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ATA DA 55
a
 ASSEMBLÉIA PÚBLICA ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB, de 12/04/2008. 

 

No dia doze de abril de dois mil e oito, na sala de eventos do Registro Base Ball Club - RBBC, 

localizado na Av. Pref. Jonas Banks Leite, 827 – Centro – Registro, realizou-se a 55
a
 

Assembléia Pública Ordinária do CBH-RB, com a seguinte Ordem do Dia: 1) Abertura; 2) 

Informes gerais da Secretaria Executiva; 3) Leitura e aprovação da ata da 54ª Assembléia 

Ordinária, de 07/03/08; 4) Deliberação de moção de gestões junto às instituições para 

disponibilização de dados hidrometeorológicos para o Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 5) Deliberação de moção ao IBAMA visando mitigar os impactos sócio-econômicos e 

ambientais decorrentes da proibição de visitação às cavernas; 6) Apresentação, discussão e 

deliberação de projetos de habilitação aos recursos do FEHIDRO/2008, pontuados e 

classificados pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento – CT-PG, na reunião de 

04/04/08; 7) Eleição do vice-presidente e composição do quadro de membros do segmento da 

sociedade civil organizada, para o biênio 2008-2009; 8) Informes gerais; 9) Encerramento. A 

Mesa de trabalhos foi integrada pelo Sr. Ronaldo José Ribeiro, Vice-Presidente no exercício da 

presidência neste ato devido ao afastamento formalizado no dia 04/04/08 pelo então 

Presidente, Sr. Geraldo Carlos Carneiro Filho, Prefeito Municipal de Cananéia, e pelos 

Senhores Ney Akemaru Ikeda, Secretário Executivo do CBH-RB, Maria Elisabeth Negrão Silva, 

Prefeita de Iguape e neste ato representando os pares do seu segmento, e Sr. Edison Luiz de 

Almeida, representando o Sr. Clóvis Vieira Mendes, Prefeito de Registro. Iniciando os 

trabalhos, item 1 da pauta (Abertura), o Sr. Presidente em exercício, doravante denominado 

simplesmente Presidente, cumprimentou a todos e procedeu a abertura, convidando o Sr. 

Edison, que manifestou os cumprimentos e desejou boas-vindas na condição de anfitrião, 

seguido da Sra. Elisabeth, que também cumprimentou a todos e agradeceu pelo convite. Na 

seqüência, o Sr. Presidente informou o quorum, leu a Ordem do Dia e anunciou o item 2 da 

Pauta (“Informes Gerais da Secretaria Executiva”), sobre o qual o Sr. Secretário Executivo, 

doravante denominado simplesmente Secretário, relacionou os documentos remetidos 

antecipadamente via Correios (Edital de convocação desta assembléia, ata da 54ª assembléia 

ordinária, minutas das Moções CBH-RB/23/08 e 24/08, e das Deliberações CBH-RB/107/08 e 

108/08, e dos quadros de projetos FEHIDRO/2008), citou os documentos disponibilizados na 

recepção (Pauta desta assembléia e Agenda das Consultas Públicas para o Plano de Bacia) e 

comunicou os expedientes protocolados na Secretaria Executiva desde a última Assembléia 

até a presente data, deixando os materiais disponíveis aos interessados para consulta. 

Passando para o item 3 da pauta (Leitura e aprovação da ata da 54ª Assembléia 

Ordinária, de 07/03/08”), o Sr. Presidente submeteu a ata às considerações do plenário, que a 

aprovou por unanimidade, com dispensa de leitura. Na seqüência, o Sr. Secretário falou do 

processo de discussão que objetivou a definição de indicadores para determinação dos 

critérios de rateio de recursos do FEHIDRO, expondo o quadro de índices aprovados pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH, na reunião extraordinária de 08/04, 

destacando que o peso maior atribuído ao indicador que considera o maior percentual da área 

de preservação e conservação ambiental foi preponderante para o aumento significativo de 

verba (de 2,79% para 5,82% do total disponibilizado a todos os Comitês) destinada à Bacia do 

Ribeira de Iguape e Litoral Sul a partir de 2009. A participação do prefeito Antonio Marcio 

Ragni, de Ilha Comprida e membro do CRH, dos prefeitos Geraldo Carlos Carneiro Filho, de 

Cananéia, Eulálio Polaco Ilek, de Pedro de Toledo, e Marino de Lima, de Cajatí, dos 

professores do Campus Experimental da UNESP de Registro, liderado pelo Prof. Sérgio Hugo 

Benez, juntamente com diversos representantes do Comitê, foi considerada importante para a 

manutenção dos critérios previamente discutidos e definidos em reuniões de técnicos de todos 
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os Comitês, e para a aprovação do plenário coordenado pelo Presidente do CRH, o Secretário 

do Meio Ambiente, Sr. Xico Graziano. A informação sobre a mobilização foi ratificada pelo Prof. 

Arlei Benedito Macedo, do Instituto de Geociências da USP, que participou ativamente das 

citadas reuniões técnicas, o qual ressaltou a responsabilidade de demonstrar que temos 

competência para aplicar bem os recursos, bem como a importância da participação de todos 

das discussões para definição do programa de ações do Plano de Bacia. E, respondendo à 

indagação do Sr. Morrow Gaines Campbell, III, do Vitae Civilis, quanto à representatividade do 

Comitê no CRH, o Sr. Secretário informou que o Prefeito Marcio Ragni é membro desse 

Colegiado. Passando para o item 4 da pauta (Deliberação de moção para disponibilização 

de dados hidrometeorológicos), o Sr. Presidente leu a minuta da Moção CBH-RB/23/08, que 

foi redigida por proposta do Sr. Antonio Eduardo Sodrzeiesk, da Associação Serrana 

Ambientalista – ASA, e sobre a qual Prof. Arlei falou das diversidades dos sistemas de 

informações nos vários Comitês e daí a importância da integração dos mesmos, que deverá 

ocorrer sob a coordenação da Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRHi, considerando, 

portanto, que a moção vai de encontro à essa iniciativa. Sobre o texto da moção, o Sr. Gaines 

indicou a inclusão de um “considerando” destacando a importância dos dados e informações 

para os planos diretores municipais, bem como para a elaboração da lei específica e para 

delimitação da área de recuperação dos mananciais (APRM). Assim, colocada em votação 

pelo Sr. Presidente, a minuta da Moção CBH-RB/23/08 foi aprovada por unanimidade, com a 

inclusão da proposta do Sr. Gaines. Passando para o item 5 da pauta (Deliberação de 

moção que trata dos impactos da proibição de visitação às cavernas), o Sr. Presidente leu 

a minuta da Moção CBH-RB/24/08, que foi redigida atendendo à proposição do Sr. Nilto 

Ignácio Tatto, do Instituto Socioambiental – ISA. O texto sofreu diversas propostas de alteração 

no que tange à forma de redação dos “considerandos” quando se referia a indicadores de 

desenvolvimento da Região (Sr. Ronaldo Ribeiro), ao agravamento da prática de extrativismo 

ilegal (Srs. Nilto Tatto, Marcio Ragni e Gaines), ou ainda quanto à abordagem pouco incisiva, 

muito “light”, sobre a questão (Sr. Roberto Fouto, da CUT V. Ribeira), além da proposta de 

destacar a necessidade de capacitação de monitores (Sr. Amauri Guatura, da Prefeitura de 

Pariquera-Açu), enfim. Em face da discussão, o Sr. Presidente solicitou entendimentos entre 

os que apresentaram sugestões para elaboração de redação alternativa, mas o Sr. Nilto 

antecipou e propôs novo texto, e, assim, feitas as adequações, a minuta da Moção CBH-

RB/24/08 foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. Já com relação ao item 6 da 

pauta (projetos FEHIDRO/2008), o Sr. Secretário apresentou uma síntese do processo de 

habilitação até resultar na minuta da Deliberação CBH-RB/108/08. Explicou a classificação que 

resultou em dois quadros distintos, sendo um de demandas induzidas e outro de espontâneas, 

lembrando que os proponentes do primeiro quadro participam como parceiros colaboradores 

do Comitê. Dentre os participantes das propostas espontâneas, destacou a da Prefeitura de 

Juquitiba para explicar que a sua documentação foi protocolada fora do prazo e por isso 

retirado do processo no primeiro momento, mas que foi reconsiderada posteriormente em 

razão da disponibilidade de saldo após atender a todas as demais demandas e, sobretudo, por 

apresentar o propósito de captação e aproveitamento de água pluvial para abastecimento de 

escola em bairro rural com pouca disponibilidade hídrica, prática essa que vai de encontro à 

filosofia de uso racional dos recursos hídricos. Esclareceu também que na sua versão original 

a Prefeitura propunha a implantação do sistema alternativo de suplemento de abastecimento 

em 13 (treze) unidades escolares, mas foi demovido do seu propósito, pois o saldo era 

insuficiente para essa demanda e também porque os critérios vigentes não permitem 

investimento simultâneo em ações estruturais em locais diversos para o mesmo projeto. O 

Prof. Arlei acrescentou que, ao analisar a questão, os membros da Câmara Técnica 

consideraram que os recursos devem ser integralmente compromissados, desde que 
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destinado de forma responsável e em projetos de interesse coletivo e do Comitê, pois a 

disponibilidade de saldo no processo de habilitação não condiz com a mobilização e o 

empenho havidos com relação à disputa junto ao CRH para conquista de fatia maior de 

recursos, e que a iniciativa da Prefeitura de Juquitiba serve como incentivo à prática de reuso 

da água com o envolvimento de alunos da escola beneficiada. O Sr. Gaines apoiou a iniciativa 

e disse que foi a melhor proposta apresentada pela Prefeitura de Juquitiba e ressaltou a 

importância da prática do reuso. O Sr. Ulisses Nóbrega, do Sindicato dos Bancários, informou 

que existe situação similar na escola do Bairro Saibadela, no Município de Sete Barras, e 

devido à precariedade no abastecimento o caso motivou até o envolvimento do Ministério 

Público. Diante disso, sugeriu atenção e apoio do Comitê para outras iniciativas como a 

dispensada para Juquitiba, justificando que o abastecimento supletivo por poços profundos 

ainda é uma alternativa de elevado custo. O Sr. Secretário apresentou em seguida os quadros 

de projetos induzidos e espontâneos pré-qualificados pela Câmara Técnica de Planejamento e 

Gerenciamento – CT-PG, com a leitura dos respectivos objetos e valores. Feitas as exposições 

e esclarecimentos, o Sr. Presidente colocou em votação a minuta da Deliberação CBH-

RB/108/08, que tem como anexo os quadros apresentados, e o documento foi aprovado por 

unanimidade. E reportando ao aumento da quota de recursos para 2009, o Sr. Presidente 

enalteceu a importância de aplicar os recursos na sua totalidade, mas de forma adequada e 

responsável, e sugeriu que a oficina de capacitação para elaboração de projeto, tal como 

realizado neste ano, seja repetida em maior número para o próximo exercício. Passando para 

o item 7 da pauta (Eleição da sociedade civil organizada), o Sr. Presidente deu os informes 

do fórum do segmento da sociedade civil, realizado no dia 29/03, sugeriu a inclusão da súmula 

desse evento no acervo do Comitê, apresentou o quadro de composição de entidades bem 

como a indicação do Sr. Benedito Alves da Silva, da Equipe de Articulação e Assessoria às 

Comunidades Negras do Vale do Ribeira, para a vice-presidência do Comitê para a gestão 

2008-2009, definições estas que resultaram de entendimentos havidos no fórum. Esclareceu 

também que, embora definidas as entidades, os seus responsáveis devem encaminhar para a 

Secretaria Executiva a identificação e os dados para contato de seus representantes que 

atuarão doravante como membros do segmento da sociedade civil no Comitê. Submetida à 

apreciação do plenário, a nova composição e a indicação para vice-presidente para o biênio 

2008-2009 foram aprovadas por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente, fez o 

pronunciamento de sua despedida, agradecendo pelo apoio recebido e pela experiência 

adquirida durante o seu desempenho do cargo, e, referindo-se ao novo Vice-Presidente, citou 

o histórico de sua atuação e participação nas atividades públicas e convidou o Sr. Benedito, 

que cumprimentou e agradeceu pelo apoio e confiança de todos, e externou a satisfação pela 

oportunidade de participar da coordenação dos trabalhos do Comitê. Por sugestão do Sr. 

Gaines, o plenário manifestou com salva de palmas para o Sr. Ronaldo Ribeiro em 

reconhecimento e agradecimento pelos trabalhos prestados ao Comitê. O Sr. Secretário 

também agradeceu ao Sr. Ronaldo pela atuação, marcada pela intensa participação, atento a 

todas as questões, inclusive como técnico experiente e conhecedor da Região. E, dirigindo-se 

ao novo Vice-Presidente, parabenizou-o e disse que o seu longo histórico de participação o 

credencia a assumir o posto, e finalizou colocando a Secretaria Executiva à sua disposição. O 

Sr. Gaines, referindo-se à vacância da presidência, que em face de poucos prefeitos em 

condições de assumir o posto devido à possibilidade de serem candidatos à reeleição, sugeriu 

que o posto seja assumido pelo Vice-Presidente nesse período. O Prefeito Marcio Ragni, por 

sua vez, propôs que a questão seja resolvida após entendimentos com seus pares, não 

passível no momento, pois contava somente com a presença de cinco representantes 

municipais (Iguape, Ilha Comprida, Jacupiranga, Juquitiba e Registro), mesmo porque o 

afastamento do Prefeito de Cananéia, Sr. Geraldo Carlos Carneiro Filho, da presidência 
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ocorreu em 04/04 e o prazo para indicação do seu substituto finda em 03/05/08. Passando 

para o item 8 da pauta (Informes Gerais), o Prof. Arlei apresentou a agenda dos eventos da 

Consulta Pública para o Plano de Bacia, qual seja: lançamento no dia 19/04, em Registro, 

consultas regionais em Apiaí, 24/04, em Registro, 25/04, Miracatu, 26/04, e Juquitiba, 07/05, e 

final para “fechamento” novamente em Registro, no dia 09/5, e solicitou a todos a participação 

e o empenho na mobilização. E, respondendo ao Sr. Gaines, disse que o relatório do Plano 

está disponível no escritório de apoio junto à Secretaria Executiva, e também acessível no site 

http://geolig.igc.usp-br/geoproc. O Sr. Nilto sugeriu que as discussões com vistas à formulação 

de propostas para inclusão no Plano de Bacia sejam realizadas também em outras 

oportunidades e locais, mesmo fora dos eventos agendados. Na fase de “Encerramento”, 

verificando o cumprimento de todos os itens da pauta, o Sr. Vice-Presidente agradeceu a 

todos e deu por encerrada a presente assembléia, que contou com a participação de 25 

membros e 27 convidados, compondo o plenário de 52 pessoas. 
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