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ATA DA 20ª ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA PÚBLICA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL- CBH-RB, DE 22/01/10. 
 
No dia vinte e dois de janeiro de dois mil e dez no salão da Associação dos Rotarianos de Registro, 
localizado à Rua José Antônio de Campo, 450 – Centro – Registro, realizou-se a 20ª Assembléia 
Extraordinária do CBH-RB com a seguinte Ordem do Dia: 1) Abertura, 2) Informes Gerais da 
Secretaria Executiva, 3) Leitura e aprovação da ata da 19ª Assembléia Extraordinária, de 16/12/09, 
4) Apresentação do “Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 11, de 2009”, 
encaminhado para a Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRHi, 5) Apresentação, discussão e 
votação da Deliberação CBH-RB 126/10, que trata da definição de diretrizes e critérios para a 
distribuição dos recursos do FEHIDRO, do exercício de 2010, destinados à área do CBH-RB 6) 
Informes gerais 7) 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. Ewerton Benedito da Costa Libório, da entidade “Irmãs de Jesus Bom Pastor Pastorinhas” e 
neste ato representando o segmento da sociedade civil,  pelo Sr. Deputado Estadual Samuel Moreira 
da Silva Jr., pelo Sr. Daniel Malcivino Nogueira, da Prefeitura Municipal de Registro, 
representando a Prefeita Sandra Kennedy, pelo Prefeito de Itariri e presidente do CODIVAR 
(Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira), Sr. Dinamérico Gonçalves 
Peroni, e pelo assessor do Secretário do Meio Ambiente Xico Graziano, Sr. Oscar Gozzi. Iniciando 
os trabalhos, no ítem 1 da pauta (Abertura), o Presidente deste comitê, Sr. Donizete Antônio de 
Oliveira, doravante denominado simplesmente Presidente, saudou a todos fazendo os devidos 
agradecimentos, procedeu a abertura e em seguida passou a palavra ao Sr. Daniel Malcivino 
Nogueira, que na posição de anfitrião manifestou as boas-vindas a todos em nome da Prefeita 
Sandra,  cumprimentou a todos, ressaltou a importância desta reunião e desejou uma boa reunião a 
todos. O Presidente passa a palavra ao Sr. Oscar Gozzi, que cumprimenta a todos e agradece a 
oportunidade de estar presente, envia os cumprimentos do Secretário do Meio Ambiente e da 
Coordenadora de Recursos Hídricos, Sra. Rosa Mancini, comentando sobre a grande importância 
dos Comitês de Bacia. A seguir, o Sr. Ewerton saúda a todos, ressalta a importância do comitê de 
bacia pelo auxílio na compreensão e resolução dos problemas ambientais do Vale do Ribeira, 
desejando também um bom trabalho a todos. O Sr. Dinamérico,  com a palavra, cumprimenta a 
todos e comenta a dificuldade do presente momento enfrentado pelos municípios em função das 
condições climáticas, ressaltando a importância do Comitê, inclusive para a minimização destas 
dificuldades, desejando que esta reunião traga frutos positivos a todos. Fechando os participantes da 
mesa, o Sr. Samuel Moreira cumprimenta a todos, comenta que sua expectativa é se atualizar nos 
temas relacionados aos recursos hídricos e especialmente ao Comitê de Bacias e a sua pauta atual 
para poder ajudar naquilo que for possível, e  coloca a dificuldade que o Estado de São Paulo vem 
enfrentando em função das chuvas, que até o presente momento apresentou nove mortes, sugerindo 
a necessidade de uma estratégia para enfrentar estes episódios frequentes. Dando sequência, o Sr. 
Presidente passou a palavra ao Sr. Oscar Gozzi, que comentou primeiramente sobre o Pacto das 
Águas, que é um movimento proposto pelo governo do Estado de São Paulo, no qual os municípios 
fazem a adesão com o intuito de avançar na gestão dos recursos hídricos, que é uma demanda criada 
no Fórum Mundial de Instambul de 2009. O palestrante coloca que o Comitê do Ribeira de Iguape e 
Litoral Sul está de parabéns porque cem por cento de seus municípios aderiram ao Pacto das Águas, 
mas infelizmente sete dos 23 municípios ainda não acessaram o sistema para incluir o plano de ação 
municipal, cujo prazo expira em 26 de fevereiro, e que esta etapa será pontuada no programa 
Município Verde Azul. O Sr. Oscar Gozzi explana a seguir sobre o projeto de lei 315 que está 
tramitando no Senado, que propõe uma mudança na distribuição da compensação financeira dos 
recursos hídricos, passando de 45 por cento para 25 por cento de repasse dos recursos do 
faturamento da energia para os fundos estaduais, que no caso do Estado de São Paulo, é o 
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FEHIDRO. O palestrante coloca que no ano passado São Paulo recebeu 75 milhões e que caso a lei 
seja aprovada haverá uma redução drástica deste recurso, havendo necessidade de mobilização para 
sensibilizar o senado para não haver tal modificação. Por fim, foi colocado pelo Sr. Oscar a 
proposta de emenda constitucional (PEC) número 43, que almeja transferir dos Estados da 
Federação para a União a competência da gestão das águas subterrâneas, que irá trazer 
complicações no setor, citando como exemplo a emissão de outorgas e licenças que terá que ser 
realizada pela Agência Nacional das Águas, solicitando apoio para a manutenção do texto 
constitucional original. O Presidente manifesta apoio às colocações do Sr. Oscar e convida o Sr. 
Edson Ney Barbosa, Diretor do Departamento de Meio Ambiente do Município de Eldorado, que 
cumprimenta a todos e faz dois convites; um deles em nome deste Comitê para o ciclo de reuniões 
sobre a cobrança pelo uso da águas, no dia 26 de janeiro, na Aldeia Cultural, em Eldorado, e o outro 
em nome da Secretaria Executiva do Projeto Município Verde da Secretaria de Meio Ambiente, no 
dia 27 de janeiro, em Eldorado, ocasião na qual serão apresentados os planos municipais e que o Sr. 
José Walter, Coordenador do Município Verde Azul, prestará esclarecimentos sobre a certificação e 
a pontuação no Programa. A seguir, já no ítem 2 da pauta (Informes Gerais da Secretaria 
Executiva), o Secretário Executivo, Sr. Ney Akemaru Ikeda, doravante denominado simplesmente 
Secretário, informou que foram encaminhados aos membros o edital de convocação e a ata da 19ª 
Assembléia Pública Extraordinária no dia 11 de janeiro, e no dia 18 de janeiro, após a reunião da 
Câmara Técnica, foi encaminhada a minuta de deliberação CBH-RB 126/10.  Com relação à 
Cobrança pelo Uso da Água, o Secretário também informou que haverá uma outra reunião do ciclo 
de reuniões de esclarecimentos a ser realizada em Pariquera-Açu no dia 28 de janeiro. Encerrados 
os informes da Secretaria Executiva, o Presidente passa para o ítem 3 da pauta, (Leitura e 
aprovação da ata da 19ª Assembléia Extraordinária, de 16/12/09), submetendo a ata às 
considerações do plenário, que a aprovou por unanimidade, com dispensa de leitura. O Presidente 
prossegue para o ítem 4 da pauta (Apresentação do “Relatório de Situação dos Recursos 
Hídricos da UGRHI 11, de 2009”, encaminhado para a Coordenadoria de Recursos Hídricos – 
CRHi), convidando o Prof. Arlei Benedito Macedo para a apresentação. O professor cumprimenta a 
todos e informa que estão sendo distribuindo aos membros os “CDs” com cópia dos arquivos 
referentes ao citado Relatório. A seguir, o professor explana sobre os temas abordados e detalha a 
metodologia, mostrando como foi realizada a análise dos dados, a avaliação das metas e ações 
contempladas nos planos e a relação entre análise dos dados e metas, sendo que também expõe 
tabelas, dados e mapas utilizados, bem como os resultados e análises realizados. Após um breve 
intervalo, é retomada a reunião, quando o Presidente passa a palavra ao presidente do Sindicato 
Rural de Registro,  Sr. Rubens Shimizu, que convida a todos para o evento de implantação da 
Central de Agronegócios que abriga o Sindicato Rural, a Associação dos Bananicultores do Vale do 
Ribeira - ABAVAR, a Associação dos Produtores de Flores, Mudas e Plantas do Vale do Ribeira - 
AFLOVAR e a Cooperativa de Produtores Rurais, que será no 05 de fevereiro em Registro, 
considerando o evento motivo de grande realização para a categoria. Retomando a palavra, o 
Presidente solicita ao Secretário a condução do ítem 5 da pauta (Apresentação, discussão e 
votação da Deliberação CBH-RB 126/10, que trata da definição de diretrizes e critérios para a 
distribuição dos recursos do FEHIDRO, do exercício de 2010, destinados à área do CBH-RB). 
O Secretário apresenta a minuta da Deliberação 126 elaborada pela Câmara Técnica de 
Planejamento, lendo-a na íntegra e discutindo-a ponto a ponto conforme surgiam dúvidas ou 
sugestões do plenário, indicando as demandas induzidas e espontâneas propostas e colocando em 
discussão os percentuais do recurso a ser empregado em cada Programa de Duração Continuada – 
PDC. O Secretário explica o procedimento adotado pela CT-PG para elaboração das ações e 
percentuais dos PDCs, colocando que as análises foram realizadas a partir das metas do Plano de 
Bacia e do Relatório de Situação 2009. Algumas ações são questionadas por alguns membros, 
sendo detalhadas e explicitadas pelo Secretário. A prefeitura de Juquitiba solicita a inclusão de ação 
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referente a encerramento/fechamento de vazadouros, apoiada por outras prefeituras. É solicitada por 
outros membros a inclusão de ações de coleta seletiva e desenvolvimento de projetos para coleta, 
disposição final, tratamento dos resíduos sólidos urbanos e das fontes difusas de poluição. Foi 
colocada também a agenda para destacar os prazos de entrega e avaliação dos Projetos Espontâneos 
e Induzidos. O Secretário apresenta também o anexo da minuta em discussão, que indica os critérios 
para pontuação a ser atribuída às solicitações de recursos financeiros, para fins de hierarquização e 
seleção dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO. A seguir, recalculou-se os percentuais 
dos PDCs para acomodarem as novas ações propostas pelo plenário, fechando-se, então, o texto 
final da referida deliberação, que o Sr. Presidente submete à votação do plenário, e é aprovada por 
unanimidade. O Presidente, verificando o cumprimento de todos os ítens da pauta, agradece a todos, 
e após a palavra final dos integrantes da mesa, dá por encerrada a presente assembléia, que contou 
com a participação de 25 membros, sendo 09 representantes do Estado, 10 das prefeituras e 06 da 
sociedade civil, e também de 30 convidados, outros participantes e suplentes, num total de 55 
pessoas.  


