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ATA DA 62ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA PÚBLICA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB, DE 17/04/10 

 

No dia dezessete de abril de dois mil e dez na sala de eventos do Registro Base Ball Club - RBBC, 

localizado na Av. Pref. Jonas Banks Leite, 827 – Centro – Registro, realizou-se a 62ª 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 20ª Assembléia Extraordinária, de 22/01/10, 4) 

Apresentação e votação da minuta da deliberação que trata da atualização do cronograma do 

processo de implantação da Cobrança pelo Uso da Água na UGRHI 11, 5) Apresentação do Estudo 

da Fundamentação da Cobrança pelo Uso da Água na UGRHI 11, 6) Apresentação, discussão e 

votação da deliberação que trata da “Implantação da Cobrança pelo Uso da Água na 

UGRHI 11”, 7) Apresentação, discussão e votação da deliberação que “Aprova a transferência de 

recursos de investimento do FEHIDRO para o CBH-MP”, 8) Eleição do Vice-Presidente e 

composição do quadro de membros do segmento da sociedade civil organizada, para o biênio 2010-

2011, 9) Informes gerais, 10) 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. Ricardo César Bertelli Cabral, da FIESP, representando a sociedade civil, 

pelo presidente do Codivar, Exmo. Sr. Dinamérico Gonçalves Peroni e pela Exma. Sra. Sandra 

Kennedy Viana, prefeita de Registro. 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, informando o cumprimento do quorum necessário para a realização do trabalhos. O 

Presidente parabenizou o Vale do Ribeira pela presença marcante das mulheres à frente das 

prefeituras, sendo uma das regiões do Estado com mais alta proporção de mulheres prefeitas. O 

Presidente passou a palavra ao presidente do Codivar, que informou que esteve presente no comitê 

da Baixada Santista e parabenizou este Comitê pelo dinamismo e pela unidade de pensamento para 

alcançar os propósitos. O presidente do Codivar informou e lamentou a grave situação da 

esquistossomose que se encontra o Vale do Ribeira e desejou boa reunião a todos. Com a palavra, o 

Sr. Ricardo comentou que o presente dia era histórico, em razão da deliberação sobre a cobrança 

pelo uso da água, e desejou uma boa reunião a todos. A Sra. Sandra Kennedy Viana, cumprimentou 

os presentes, considerou que o presente dia era de muita importância em razão do tema a ser 

tratado, e desejou um bom dia de trabalho a todos. Com a palavra o Secretário Executivo, Sr. Ney 

Akemaru Ikeda, doravante denominado simplesmente Secretário, cumprimentou e agradeceu a 

presença de todos, e, seguindo ao item 2 da pauta, Informes Gerais da Secretaria Executiva, 

listou os documentos que foram entregues antecipadamente à reunião, sendo eles o edital de 

convocação, a ata da 20
ª
 Assembléia Pública Extraordinária, as minutas da deliberações CBH-RB 

n
os.

 127/10, 128/10 e 129/10 e o estudo da fundamentação da Cobrança pelo Uso da Água. O 

Secretário informou as principais correspondências recebidas: ofício da Diretoria de Ensino de 

Registro, indicando o Sr. Carlos José Morais para membro em substituição ao nome do sr. Gabriel 

Marcos Spínula; convite da Coordenação do Fórum Paulista de Comitês de Bacias, para a 1
a
 

reunião do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas, a realizar-se no dia 23 de abril de 

2010 em Piracicaba; convite do CBH do médio Paranapanema, para participação no VIII Diálogo 

Interbacias de Educação Ambiental “Água Limpa para um Mundo Saudável”, a realizar-se nos dias 

13 a 16 de setembro de 2010, em Avaré; Convite da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi) 

para avaliação da agenda da CRHi, do Relatório de Situação 2008-09 e discussão de metas e 

problemas na bacia, a realizar-se nos dias 28 e 29 próximos em Ubatuba. Em seguida, o Secretário 

passou aos informes, relatando a realização da VI Semana da Água do Vale do Ribeira, na qual 

foram realizadas atividades em Apiaí, Eldorado, Miracatu, Pariquera-Açu e Registro. O Secretário 
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informou que entre as atividades foi realizado, no dia 22 de março, o lançamento do Concurso de 

Redação com o tema “Enchentes e Deslizamentos- Prevenir para não Sofrer” e as palestras da 

geóloga Cassandra Maroni Nunes e do geológo Álvaro Rodrigues dos Santos. O Secretário concluiu 

que este ano as atividades da Semana da Água foram mais diversificadas e ampliadas, considerando 

o resultado positivo, e informou ainda a expectativa da realização da Semana da Água do ano que 

vem como parte das comemorações dos quinze anos do Comitê. O Secretário passou a palavra à sra. 

Ivy Karina Wiens, do Instituto Ambiental Vidágua e do Instituto Socioambiental -ISA, que se 

apresentou e explicou que pediu espaço à mesa diretora para informar sobre o projeto que o ISA 

está encaminhando ao Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA), do Ministério do Meio 

Ambiente, com apoio da entidade financiadora: Banco Alemão Kreditanstalt Für Wiederraufbau – 

KFW, para realização do plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica no 

município de Eldorado. A sra. Ivy explicitou que por meio do projeto pretende-se realizar 

capacitação de gestores e lideranças comunitárias na lei da Mata Atlântica, e pediu apoio 

institucional do Comitê na forma de participação nas atividades, fornecimento de informações 

(relatório de situação, Plano de Bacia, informações relacionadas à defesa civil) e divulgação, 

submetendo ao apoio do Comitê o referido projeto.  O Presidente respondeu que o projeto tem o 

apoio da Prefeitura de Eldorado e também do Comitê, já que é um trabalho que envolve a questão 

ambiental em toda a nossa região. O Presidente seguiu desta forma ao ítem 3 da pauta, leitura e 

aprovação da ata da 20ª Assembléia Extraordinária, de 22/01/10, submetendo a ata às 

considerações do plenário, que a aprovou por unanimidade, com dispensa de leitura. O Presidente 

seguiu ao ítem 4 da pauta, Apresentação e votação da minuta da deliberação que trata da 

atualização do cronograma do processo de implantação da Cobrança pelo Uso da Água na 

UGRHI 11, passando a palavra ao Secretário, que exibiu na tela o cronograma e explanou que 

houve necessidade de mudança do cronograma por conta do adiamento da data desta assembléia, 

sendo que a única mudança no cronograma foi a transferência do ítem 5, “aprovação da cobrança 

pelo CBH”, de março para abril. O Secretário informou ainda que este cronograma é uma exigência 

da Coordenadoria de Recursos Hídricos e que deve constar do processo de implantação da cobrança 

pelo uso da água. O Presidente colocou a deliberação para apreciação do plenário, que foi aprovada 

por unanimidade. A seguir, o Presidente passa ao ítem 5 da pauta, Apresentação do estudo da 

fundamentação da Cobrança pelo Uso da Água na UGRHI 11, convidando o sr. Irineu 

Takeshita de Oliveira para realizar a explanação. O sr. Irineu cumprimentou a todos e apresentou o 

estudo de fundamentação da cobrança pelo uso da água, relatando que foram solicitadas 

contribuições das entidades para a realização do estudo ao longo do processo, reforçando ainda que 

a cobrança em estudo é apenas destinada aos usuários urbanos e industriais. O sr. Irineu relatou a 

base legal e técnica do Estudo em questão, o cronograma de atividades já realizadas, seus 

fundamentos e mecanismos principais. O sr. Irineu explicitou as fórmulas empregadas, os 

coeficientes ponderadores das fórmulas e suas implicações, bem como as estimativas de 

arrecadação e a forma de cobrança gradativa, e os impactos da cobrança na tarifa de água e esgoto. 

O Presidente abriu a palavra para esclarecimento de dúvidas e considerações sobre o Estudo de 

Fundamentação apresentado, ocasião em que o sr. Antônio Barbosa, da empresa Bunge, se 

apresentou e pediu esclarecimentos em relação a cargas inorgânicas. O sr. Irineu informou que a 

legislação não permite a consideração do lançamento de cargas inorgânicas para a cobrança neste 

momento, apenas para demanda bioquímica de oxigênio, e que a partir do 13
º
 mês da implantação 

da cobrança começam os estudos para outros parâmetros, como cargas inorgânicas. O sr. Ewerton 

Libório, da entidade Irmãs de Jesus, indagou se haverá repasse da Sabesp, colocando sua 

preocupação com o repasse do valor da poluição que pode ser feita pela Sabesp para os 

consumidores, e apoiou a cobrança, considerando-a  importante pela promoção do uso racional da 

água. O sr. Irineu esclareceu que a legislação permite o repasse do valor da concessionária aos 

consumidores, mas há isenções previstas, informando que o percentual de remoção previsto na 
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legislação é de 80%, e que cabe à CETESB realizar a fiscalização sobre o lançamento dos efluentes. 

Não havendo mais dúvidas e comentários, o Presidente seguiu para o ítem 6 da pauta, 

Apresentação, discussão e votação da deliberação que trata da “Implantação da Cobrança 

pelo Uso da Água na UGRHI 11”, solicitando ao sr. Irineu para apresentar a minuta da referida 

deliberação. O sr. Irineu solicitou paciência e atenção do plenário uma vez que o documento 

apresenta oito páginas, e procedeu a leitura. O Presidente abriu para discussão sobre a deliberação. 

O sr. Arlei Benedito Macedo, do Instituto de Geociências da USP, comentou que houve 

participação dos setores envolvidos, destacando o setor de mineração, considerando que o estudo 

foi um trabalho coletivo e muito bom. O Presidente, observando que não haviam mais 

manifestações dos presentes, colocou a deliberação em votação, que foi aprovada por unanimidade. 

A aprovação foi seguida de uma salva de palmas. O sr. Irineu pediu a palavra e agradeceu a 

participação de toda a equipe na elaboração do estudo, nos nomes de Adriano, Renato, Sidney, Ney, 

Gilson, Marta e Jociani. O sr. Ney Akemaru Ikeda, do DAEE e Secretário Executivo deste Comitê, 

comentou sua satisfação pelo resultado, uma vez que foram três anos de discussão e trabalho, que 

envolveu toda a equipe e também a contribuição de parceiros. O sr. Ney colocou que foi cumprida 

uma etapa, que os documentos serão encaminhados para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 

mas que o trabalho não se encerrou, pois serão iniciados os estudos para o meio rural. Por fim, o sr. 

Ney comemorou o grande avanço do Comitê em relação à gestão dos recursos hídricos e agradeceu 

a colaboração de todos os envolvidos. A prefeita Sandra Kennedy parabenizou toda a equipe, 

considerando a pactuação efetivada como um importante passo e destacou os índices de consumo 

público e indústria e a pontuação da transposição como fatores a serem revistos com tranquilidade 

daqui a dois anos. Prosseguindo a reunião, o Presidente passou ao ítem 7 da pauta, Apresentação, 

discussão e votação da deliberação que “Aprova a transferência de recursos de investimento 

do FEHIDRO para o CBH-MP”, solicitando ao Secretário fazer a explanação. O Secretário exibiu 

a deliberação na tela e procedeu a sua leitura, informando que a transferência de recurso refere-se à 

realização de um evento de educação ambiental de edição anual, o qual sempre tem tido a 

participação deste comitê como patrocinador. O Secretário ainda informou que a deliberação prevê 

a destinação de quinze mil reais do recurso de investimento do FEHIDRO, e que dava direito a 

participação de sete representantes do Comitê. O Presidente colocou a deliberação em votação, que 

foi aprovada por unanimidade. O Secretário informou que foi anunciado em 24 de março último 

que este Comitê tem disponível do recurso FEHIDRO de investimento para este ano o valor de três 

milhões e vinte e oito mil reais. O Secretário comentou que o valor foi um pouco inferior ao do ano 

passado, de três milhões e duzentos e setenta mil, que considerou estorno do exercício anterior, 

porém a queda não foi muito grande já que o percentual que coube a este Comitê aumentou. O 

Secretário informou ainda que este ano para acessar aos recursos de investimento foram 

encaminhados a este Comitê vinte e oito projetos, analisados na reunião da Câmara Técnica de 

Planejamento e Gerenciamento, e que a Secretaria Executiva encaminhará expediente com 

recomendações para retornarem até o prazo máximo de sete de maio. O Presidente iniciou o ítem 8 

da pauta, Eleição do Vice-Presidente e composição do quadro de membros do segmento da 

sociedade civil organizada, para o biênio 2010-2011, informando a ocorrência de uma reunião da 

sociedade civil para escolha dos novos membros do comitê no dia vinte de março último. O 

Presidente citou cada um dos nomes dos membros indicados pela sociedade civil, também exibidos 

na tela, sendo eles: Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Universidade Estadual 

do Estadual Paulista –Campus de Registro, Cooperativa de Assessoria Técnica Integral do Vale do 

Ribeira, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo, Associação dos Mineradores de Areia do Vale do Ribeira, Associação dos 

Aquicultores do Vale do Ribeira, Equipe de Articulação e Assessoria das Comunidades Negras, 

Mitra Diocesana de Registro, Associação Quilombo Ivaporunduva, Associação dos Remanescentes 

de Quilombo do Bairro Pedro Cubas, Associação dos Remanescentes de Quilombo do Bairro Poça, 
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Associação dos Remanescentes de Quilombo do Bairro Sapatu, Associação dos Remanescentes de 

Quilombo do Bairro Piririca, Associação dos Remanescentes de Quilombo do Bairro Nhunguara, 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira, Sindicato Rural de Iguape, 

Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira, Sindicato Rural de Miracatu, Sindicato Rural de 

Juquiá, Sindicato Rural de Registro, Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania do 

Vale do Ribeira, Instituto Socioambiental, Instituto Ambiental Vidágua e Associação Rede 

Cananéia, e não havendo considerações do plenário, declarou empossados todos os membros. A 

seguir, o Presidente iniciou a eleição do vice-presidente, passando a palavra ao sr. Arlei Benedito 

Macedo, que apresentou-se como indicado do segmento para candidato à vice-presidente, dizendo 

que espera, se eleito, trabalhar bastante pelo Comitê. O Presidente colocou o nome do sr. Arlei para 

vice-presidente em apreciação pelo plenário, que foi aprovado por unanimidade. O sr. Arlei pediu a 

palavra, agradeceu pela confiança e disse esperar correspondê-la e também unir a sociedade civil. O 

presidente solicitou aos novos membros que se apresentassem à frente da mesa para que todos 

pudessem conhecê-los, e os membros se apresentaram após o anúncio de cada um dos nomes 

indicados. A sra. Ivy solicitou a palavra, e pediu às instituições da sociedade civil que estavam ali 

representadas para estimularem as mulheres a participarem, para começarem a trabalhar a questão 

de gênero também no Comitê. O Presidente seguiu ao ítem 9 da pauta, Informes gerais, afirmando 

que iria enviar na segunda feira um modelo para que os municípios acessassem a distribuição dos 

produtos agrícolas conforme conversado com o coordenador estadual da Companhia Nacional de 

Abastecimento – CONAB, do Ministério da Agricultura. O Presidente fez ainda dois convites para 

segunda-feira, o primeiro para reunião às dez horas sobre o licenciamento de doze quilômetros da 

rodovia BR 116, na qual estarão presentes a ministra do meio ambiente e o IBAMA, e o segundo 

para reunião às onze horas e trinta minutos com o diretor da nossa caixa sobre liberação de crédito 

aos municípios. O Presidente convidou os membros da sociedade civil para uma foto ao final da 

reunião, e verificando o cumprimento de todos os itens da pauta, procedeu ao último ítem da 

pauta, encerramento, dando por encerrada a presente assembléia, que contou com a participação 

de 32 membros, sendo 12 representantes do Estado, 12 das prefeituras e 08 da sociedade civil, 6 

suplentes, e também de  23 convidados e outros participantes, num total de 61 pessoas.  


