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ATA DA 79ª ASSEMBLEIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL – CBH-RB, de 12/12/2014. 

Em doze de dezembro de dois mil e quatorze, no salão da Associação dos Rotarianos de Registro, localizado 

na Av. José Antonio de Campos, 450, centro, em Registro, realizou-se a 79ª Assembleia Pública Ordinária 

do CBH-RB, com a seguinte ordem do dia: 1) Abertura, 2) Informes Gerais da Secretária Executiva; 3) 

Leitura e aprovação da ata da 78ª Assembleia Pública Ordinária, de 27/06/2014; 4) Informes sobre o “XII 

Dialogo Interbacias de Educação Ambiental e Recursos Hídricos”; 5) Informes sobre o “XVI Encontro 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas”; 6) Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-

RB que trata do “Relatório de Situação dos Recursos Hídricos/2014 da UGRHI 11 – data base 2013”; 7) 

Informes sobre o processo de desenvolvimento do Plano de Bacia 2016/2027; 8) Informes Gerais; 9) 

Encerramento. A mesa de trabalho foi composta pelos senhores Sileno Fogaça e Ney Akemaru Ikeda, 

respectivamente vice-presidente e secretário executivo do CBH-RB, e Nelson Bazilio da Silva, 

representando o prefeito anfitrião Gilson Wagner Fantin. Iniciando os trabalhos, item 1 da pauta 

(abertura),  o sr. Sileno Fogaça, vice-presidente, agradeceu a presença de todos, fez a leitura da Ordem do 

Dia e justificou que presidirá a reunião até a chegada do presidente, sr. Décio José Ventura, que teve de se 

atrasar devido a compromisso inesperado, e passou a palavra ao sr. Nelson Bazilio da Silva, que agradeceu a 

presença de todos e desejou uma boa reunião. Já no item 2 da pauta (Informes Gerais da Secretária 

Executiva), o vice-presidente passou a palavra ao secretário, que citou o envio antecipado, via Correios, aos 

senhores membros, do edital de convocação e da ata da 78ª Assembleia Pública Ordinária, e posteriormente 

por via eletrônica o edital de convocação, a ata da 79ª Assembleia Pública Ordinária, a minuta do Relatório 

de Situação de Recursos Hídricos/2014, a Deliberação Ad-Referendum CBH-RB 184/14, a minuta da 

Deliberação CBH-RB 185/14 e a Deliberação Ad-Referendum CBH-RB 186/14. E, na sequência, enumerou 

os documentos recebidos, a saber: 1) E-mail recebido no dia 15/09/14 do sr. Lener do Nascimento Ribeiro, 

solicitando informações referentes à transposição das águas do Alto rio Juquiá para a Bacia do Alto Tiete; 2) 

Expediente de 27/11/14 da CETESB encaminhando documentos (EIA/RIMA) do Processo nº321/2014, de 

licenciamento ambiental para ampliação de atividade de extração de granito, sob responsabilidade da 

Votorantim Cimentos S/A, no município de Itapecerica da Serra, solicitando analise e manifestação no prazo 

de 60 dias; 3) Edital de Adiamento de Audiências Públicas – “ZEE do Setor Costeiro Vale do Ribeira”, no 

qual o Conselho Estadual do Meio Ambiente, usando de sua competência legal, comunica que as três 

audiências públicas convocadas para os dias 02, 03 e 04/12/14 ficam adiadas para março de 2015, com datas 

a serem divulgadas oportunamente; 4) Oficio nº313/2014, da Câmara Municipal de Juquitiba, datado de 

12/12/2014, convidando para a Audiência Pública sobre “Represa Cachoeira do França” no dia 18/12/2014. 

O sr. secretário deu informes também sobre a participação deste comitê em reuniões externas e eventos, 

quais sejam: 1) 35ª reunião do conselho Gestor da APA Marinha do Litoral Sul – ARIE do Guará em 

08/08/14, em Cananéia; 2) XII Dialogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos realizado 

no período de 01 a 04/09/14, em São Pedro/SP; 3) 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor da APA 

Marinha do Litoral Sul – ARIE do Guará em 05/09/14, em Cananéia; 4) Reunião Extraordinária do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CRH) no dia 09/09/14, em S. Paulo; 5) Reunião da Coordenadoria de 

Recursos Hídricos (CRHi) com secretários executivos dos Comitês de Bacias, realizada em 10/09/14, em S. 

Paulo; 6) Reunião da CRHi realizada em S. Paulo, no dia 30/09/14; 7) Participação no XVIII Congresso 

Brasileiro de Águas Subterrâneas e do XIX Encontro Nacional de perfuradores de poços realizado pela 

Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS), no período de 14 a 17/10/14, em Belo Horizonte/MG; 

8) Participação no Encontro Nacional de CBHs realizado em Maceió/AL, no período de 23 a 28/11/14; 9) 

36ª Reunião do Conselho Gestor da APA Marinha e Litoral Sul-ARIE do Guará, em 24/10/14, em Cananéia; 

10) Participação na Oficina Regional de Redução de Riscos, promovida pela Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil, realizado em Cananéia no dia 14/11/14; 11) Participação na Reunião da Câmara Técnica da 

Cobrança pelo Uso da Água (CT-COB), do CRH, no dia 18/11/14, em S. Paulo; 12) Participação no encontro 

de CBHs Litorâneos, realizado em Bertioga no dia 18/11/14; 13) Reunião do CRH no dia 09/12/14, em São 

Paulo; 14) Reunião da CT-COB (CRH) no dia 09/12/14, em S. Paulo. Em seguida, o sr. vice-presidente 

anunciou o item 3 da pauta (Leitura e Aprovação da ata da 78ª Assembleia Pública Ordinária, de 

27/06/2014) e submeteu a ata às considerações do plenário, que a aprovou por unanimidade, com dispensa de 

leitura. Dando prosseguimento, o sr. vice-presidente anunciou o item 4 da pauta (Informes sobre o “XIII 
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Diálogo Interbacias de Educação Ambiental e Recursos Hídricos”, realizado no período de 01 a 04 de 

setembro, em São Pedro/SP) e passou a palavra ao sr. secretario, que relatou a participação de 11 membros 

deste comitê durante o Dialogo, que teve como tema “Água e Energia”, que contou com a participação de 20 

comitês do Estado de São Paulo, onde ocorreram varias atividades como concurso de fotografia, mini cursos, 

entre outros. Informou que anteriormente ao Diálogo foram realizadas 04 reuniões para a elaboração e 

produção da revista que foi distribuída durante o encontro, e que na revista consta a matéria “O desafio da 

escassez de água” do nosso Comitê. No item 05 da pauta (Informes sobre o “XVI Encontro Nacional de 

Comitês de Bacias Hidrográficas” realizado no período de 23 a 28 de novembro em Maceió/AL), o sr. 

secretário relatou sobre o evento, que teve como tema principal “O Comitê da Bacia Hidrográfica como 

Articulador político das Águas”, informando que houve a participação de 132 comitês do Brasil e que foram 

realizadas 02 conferencias (sobre “Financiamento e sustentabilidade dos CBHs no Brasil” e “A cobrança 

pelo uso dos Recursos hídricos”), 06 minicursos e uma assembleia geral no final do evento. E concluiu 

informando que em 2015 o evento deve ocorrer no Estado de Goiás. Passando ao Item 6 da pauta  

(Apresentação, discussão e votação da Deliberação CBH-RB que trata do “Relatório de Situação dos 

Recursos Hídricos/2014 da UGRHI 11- data base 2013”), O sr. vice-presidente convidou a Sra. Jociani 

Debeni Festa, da CRHi, que apresentou detalhadamente o relatório de situação e informou que dentre as 

alternativas de elaboração do documento na versão resumida ou completa oferecidas pela CRHi, optou-se 

pela primeira em razão do Relatório de 2013 ter sido elaborado na versão completa e a situação dos recursos 

hídricos da Bacia apresentar poucas modificações em relação aos anos anteriores. Citou a colaboração e a 

participação de todos da secretaria executiva, câmaras técnicas, grupos técnicos e outros colaboradores, 

como os técnicos da CETESB, DAEE, SABESP e CPLA. Na sequência, assumindo os trabalhos a partir 

deste momento, o sr. presidente, Décio José Ventura, convidou o sr. Gilson Nashiro, do DAEE, que fez a 

apresentação da minuta da Deliberação CBH-RB185/14, por meio da qual o plenário aprovou o Relatório de 

Situação/2014 por unanimidade. Prosseguindo, o sr. Presidente, explicando a necessidade de votação de dois 

documentos não previstos na pauta devido as demandas terem surgido após a expedição do edital de 

convocação, solicitou ao sr. Gilson a apresentação da Deliberação Ad-Referendum CBH-RB 184/14, que 

trata da aprovação à alteração de valores do projeto “Execução de Instalação e fornecimento de unidade 

sanitária individual”, da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu. O sr. Gilson explicou que a alteração 

decorre da necessidade de se prever 2% de contrapartida exigida pelo Agente Técnico CETESB. O sr. 

presidente submeteu o documento às considerações do plenário e este o referendou por unanimidade. 

Prosseguindo, o sr. Gilson apresentou a Deliberação Ad-Referendum CBH-RB 186/14, que aprova a 

alteração no projeto ”Sistema de Informações, Relatório de Situação da UGRHI-11, de 2014 (ano base 

2013)”, da Associação dos Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista (AMAVALES), e 

fez um breve relato explicando a alteração no titulo do projeto, por não haver necessidade de realização dos 

trabalhos do Relatório de Situação, passando então a denominar-se “Sistema de Informações Geográficas em 

plataforma livre no SIG-RB-WEB e montagem de SIG-Indicadores de 2008 a 2014”, com decorrente 

alteração nos valores. O sr. presidente submeteu o documento às considerações do plenário e, não havendo 

discussão, coloca em votação e é referendado por unanimidade. Passando para o item 07 da pauta 

(informes sobre o processo de desenvolvimento do Plano de Bacia 2016-2027), o sr. presidente passa a 

palavra ao sr. secretario, e este informou que com a contratação do projeto em julho/14, tendo como 

tomadora a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (FUNDAG), em agosto foi definido um planejamento 

dos trabalhos, dividindo as partes do Plano de Bacia basicamente em: 1) diagnóstico, 2) Prognóstico; e 3) 

Plano de ação, a ser definido com ampla discussão com a coletividade. O sr. Secretario exibiu um 

cronograma de atividades e pediu a contribuição de todos junto aos grupos técnicos e às câmaras técnicas. O 

sr. presidente passou para o item 08 da pauta (Informes Gerais), convidando a sra. Isadora Parada, da 

CPLA, para explicar que as audiências públicas do gerenciamento Costeiro do Setor do Vale do Ribeira, que 

estavam previstas para os dias 02, 03 e 04/12, foram adiadas a pedido dos Consórcio de Desenvolvimento 

Intermunicipal do Vale do Ribeira (CODIVAR), sendo deferido pelo secretário do Meio Ambiente. Informou 

que todo o material pertinente continua disponível para consulta e que as novas audiências devem ocorrer em 

março/2015, com data a ser definida. A sra. Isadora agradeceu a colaboração de todos e desejou boas festas. 

O sr. presidente passou a palavra ao sr. Irineu Takeshita de Oliveira, do DAEE, que relatou sobre os últimos 

acontecimentos com relação ao processo da Cobrança pelo uso da água na UGRHI 11, detalhou em planilha 

as metas estabelecidas e alcançadas, esclareceu que está para ser definida uma deliberação para a revisão da 
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cobrança por alguns comitês com Cobrança em vigência há mais de 02 anos. E informou que, preocupado 

com o norteamento de como fazer essa revisão, o CRH determinou que a Câmara Técnica da cobrança (CT-

COB) analise qual a normatização a ser seguida, pois ela será a diretriz para todos os demais comitês. Para 

isso, informou que será realizado um fórum digital com os membros das câmaras técnicas do CRH e 

representantes dos comitês de Bacias, com a participação de toda a sociedade civil. Será aberto um site 

denominado revisaodacobranca.libreforum.com, acessível no primeiro momento, durante o mês de 

dezembro, somente para os membros do grupo técnico da cobrança para fins de teste, e em janeiro de 2015 

será aberto a todos os membros dos comitês de bacias, que deverão se cadastrar, e, a partir de fevereiro e 

março de 2015, será aberto a todos que queiram contribuir com esta deliberação. Na sequência, o sr. 

presidente passou a palavra ao Prefeito José Candido Macedo Filho, de Jacupiranga, que informa a todos a 

composição da nova diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONSAÚDE), tendo sido eleitos para 

presidente o Sr. Marco Aurélio Gomes dos Santos, prefeito de Itanhaém, e para vice-presidente o sr. Rafael 

Rodrigues de Camargo, prefeito de Itaóca, e a do CODIVAR, para presidente o sr. Luiz Henrique Koga, 

prefeito de Cajati, e para vice-presidente o sr. Araldo Todesco, prefeito de Tapiraí. O sr. presidente, em 

continuidade, passa a palavra ao secretario, que comunicou os próximos eventos do CBH-RB: 1) Definição 

dos critérios para habilitação aos recursos do FEHIDRO/2015; 2) Análise do Processo 321/2014: 

Licenciamento Ambiental do projeto de ampliação da extração de granito da Votorantim S/A, da unidade de 

Itapecerica da Serra, com prazo até 27 de janeiro; 3) Plano de Bacia 2016-2027 e 4) eleição da mesa diretora 

(presidente e secretário executivo para a gestão 2015-2017), e concluiu pedindo a todos a participação e 

colaboração nos trabalhos previstos para 2015. O sr. presidente anunciou o item 09 da pauta 

(Encerramento) e passou a palavra ao sr. secretário, que agradeceu principalmente a colaboração de todos 

os membros do comitê, dos funcionários do DAEE, da sra. Jociane, da CRHi, a todos os participantes das 

câmaras e grupos técnicos, e solicitou o mesmo empenho no próximo ano, desejando a todos boas festas. O 

sr. presidente agradeceu a presença de todos, desejou boas festas e deu por encerrada a presente assembleia, 

que contou com a presença de 29 membros, sendo 11 representantes do Estado, 11 dos Municípios e 7 da 

Sociedade Civil Organizada em condições de manifestar o voto, entre os quais 23 são Titulares e 10 

suplentes, que somados aos 14 convidados totalizam 47 participantes. 


