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ATA DA 22ª ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA PÚBLICA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB, DE 08/07/11 

 

No dia oito de julho de dois mil e onze, no salão da Associação dos Rotarianos de Registro, 

localizado na Rua José Antonio de Campos, 450, Centro, Registro, realizou-se a 22ª Assembléia 

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

Departamento de Águas e Energia - DAEE (Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos 

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

de Saneamento e Recursos Hídricos), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 

(Secretaria Estadual do Meio Ambiente), Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – 

CBRN (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), Fundação Florestal (Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente), Escritório de Desenvolvimento Regional de Registro da Coordenadoria de Assistência 

Técnica Integral – CATI / EDR Registro (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento), 

Instituto Agronômico de Campinas - IAC da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - 

APTA (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento), Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária (Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento), Grupo de Vigilância Sanitária 

XXIII (Secretaria Estadual de Saúde), Diretoria Regional de Ensino de Registro (Secretaria da 

Educação), Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Fundação Instituto de Terras - ITESP 

(Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania); representantes dos municípios: Prefeitura 

Municipal de Apiaí, Prefeitura Municipal de Cajati, Prefeitura Municipal de Iguape, Prefeitura 

Municipal de Juquiá, Prefeitura Municipal de Registro, Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado, Prefeitura Municipal da Estância de 

Cananéia, Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, Prefeitura Municipal da Estância Balneária de 

Ilha Comprida; representantes da sociedade civil: Universidade Estadual Paulista- UNESP / 

Campus de Registro, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, 

Associação dos Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista – AMAVALES, 

Associação dos Aquicultores do V. Ribeira – AQUIVALE, Mitra Diocesana de Registro, 

Associação dos Remanescentes de Quilombo do Bairro Pedro Cubas, Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos do Vale do Ribeira, Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira, Sindicato Rural 

de Registro, Instituto Socioambiental – ISA. A presente reunião contou com a participação de 33 

membros, sendo 12 representantes do Estado, 10 das prefeituras e 11 da sociedade civil, 2 

suplentes, e também de 13 convidados e outros participantes, num total de 43 pessoas. A 22ª 

assembléia seguiu a seguinte Ordem do Dia: 1) Abertura, 2) Informes Gerais da Secretaria 

Executiva, 3) Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-RB/143/11, que trata da 

adequação da redação da Deliberação CBH-RB/135/11, que aprova a proposta dos mecanismos e 

valores para a cobrança pelo uso da água, 4) Apresentação, discussão e votação da composição do 

Grupo Técnico para os trabalhos de elaboração do Plano de Bacia da UGRHI 11 do quadriênio 

2012-2015, 5) Informes sobre os trabalhos de atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos – 

PERH 2012-2015, 6) Informes Gerais, 7) Leitura e aprovação da ata desta assembléia, 8) 

Encerramento. A mesa de trabalho foi integrada pelo Presidente do CBH-RB, Sr. Décio José 

Ventura, pelo Secretário Executivo do CBH-RB, Sr. Ney Akemaru Ikeda, pelo Sr. Sérgio Hugo 

Benez, da UNESP Campus de Registro, representando a sociedade civil, e pela Ilma Sra. Sandra 

Kennedy, prefeita municipal de Registro. Iniciando os trabalhos, no item 1 da pauta (Abertura), o 

Presidente deste comitê, Sr. Décio José Ventura, doravante denominado simplesmente Presidente, 

cumprimentou a todos fazendo os devidos agradecimentos, e a seguir procedeu a abertura, lendo a 

ordem do dia e 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 
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Executiva, o Secretário listou as principais correspondências recebidas, sendo elas : Ofício 107/11, 

de 21/06/2011, no qual o Ilmo. Prof. Dr. Sergio Hugo Benez, Coordenador Executivo da UNESP - 

Campus Experimental de Registro, indica o Engenheiro Agrônomo Professor Dr. Marcelo 

Domingos Chamma Lopes para compor o quadro de representante junto ao Grupo Técnico de 

Cobrança da Água no CBH-RB; Of. nº 047/2011 de 28/07/2011, no qual o Ilmo. Sr. Hederson 

Carlos Fernandes, Gerente da Agência Ambiental CETESB de Registro altera o quadro de 

representação da CETESB no CBH-RB com a seguinte composição: Membro Titular e Suplente no 

CBH-RB: Engº Hederson Carlos Fernandes e Engº Carlos Augusto Cunha Corrêa Júnior 

respectivamente, Câmara Técnica de Outorga e Licença: Engº Hederson Carlos Fernandes, Câmara 

Técnica de Saneamento: Engº Sidney Maia Barcelos, Grupo Técnico d Cobrança da Água: Sr. 

Guilherme Xavier de Barros, Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento: Engº Carlos 

Augusto Cunha Corrêa Júnior; Of./037/Cetesb, de 22/06/11, no qual a Ilma Sra Maria Silvia 

Romitelli, Gerente do Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos encaminha ao 

CBH-RB o EIA-Rima para Licenciamento Ambiental Prévio do Sistema Produtor São Lourenço, 

sob responsabilidade da Sabesp (Proc. 21/2010) e solicita as sugestões técnicas no prazo de 60 dias 

para serem contempladas na fase da licença prévia; e Ofício 019/11, de 28/06/11, no qual a Sra. 

Joceli de F. Rosa, Assistente do Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania do Vale 

do Ribeira - Idesc, comunica que foi empossado o novo Diretor Presidente da Entidade, o Sr. 

Antonio de Lara Mendes, a partir de 08 de maio de 2010. Prosseguindo os informes, o Secretário 

relatou sobre a instalação da CT-OL, no dia 07/07/2011, descrevendo suas competências e 

atribuições, membros, e relatou que a coordenação será realizada pelo Engº Adriano Teixeira 

Monsores, do DAEE. O Secretário ainda comunicou o convite do CRH para participar da reunião 

do CRH no dia 21 de julho próximo, no salão dos pratos do palácio dos Bandeirantes. O Presidente 

seguiu desta forma ao ítem 3 da pauta, Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-

RB/143/11, que trata da adequação da redação da Deliberação CBH-RB/135/11, que aprova a 

proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelo uso da água, solicitando que o Sr 

Irineu Takeshita de Oliveira fizesse as explanações necessárias. Com a palavra, o eng° Irineu 

Takeshita de Oliveira, ressaltou que a cobrança urbana e industrial pelo uso dos recursos hídricos na 

Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul já foi referendada pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos; no entanto, foi recomendado por este mesmo Conselho, através do artigo 2° da 

deliberação CRH n° 130, de 19 de abril de 2011, a alteração da redação do artigo 5°, § 3° da 

deliberação CBH-RB n°135 de 11 de dezembro de 2010. O engenheiro esclareceu que este 

parágrafo passaria a ter a seguinte redação: “A cobrança se inicia efetivamente com a emissão dos 

boletos, não cabendo retroatividade”, e que esta nova redação visa eliminar quaisquer dúvidas sobre 

o momento exato do início da cobrança pelo uso da água.  O Sr. Irineu também explicou que, 

visando atender esta recomendação do CRH, faz-se necessário a aprovação pela plenária do CBH-

RB desta nova escrita do parágrafo mencionado, através da deliberação CBH-RB n° 143, cuja 

minuta foi encaminhada previamente para análise dos presentes. Após os esclarecimentos 

necessários aos presentes, e observando que a qualificação da plenária obedecia ao previsto no 

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

CBH-RB/143/11 à votação pela assembléia, que foi aprovada por unanimidade. O Presidente seguiu 

ao ítem 4 da pauta, Apresentação, discussão e votação da composição do Grupo Técnico para 

os trabalhos de elaboração do Plano de Bacia da UGRHI 11 do quadriênio 2012-2015, 

passando a palavra à Sra. Marta Negrão, da CEA, que informou que este ano será elaborado o Plano 

de Bacia para o próximo quadriênio, e explanou sobre a necessidade de formação de um Grupo de 

Trabalho vinculado à CT-PG para acompanhamento da elaboração deste  Plano, relatando que o 

assunto foi tratado na última reunião da CT-PG e que é trazido agora à assembléia para decisão. A 

Sra. Marta exibiu em tela a programação para elaboração do Plano de Bacia, explicando suas 

etapas. A Sra. Marta exibiu também a composição indicada para este grupo. O Presidente abriu a 
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discussão, demandando se haveriam mais nomes para esta composição. Após as devidas alterações, 

o Presidente colocou o Grupo Técnico Plano de Bacia, bem como sua composição para apreciação 

do plenário, que foram aprovados por unanimidade. A seguir, o Presidente passa ao item 5 da 

pauta, Informes sobre os trabalhos de atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos – 

PERH 2012-2015, solicitando a Sra. Marta que fizesse a explanação. A Sra Marta colocou que no 

dia 21 de junho em Santos foi realizada a Oficina Regional da Vertente Litorânea, com a presença 

dos três comitês, para a qual estiveram presentes representando este comitê o Sr Ney Ikeda, o Sr 

Vilmar Antonio Rodrigues, o Sr Antonio Eduardo Sodrzeieski, a Sra Marisa Correa e Silva, a Sra 

Maibi Inajá, a sra Marta Organo Negrão e o Sr José Carlos de Alencar Jr. A Sra Marta explanou que 

na reunião foram elaboradas fichas de metas para o PERH a serem realizadas pelos 3 CBHs 

conjuntamente, fichas estas que foram enviadas por comunicação eletrônica aos membros para 

contribuições e que agora, com as devidas alterações, são apresentadas à assembléia. O Secretário 

colocou também a necessidade de composição do GT para análise do EIA-RIMA do Sistema 

Produtor São Lourenço, informando que será encaminhado expediente aos membros e câmaras 

técnicas, convidando à participação dos interessados. O Presidente seguiu ao item 6 da pauta, 

Informes gerais, passando a palavra à prefeita Sandra Kennedy, que informou a inauguração no dia 

07/07/2011 da Casa da Cultura Ribeirinha Jerônimo Monteiro Lopes, resgatando a história, cultura 

e memória dos povos ribeirinhos, tradicionais  e afro-descendentes, informando que o Sr Jerônimo 

foi um dos primeiros médico negro do Estado e foi morador do prédio até 1965. A seguir, o 

Presidente passa ao item 7 da pauta, Leitura e aprovação da ata desta assembléia, realizando a 

leitura e submetendo a ata às considerações do plenário foi aprovada por unanimidade. O Presidente 

verificou o cumprimento de todos os itens da pauta, dando por encerrada a presente assembléia. 

 

 

 


