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ATA DA 19ª ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA PÚBLICA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB, DE 16/12/09. 
 
No dia dezesseis de dezembro de dois mil e nove na sala de eventos do Associação dos Rotarianos 
de Registro, localizado na Rua José Antônio de Campo, 450– Centro – Registro, realizou-se a 19ª 
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 61ª Assembléia Ordinária, de 
27/11/09, 4) Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-RB 124/09, que trata da 
"Atualização do cronograma do processo de implantação da cobrança pelo uso da água na UGRHI 
11”, 5) Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-RB 125/09, que trata da 
“Atualização do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 11, de 2009”, 6) Informes 
gerais 7) Encerramento. A mesa de trabalho foi integrada pelo Presidente do CBH-RB, Sr. Donizete 
Antônio de Oliveira, pelo Vice-presidente do CBH-RB, Sr. Benedito Alves da Silva, pelo Secretário 
Executivo do CBH-RB, Sr. Ney Akemaru Ikeda, pelo Sr. Daniel Malcivino Nogueira, da Prefeitura 
Municipal de Registro, representando a Exma. Prefeita Sandra Kennedy e o Sr. Décio José Ventura, 
Exmo. Prefeito do Município de Ilha Comprida. Iniciando os trabalhos, no item 1 da pauta 
(Abertura), o Presidente deste Comitê, Sr. Donizete Antônio de Oliveira, doravante denominado 
simplesmente Presidente, cumprimentou a todos fazendo os devidos agradecimentos, e a seguir 
procedeu a abertura, passando a palavra ao Sr. Daniel Malcivino Nogueira, que na posição de 
anfitrião manifestou os cumprimentos a todos em nome da Prefeita Sandra,  e desejou uma boa 
reunião a todos. Em seguida, prosseguindo ao item 2 da pauta (Informes Gerais da Secretaria 
Executiva), o Secretário Executivo, Sr. Ney Akemaru Ikeda, doravante denominado simplesmente 
Secretário, tendo a palavra, cumprimenta a todos e lista os documentos que foram entregues 
antecipadamente à reunião, sendo eles o edital de convocação, a ata da 61ª assembléia Pública 
Ordinária, as minutas das deliberações CBH-RB nos. 124/09, que trata do cronograma do processo 
de discussão para a implantação da cobrança, e 125/09, referente ao relatório de situação, e a 
Deliberação CBH-RB no. 123/09. O Sr. Secretário relembra a todos sobre o conteúdo da deliberação 
123/09, que trata do "Processo de recomposição do quadro de membros do segmento da sociedade 
civil organizada", para o biênio 2010/2011, convidando as entidades para se cadastrarem no Comitê 
no prazo estipulado na mesma, 27 de fevereiro de 2010. O Sr. Secretário informa sobre reunião 
ocorrida no dia 08 de dezembro de 2009, para esclarecimentos a respeito do Pacto das Águas, na 
qual foram convidados todos os interlocutores municipais e o Sr. Oscar Gozzi, o assessor do 
Secretário do Meio Ambiente, tendo também a participação das técnicas da Secretaria do Meio 
Ambiente que dão apoio à secretaria executiva. O Sr. Secretário coloca que existem ainda 10 
municípios da UGRHI que ainda estão com login bloqueado, solicitando que os mesmos façam 
contato com a Coordenadoria de Recursos Hídricos, da Secretaria do Meio Ambiente,  até o prazo 
máximo do dia 19 de dezembro próximo.  O Sr. Secretário explana sobre os projetos Fehidro, 
comunicando que este ano foram encaminhados 19 projetos espontâneos e induzidos pelo Comitê e 
sete projetos induzidos pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH, totalizando 26 
projetos, dos quais nove já foram assinados, 17 estão em fase de análise pelos agentes técnicos e 
dois estão prontos para assinar, sendo um deles encaminhado pela Prefeitura Municipal de Ilha 
Comprida. Aproveitando a oportunidade, o Sr. Secretário convida o Exmo. Prefeito do Município 
de Ilha Comprida, Sr. Décio José Ventura, para assinar o documento. Após a assinatura, o Sr. 
Presidente passa ao ítem 4 da pauta (Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-
RB 124/09),  convidando o Sr. Ney para realizar a apresentação do cronograma do processo de 
implantação da cobrança pelo uso da água. O Sr. Ney explica que houve a necessidade de 
adequação do cronograma em face à Deliberação CRH nº 111, de 10/12/09. O novo cronograma a 
ser proposto dispõe de 90 dias para o ato convocatório,  prevê a disponibilização do simulador no 
site do Comitê após a deliberação específica e também a divulgação do processo no Comitê, sendo 
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que assim o início da cobrança passa do início de 2010 para fevereiro de 2011. O Sr. Secretário 
comunica que esteve presente, na companhia do Sr. Presidente, em reunião do CRH, ocasião na 
qual, durante a aprovação de quatro processos de cobrança, algumas particularidades foram muito 
questionadas, justificando desta forma todo cuidado dispendido em relação ao processo de cobrança 
deste Comitê. Além disso, após a deliberação no âmbito do Comitê, o processo é encaminhado para 
a Câmara Técnica do CRH, que analisa e remete ao CRH, e caso aprovado, é encaminhado para 
decreto do Governador. O Sr. Presidente retoma a palavra, e considerando a existência de quórum, 
coloca a Deliberação CBH-RB 124/09 em votação, que é aprovada por unanimidade, sem 
ocorrências de observações do plenário. Prosseguindo ao item 5 da pauta (Apresentação, 
discussão e votação da Deliberação CBH-RB 125/09, que trata da “Atualização do Relatório 
de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 11, de 2009”), o Sr. Presidente convida o Sr. Arlei 
Macedo para proceder a apresentação do Relatório de Situação. O Sr. Arlei informa que todo ano o 
Comitê tem que apresentar o Relatório de Situação e de quatro em quatro anos a atualização do 
Plano de Bacia. O palestrante relembra que no ano passado conseguiu-se um ótimo resultado em 
relação ao Relatório de Situação, que em uma competição formal este Comitê atingiu em pontuação 
o primeiro lugar juntamente com o Comitê da Baixada Santista. O Sr. Arlei inicia a explanação do 
Relatório deste ano, colocando que a metodologia para a sua elaboração é similar ao do ano 
passado, observando, porém, que este ano houve muito menos tempo hábil para a sua elaboração, 
uma vez que os dados chegaram ao comitê em outubro, com modificações em novembro, em 
contraposição ao envio dos dados em maio do ano passado. O palestrante relembrou que o Relatório 
de Situação é um instrumento de Gestão de Recursos Hídricos, tendo a função de dar ciência aos 
órgãos públicos e à população sobre a situação dos recursos hídricos, de subsidiar as ações 
municipais, estaduais e federais para garantir a disponibilidade e a qualidade de água, e de avaliar a 
eficácia e implementação das ações do Plano Estadual de Recursos Hídricos e dos Planos de 
Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas.  O Sr. Arlei comentou que o relatório tem que 
responder aos questionamentos de quais as atividades que estão impactando as águas, quais as 
atividades que estão sendo prejudicadas, quais medidas estão sendo tomadas, se essas ações estão 
previstas no Plano de Bacias, e em que prazo e com que recursos podem ser efetivadas. A seguir, 
foram explanados os temas abordados e detalhada 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 também expostos tabelas, dados, e mapas utilizados, bem como os 
resultados e análises realizados. O Sr. Arlei Macedo é solicitado a responder a algumas dúvidas do 
plenário. A seguir, o Sr. Secretário apresenta a Deliberação CBH-RB 125/09,  e o Sr. Presidente a 
coloca em votação, que é aprovada por unanimidade, sem ressalvas do plenário. O Sr. Presidente a 
seguir retoma o ítem 3 da pauta (Leitura e aprovação da ata da 61ª Assembléia Ordinária, de 
27/11/09), submetendo a ata às considerações do plenário, que a aprovou por unanimidade, com 
dispensa de leitura. O Sr. Presidente, verificando o cumprimento de todos os itens da pauta, 
agradeceu a todos, agradecendo também o Sr. Ney Ikeda e toda a equipe técnica que vem 
desenvolvendo o Relatório de Situação,   desejando um feliz natal e um próspero ano novo a todos 
os presentes, dando por encerrada a presente assembléia, que contou com a participação de 23 
membros, sendo 12 representantes do Estado, 05 das prefeituras e 06 da sociedade civil, e também 
de 13 suplentes, convidados e outros participantes, num total de 36 pessoas.  
 
 
 
 


