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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-LN EM 2017 1 
24 de Março de 2017 2 

Ubatuba 3 
 4 
             Aos 24 dias do mês de março de 2017 realizou-se a Primeira Reunião Ordinária do Comitê de 5 
Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN), com a cerimônia de posse dos representantes da gestão 6 
2017-2019, no Ubatuba Iate Clube, região sul da cidade de Ubatuba. Participaram da reunião 70 7 
pessoas, tendo início por volta das 10h. Na ocasião, foram empossados representantes da sociedade civil 8 
organizada, assim como do Estado, dos quatros municípios do Litoral Norte, além da presidência do 9 
CBH-LN, vice-presidente, secretário executivo e secretário adjunto.  10 
 A plenária contou com a presença do prefeito de Ilhabela, Marcio Tenório, de Caraguatatuba, 11 
José Pereira de Aguilar Júnior, de Ubatuba, Délcio José Sato, além do vice-prefeito de São Sebastião, 12 
Amilton Pacheco, representando o prefeito Felipe Augusto desta cidade, que justificou a ausência devido 13 
à compromisso em Brasília, e do vice-prefeito de Ubatuba, Jurandir de Oliveira Veloso. 14 

Ainda como secretário-executivo do CBH-LN, Fábio Luciano Pincinato, cumprimentou os novos 15 
prefeitos da região, e frisou a realização desta plenária exatamente na semana do Dia Mundial da Água, 16 
comemorado em 22 de março. “Vivemos em um lugar privilegiado, com nascentes, mata exuberante e 17 
lindas praias, mas a qualidade de vida depende da água em qualidade e volume para abastecimento. 18 
Somos nós a discutir as questões da água, o que depende o futuro de nossa região. Precisamos buscar 19 
soluções para manter a qualidade de vida desta região. Contamos com os novos representantes e 20 
aqueles que já fazem parte destes trabalhos”, disse Fabio Luciano. E comparou: “O Comitê é o rio e nós 21 
a água que flui e se renova, deixando contribuições ao longo dos 20 anos deste colegiado”. 22 
Amilton Pacheco parabenizou o CBH-LN, evidenciando a importância desta região. „Cada município 23 
necessita deste comitê. “Estarmos engajados é nossa obrigação”, concluiu. Já o vice-prefeito Jurandir de 24 
Oliveira Veloso resumiu: “a água é a coisa mais importante para nós, por isto estamos aqui hoje”. 25 
Representando a Câmara de Ubatuba, Silvio Carlos de Oliveira Brandão, desejou sucesso à nova gestão 26 
do CBH-LN, lembrando que união fortalece a todos. Marcio Tenório citou a união dos jovens prefeitos 27 
para destacar a potencia do Litoral Norte, o turismo. “Este é um fórum importante para as quatro cidades, 28 
para o Brasil e para o mundo. Temos pela frente grande desafio que é cuidar deste recurso hídrico. Nos 29 
últimos anos vivemos uma crise muito difícil, Ilhabela tem mais de 360 cachoeiras e rios e faltou maior 30 
atenção a esta causa. Temos como desafios regularização fundiária, resolver o crescimento desordenado 31 
e ligações irregulares de água, é preciso educação ambiental”. Segundo o prefeito, Ilhabela vai investir 32 
mais de R$ 27 milhões em saneamento básico e demais questões hídricas. “Estamos juntos nesta 33 
caminhada em prol do Litoral Norte”. 34 
 O prefeito Aguilar Junior frisou satisfação em participar desta plenária, afirmando ser grande 35 
defensor da união dos prefeitos do Litoral Norte para fortalecer a proteção dos recursos hídricos, 36 
incluindo saneamento básico, principalmente em termos de esgoto, além da balneabilidade e do turismo. 37 
Também destacou a importância do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para auxiliar a 38 
gestão das cidades. Ele citou o recente drama que Caraguatatuba sofreu por conta de enchentes, 39 
deslizamentos e imóveis soterrados, o que demanda projetos de drenagens com recursos/Fehidro. “O 40 
CBH-LN é grande porta para buscarmos estes recursos”. 41 
 O prefeito Sato, de Ubatuba, enfatizou a necessidade de atenção sobre casos de enchentes no 42 
Litoral Norte, citando como essenciais iniciativas para regularização fundiária, despoluição de rios, entre 43 
outras ações. “É inadmissível que nossos rios estejam tão poluídos. Durante as fortes chuvas, vimos 44 
grande volume de sujeira nos rios causado pelo homem, precisamos de trabalho educacional para acabar 45 
com a poluição dos nossos rios, e isto é urgente, podemos começar esta grande batalha com os prefeitos 46 
unidos no Litoral Norte e as várias instituições representadas nesta área. Como disseram os prefeitos, 47 
estamos com muita vontade de agir”, afirmou Sato. “Os alagamentos de áreas são agravados por 48 
invasões de áreas, loteamentos clandestinos e sujeira nos rios. Prefeitos costumam ser considerados os 49 
grandes culpados por inundações, vamos estender esta responsabilidade a toda comunidade. Temos a 50 
nossa preciosidade: a água, mas a deixamos se perder. Podemos conseguir recursos pelo Fehidro e 51 
também pelo Ministério da Integração Nacional para projetos de prevenção neste sentido. Em abril deste 52 
ano, levaremos relato sobre os problemas relacionados às fortes chuvas em nossa cidade ao Ministro da 53 
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Integração (Helder Barbalho)”. Sato sugeriu que os demais prefeitos façam o mesmo. Sato também citou 54 
como urgência gestões para rever a suspensão da previsão de recursos do Fehidro, em razão do 55 
encerramento do cronograma de 2016. “Estamos em diálogo com o CBH-LN para revertemos esta 56 
situação porque não podíamos impedir esta problemática, já que assumimos a gestão em janeiro”. 57 
Segundo ele, tais recursos são importantes para obras menores. “Nós que estamos chegando agora no 58 
CBH-LN queremos deixar mais a frente algo concreto e realmente efetivo, é preciso colocar a mão na 59 
massa, fortalecer o Litoral Norte, com a determinação dos prefeitos e de cada um de nós”. 60 
 Paulo André, vice-presidente do CBH-LN, passou a conduzir os trabalhos da plenária, agradeceu 61 
pelo empenho da secretaria-executiva do comitê, uma vez que o dia-a-dia é muito árduo, o que justifica a 62 
união de esforços e comprometimento das prefeituras e sociedade civil. “São 20 anos de Comitê de 63 
Bacias, com muitos resultados. São cerca de R$ 15 milhões investidos em saneamento, aporte que saiu 64 
por intermédio deste Comitê de Bacias”. Ele citou que em termos dos 21 comitês de Bacias do Estado de 65 
São Paulo, a sociedade civil do Litoral Norte é a que mais apresenta projetos para financiamento dos 66 
recursos/Fehidro, visando benefícios à região. Ele também lembrou que os representantes da sociedade 67 
civil terão, em breve, ressarcidas as despesas comprovadas de transporte e alimentação para 68 
participarem das reuniões de trabalho no CBH-LN, com base na Deliberação 177/2017 do Cofehidro 69 
(Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos), e no Plano Estadual de Recursos 70 
Hídricos (Lei 16.337, de 14 de dezembro de 2016). Segundo Paulo André, a secretaria executiva do CBH-71 
LN prevê criação de uma comissão para tratar deste ressarcimento e garantir a participação da sociedade 72 
civil, de forma igualitária neste fórum tripartite – Estado, Prefeituras – Sociedade Civil, para discussões e 73 
deliberações acerca das demandas do Litoral Norte. “O CBH é a principal instância ouvida pelo Conselho 74 
de Meio Ambiente (Consema), pelo Estado, por todos os grandes empreendimentos, assim nossa 75 
responsabilidade é intensa. Quero parabenizar e agradecer a toda esta família que compõe o Comitê de 76 
Bacias”.  77 
 Paulo André prosseguiu com a aprovação da ATA da última plenária em dezembro de 2016 e 78 
exposição sobre as atribuições da Mesa Diretora do CBH-LN 79 
A seguir Marcio José dos Santos, membro da secretaria-executiva do CBH-LN, realizou a leitura da 80 
Deliberação 174/2017 do CBH-LN que dispõe sobre a posse dos representantes do CBH-LN na Gestão 81 
2017-2019. Marcio Santos explicou que a secretaria-executiva encaminhou ofícios a representantes de 82 
órgãos do Estado, conforme Estatuto do CBH-LN, e outros que demonstraram interesse no novo biênio. 83 
Afirmou que da mesma forma, em janeiro, foi comunicado aos novos prefeitos para indicarem os 84 
representantes dos municípios para tomarem posse nesta plenária. Ele também explicou que quanto à 85 
sociedade civil houve eleição para indicação dos representantes, dia 10 de março em Caraguatatuba. 86 
 Segundo Marcio, desde 19 de dezembro, a secretaria-executiva levou aos novos prefeitos o 87 
tema CBH-LN. As reuniões foram feitas com eles e com setores das prefeituras mais relacionados ao 88 
CBH-LN. Ele agradeceu aos colaboradores deste processo Dante Bachi Jr., Pedro Fernando do Rego, 89 
Sylvio do Prado Bohn Junior, Valdemir de Oliveira, dentre outros que auxiliaram os contatos com os 90 
novos representantes municipais. Marcio frisou que o CBH-LN realmente necessita de pessoas que 91 
atuem como representantes nas Câmaras Técnicas e contribua para este tema tão importante: os 92 
recursos hídricos de maneira geral.  93 
         Marcio prosseguiu com a apresentação dos indicados para a nova gestão do Comitê de Bacias 94 
Hidrográficas do Litoral Norte, até 2019, conforme disposto na Deliberação CBH-LN Nº 174/2017 – 95 
disponível em: http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhln/deliberacoes. 96 
         Paulo André submeteu a plenária a Deliberação CBH-LN Nº 174/2017 a qual foi aprovada por 97 
unanimidade.  98 
        A seguir foram mencionados os nomes que irão compor a Mesa Diretora do CBH-LN na Gestão 99 
2017-2019: 100 
Fábio Luciano Pincinato anunciou os nomes que assumem a secretaria-executiva e adjunta. “Temos de 101 
volta Sylvio do Prado Bohn Junior na secretária-executiva e eu como secretário adjunto”. Pincinato 102 
lembrou que Sylvio havia deixado oficialmente a secretária executiva após seis anos de atuação, por 103 
motivos profissionais, mesmo assim continuou auxiliando a equipe da secretaria-executiva, a cargo de 104 
Pincinato. “É com grande alegria termos Sylvio de volta oficialmente, agora somos quatro pessoas na 105 
secretaria, ele foi meu professor, ainda tenho muito a aprender com ele”. 106 
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 Paulo André anunciou que foi reeleito vice-presidente do CBH-LN, pela sociedade civil. Recebeu 107 
7 votos contra 4 de Jorge Guaracy, que já esteve como vice-presidente deste comitê. Paulo André citou 108 
que os propósitos de ambos podem ser somados para trabalho em conjunto. 109 
 O prefeito Marcio Tenório, de Ilhabela, anunciou que o prefeito de Ubatuba, Délcio José Sato, foi 110 
escolhido presidente do CBH-LN, para o biênio 2017-2019. Délcio anunciou os prefeitos José Pereira de 111 
Aguilar Junior e Marcio Tenório, respectivamente, representantes do CBH-LN no Conselho Regional de 112 
Recursos Hídricos (CRH) e no Conesan Conselho Estadual de Saneamento. 113 
Seguindo o Estatuto do CNH-LN, foi encaminhada à apreciação da plenária a nova diretoria, constituída 114 
pelo presidente do CBH-LN, Délcio José Sato, vice-presidente Paulo André Cunha Ribeiro, secretário 115 
executivo, Sylvio do Prado Bohn Junior, e Fabio Luciano Pincinato, secretário adjunto. A nova 116 
composição foi aprovada por unanimidade. 117 
 O novo presidente, Délcio José, antes de assumir a coordenação da plenária, agradeceu 118 
imensamente a participação de cada pessoa presente neste evento. “Temos aqui várias bandeiras 119 
políticas (falou simbolicamente) e este é momento de deixarmos bandeiras partidárias de lado. Só temos 120 
uma bandeira, o Litoral Norte, para que possamos fazer o melhor. Temos que desconsiderar críticas sem 121 
fundamento, assim como críticas em razão de próximas eleições. Quero poder honrar, ser mais um 122 
soldado, lado a lado, com os vários segmentos competentes aqui presentes para que possamos ter 123 
resultados positivos. Sonhei ser prefeito e consegui, sonho com uma cidade e com um litoral melhores e 124 
tenho certeza que todos nós poderemos contribuir com isto. Precisamos estar engajados para colocar em 125 
prática aquilo que tanto sonhamos”.  126 
 A seguir Fábio Luciano fez exposição sobre o Fehidro, que passa por reestruturação para 127 
conferir maior agilidade aos resultados. Ele citou que o Fehidro em termos de operações reembolsáveis 128 
teve alteração da taxa de juros de 1 a 2% acrescido da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), resultando 129 
em até 9,5% ao ano. “O índice passou para apenas 3% ao ano, tornando o financiamento mais atrativo”. 130 
Ele se referiu à Deliberação COFEHIDRO Nº 178/2017 que altera o item 3.8 do Manual de Procedimentos 131 
Operacionais de Investimentos, e define procedimentos para fortalecer o Fehidro como fundo rotativo. 132 
Entre as justificativas desta deliberação, consta que pessoas jurídicas de direito privado, usuárias de 133 
recursos hídricos, poderão habilitar-se a obtenção de recursos do Fehidro por intermédio de 134 
financiamento reembolsáveis. “Consumidores de redes de abastecimento também podem ser 135 
beneficiados do Fehidro em financiamentos reembolsáveis”, explicou Fábio Luciano. Assim, segundo ele, 136 
enquadram-se estabelecimentos comerciais e associações para o financiamento - suporte financeiro com 137 
base no Plano de Bacias Hidrográficas. 138 
 Fábio Luciano falou também sobre os recursos Fehidro disponíveis para este ano de 2017 ao 139 
CBH-LN, totalizando em R$ 3.073.470,35. Ele explica que 60% da estimativa – R$ 803.400 de 2018 e R$ 140 
883.200,00 de 2019, poderão ser aplicados ainda em 2017, medida amparada pelas deliberações 141 
Cofehidro 171/2017 e 176/2016. 142 
 O aporte financeiro deste ano de 2017 será investido com base nos Planos de Ação e de 143 
Investimento do Plano de Bacias do Litoral Norte, definidos após estudos e discussões em 2016. Trata-se 144 
de três linhas principais de investimentos, conforme Deliberação CBH-LN Nº 171/2016, disponível no sitio 145 
http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhln/deliberacoes. 146 
             Em continuidade Fábio Luciano falou expôs as datas constantes na Deliberação CBH-LN Nº 147 
175/2017 que dispõe sobre o calendário de eventos e Ações para Avaliação de Projetos Submetidos à 148 
Apreciação do CBH-LN, disponível no sitio http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhln/deliberacoes. 149 
O presidente do CBH-LN, Délcio Sato, submeteu à plenária a Deliberação CBH-LN Nº 175/2017, sendo a 150 
mesma aprovada por unanimidade. Ele anunciou a próxima plenária do CBH-LN em 30 de junho de 2017, 151 
a ser realizada o município de Caraguatatuba, conforme acordo entre os municípios do Comitê.   152 
A reunião foi encerrada às 13:00h, cuja ata foi lavrada por mim Nívia Alencar, representante da NS 153 
Comunicação Assessoria de Imprensa do CBH-LN. 154 


