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ATA DA 67ª ASSEMBLÉIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB, DE 10/06/11 

 

No dia dez de junho de dois mil e onze no salão da Associação dos Rotarianos de Registro, 

localizado à rua José Antonio de Campos, 450, Centro, em Registro, realizou-se a 67ª 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 66ª Assembléia Ordinária, de 25/02/11, 4) 

Projeto “Prospecção de áreas suscetíveis à erosão e ao deslizamento em APPs sobre influência da 

Sub-bacia do Rio Ribeira de Iguape”, apresentação do Prof. Reginaldo Barboza da Silva, da 

UNESP Registro, 5) Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-RB/141/11, que trata 

da transferência de recursos de investimento do FEHIDRO para o CBH-MP; 6) Apresentação, 

discussão e votação da Deliberação CBH-RB/142/11, que trata da indicação de empreendimentos 

classificados pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento para obtenção de 

financiamento do FEHIDRO/ 2011; 7) Informes gerais, 8) Encerramento. A mesa de trabalho foi 

integrada pelo Presidente do CBH-RB, Sr. Décio Ventura, pelo Vice-presidente do CBH-RB, Sr. 

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

Malcivino Nogueira, representando a Exma. Sra. Sandra Kennedy, prefeita municipal de Registro. 

Iniciando os trabalhos, no item 1 da pauta (Abertura), o Presidente deste comitê, Sr. Décio 

Ventura, doravante denominado simplesmente Presidente, cumprimentou a todos dando a boas 

vindas aos presentes e agradecendo à presença das Prefeituras de Ibiúna e de Itapirapuã Paulista,  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 Executiva, o Secretário informou as principais 

correspondências recebidas, sendo elas: Ofício GSAA/045/2011, de 02/03/2011, no qual o Exmo. 

Sr. João Sampaio, Secretário da Agricultura e Abastecimento, indica os Srs. Antonio Eduardo 

Sodrzieski e José Fernando Simplício de Oliveira para compor o quadro de membros do CBH-RB 

como Titular e Suplente respectivamente;  correspondência eletrônica de 06/06/2011, encaminhada 

pelo CEDEC, no qual o Ilmo. Sr. Ten Cel. PM Marco Aurélio Alves Pinto, Diretor do 

Departamento Estadual de Defesa Civil, indica o Sr. 1º Ten PM Marcelo Kamada para compor o 

quadro de membro do CBH-RB como Titular, em substituição ao Capitão Kasai; Ofício SEMA 

70/2011, de 14/03/2011, no qual o Sr. Gustavo Soares Leão, Diretor da Secretaria de Meio 

Ambiente de Ibiúna e o Sr. Joel Fais,  Secretário Municipal do Meio Ambiente do município de 

Ibiúna solicitam a inclusão do município da Estância Turística de Ibiúna neste Comitê. Em relação 

a esta última comunicação, o Secretário informou que o assunto será avaliado pela Câmara Técnica 

de Planejamento e Gerenciamento e será encaminhado para apreciação na próxima assembléia. O 

Secretário solicitou que a Sra. Marta Negrão fizesse os informes referentes ao Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, ao Diálogo Interbacias de Educação Ambiental, ao Concurso de Redação e ao 

Gerenciamento Costeiro. Abordando o Plano Estadual de Recursos Hídricos, a Sra. Marta colocou 

que foi realizada uma reunião de trabalho em Itu organizada pela CRHi, na qual foi divulgado o 

cronograma de trabalho para a realização do plano, sendo uma etapa de revisão das fichas de metas 

dos CBHs elaboradas o ano  passado, as quais serão encaminhadas ainda esta semana aos membros 

deste comitê para contribuições. A Sra. Marta ainda informou que haverá uma oficina regional a ser 

realizada em data a ser definida, listando os temas de pauta sugeridos por este CBH para a mesma, e 

comunicando que a referida oficina está aberta à participação de todos. A Sra. Marta informou 

sobre o evento Diálogo Interbacias de Educação Ambiental, explanando sobre o histórico e a 

participação dos CBHs no mesmo, e colocando que este CBH tem participado de reuniões para a 

organização do mesmo, convidando os membros para a próxima reunião, a ser realizada no dia 16 

de junho. A Sra. Marta prosseguiu com o informe sobre o evento de Premiação do Concurso de 



                 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul 
Rua Félix Aby-Azar, 442 – Centro – CEP: 11900-000 – REGISTRO/SP 

Tel. (13) 3821-3244 – Fax. (13) 3821-4730 – E-mail: comiterb@gmail.com 

 2 

Redação, realizado no último dia 07 pelo CBH, ressaltando o tema e o processo pedagógico 

envolvido, os nomes dos vencedores, os municípios envolvidos, e agradeceu aos patrocinadores, e à 

parceria das diretorias de ensino de Registro e de Miracatu e da Escola Koki Kitajima. A Sra. Marta 

comentou o êxito da atividade bem como de toda a Semana do Meio Ambiente realizada por este 

comitê, agradecendo as parcerias consolidadas durante a execução do evento. Em seguida, a Sra. 

Marta informou sobre a convocação realizada pelo CBH-RB para credenciamento da Sociedade 

Civil para participação do processo eleitoral para o Gerenciamento Costeiro, setor Vale do Ribeira, 

indicando a data de 27 de junho como prazo máximo para o credenciamento e que as eleições 

ocorrerão em 02 de julho. Seguindo com os informes, o Secretário solicitou ao Sr. Irineu Takeshita 

de Oliveira, do DAEE, que comentasse sobre a Cobrança pelo Uso da água. O Sr. Irineu informou 

que no dia 19/04 o Conselho Estadual de Recursos Hídricos referendou a deliberação do CBH-RB 

que aprova a proposta para implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos bem como 

aprovou o Estudo de Fundamentação para a Cobrança.  O Sr. Irineu comentou que os documentos 

não tinham sido aprovados pela Câmara Técnica de Cobrança, e que o principal ponto em discussão 

foi o índice “X13” que qualifica o valor da cobrança referente à transposição. O engenheiro 

destacou a intervenção oportuna do Décio na reunião, agradeceu aos participantes que foram 

acompanhar em comitiva a reunião em São Paulo e à Unesp pela cessão do transporte. O Secretário 

complementou, colocando que o Sr. Irineu fez uma brilhante exposição da reunião, em defesa dos 

índices indicados por este CBH e que foi aplaudido por todos. O Secretário relatou que foi uma 

vitória sobretudo da autonomia dos comitês, que tiveram suas decisões respeitadas pelo CRH. O 

Secretário ainda informou sobre a reunião para apresentação do resultado da pesquisa sobre o Valo 

Grande, objeto do projeto intitulado "Sistematização de Base de Dados Ambientais do Complexo 

Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia Visando Subsidiar a Regra Operativa da Barragem do Valo 

Grande (Iguape)" , referente ao contrato FEHIDRO 223/2009, indicando que o relatório encontra-se 

disponível no site do SIGRH. O Presidente seguiu desta forma ao ítem 3 da pauta, leitura e 

aprovação da ata da 66ª 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, Projeto “Prospecção de áreas 

suscetíveis à erosão e ao deslizamento em APPs sobre influência da Sub-bacia do Rio Ribeira 

de Iguape”, apresentação do Prof. Reginaldo Barboza da Silva, da UNESP Registro. O Prof. 

Reginaldo agradeceu o convite e realizou e exposição, respondendo ao final as dúvidas dos 

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

Deliberação CBH-RB/141/11, que trata da transferência de recursos de investimento do 

FEHIDRO para o CBH-MP, solicitando ao Sr. Ney que fizesse a exposição, após a qual, a 

deliberação foi aprovada por unanimidade. O Presidente seguiu ao ítem 6 da pauta, Apresentação, 

discussão e votação da Deliberação CBH-RB/142/11, que trata da indicação de 

empreendimentos classificados pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento para 

obtenção de financiamento do FEHIDRO/ 2011, convidando o Sr. Gilson Nashiro, do DAEE, 

para realizar a explanação. O Sr. Gilson apresenta o histórico do processo, explicando que a 

novidade este ano foi a inclusão da apresentação do projeto pelos proponentes, que facilitou a 

análise pela CT-PG. O Presidente abre a discussão para considerações, e a Sra. Ivy Wiens pede a 

palavra, comentando que houve uma grande melhora no processo, mas ainda precisamos avançar 

em relação aos processos de demanda induzida. Houveram questionamentos por parte de alguns 

membros em relação a projetos de demanda induzida, devido ao fato de que estão previstos 

compras de equipamentos que podem ser utilizados depois por um período maior que o projeto. Foi 

questionada também a prioridade dada a projeto de análise de fertilizantes, bem como o grande 

número de projetos de poços apresentados. O Sr. Sérgio Benez, da Unesp, dá explicações sobre a 

importância da análise do adubo, justifica o uso de material topográfico, de veículos e outros 

equipamentos, e coloca que os equipamentos comporão o laboratório da Universidade. Após o 

debate, o Presidente coloca em votação a deliberação, que é aprovada, com 4 abstenções. A seguir, 
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o Presidente passa ao ítem 7 da pauta, Informes gerais, passando a palavra para a Sra. Quischiline 

Horiy, da prefeitura de Ibiúna, que coloca que o interesse da Ibiúna em participar deste CBH é para 

fortalecer parceria para obtenção de conquistas, explanando que o município tem um quarto da água 

descendo para a UGRHI 11, que tem programa de PSA, e que há a também a instalação do Sistema 

Produtor São Lourenço. O Presidente passa a palavra à Sra. Ivy Wiens, do ISA,  que divulga o 

Plano Diretor de Matas Ciliares, convidando a todos para participar da oficina do Alto Vale no dia 

15/06. A Sra. Ivy comenta que o comitê precisa dar uma atenção especial ao Alto Vale, criando 

estratégias para aumentar a participação desta região neste colegiado. A Sra. Ivy comenta que o ISA 

está em contato com o Idesc, que no momento está elaborando o Plano Diretor de Educação 

Ambiental, para articular os dois projetos visando a otimização dos resultados da implementação 

dessas iniciativas. O Sr. José Carlos de Alencar Jr, do IDESC, complementou a fala da Sra. Ivy, 

colocando que após um ano de intervalo, o projeto está sendo retomado, agora na fase de 

elaboração de um pré-plano e que está previsto para agosto a um seminário.  Por fim, a palavra é 

cedida à Sra. Isadora Parada, da CPLA, que reforça o convite da SMA para cadastramento da 

sociedade civil para o gerenciamento costeiro, destacando a importância da participação do 

segmento no processo, e também do processo como um todo. O Presidente, verificando não haver 

mais informes referentes ao ítem 8 da pauta, solicitou ao Sr. Arlei, Vice-Presidente, que procedesse 

ao último ítem da pauta, encerramento, que deu por encerrada a presente assembléia, que contou 

com a participação de 28 membros, sendo 13 representantes do Estado, 09 dos municípios e 06 da 

sociedade civil, 7 suplentes, e também de 19 convidados e outros participantes, num total de 54 

pessoas. 


