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Superintendência Estadual em São Paulo 
PORTARIA N9 4, DE 23 DE OUTUBRO DE 1998 

A SUPEIUNTllNDENTE DO INSTITUTO BRASILECRO DO MEIO AMBrJ~NTE E OOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/SP, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
pela Portaria n• 1550/37-P, e pela Portaria n• 1811, de 07 de novembro de 1994, 
combinada com os Artigos 68, inciso V e 87 da Portaria n· 445/GM/MINT!iR, de 16 de 
agosto de 1989; 

Considerando que a Constituição Federal preceitua que todos tem direito ao 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder Executivo e a Coletividade de defendê-lo e 
pr~serv-ã-lc para as presentes e futuras gerações; 

Considerando que a fauna aquática e a flora são bens de domínio público e 
ao IBAMA incumbe a sua proteção, administração e fiscalização, dispondo de poder 
paTa restringir seu uso e gozo; · 

Considerando a importãncia das novas atividades da JBAMA, na Retorma 
Institucional em curso e para uma boa adminlstração dos reéursos: Rios, Lagoas 
Marginais e Matas Auxiliares do Estado de São Paulo; 

Considerando ainda que os Rios, Lagoas Marginais e Matas Auxiliares, devem 
ser caracterizadas coma um sistema de proteção permanente, com vista a p0S$ibilítar 
a conservacão dos ambientes; 

Considerando que se entende por Rios da União: Os Lagos, Rios e quaisquer 
correntes de água situada em terrenos de seu domf nd o, ou que banhem mais de urn. 
Estado, sirvam de limites com outros Países, ou se estendam a território estrangeiro 
ou dele provenham bem como os terrenos marginais e as praias fluviais e, também os 
que se encontram na faixa de fronteira conforme o disposta, respectivamente, nos 
itens lI, IV e XI (parãgrafo 2º) do .!\rt. 20 da Constituição Federal do Brasil;resol 
ve: 

Art. 1 & • Criar a Câmara Técnica para as Bacias Hidrográficas dos Rios 
Paranapanema, Rio Grande. Rio Tietê, Rjo Ribeira de Iguape e Rio Paraíba do Sul, a 
câmara será composta pêlos representantes.dos Escritório Regionais abaixa: 

I - l 
II - 1 
III - 1 
IV - 1 
V - l 
VI - 1 
VII - 1 
VlII- 1 

(um) 
(um) 
(um) 
(um) 
(Um) 
(um) 
(um) 
(um) 

Repre~entante do Escritório Regional de Assis 
Representante do Escritório - Regional Barretos 
Representante do Escritório Regional de Bauru 
Representante do Escritório Regional de Iguape 
Representante do Escritório Regional de Lorena 
Representante do Escrit. Regional de Pres. Epitáfio 
Representante do Bscrit6rio Regional ~e Ribeirão Preto 
Representante do Centro de Peaquisa e Treinamento em 
Aquicultura - CEPTA. 

Art. 2g A Pzesídência da cãmarà Técnica será exercida pelo Representante do 
Escritório Regional de Bauru e tendo como substituto o Representante do Centro de 
Pesquisa e Treinamento em AqUicultura - CEPTA. 

Art. 3º A Presidência da Càmara Técnica será exercida durante 2 (dois) 
anos, podendo ser renovada pôr igual período. 

Art. 4& Esta Portaria entrará em vigor na data d~ sua publicação. 
Art. 5ª Revogam-se as disposições em contrário. 

NILDE LAG~ PINHEIRO 
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