dos municípios e também agradecer o apoio do prefeito de São
Lourenço da Serra para a retomada dos trabalhos da Câmara Técnica da APRM-AJSL, lamentando
a demora na liberação dos recursos por parte do FEHIDRO para projeto aprovado para delimitação
da APRM-AJSL, pelo Comitê em 2006. Pediu também apoio para uma nova composição para a
Câmara Técnica de APRM-AJSL, uma vez que muitos municípios que não possuem interesse
naquela região fazem parte da mesma mas não comparecem às reuniões, por motivos óbvios. Assim
sendo, pleiteou que fossem duplicadas as vagas para os municípios de Juquitiba e São Lourenço da
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Serra e eliminados municípios que não fazem parte daquela região, visando obter maior freqüência
e produtividade nas reuniões. Finalmente, solicitou que fosse tirada ao final desta Assembléia uma
fotografia de todo o grupo, para que possa enviar à Índia para um Comitê rudimentar que, para sua
surpresa, lá encontrou em viagem recente que fez àquele país. Na posição de Presidente do
CODIVAR, o Prefeito de Itarirí lembrou a necessidade de cada vez mais se trabalhar em conjunto,
para o alcance de objetivos de interesses coletivos, e se colocou à disposição do Comitê. O Vice-
Presidente agradeceu a união de todos, destacando a importância de tal fato para o sucesso no
alcance dos objetivos. 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 47 convidados, num total de 80 pessoas.


