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ATA DA 66ª ASSEMBLÉIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB, DE 25/02/11 

 

No dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e onze no salão da Associação dos Rotarianos de 

Registro, localizado na Rua José Antonio de Campos, 450 - Centro, em Registro, 

realizou-se a 66ª Assembléia Ordinária do CBH-RB, que seguiu a seguinte Ordem do Dia: 1) 

Abertura, 2) Informes Gerais da Secretaria Executiva, 3) Leitura e aprovação da ata da 65ª 

Assembléia Extraordinária, de 11/12/10, 4) Apresentação e votação da deliberação Ad-Referendum 

CBH-RB/139/10, de 20/12/10, que trata da aprovação do Parecer Técnico nº 01/2010 da Câmara 

Técnica de Planejamento e Gerenciamento – CT-PG, que tem como objeto a análise e manifestação 

sobre o Estudo e o Relatório de Impactos Ambientais – EIA/RIMA do projeto de ampliação da 

extração de fosfato da Bunge Fertilizantes S/A; 5) Apresentação, discussão e votação da 

Deliberação CBH-RB/140/11, que estabelece diretrizes e critérios para a distribuição dos recursos 

do FEHIDRO, do exercício de 2011, destinados à área da UGRHI 11;  6) Eleição do presidente e do 

secretário executivo do CBH-RB; 7) Posse do presidente e do secretário executivo eleitos para o 

biênio 2011-2012; 8) Informes gerais, 9) Encerramento. A mesa de trabalho foi integrada pelo 

Presidente do CBH-RB, Sr. Donizete Antônio de Oliveira, pelo Vice-presidente do CBH-RB, Sr. 

Arlei Macedo, pelo Secretário Executivo do CBH-RB, Sr. Ney Akemaru Ikeda, pelo presidente do 

Codivar, Exmo. Sr. Merce Hojeije,  pelo presidente do Consad, Exmo. Sr. Emilson Couras da Silva,  

pelo Sr José Augusto Dias, representando o Deputado Estadual Samuel Moreira,  pela Exma. Sra. 

Sandra Kennedy Viana, prefeita de Registro, e pelo Exmo. Sr. Décio Ventura, prefeito 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, informando o 

cumprimento do quorum necessário para a realização do trabalhos. Após a palavra dos integrantes 

da mesa, o Presidente passou a palavra ao Secretário Executivo, Sr. Ney Akemaru Ikeda, doravante 

denominado simplesmente Secretário, que 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 65ª 

Assembléia. Deliberação ad-referendum CBH-RB/139/10; minuta da deliberação CBH-RB/140/11. 

O Secretário informou as principais correspondências recebidas: Ofício no.62/10 da ABAVAR 

indicado o Sr Sileno Fogaça para compor o quadro de membros; ofício no. 167/10 da CEA 

indicando a Sra Marta Negrão para compor o quadro de membros; Ofício circular 01/11 da CRHi 

informando da reunião do CRH dia 19 de abril e solicitando indicação do representante do 

segmento das prefeituras municipais; comunicação do sr Walter Tesch da CRHi informando que a 

CRHi e o Fehidro foram transferidos da SMA para a SSRH, conforme decreto 56635/11. O 

Secretário informou que o Sr Walter Tesch é o novo coordenador da CRHi; e que de 2011 a 2013 o 

CBH-RB é o representante titular no CRH, na pessoa do seu presidente, revezando a suplência com 

o comitê do Paranapanema. O Secretário comunicou que houve uma primeira reunião conjunta com 

o Comitê do Alto Iguaçu e Afluentes do Ribeira – COALIAR, no dia 10 de fevereiro, em Curitiba, 

como parte das atividades do projeto “Articulação Institucional SP/PR para Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do CBH-RB”, projeto financiado pelo FEHIDRO, e executado pelo IDESC em 

parceria com o Instituto Socioambiental (ISA), solicitando ao Vice-Presidente que fizesse 

considerações sobre a reunião. O Vice-Presidente colocou a importância da gestão conjunta pelos 

dois comitês, e que o COALIAR não abrange toda a bacia do Ribeira paranaense, mas que eles têm 

a intenção de ampliar a área de abrangência, e convidou a todos para a próxima reunião conjunta 

entre os comitês que será em Registro dia 17 de março próximo. O Secretário em seguida solicitou 

a Sra Marta para que explanasse sobre as atividades referentes à comemoração aos 15 anos do 

CBH-RB. A Sra Marta explicou que a Semana da Água e a Semana do Meio ambiente farão parte 

das atividades comemorativas aos 15 anos do CBH-RB, e que os eventos estão sendo organizados 
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por uma comissão criada no âmbito da CT-PG. A Sra Marta exibiu a programação que está sendo 

definida com os parceiros, e colocou que a atividade de realização específica do CBH-RB será a 2ª 

edição do concurso de Redação e Desenho, aberto às escolas públicas da bacia. O Secretário passou 

ao informe seguinte, noticiando a promoção do Seminário “Trabalho de Defesa Civil para a 

Prevenção de Desastres” que tem o objetivo de dotar as prefeituras municipais de ferramentas e 

tecnologias para a minimização de desastres, que será realizado no dia 03 de março, reforçando o 

convite anteriormente encaminhado às prefeituras e aos Condecs. O Secretário passou a palavra ao 

Sr. Vassimon, que informou que o a SMA e o SENAC convidam para cursos dentro do Programa 

de Ecoturismo na Mata Atlântica, a serem realizados nos municípios de Barra do Turvo, Iporanga, 

Apiaí, Cananéia, Ilha Comprida, Iguape e Pariquera-Açu, listando os cursos, as datas, os locais de 

realização, a carga horária, o número de vagas, e os responsáveis para obtenção de maiores 

informações.  O Secretário passou a palavra a Sra Ivy Wiens, que informou que o Instituto 

Socioambiental está realizando o projeto “Plano diretor para recomposição florestal visando à 

conservação de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul”, 

financiado pelo FEHIDRO, que tem o objetivo de realizar diagnóstico da degradação e conservação 

da cobertura vegetal da Bacia, estabelecendo critérios e metodologias para a restauração e 

conservação de áreas prioritárias para a proteção dos recursos hídricos. A Sra Ivy colocou que o 

início do projeto foi dedicado à produção e sistematização da base cartográfica da Bacia, em escala 

1:50.000, seguido pela delimitação do uso e ocupação do solo das matas ciliares e da apresentação 

das informações produzidas aos 23 municípios da região, para validação dos dados, com 9 

municípios já visitados. A Sra Ivy  comunicou que a etapa seguinte será a realização de oficinas 

regionais para definição dos critérios para definir quais áreas devem ser preservadas ou restauradas. 

A Sra Ivy noticiou também que o ISA iniciou outro projeto voltado à região, intitulado 

“Conservação e Recuperação da Mata Atlântica no Vale do Ribeira: planejamento socioambiental 

do município de Eldorado”, financiado pelo PDA/MMA/GTZ, que tem como objetivo a promoção 

da conservação e da recuperação da Mata Atlântica no Vale do Ribeira por meio da capacitação de 

gestores e líderes comunitários e da elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação 

de Eldorado, em atendimento à Lei Federal 11.428/2006 e ao Decreto Federal 6.660/2008 (ambos 

sobre o bioma Mata Atlântica). A Relações Públicas informou que o projeto terá duração de 18 

meses e envolverá os 30 municípios do Vale do Ribeira (Paraná e São Paulo) nas duas primeiras 

metas do projeto (acompanhamento e monitoramento de atividades por Conselho Gestor e 

capacitação de gestores e lideranças sobre COMDEMAs, uso e manejo sustentável da 

biodiversidade, introdução às ferramentas de SIG, legislação e restauração de áreas), sendo que 

Eldorado será contemplado na elaboração do diagnóstico socioambiental do município e elaboração 

do Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, iniciativa que poderá ser replicada aos 

demais municípios da bacia. O Presidente seguiu desta forma ao ítem 3 da pauta, leitura e 

aprovação da ata da 65ª Assembléia Extraordinária, de 11/12/10, submetendo a ata às 

considerações do plenário, que, após correções sugeridas, a aprovou por unanimidade, com 

dispensa de leitura. O Presidente seguiu ao ítem 4 da pauta, Apresentação e votação da 

deliberação Ad-Referendum CBH-RB/139/10, de 20/12/10, que trata da aprovação do Parecer 

Técnico nº 01/2010 da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento – CT-PG, que tem 

como objeto a análise e manifestação sobre o Estudo e o Relatório de Impactos Ambientais – 

EIA/RIMA do projeto de ampliação da extração de fosfato da Bunge Fertilizantes S/A, 

passando a palavra ao Secretário, que realizou o histórico de sua elaboração desde o recebimento do 

ofício de solicitação do parecer pela Cetesb, passando pelas discussões na CT-PG, até a elaboração 

do texto final, explicando que devido ao prazo imposto não foi possível a apreciação da plenária, 

sendo assim necessária a deliberação ad-referendum. O Sr Antônio Eduardo colocou que entende a 

necessidade da deliberação ad-referendum neste caso, e discorreu sobre algumas contribuições caso 

tenha oportunidade de inclusão em etapas posteriores do processo. O Secretário explicou que neste 

primeiro momento do processo ainda haverá uma audiência pública, e que haverá um segundo 
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momento para avaliação da complementação do Eia-Rima, do qual o comitê deverá participar. O 

Presidente colocou a deliberação ad-referendum para apreciação do plenário, que foi aprovada por 

unanimidade. A seguir, o Presidente seguiu ao ítem 5 da pauta, Apresentação, discussão e votação 

da Deliberação CBH-RB/140/11, que estabelece diretrizes e critérios para a distribuição dos 

recursos do FEHIDRO, do exercício de 2011, destinados à área da UGRHI 11, convidando o 

Eng
o
 Gilson para fazer a explanação. O Sr. Gilson apresentou o documento, explicando como foi 

realizada sua elaboração, detalhando especialmente os “considerandos” iniciais, e os percentuais 

dos investimentos por Programa de duração continuada e os prazos de encaminhamento e 

tramitação dos projetos, destacando também as diferenças entre os percentuais deste ano e do ano 

anterior. Iniciou-se um debate em torno de questões colocadas para reflexão pelos membros, como 

a destinação de recursos de maneira mais equilibrada entre as áreas meios e áreas fins, as 

dificuldades de se terem tomadores para alguns projetos de demanda induzida do CBH-RB, a 

utilização de recursos reembolsáveis, as ações referentes ao PDC 8 e a necessidade da instituição da 

Câmara Técnica de Educação Ambiental. Houve um intenso debate sobre a situação do saneamento, 

em especial a ligação de domicílios à rede coletora existente, elencando-se o histórico do tema no 

comitê, os desafios e propostas, como a disponibilização de recurso financeiro reembolsável e a 

fundo perdido, as questões técnicas e políticas envolvidas, a competência da realização, da atuação 

do ministério público, das taxas e custos ao consumidor, da legislação envolvida, havendo a 

manifestação de representantes da Sabesp, da sociedade civil, dos municípios e da vigilância 

sanitária. Devido à importância e pertinência do tema, ficou definido que o tema será conduzido e 

discutido em detalhe pela Câmara Técnica de Saneamento. O Presidente colocou a deliberação para 

apreciação do plenário, que foi aprovada por unanimidade. O Presidente cedeu a palavra para Sra. 

Rosângela Barreiro da TV Tribuna que informou sobre o evento a ser realizado no corrente dia às 

14:30 em Registro, que tratará da 5a. Gincana Estudantil, que envolve atividades culturais, 

artísticas, brincadeiras e reciclagem. O Presidente seguiu ao ítem 6 da pauta, Eleição do presidente 

e do secretário executivo do CBH-RB, pedindo ao Prefeito Décio Ventura a compor a mesa, como 

anteriormente definido pelo segmento. O Presidente colocou a indicação do Sr. Décio para 

apreciação do plenário, que foi aprovado por aclamação. O Presidente passou a palavra ao 

Secretário, que colocou que não houve a reunião do segmento do Estado para definição do novo 

Secretário Executivo, e abriu a palavra ao plenário para a indicação do nome. O Sr Irineu 

Yamashiro, o Sr Arlei Macedo, Sr Paulo Silva, Sra Marisa Correa, Sr. Sidney Barcelos, Sr José 

Macedo, Sr Mohsen Hojeije e o Sr Donizete de Oliveira se pronunciaram, indicando o nome do Sr 

Ney Ikeda para permanecer na Secretaria Executiva. O Presidente colocou o nome do Sr Ney Ikeda 

para apreciação do plenário, que foi aprovado por aclamação. O Presidente seguiu ao ítem 7 da 

pauta, Posse do presidente e do secretário executivo eleitos para o biênio 2011-2012, pedindo a 

palavra ao Sr Ney e Sr Décio. O Sr Ney agradeceu a confiança e agradeceu também aos 

companheiros do DAEE. O Sr Décio agradeceu a confiança depositada pelos prefeitos, esperando 

estar à altura de representá-los, colocando que tem um carinho muito grande pelo comitê, e que está 

nele desde a sua fundação. O Presidente, verificando não haver mais informes referentes ao ítem 8 

da pauta, procedeu ao último ítem da pauta, encerramento, dando por encerrada a presente 

assembléia, que contou com a participação de 35 membros, sendo 13 representantes do Estado, 12 

dos municípios e 10 da sociedade civil, 11 suplentes, e também de 30 convidados e outros 

participantes, num total de 76 pessoas. 

 


