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ATA DA 65ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA PÚBLICA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB, DE 11/12/10 

 

No dia onze de dezembro de dois mil e dez, no salão do Centro de Convivência do Idoso – CCI de 

Registro, localizado na Rua Eldorado, s/nº - Vila Tupy – Registro, realizou-se a 65ª Assembléia 

Ordinária do CBH-RB com a presença dos seguintes membros: representantes do Estado: 

Departamento de Águas e Energia - DAEE (Secretaria Estadual de Saneamento e Energia), 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp (Secretaria Estadual de 

Saneamento e Energia Elétrica), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb (Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente), Coordenadoria de Articulação e Planejamento Regional (Secretaria 

Estadual de Economia e Planejamento), Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Fundação 

Instituto de Terras - ITESP (Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania); representantes dos 

municípios: Prefeitura Municipal de Cajati, Prefeitura Municipal de Iguape, Prefeitura Municipal de 

Itariri, Prefeitura Municipal de Juquiá, Prefeitura Municipal de Registro, Prefeitura Municipal da 

Estância Turística de Eldorado, Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilha Comprida; 

representantes da sociedade civil: Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo - USP, 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES,  Federação as Indústrias do Estado de São 

Paulo - FIESP, Associação dos Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista – 

AMAVALES, Associação dos Aquicultores do Vale do Ribeira – AQUIVALE, Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira, Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira, 

Sindicato Rural de Juquiá,  Instituto Socioambiental – ISA, bem como dos seguintes suplentes: 

Prefeitura Municipal de Miracatu, Prefeitura Municipal de Sete Barras, Prefeitura Municipal da 

Estância Turística de Eldorado, Sindicato Rural de Iguape e Sindicato Rural de Miracatu. A 

presente reunião contou com a participação de 22 membros, sendo 06 representantes do Estado, 07 

das prefeituras e 09 da sociedade civil, 5 suplentes, e também de 12 convidados e outros 

participantes, num total de 39 pessoas. A 65ª. Assembléia seguiu a seguinte Ordem do Dia: 1) 

Abertura, 2) Informes Gerais da Secretaria Executiva, 3) Leitura e aprovação da ata da 21ª 

Assembléia Extraordinária, de 17/11/10, 4) Apresentação, discussão e deliberação do Relatório de 

Recursos Hídricos da UGRHI 11; 5) Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-

RB/135/10, que trata da “Implantação da Cobrança pelo Uso da Água na UGRHI 11”, com 

recomendações da Câmara Técnica da Cobrança – CTCOB, do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – CRH; 6) Evolução do uso do solo e a sustentabilidade natural à erosão das Áreas de 

Preservação Permanente da “Folha Pariquera-Açu” (SG.23-V-A-IV-1, 1:50.000) – Vale do Ribeira, 

SP: apresentação de mestrado da Engª Florestal Cibele Hummel do Amaral, do Instituto de 

Geociências da USP; 7) Apresentação e deliberação da nova composição de câmaras técnicas do 

CBH-RB; 8) Informes Gerais, 9) 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 Vice-Presidente, Sr. Arlei Benedito Macedo, pelo presidente do Codivar, Sr. 

Dinamérico Gonçalves Peroni, e pelo representante do Deputado Samuel Moreira, José Augusto 

Lins. 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, pediu um minuto de silêncio em memória ao sr. Marçal 

Barcelos, pai do sr. Sidney Barcelos, funcionário da Cetesb e membro deste comitê, e a seguir 

procedeu a abertura, saudando todos os presentes. Após as palavras dos integrantes da mesa, o 

Presidente seguiu ao item 2 da pauta, Informes Gerais da Secretaria Executiva, passando a 

palavra ao Secretário Executivo, Sr. Ney Ikeda, doravante denominado simplesmente Secretário, 

que cumprimentou a todos, e informou os documentos encaminhados aos membros 

antecipadamente à esta reunião, sendo eles o edital de convocação, a ata da 21ª. Assembléia 

extraordinária, a minuta da deliberação CBH-RB/135/10 e o Relatório de Situação dos Recursos 
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Hídricos da Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul. O Secretário informou as principais 

correspondências recebidas, comunicando que os documentos estão à disposição dos interessados 

nos arquivos do comitê. O Presidente solicitou à plenária a inversão de pauta, e com a aprovação, 

seguiu ao item 6, Evolução do uso do solo e a sustentabilidade natural à erosão das Áreas de 

Preservação Permanente da “Folha Pariquera-Açu” (SG.23-V-A-IV-1, 1:50.000) – Vale do 

Ribeira, SP: apresentação de mestrado da Engª Florestal Cibele Hummel do Amaral, do 

Instituto de Geociências da USP, convidando a Sra Cibele para a apresentação. A Sra Cibele 

discorreu sobre seu trabalho, informando que foi desenvolvido em cima da referida carta do IBGE, 

onde houve a marcação de todas as áreas de preservação permanente (margens de cursos d’água, 

nascentes e morros) conforme a legislação ambiental vigente. A palestrante fez em sua dissertação 

uma classificação dos solos com base em textos da Embrapa, para uma melhor análise da evolução 

do solo da área em estudo, mostrando mapas de evolução da utilização do solo entre os anos de 

1986 e 2008 bem como alguns gráficos, apresentando uma modelagem entre os períodos de 1986 e 

1997, quando houve um leve ganho da recomposição florestal nas APPs, e entre os períodos de 

1997 e 2008, quando houve leve aumento da utilização das áreas de APP, principalmente por 

pastagens. Em relação à suscetibilidade natural à erosão das áreas de APP, a sra. Cibele concluiu 

que há suscetibilidade muito alta nas áreas de margens de rios e alta nas áreas de topos de morros. 

Com base nesta constatação, a sra. Cibele propôs a preservação das áreas com classificação muito 

alta e recomposição das áreas com classificação alta, sendo que pode haver uma utilização de tais 

áreas, mas desde que tal utilização seja muito bem estudada e acordada com todas as partes. A 

palestrante também discorreu sobre as proposições de alteração do Código Florestal que estão em 

curso. Em seguida o Presidente seguiu ao item 3 da pauta, Leitura e aprovação da ata da 21ª 

Assembléia Extraordinária, de 17/11/10, 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, discussão e deliberação do Relatório de Recursos Hídricos da UGRHI 11, 

passando a palavra ao sr. Arlei Benedito Macedo, que apresentou o relatório deste ano, informando 

que a metodologia foi muito parecida com a do ano passado, porém havendo uma redução no 

número de indicadores e não sendo inseridas as metas. O sr. Arlei apresentou a metologia, os 

resultados e discussão, destacando os pontos centrais e relevantes. O palestrante indicou alguns 

problemas encontrados, como inconsistência de dados de população e número de voçorocas. Com 

as devidas justificativas e escusas, o Presidente retirou-se da assembléia e o Vice-Presidente, sr 

Arlei Benedito Macedo, doravante denominado simplesmente Vice-Presidente, assumiu a condução 

da Assembléia. Após os esclarecimentos necessários, o Vice-Presidente coloca a deliberação CBH-

RB/136/10, que trata do Relatório de Situação, para aprovação da plenária, sendo aprovada por 

unanimidade. O Vice-Presidente passou ao item 5 da pauta, Apresentação, discussão e votação da 

Deliberação CBH-RB/135/10, que trata da “Implantação da Cobrança pelo Uso da Água na 

UGRHI 11”, com recomendações da Câmara Técnica da Cobrança – CTCOB, do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos – CRH, solicitando ao Engenheiro Irineu Takeshita de Oliveira 

para realizar a explanação. O sr. Irineu informou que o CRH, por meio da CT-COB, encaminhou ao 

CBH-RB novas recomendações, cujo atendimento provocou alterações no Estudo de 

Fundamentação e na Deliberação sobre a cobrança pelo uso da água. O engenheiro do DAEE exibiu 

em tela as alterações sugeridas para a apreciação dos presentes e efetuou os esclarecimentos 

necessários. O Sr. Décio Ventura, Prefeito de Ilha Comprida, pediu a palavra e ressaltou o bom 

trabalho realizado pelo CBH-RB, que foi endossado pelas palavras do sr. Paulo Silva, representante 

da Prefeitura de Juquitiba. Observando que a qualificação da plenária obedecia ao previsto no 

Artigo 6°, § 2° da Lei Estadual n°12.183 de 29/12/2005, o Vice-Presidente submeteu a Deliberação 

e o Estudo de Fundamentação à votação da assembléia, que foram aprovados por unanimidade, 

momento ao qual se seguiu uma salva de palmas. Seguindo ao item 7 da pauta, Apresentação e 

deliberação da nova composição de câmaras técnicas do CBH-RB, o Vice-Presidente solicitou a 
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explanação do Engenheiro Gilson Nashiro, que informou que foi realizada uma reunião em 

Registro, no dia 06 de dezembro, para a composição das câmaras de planejamento e gerenciamento 

(CT-PG), de outorgas e licenças (CT-OL), de saneamento (CT-S) e do Grupo Técnico da Cobrança 

(GT-COB), e uma outra reunião em Juquitiba, no dia 07 de dezembro, para a composição da 

Câmara Técnica da área de Recuperação e Proteção de Manaciais (CT-APRM). O sr. Gilson 

apresentou a minuta da deliberação CBH-RB/136/10 com a composição das câmaras, conforme 

definido nas reuniões, e a minuta da deliberação CBH-RB/137/10, com a composição dos membros 

do GT-COB. Alguns membros presentes solicitaram a inclusão de mais nomes para compor as 

câmaras. O Vice-Presidente colocou as referidas deliberações, já com as modificações solicitadas, 

para apreciação do plenário, que foram aprovadas por unanimidade. O Vice-Presidente seguiu ao 

item 8 da pauta, Informes Gerais, na qual o Secretário colocou que o Comitê está dando 

continuidade à análise do EIA-RIMA da Bunge, estando em fase final para emitir o seu Parecer 

Técnico, e que se for de acordo dos membros o mesmo será finalizado pela CT-PG. Com o acordo 

dos presentes, foi agendada reunião da CT-PG para o dia 17/12/2010 na sede do DAEE, em 

Registro, para a qual todos foram convidados. O sr. Secretário agradeceu ao prefeito de Cajati, sr. 

Luiz Henrique Koga, ao apoio ao evento desenvolvido pela Defesa Civil. O Vice-Presidente seguiu 

por fim ao último ítem da pauta, encerramento, dando por encerrada a presente assembléia. 

 


