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ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-LN EM 2019 1 
29 DE MARÇO – SÃO SEBASTIÃO 2 

Ao vigésimo nono dia do mês de março de 2019, reuniram-se nas dependências do Observatório 3 
Ambiental de São Sebastião, localizado no Complexo de Eventos da Rua da Praia (Av. Altino Arantes), 4 
Centro – São Sebastião-SP, com vistas à realização da primeira reunião ordinária do COMITÊ DE 5 
BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL NORTE, CBH-LN, sob a presidência do Ilustríssimo Sr. 6 
DÉLCIO JOSÉ SATO, Presidente do CBH-LN, Prefeito Municipal de Ubatuba. A reunião contou com a 7 
participação de membros representantes do segmento da Sociedade Civil Organizada, do segmento 8 
dos Municípios e do segmento do Estado, conforme registrado na lista de presença. 9 
Com início 15h10, com o auxílio da Equipe de Cerimonial da Prefeitura Municipal de São Sebastião, 10 
anfitriã da reunião, foi dado início aos trabalhos, mediante a formação da mesa de abertura da sessão, 11 
composta pelos seguintes participantes. Pelo segmento dos municípios: Ilmo. Sr. DÉLCIO JOSÉ SATO, 12 
Prefeito de Ubatuba, e Presidente do CBH-LN; Ilmo. Sr. ROBERTO CARLOS DE JESUS FERREIRA, 13 
Secretário adjunto de Meio Ambiente de Caraguatatuba, representando o prefeito de Caraguatatuba e 14 
o Ilmo. Sr. FELIPE AUGUSTO, prefeito de São Sebastião. Pelo segmento da Sociedade Civil 15 
Organizada, o vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) e 16 
representante do Instituto EDUCABRASIL, o Ilmo. Sr. PEDRO FERNANDO DO REGO. Pelo segmento 17 
do Estado de São Paulo, o Ilmo. Sr. FÁBIO LUCIANO PINCINATO, Secretário Executivo do CBH-LN, 18 
representante da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado.  19 
PEDRO FERNANDO DO REGO, cumprimenta a todos e informa que representa o Vice-presidente 20 
PAULO ANDRÉ e todos os representantes da sociedade civil e destaca ser uma reunião importante 21 
para a definição dos trabalhos dos próximos dois anos.   22 
FÁBIO LUCIANO PINCINATO agradece a presença de todos e informa que se trata de um momento 23 
de encerramento de um biênio e a composição da representação dos segmentos para o próximo biênio. 24 
FÁBIO ressalta que o CBH-LN enfrenta muitos desafios, principalmente na área de saneamento e que 25 
conta com a participação dos novos membros para a continuidade as ações do CBH.  26 
ROBERTO CARLOS DE JESUS FERREIRA agradece a oportunidade de estar em uma reunião com 27 
um tema muito importante para a região. 28 
FELIPE AUGUSTO agradece a presença de todos, comunica que nesta mesma data foram retomadas 29 
as obras da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de Barra do Una, em São Sebastião, que isso 30 
também é resultado das reuniões do CBH, que melhoraram a relação da prefeitura com a SABESP.  31 
O prefeito de Ubatuba, DÉLCIO JOSÉ SATO, cumprimenta a todos e destaca que as questões hídricas 32 
e ambientais vêm sendo muito discutidas com o envolvimento da população e enfatiza que o CBH-LN 33 
é um importante fórum de ações relacionadas a estes temas. SATO também destaca as ações que 34 
viabilizaram a retomada com as tratativas com a SABESP. Continua explanando sobre a importância 35 
de ações que viabilizem a regularização fundiária e melhorem as condições de saneamento básico dos 36 
municípios do Litoral Norte. 37 
 38 
1. Apreciação da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2018 da Plenária do CBH-LN, ocorrida em 14 de 39 
dezembro de 2018; 40 
O Presidente SATO, inicia informando que na pasta entregue aos presentes pode ser encontrada a Ata 41 
da II Reunião Ordinária de 14 de dezembro de 2018, informa que a Ata foi enviada por e-mail com 42 
antecedência e concede o tempo para a leitura.  43 
Após leitura o documento foi colocado em votação e aprovado pelos membros da plenária presentes. 44 
 45 
2. Relato das atividades do CBH-LN no biênio 2017-2019 e perspectivas para o biênio 2019-2021 46 
O Presidente SATO prossegue com pauta da ordem do dia, convidando FÁBIO LUCIANO PINCINATO 47 
para a apresentação das atividades do CBH-LN no biênio 2017-2019 e perspectivas para o biênio 2019-48 
2021. PINCINATO inicia relatando que neste biênio que se encerra ocorreu a atualização do Plano de 49 
Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, que os produtos foram elaborados de maneira participativa, 50 
durante quase dois anos, resultando em dois relatórios, além do Plano de Ação e programa de 51 
investimentos, que norteiam a gestão de recursos hídricos e a aplicação dos recursos do FEHIDRO. 52 
Informa que o CBH-LN elabora anualmente o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Litoral 53 
Norte, nas reuniões das Câmaras Técnicas, com a participação de vários técnicos dos três segmentos. 54 
PINCINATO continua informando que neste biênio o CBH-LN aprovou a Cobrança pelo Uso da Água, 55 
importante instrumento de gestão para o uso racional da água, além de ser fonte de recursos 56 
financeiros para a implantação das ações prioritárias do Plano de Bacia. Dentre os desafios para o 57 
próximo biênio, PINCINATO destaca a revisão do plano de ação, para o quadriênio 2020-2023, que 58 
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deverá ocorrer no segundo semestre do ano corrente. PINCINATO segue apresentando as principais 59 
ações realizadas pelas Câmaras Técnicas de Planejamento e Assuntos Institucionais, de Saneamento 60 
e de Educação Ambiental, além das ações do Grupo de Trabalho de Agroecologia e Sistemas 61 
Agroflorestais, que recentemente foi alterada para Câmara Técnica. 62 
 63 
3. Eleição da mesa diretora do CBH-LN (Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo). 64 
O Presidente SATO passa a palavra para o Secretário Executivo PINCINATO, que orienta o plenário a 65 
se dividir em três grupos, conforme o segmento de representação, para elegerem os membros da mesa 66 
diretora e a composição das Câmaras Técnicas. Após os grupos se reunirem, o Presidente SATO 67 
convida a Sr. JOCIANI DEBENI FESTA para informar sobre a composição da Secretaria Executiva do 68 
CBH-LN. JOCIANI comunica que FÁBIO LUCIANO PINCINATO foi eleito Secretário Executivo do CBH-69 
LN e JOCIANI DEBENI FESTA indicada como Secretária Executiva Adjunta, ambos da Secretaria de 70 
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Dando continuidade, SATO convida o Sr. 71 
PEDRO FERNANDO DO REGO para apresentar o resultado da eleição do Vice-presidente do CBH-72 
LN. PEDRO informa que foi eleito pelo segmento da sociedade civil como vice-presidente do CBH-LN. 73 
SATO, continua as explanações informando que representando os municípios do Litoral Norte, foi 74 
indicado para continuar na presidência deste colegiado e o Prefeito de Caraguatatuba, JOSÉ PEREIRA 75 
DE AGUILAR JR., foi reeleito entre seus pares para representar os municípios do Litoral Norte e 76 
Baixada Santista no Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH. 77 
 78 
4. Composição dos representantes das Câmaras Técnicas do CBH-LN. 79 
O Presidente SATO convida a Sr. JOCIANI e o Sr. PEDRO para apresentarem a indicação dos 80 
representantes do Estado e da Sociedade Civil nas Câmaras Técnicas do CBH-LN. Ambos realizaram 81 
a leitura da composição eleita entre seus pares. FÁBIO LUCIANO PINCINATO informa que pelo 82 
segmento municipal as indicações foram realizadas por ofício das prefeituras e realizou a leitura dos 83 
nomes indicados. 84 
 85 
5. Apresentação da Deliberação CBH-LN nº 196 de 29 de março de 2019 “Dispõe sobre a 86 
composição e posse dos representantes do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, 87 
para o biênio 2019 a 2021, e dá outras providencias”. 88 
Após apresentação dos representantes dos três segmentos para compor a plenária e as Câmaras 89 
Técnicas do CBH-LN, o presidente SATO coloca a Deliberação 196 de 29 de março de 2019, que 90 
“Dispõe sobre a composição e posse dos representantes do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral 91 
Norte, para o biênio 2019 a 2021, e dá outras providencias”, em discussão.  92 
FÁBIO LUCIANO PINCINATO coloca que na representação do segmento Estadual existe a 93 
necessidade de definir a titularidade e suplência dos Institutos de Educação e Pesquisa. 94 
JOCIANI DEBENI FESTA informa que a FATEC foi definida como titular e a Secretaria de Educação 95 
como suplente. 96 
Após leitura o documento foi colocado em votação e aprovado pelos membros da plenária presentes. 97 
SATO declara empossados os representantes do CBH-LN para o biênio 2019-2021. 98 
 99 
6. Apresentação da Deliberação CBH-LN Ad Referendum nº 195 de 28 de fevereiro de 2018, que 100 
“Define o Calendário de Eventos e Ações para Avaliação de Propostas para Investimento do 101 
FEHIDRO, submetidas à Apreciação e Indicação do CBH-LN, conforme disposto na Deliberação 102 
CBH-LN nº 192, de 2018”. 103 
Para apresentação da Deliberação CBH-LN nº 195 de 28 de fevereiro de 2018 “Define o Calendário de 104 
Eventos e Ações para Avaliação de Propostas para Investimento do FEHIDRO, submetidas à 105 
Apreciação e Indicação do CBH-LN, conforme disposto na Deliberação CBH-LN nº 192, de 2018” o 106 
Presidente SATO convida novamente o Sr. PINCINATO, que explica que na última reunião durante a 107 
apresentação e aprovação da Deliberação de Critérios para financiamento de projetos com recursos 108 
do FEHIDRO, ficou acordado que o calendário do processo de apresentação das propostas, seria 109 
realizada por deliberação Ad Referendum e que foi realizado por meio desta deliberação. 110 
PINCINATO informa que o CBH-LN ainda não recebeu os valores disponibilizados para 2019, mas 111 
recomenda a manutenção do calendário. 112 
 113 
7. Informes. 114 
O presidente do CBH-LN, DÉLCIO SATO, anuncia a próxima plenária será em Caraguatatuba. 115 
SATO convida para o uso da palavra o prefeito anfitrião FELIPE AUGUSTO. FELIPE agradece a 116 
presença, a dedicação dos presentes e parabeniza os trabalhos realizados pelo CBH-LN, destacando 117 
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a necessidade de viabilizar ações com outras fontes de recursos para problemas emergênciais de 118 
saneamento. 119 
FÁBIO LUCIANO PINCINATO, secretário executivo do CBH-LN, ressalta que este colegiado é um 120 
fórum importante para que os municípios busquem soluções para as questões ambientais de maneira 121 
conjunta e que a Secretaria executiva e as Câmaras Técnicas estão à disposição para discutir e 122 
trabalhar os problemas da região. 123 
PEDRO FERNANDO, atual vice-presidente do CBH-LN, enfatiza a importância das ações realizadas 124 
por meio de articulação, que é importante que o CBH tenha pessoas comprometidas e atuantes, que 125 
dessa maneira é possível desenvolver diversas ações sem depender apenas dos recursos do 126 
FEHIDRO. 127 
Concluídos todos os itens previstos na pauta da ordem do dia, e nada havendo a ser acrescentado, o 128 
presidente do CBH-LN, o prefeito de UBATUBA DÉLCIO SATO, destaca a parceria que existe entre os 129 
prefeitos do Litoral Norte, que ações de interesse da região são trabalhadas de maneira conjunta, que 130 
cada um conduz um assunto em comum, como a questão dos Royalties, que o prefeito FELIPE 131 
AUGUSTO está à frente das discussões. SATO ressalta os custos das ações necessárias para sanar 132 
problemas de saneamento da região, principalmente de drenagem, que têm custos altíssimos e que o 133 
CBH-LN precisa apoiar os municípios para que acessem recursos financeiros de outras fontes, 134 
principalmente de instâncias federais como o Ministério das Cidades. 135 
SATO agradece a presença e participação de todos e declara o encerramento dos trabalhos da sessão 136 
plenária, e se despede, desejando a todos os presentes um ótimo retorno a seus respectivos destinos. 137 


