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ATA DA 23ª ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA PÚBLICA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL-CBH-RB, DE 27/09/2011. 

 

No dia vinte e sete de setembro de dois mil e onze no salão da Associação dos Rotarianos de 

Registro, localizado à Rua José Antônio de Campo, 450 – Centro – Registro, realizou-se a 23ª 

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

Estado: Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE (Secretaria Estadual de Saneamento e 

Energia), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb (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), 

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA (Secretaria Estadual de Agricultura e 

Abastecimento), Diretoria Regional de Ensino de Registro (Secretaria da Educação), Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil; representantes dos municípios: Prefeitura Municipal de Cajati, Prefeitura 

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

Municipal de Pariquera-Açu, Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, Prefeitura Municipal da 

Estância Balneária de Ilha Comprida; representantes da sociedade civil: Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo - USP,  Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira, 

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

Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania do Vale do Ribeira (IDESC) e Instituto 

Ambiental VIDÁGUA. A presente reunião contou com a participação total de 23 membros, sendo 

13 representantes do Estado (7 titulares, 6 suplentes), 6 das prefeituras (4 titulares, 2 suplentes) e 6 

da sociedade civil (4 titulares, 2 suplentes), perfazendo um quorum de 23 votantes, sendo 11 do 

Estado, 6 dos Municípios e 6 da Sociedade Civil. Estiveram presentes também 11 convidados e 

outros participantes, num total de 34 pessoas. A 23ª Assembléia seguiu a seguinte Ordem do Dia: 1) 

Abertura, 2) Informes Gerais da Secretaria Executiva, 3) Leitura e aprovação da ata da 67ª 

Assembléia Ordinária, de 10/06/2011, 4) esclarecimentos sobre pedido da Prefeitura de Ibiúna de 

inclusão no quadro de membros do CBH-RB, 5) Apresentação, discussão e votação da nova 

deliberação do CBH-RB/145/11, referente ao parecer técnico nº. 02/2011 da Câmara Técnica de 

Planejamento e Gerenciamento - CT-PG, que tem como objetivo a análise e manifestação sobre o 

estudo e o relatório de impactos ambientais - EIA/RIMA do projeto Sistema Produtor São Lourenço 

da SABESP, 6) Informes sobre a participação do CBH-RB no IX Dialogo Interbacias de Educação 

Ambiental em Recursos Hídricos realizados em Barra Bonita, no período de 12 a 15/09/11, 7) 

Informes gerais 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. Arlei 

Benedito Macedo, Vice-presidente do CBH-RB e a Sra. Maria Emilia Botelho, Secretária Executiva 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Iniciando os trabalhos, no item 1 da pauta, 

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

Presidente, saudou a todos fazendo os devidos agradecimentos, verificando já haver quorum para as 

deliberações, leu a ordem do dia e em seguida passou a palavra ao senhor Arlei Benedito Macedo, 

que, na posição de vice-presidente do CBH-RB, agradeceu a presença de todos, comentando sua 

expectativa  para aprovar o parecer de sugestões do projeto de transposição de água da Bacia do 

Juquiá para a do Tietê, lembrando a todos sobre a reunião do dia vinte e nove de setembro do 

corrente ano referente a Defesa Civil e no dia cinco de outubro terá o Seminário de Águas com os 

temas relacionados a enchente e a qualidade de água. O Presidente passou a palavra a Sra. Maria 

Emilia Botelho que saudou a todos e agradeceu por compor a mesa e também lembrou que a 

CETESB através do seu Presidente Otavio Okano tem dado total apoio na participação no comitê da 

bacia. A Sra. Maria Emília ressaltou como Secretária Executiva do Alto Tietê que está na mesma 

fase de avaliação do EIA/RIMA do Sistema Produtor São Lourenço e aproveitou para apresentar o 

Sr. Marcos Paulo, assessor do secretário Bruno Covas, agora indicado como representante titular da 
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Secretaria do Meio Ambiente neste colegiado. Iniciando o item 2 da pauta, Informes Gerais da 

Secretaria Executiva, o Sr. Ney Akemaru Ikeda, doravante denominado simplesmente Secretário, 

informou que foram encaminhados aos membros, antecipadamente à esta reunião, pelo correio e por 

meio digital, o edital de convocação, a minuta da ata da 67
ª
 Assembléia Ordinária, realizada em dez 

de junho e a minuta da deliberação CBH 145/11, que trata da análise do EIA/RIMA do Sistema 

Produtor de São Lourenço. O Secretário informou que o comitê recebeu também correspondência 

da Secretaria do Meio Ambiente, do Sr. Secretário Bruno Covas, indicando para compor o quadro 

de membros do CBH-RB o Sr. Marcos Paulo de Oliveira Alves como titular e o Sr. Mauro Hadad  

Neire como suplente, em substituição a Sra. Jociani Debeni e a Sra. Ana Eliza Baccarin Leonardo; 

oficio do dia 31 de agosto, do IDESC, do Sr. Antônio Lara Rezende indicando o técnico José Carlos 

de Alencar Junior para compor o quadro de membros do CBH-RB em substituição do Sr. José 

Tiago de Souza; informe do dia 24 a 28 de outubro do corrente ano, do Encontro Nacional de 

Bacias (Encob) em São Luiz no Maranhão com o tema “Os Desafios dos Comitês de Bacia na 

Construção de Pactos pelas Águas”. Sobre o Encob o Secretário informou que foi encaminhado o 

convite aos membros da Sociedade Civil para participar do projeto da CRHi que disponibilizou 02 

vagas para o evento, sendo obtidas  somente duas respostas, as dos Srs. Sileno Fogaça e José Carlos 

de Alencar Junior, sendo elaborada e publicada no diário oficial a deliberação ad-referendum 

nº.144, que versa sobre o assunto e e que será debatida mais adiante nesta assembléia. O Secretário 

passou a palavra à Sra. Marta Organo Negrão para falar sobre o IX Diálogo Interbacias de 

Educação Ambiental em Recursos Hídricos. A Sra. Marta informou que o IX Diálogo foi realizado 

em Barra Bonita de 12 a 15 de setembro, e que este ano todos os comitês do Estado participaram da 

organização. A Sra. Marta informou que estiveram presentes 08 representantes deste CBH, e que 

foram apresentados 05 trabalhos na forma de pôsteres, lembrando que no ano passado foi 

apresentado apenas um trabalho da bacia. A Sra. Marta destacou o grande envolvimento e 

participação da Secretaria Estadual da Educação, a alta qualidade das palestras e atividades de 

grupos separados por CBH para traçar estratégias de fortalecimento da Educação Ambiental nos 

Comitês de Bacia, sendo que neste último item houve uma proposta do grupo da Bacia do Ribeira 

de Iguape e Litoral Sul de aumentar a participação da Secretaria da Educação nas ações deste CBH. 

A Sra. Marta também informou que houve uma reunião paralela no evento, entre as Câmaras 

Técnicas de Educação Ambiental dos CBHs, na qual foi colocado o desafio para o CBH-RB de 

criar a Câmara Técnica de Educação Ambiental até o final do ano, tendo em vista que somente 3 

CBHs não possuem esta estrutura. A Sra. Marta colocou que a criação da Câmara Técnica de 

Educação Ambiental no CBH-RB já vem sendo discutida em assembléia e câmaras técnicas, e que a 

proposta é de transformar o Conselho Gestor do Plano Diretor de Educação Ambiental na Câmara 

Técnica, dada às atribuições do Conselho na elaboração do Plano e da Câmara na execução do 

mesmo. O Secretário informou que essa pauta deve constar da próxima assembléia deste CBH. A 

seguir, o Secretário solicita à Sra. Marta para explanar sobre a II Expedição Cílios do Ribeira. A 

Sra. Marta esclareceu que o evento faz parte do projeto Cílios do Ribeira, e que ocorrerá de 16 a 22 

de outubro de 2011, partindo do quilombo Porto Velho, entre Itaóca e Iporanga, descendo o rio, e 

chegando à Iguape, sendo que haverá atividades educativas e de mobilização nas cidades e 

comunidades durante o percurso bem como a coleta de dados de caráter científico. A Sra. Marta 

indica que as instituições podem participar mediante parceria, podendo entrar em contato com a 

Sra. Ivy Wiens, do ISA. Em seguida, o Secretário passou a palavra ao Coordenador da Câmara 

Técnica de Saneamento Sr. Jiro Hiroi, que comunicou a todos sobre o 5º Seminário da Qualidade 

das Águas do Ribeira de Iguape que se realizará no dia 05 de outubro, no Anfiteatro do Centro de 

Educação e Cultura KKKK, solicitando a divulgação e a presença de todos. Encerrados os informes 

da Secretaria Executiva, o Presidente seguiu ao item 3 da pauta, Leitura e aprovação da ata da 

67ª Assembléia Pública Ordinária, de 10/06/11, submetendo a ata às considerações do plenário, 

que a aprovou por unanimidade, com dispensa de leitura. O Presidente prosseguiu para o item 4 da 
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pauta, esclarecimentos sobre pedido da Prefeitura de Ibiúna de inclusão no quadro de 

membros do CBH-RB,  passando a palavra ao Secretário para os esclarecimentos. O Secretário 

esclareceu que a prefeitura de Ibiúna está solicitando participação no quadro de membros do CBH-

RB em virtude de 47,49% de seu território estar localizado na UGRHI 11. O Secretário informou 

que o município tem respaldo legal, sendo que a lei 9034/94 artigo 7º parágrafo 2º diz: “Os 

Municípios cujo território compreende mais de uma bacia hidrográfica poderão participar dos 

comitês dessas diferentes bacias”. O Secretário ressaltou que para a inclusão de Ibiúna no quadro de 

membros o Estatuto do CBH-RB terá de ser alterado, e que isto deve ser pauta da próxima 

assembléia. O Presidente indicou que há mais um item da pauta a ser incluído, que tem por objeto a 

apreciação da deliberação ad-referendum nº.144, de 31/08/2011, que indica 02 (dois) representantes 

para participar do Projeto: “Desenvolvimento de Capacidades da Sociedade Civil: Ampliando a 

atuação nos Comitês de Bacias Hidrográficas”, colocando para votação da plenária a inclusão do 

item, que é aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou ao Secretário a explanação da 

deliberação, que colocou que foi feita ad-referendum em função de sua urgência, exibindo a mesma 

na tela para leitura de todos. Não havendo discussão, o Presidente colocou a deliberação em 

votação, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente prosseguiu para o item 5 da pauta,  

Apresentação, discussão e votação da nova deliberação do CBH-RB/145/11, referente ao 

parecer técnico Nº. 02/2011 da câmara técnica de planejamento e gerenciamento - CT-PG, 

que tem como objetivo a análise e manifestação sobre o estudo e o relatório de impactos 

ambientais - EIA/RIMA do projeto sistema produtor São Lourenço da SABESP, sendo que, 

atendendo à solicitação do Secretário, a Sra. Marta procedeu a leitura da deliberação e do parecer. 

Sr Paulo Silva pediu a palavra e fez as considerações referentes à prefeitura de Juquitiba. O 

Presidente indaga se as considerações estão contempladas no parecer, e o sr Paulo informa que sim. 

O Presidente coloca a deliberação para apreciação da plenária, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Não havendo informes, o Presidente anunciou o último item da pauta, encerramento, dando por 

encerrada a presente Assembléia às 11:30 horas. 

 


