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ATA DA 60ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA PÚBLICA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL- CBH-RB, DE 29/08/09.

No dia vinte e nove de agosto de dois mil e nove na sala de eventos do Registro Base Ball Club -
RBBC, localizado na Av. Pref. Jonas Banks Leite, 827 – Centro – Registro, realizou-se a 60ª
Assembléia Ordinária do CBH-RB com a seguinte Ordem do Dia: 1) Abertura, 2) Informes Gerais
da Secretaria Executiva, 3) Leitura e aprovação da ata da 59ª Assembléia Ordinária, de 03/07/09, 4)
“Plano Diretor de Resíduos Sólidos”: explanação do Sr. Martinus Fillet, da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, 5) “ADAPTS – Mudanças climáticas com foco no gerenciamento de recursos
hídricos”:  apresentação do Sr. Morrow Gaines Campbell, III, do Vitae Civilis Instituto para o
Desenvolvimento Meio Ambiente e Paz, 6) Apresentação, discussão e aprovação da minuta da
Deliberação CBH-RB/122/09, que trata da indicação de empreendimentos de demanda induzida do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH, classificados pela Câmara Técnica de
Planejamento e Gerenciamento para obtenção de financiamento do FEHIDRO/2009, 7)
Apresentação, discussão e aprovação da Deliberação CBH-RB/121/09, que trata da retificação da
deliberação CBH-RB/118/09 referente ao cronograma do processo de discussão sobre a Cobrança
pelo Uso da Água 8) Apresentação, discussão e aprovação da Deliberação CBH-RB/121/09, que
trata da retificação da deliberação CBH-RB/118/09 referente ao cronograma do processo de
discussão sobre a Cobrança pelo Uso da Água, 9) “Situação da Câmara Técnica da Área de
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquiá e São Lourenço – CT-APRM/AJ-SL”:
apresentação do Sr. Morrow Gaines Campbell, III, do Vitae Civilis Instituto para o
Desenvolvimento Meio Ambiente e Paz, 10) Informes Gerais, 11) Encerramento. A mesa de
trabalho foi integrada pelo Presidente do CBH-RB, Sr. Donizete Antônio de Oliveira, pelo
Secretário Executivo do CBH-RB, Sr. Ney Akemaru Ikeda, pelo Sr. Daniel Malcivino Nogueira, da
Prefeitura Municipal de Registro, representando a Prefeita Sandra Kennedy, pelo Sr. Martinus Filet,
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e pelo Sr. Nilto Ignácio Tatto, do Instituto
Socioambiental (ISA). Iniciando os trabalhos, no item 1 da pauta (Abertura), o Sr. Donizete
Antônio de Oliveira 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 Sr Daniel Malcivino Nogueira, que na posição de anfitrião manifestou os
cumprimentos a todos em nome da Prefeita Sandra e desejou aos presentes uma ótima 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), explicando
que a Assembléia está sendo realizada em um sábado para atender à solicitação da sociedade civil.
O mesmo informou o envio antecipado do Edital de Convocação desta Assembléia, da Ata da 59ª
Assembléia Ordinária de 03/07/09, a Deliberação CBH-RB no 122/09, que indica a prioridade de
aplicação dos recursos do FEHIDRO, para projetos de demanda estadual. Relacionou os
documentos recebidos: expediente da Prefeitura Municipal de Cananéia indicando o Engenheiro
Francisco José Gomes, como membro titular desse Comitê; Ofício do Superintendente da
Sabesp/Registro, Sr. Irineu Shiguekasu Yamashiro, contendo o Relatório de Sustentabilidade 2008
da Sabesp, reportando as principais realizações, os desafios nas dimensões econômicas, ambiental e
social e as metas da empresa para os próximos anos; expediente sobre o Fórum Paulista do Comitê
de Bacias, no qual o Sr. Edson Geraldo Sabbag solicita trabalhos sobre experiências do Comitê para
apresentação no Diálogo Interbacias de Educação Ambiental que vai se realizar na próxima semana
em Avaré, os quais, caso sejam contemplados, serão apresentados no 11o Encontro Nacional dos
Comitês de Bacias Hidrográficas, a ocorrer em Uberlândia, MG, no período de 09 a 13/11; Ofício
da Dra. Dilma Seli Pena, da Secretaria de Saneamento e Energia, encaminhando ao Presidente do
Comitê o expediente do assessor da Secretaria, Dr. Rui Brasil Assis, que trata do decreto no 52.748,
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de 27/02/2009, referente ao Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos da
Macrometrópole Paulista, por meio do qual a Dra. Dilma solicita a indicação de um titular e de um
suplente para compor o Grupo de Trabalho do Plano, para acompanhamento dos trabalhos da
empresa de consultoria contratada para realização de levantamento das alternativas de suprimento
de água para Grande São Paulo, que envolve os Comitês Alto Tietê, Baixada Santista, Paraíba do
Sul, Piracicaba-Capivari-Jundiaí, Pontal do Paranapanema e Ribeira de Iguape, cujos resultados
serão apresentados em seis seminários regionais. Outros informes do Secretário: A realização do IV
Seminário de Qualidade das Águas do Rio Ribeira de Iguape, mostrando folder com a programação
do dia sete de outubro de dois mil e nove, convidando todos os presentes a participarem do evento;
O encaminhamento do Projeto de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais e Hidrológicos,
enviado pelo Professor Arlei Benedito Macedo, como proposta deste Comitê e da Defesa Civil para
o Diálogo em Avaré; A Dra. Rosa Maria O. M. Mancini e Francisco Graziano Neto, da Secretaria
do Meio Ambiente, estão empenhados na adesão dos municípios ao Pacto das Águas, originado a
partir do documento Consenso de Istambul sobre a água lançado no V Fórum Mundial da Água; O
Sr. Sérgio Gomes Vassimon da Secretaria de Planejamento informou sobre o Projeto de Ecoturismo
na Mata Atlântica, solicitando a adesão e participação das Prefeituras nos quesitos “Capacitação dos
Técnicos Municipais”, que será iniciada em outubro, e “Articulação para fortalecimento dos Pólos”,
que será iniciada em setembro, em cinco sub-regiões do Vale do Ribeira. Em seguida o Presidente
Donizete retoma a palavra dizendo que este Comitê é o penúltimo em adesão ao Pacto das Águas no
Estado, sendo que apenas Eldorado, Cajati e Tapiraí aderiram, e acredita que isso acontece pela
falta de conhecimento das Prefeituras e solicitou aos setores competentes a disponibilização de
técnicos para esclarecimento e orientação das mesmas. Dando sequência à reunião, iniciou-se o
item 3 da pauta (Leitura e aprovação da ata da 59ª Assembléia Ordinária, de 03/07/09) quando
o Presidente e o Secretário submeteram a ata às considerações do plenário, que a aprovou por
unanimidade, com dispensa de leitura. Prosseguindo no item 4 o Sr. Presidente passou a palavra ao
Sr. Martinus Fillet, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que realizou a explanação do
“Plano Diretor e Projetos de Soluções Regionais para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos
Urbanos dos Municípios Integrantes da UGRHI 11 - Vale do Ribeira e Litoral Sul”, na qual
justificou a importância do plano Diretor com a finalidade de suprir os problemas locais em relação
à disposição dos resíduos sólidos. Explicou que, entre outros instrumentos, a regulamentação
detalha o Plano Estadual dos Resíduos Sólidos, entre outros. A apresentação exibiu por meio de
imagens e dados a situação atual da disposição dos resíduos sólidos dos municípios do Vale do
Ribeira, mostrou a metodologia utilizada na elaboração do Plano Diretor, baseada na construção de
diversos cenários possíveis para a gestão do resíduos sólidos, sugerindo optar pelo cenário de menor
custo de implantação. O modelo de gestão proposto baseia-se em soluções compartilhadas
intermunicipais para os serviços de tratamento e destinação final das Centrais de Tratamento de
Resíduos – CTRs. Cada CTR teria sua administração própria no âmbito de sua sub-região. O
gerenciamento dos serviços prestados ficaria a cargo do Consórcio para Tratamento de Resíduos do
Vale do Ribeira – COTREVAR a ser criado. O Sr. Martinus exibiu os dados relativos aos
investimentos públicos e privados, por município e por sub-região, para a implantação do Plano. Na
finalização da apresentação o palestrante coloca que está entregando ao CODIVAR, solicitante da
proposta, todo o material, inclusive as planilhas eletrônicas que podem ser modificadas, para que os
municípios se reunam e definam a melhor estratégia de atuação, objetivando o procedimento de
implantação do Plano e abre a palavra  aos membros e demais participantes. Inicialmente o Prefeito
do Município de Ilha Comprida, Sr. Décio Ventura, solicita uma atuação efetiva da Secretaria do
Meio Ambiente (SMA) no Vale do Ribeira, criando convênios com finalidade de que a implantação
e o gerenciamento dos resíduos sólidos sejam realizados pela SMA, justificando a solicitação pela
falta de capital técnico e econômico das Prefeituras da região. Em resposta, o Sr. Martinus lembrou
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a todos que o Plano foi elaborado para atender à solicitação do CODIVAR, pois o resultado
facilitará a construção de parcerias. O Sr. Dinamérico Gonçalves Peroni, Prefeito do Município de
Itariri e Presidente do CODIVAR colocou que já houve muita discussão a respeito e que está na
hora de partir para a ação, que os prefeitos e lideranças municipais devem se reunir, se posicionar e
buscar esta ou outras soluções, partir para a efetiva resolução do problema em questão, e que isso
pode ser feito através do CODIVAR, que tem força e representatividade para tanto. O Sr. Donizete
sugeriu o agendamento de uma reunião entre todos os prefeitos para estabelecer uma estratégia
única de discussão sobre o assunto com o Governador do Estado de São Paulo. Sendo assim, O Sr.
Dinamérico agendou, com a concordância de todos, uma reunião para o dia quatro de setembro de
dois mil e nove, às quatorze horas, na sede do CODIVAR.  O Sr. Daniel (PM Registro) questiona o
Sr. Martinus sobre o Estudo para Gestão de Resíduos Sólidos para o Município de Registro
solicitado junto à Secretaria do Meio Ambiente, sendo que em resposta o Sr Martinus esclarece que
foram encaminhadas, pela empresa responsável pela elaboração do Plano, as informações
necessárias para que a prefeitura possa realizar os cálculos do orçamento para gestão individual. O
Sr. Presidente dá seguimento à reunião convidando o Sr Gaines para apresentação do item 5 da
pauta (ADAPTS – Mudanças climáticas com foco no gerenciamento de recursos hídricos).  O
palestrante, Sr Gaines, cumprimenta todos os presentes, inicialmente declara-se orgulhoso de ser
membro fundador deste Comitê, comentando que é impar o debate democrático e aberto, a busca de
soluções em conjunto, possibilitado por este Comitê.  O “ADAPTS” é um projeto internacional
financiado pelo Ministério de Negócios Estrangeiros da Holanda em parceria com a ONG Both
Ends, a Universidade Ambiental da Holanda e uma empresa de consultoria holandesa. O projeto
envolve uma bacia hidrográfica de seis países. Em cada país, uma ONG foi escolhida para organizar
e viabilizar o projeto em parceria com instituições governamentais. Almeja-se associar a adaptação
das mudanças de clima com o gerenciamento de recursos hídricos. Os objetivos gerais do projeto
são : 1) Diagnosticar os impactos das mudanças climáticas na Bacia Hidrográfica do Vale da
Ribeira, 2) Observar a reação das pessoas aos impactos, 3) Incluir no planejamento da Bacia e
apresentar um projeto de Adaptação – FEHIDRO, 4) Contemplar no planejamento estadual. O
projeto utilizará, primeiramente, duas ferramentas de modelagem científica, uma com o apoio do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, que fará modelos dos impactos na região e a
segunda fará pesquisas de campo para diagnosticar a percepção da população sobre os impactos.  A
duração do projeto será de um ano, com previsão de inicio em 60 dias, não acarretando custos ao
CBH-RB, mas esperando o apoio e a colaboração do mesmo. O palestrante aproveita o momento
para destacar que daqui a cem dias será realizada a COP-15 (15a Conferência das Partes sobre o
Clima), em Copenhague, capital da Dinamarca, na qual será negociado o Protocolo de Kyoto ou
outro acordo similar, recomendando aos presentes encaminharem uma mensagem ao governo
brasileiro, visando que este assunto seja tratado com seriedade. Passando para o item 6 da pauta
(Apresentação, discussão e aprovação da minuta da Deliberação CBH-RB/122/09, que trata
da indicação de empreendimentos de demanda induzida do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CRH), o Sr. Secretário apresentou uma síntese do processo de habilitação até resultar na
minuta da Deliberação CBH-RB/122/09. Explicou o balanço dos recursos, destacando o valor de
demanda induzida destinada à Recuperação de Córregos Urbanos e para a Recuperação de Mata
Ciliar ou de nascentes. O Sr. Secretário exibiu em seguida o quadro de projetos, provenientes do 1o

e do 2o processo de habilitação, pré-qualificados pela Câmara Técnica de Planejamento e
Gerenciamento – CT-PG, no qual consta cinco projetos selecionados das prefeituras, sendo elas,
Cajati (dois projetos), Ilha Comprida, Cananéia e Tapiraí e dois da sociedade civil (ISA e Instituto
Ambiental Vidágua), com a leitura dos respectivos objetos e valores. Feitas as exposições,
esclarecimentos e não havendo manifestação dos presentes, o Sr. Presidente colocou em votação a
minuta da Deliberação CBH-RB/122/09 e sendo esta aprovada por unanimidade. Passou-se, então
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para o item 7 (Apresentação, discussão e aprovação da Deliberação CBH-RB/121/09, que trata
da retificação da deliberação CBH-RB/118/09 referente ao cronograma do processo de
discussão sobre a Cobrança pelo Uso da Água) o Sr. Secretario Executivo informou que essa
retificação objetiva a atualização do cronograma da Cobrança do Uso da Água e que após discussão
com representantes da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), juntamente com o Comitê
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI), decidiu-se em adiar o ato
convocatório, o sistema de cobrança e consequentemente o início da cobrança, sendo que este
ultimo passará para julho do próximo ano. O Sr. Secretário também explanou que esta adequação
deverá ser encaminhada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) e que o Comitê de
Bacia Hidrográfica recebe uma pontuação conformes as etapas do cronograma são vencidas.
Comentou que recentemente foi finalizado o cadastro de todos os usuários sujeitos a cobrança,
totalizando setenta e dois usuários e que há expectativa de aumento deste número após o ato
convocatório. O Sr. Presidente colocou em votação o documento e neste momento o Sr. Gaines
pede a palavra para justificar seu voto, dizendo ser a favor e parabeniza o CBH-RB pelo fato da
cobrança ser um marco de maior importância para o funcionamento da gestão de recursos hídricos.
Aproveitando o momento o Sr. Secretario apresenta a todos o Sr. Roberto Mario Polga,
representante da Federação das Industrias do Estado de São Paulo – FIESP, dando boas vindas ao
mesmo. O Sr. Roberto enfatiza que as decisões relativas a cobrança partem do CBH, uma vez que
as realidades são específicas de cada região. Destacou, também, que o sucesso da cobrança depende
do entendimento pelos usuários do principal objetivo deste instrumento de gestão. Sem outras
manifestações o documento foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente prossegue a pauta,
solicitando a presença do Sr. Gaines para o inicio do item 9 (“Situação da Câmara Técnica da
Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquiá e São Lourenço – CT-
APRM/AJ-SL”). O Sr. Gaines esclarece que devido a alguns imprevistos não foram realizadas
algumas reuniões e consequentemente não será possível apresentar as informações previstas,
comprometendo-se a realizar esta explanação dos produtos parciais dos projetos na próxima
assembléia deste CBH-RB. O mesmo explanou que a Sabesp vem realizando estudos referentes a
captação de água desta bacia, não alterando os pressupostos anteriores. Aproveitando o momento
oportuno o Sr. Gaines faz um apelo solicitando uma análise da composição da CT-APRM/AJ-SL,
avaliando a possibilidade de dobrar a representatividade das prefeituras de Juquitiba e São
Lourenço da Serra. O Sr. Secretario explica que existe a necessidade de análise de outras Câmaras
Técnicas do Comitê, sendo que possíveis modificações só podem ocorrer mediante uma deliberação
e compromete-se a pautar uma revisão do estatuto para próxima assembléia do CBH-RB. Seguindo
para o item 10 da pauta (informes gerais), o Sr. Secretario retomou a questão referente ao Decreto
52.748/08, decidindo-se que os representantes serão o Sr. Ney Ikeda e o Sr. Morrow Gaines
Campbell, III. Na fase de “Encerramento”, com a palavra o representante da Prefeita de Registro,
Sr. Daniel agradeceu a permanência de todos, destacando a importância do município de Registro
sediar este evento. O Sr. Presidente, verificando o cumprimento de todos os itens da pauta,
agradeceu a todos e deu por encerrada a presente assembléia, que contou com a participação de 34
membros e 29 convidados/outros participantes, num total de 63 pessoas.


