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ATA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-LN EM 2019 1 
26 DE JULHO – CARAGUATATUBA 2 

Ao vigésimo sexto dia do mês de julho de 2019, reuniram-se nas dependências do Auditório da 3 
Fundacc, localizado à Rua Santa Cruz, 396, Centro, Caraguatatuba-SP, com vistas à realização da 4 
segunda reunião ordinária do COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL NORTE, CBH-5 
LN, sob a presidência do Ilustríssimo Sr. PEDRO FERNANDO DO REGO, Vice-presidente do CBH-LN, 6 
representante do Instituto EDUCABRASIL. A reunião contou com a participação de membros 7 
representantes do segmento da Sociedade Civil Organizada, do segmento dos Municípios e do 8 
segmento do Estado, conforme registrado na lista de presença. 9 
Com início 10h25, com o auxílio da Equipe de Cerimonial da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 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. MARCEL LUIZ 12 
GIORGETI, Secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Caraguatatuba, representando o 13 
prefeito de Caraguatatuba, o Ilmo. Sr. JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR e o Ilmo. Sr. DANIEL 14 
MUDAT, Secretário de Meio Ambiente de São Sebastião, representando o Ilmo. Sr. FELIPE AUGUSTO, 15 
prefeito de São Sebastião. Pelo segmento da Sociedade Civil Organizada, o vice-presidente do Comitê 16 
de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) e representante do Instituto EDUCABRASIL, o Ilmo. 17 
Sr. PEDRO FERNANDO DO REGO. Pelo segmento do Estado de São Paulo, o Ilmo. Sr. FABIO 18 
LUCIANO PINCINATO, Secretário Executivo  19 
do CBH-LN, representante da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.  20 
FABIO LUCIANO PINCINATO agradece a presença de todos e justifica a ausência do Ilmo. Sr. DÉLCIO 21 
JOSÉ SATO, Prefeito de Ubatuba, e Presidente do CBH-LN, devido ao falecimento do Sr. Pedro Paulo, 22 
ex-prefeito de Ubatuba. Destaca que está reunião possui uma pauta muito importante, pois aprova o 23 
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Litoral Norte e aprova também os projetos FEHIDRO. 24 
DANIEL MUDAT, cumprimenta a todos, parabeniza o trabalho realizado pelos membros do CBH e 25 
destaca a importância da aprovação dos projetos para São Sebastião e para todo o Litoral Norte. 26 
MARCEL LUIZ GIORGETI, agradece a presença de todos e justifica a ausência do prefeito devido a 27 
viagem agendada para a mesma data. Destaca a importância do Projeto apresentado pelo município 28 
de Caraguatatuba, pois trata-se de uma região sensível no município e que essa intervenção é muito 29 
necessária para a manutenção da qualidade nesta bacia.   30 
PEDRO FERNANDO DO REGO, cumprimenta a todos e destaca o trabalho realizado pelas Câmaras 31 
Técnicas do CBH-LN, explicando a importância da participação da participação de todos nas reuniões 32 
e nas ações que são realizadas pelo CBH-LN, muitas vezes com apoio de parceiros e mesmo sem 33 
recursos do FEHIDRO. 34 
 35 
1. Apreciação da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2019 da Plenária do CBH-LN, ocorrida em 29 de 36 
março de 2019; 37 
PEDRO FERNANDO DO REGO, Vice-presidente do CBH-LN, inicia informando que na pasta entregue 38 
aos presentes pode ser encontrada a Ata da I Reunião Ordinária de 29 de março de 2019, informa que 39 
a Ata foi enviada por e-mail com antecedência e concede o tempo para a leitura.  40 
Após leitura o documento foi colocado em votação e aprovado pelos membros da plenária presentes. 41 
 42 
2. Apresentação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 03 - 2019 (ano-base 43 
 2018). 44 
O Vice-Presidente PEDRO convida a Sra. JOCIANI DEBENI FESTA, Especialista Ambiental da 45 
Coordenaria de Recursos Hídricos – CRHi/SIMA e Secretária Executiva Adjunta do CBH-LN para 46 
realizar a apresentação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2019. 47 
JOCIANI inicia exposição explicando que a revisão deste documento começou em maio, com a 48 
disponibilização dos dados realizada pela Coordenadoria dos Recursos Hídricos do governo do Estado. 49 
Relata que após sistematização e análise inicial dos dados, os membros do CBH-LN se reuniram dia 50 
11 de junho, em uma reunião conjunta das Câmaras Técnicas do CBH-LN, para atualização do 51 
documento. Após um período para contribuição de Câmaras Técnicas e de Grupos de Trabalho do 52 
comitê, em 18 de junho foi realizada apresentação das contribuições e novos dados recebidos e na 53 
reunião conjunta entre todas as Câmaras Técnicas, realizada em 18 de julho o relatório foi finalizado. 54 
Dia 19 de julho, o documento foi enviado por e-mail para apreciação de todos os membros do CBH-LN. 55 
JOCIANI destaca que o Relatório foi elaborado na versão simplificada, que analisa dados de quantidade 56 
e qualidade de água, de saneamento básico e da gestão realizada pelo CBH-LN no ano de 2018. Segue 57 
relatando sobre a análise dos dados socioeconômicas da UGRHI 03 e destaca que o indicador de 58 
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crescimento populacional demonstra que a média Estadual é de 0,82% e que Municípios do Litoral 59 
Norte apresentam mais que o dobro deste índice, complementando que a análise histórica aponta que 60 
este crescimento continua, porém, mais lento. JOCIANI frisa que tais números se referem à população 61 
fixa e que as Câmaras Técnicas do Comitê tiveram cuidado de avaliar também a população sazonal, 62 
dado não disponibilizado pelo Sistema de Recursos Hídricos do Estado, mas que são apurados no 63 
Litoral Norte, com base em metodologia da Sabesp. Relacionando os dados de quantidade de água, 64 
os dados apresentaram aumento na demanda e analisando os dados de outorga que esses novos usos 65 
são principalmente para abastecimento público, com destaques no aumento de novos 66 
empreendimentos no município de Ubatuba. Acrescenta ainda que a disponibilidade de água per capta 67 
é classificada como “Muito Rica” para a população fixa, com queda nos valores deste indicador ao ser 68 
considerada a participação da população flutuante em determinados períodos do ano. Quanto ao 69 
balanço hídrico, apesar dos resultados da UGRHI 03 apresentarem uma classificação boa na relação 70 
disponibilidade e demanda, destacou que a análise dos dados totais não aponta as criticidades 71 
existentes e não consideram as captações Alternativas, apontando a necessidade de campanha de 72 
Cadastro junto ao DAEE, para obter dados mais próximos da realidade.  73 
Quanto ao saneamento, JOCIANI apresenta que o abastecimento urbano de água não acompanha a 74 
taxa de crescimento da população e não considera a população sazonal. Em 2017, nota-se que os 75 
índices de coleta e tratamento de esgoto apresentaram valores idênticos aos de 2017, o que prejudicou 76 
a análise histórica do indicador, incluindo pelo fato dos relatórios anuais de CETESB não terem sido 77 
publicados até a presente data. Apesar do relatado destaca-se que a SABESP informou que o índice 78 
de Coleta na área atendível é de 68,8% e que para o próximo relatório os dados de tratamento devem 79 
apresentar alterações devido à implantação da ETE de Itatinga. Ainda sobre saneamento básico, 80 
apresenta-se dados de resíduos sólidos, alguns anos os municípios do Litoral Norte transbordam os 81 
resíduos em outra região. A CETESB avalia o aterro que recebe o lixo, assim o IQR ainda é positivo 82 
para as cidades do Litoral Norte. JOCIANI acentua que os transbordos geram alguns problemas para 83 
os municípios e o volume é muito grande, o transporte é muito complicado e o gasto financeiro para os 84 
municípios é muito alto. E prossegue: Quanto à drenagem, no ano de 2019 o Sistema Nacional de 85 
Informações sobre o Saneamento – SNIS publicou dados relacionados à situação da drenagem nos 86 
municípios brasileiros e os resultados apresentados pelos municípios do Litoral Norte são muito ruins, 87 
justificando a priorização do tema por este Colegiado. Afirmou que quanto aos dados do Índice de 88 
Quanto aos indicadores de qualidade das Águas (IQA), o panorama é bom na maioria dos pontos, 89 
porém com poucas coletas realizadas pela CETESB, que são bimestrais, além de poucos pontos de 90 
monitoramento. Os dados fornecidos apresentaram o Rio Acaraú (Ubatuba) com classificação ruim e 91 
os rios Lagoa (Caraguatatuba) e Quilombo (Ilhabela) com classificação regular. Mas percebe que todos 92 
os rios da região sofrem piora na qualidade das águas. O Índice de Qualidade da Água Bruta para fins 93 
de Abastecimento Público (IAP) é a mesma situação, todos são considerados bons, mas com tendência 94 
à queda. Quanto à balneabilidade em 2018 apresentou significativa piora no contexto geral, diminuindo 95 
a quantidade de praias classificadas como ótima e boa e aumentando as praias classificadas como 96 
ruim e péssima. 97 
Seguindo para apresentação das análises da gestão do CBH-LN expõe o rol de atividades do CBH-LN 98 
em 2018, com Plenárias: duas ordinárias e uma extraordinária (para aprovação da cobrança pelo uso 99 
da água), vinte e sete reuniões de câmaras técnicas, catorze reuniões de grupos de trabalho, 100 
Participação no Fórum Mundial da Água e no Diálogo Interbacias de Educação Ambiental, realização 101 
da Oficina da Vertente Litorânea e do primeiro Encontro Regional de Agroecologia do Litoral Norte de 102 
São Paulo. O Comitê de Bacias do Litoral Norte deliberou entre 2016 e 2018 segundo os parâmetros 103 
de monitoramento de empreendimentos FEHIDRO totalizaram o montante aproximado de nove milhões 104 
setenta e nove mil reais e destacou a necessidade de acompanhamento do projeto após deliberado 105 
para saber a situação da execução desses projetos .Ao finalizar a apresentação, informa que o 106 
Relatório de Situação estará disponível para leitura no site 107 
http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhln/documentos. 108 
Dando prosseguimento o vice-presidente informa que a Minuta de Deliberação CBH-LN Nº 197 de 109 
2019, que “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Litoral 110 
Norte (UGRHI-03) - 2019, ano base 2018”, encontra-se na pasta entregues aos membros e concede o 111 
tempo para a leitura. Após leitura o documento foi colocado em votação e aprovado pelos membros da 112 
plenária presentes. 113 
 114 
3. Deliberação CBH-LN Nº 198 de 2019 “Indica empreendimentos para investimentos dos 115 
recursos do FEHIDRO para o ano de 2018 e dá outras providências”. 116 
FÁBIO LUCIANO PINCINATO apresenta o processo de financiamento dos recursos FEHIDRO na 117 
UGRHI03, informa que os projetos passaram por análise técnicas visando a adequação e melhoria para 118 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhln/documentos
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que sejam projetos exitosos. Após retorno dos proponentes os projetos os projetos são analisados 119 
novamente e pontuados. No fim deste processo todo, quatro propostas apenas chegaram ao final, que 120 
foram hierarquizados conforme as prioridades previstas no Plano de Ação do Plano de Bacias 121 
Hidrográficas, porém neste ano foram liberados para o CBH-LN quinhentos e quarenta e seis mil e 122 
trinta e nove reais e vinte e sete centavos (R$ 546.039,27 ), acrescentando a esse valor o CBH-LN 123 
recebeu o repasse de cento e sessenta mil reais (R$ 160.000,00) de recursos financeiros do FEHIDRO 124 
dos Comitês de Bacias da Baixada Santista (CBH-BS) e do Ribeira do Iguape e Litoral Sul (CBH-RB), 125 
para execução da ação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, totalizando setecentos e seis mil reais 126 
ano de 2019. FABIO relatou que neste ano que no pleito do ano em curso foi protocolado e analisado 127 
pelas câmaras técnicas um total de onze (11) empreendimentos, somando uma demanda de quatro 128 
milhões, quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e doze centavos (R$ 129 
4.583.337,12) de recursos FEHIDRO solicitados.  130 
FABIO informou a Coordenaria anunciou que haverá outro processo de distribuição de recursos ainda 131 
no ano de 2019, portanto nesta deliberação aprova-se os projetos “Educação Ambiental para 132 
Conservação dos Ecossistemas Costeiros da Vertente Litorânea de São Paulo” (Fundo Brasileiro de 133 
Educação Ambiental – FunBEA), com valor solicitado ao FEHIDRO de duzentos e trinta e nove mil e 134 
quinhentos e dezenove reais (R$ 239.519,00), com contrapartida de vinte oito mil e seiscentos e vinte 135 
reais (R$ 28.620,00), totalizando duzentos e sessenta e oito mil e cento e trinta e nova reais (R$ 136 
268.139,00) e “Elaboração de projeto de controle e execução de monitoramento da barra da Lagoa 137 
Azul – Caraguatatuba/SP” (Prefeitura Municipal de Caraguatatuba), com valor solicitado ao FEHIDRO 138 
de quatrocentos e sessenta mil e setecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos (R$ 460.742,05), 139 
com contrapartida de vinte e quatro mil e quatrocentos e quatro reais e noventa e dois centavos (R$ 140 
24.404,92), totalizando (R$ 485.146,97). Além dos projetos supracitados, nesta deliberação dois 141 
projetos estão enquadrados na carteira de empreendimentos suplentes para indicação ao FEHIDRO 142 
no exercício 2019, que terá validade até 31 de dezembro de 2019. Os projetos são “Plano de 143 
macrodrenagem e manejo de águas pluviais da bacia do Rio Grande (Boiçucanga) - Município de São 144 
Sebastião” (Prefeitura Municipal de São Sebastião), com valor solicitado ao FEHIDRO de trezentos e 145 
cinquenta mil reais (R$ 350.000,00), com contrapartida de dezessete mil reais (R$ 17.500,00), 146 
totalizando trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais (R$ 367.500,00)  e “Composta 147 
Boiçucanga – fomento à reciclagem de resíduos orgânicos como estratégia de gestão dos resíduos 148 
sólidos urbanos na bacia do rio Grande, município de São Sebastião/SP” (Fundo Brasileiro de 149 
Educação Ambiental – FunBEA), com valor solicitado ao FEHIDRO de cento e quarenta e oito mil e 150 
duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos (R$ 148.282,40), com contrapartida de dezesseis 151 
mil e novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos (R$ 16.979,20), totalizando cento e sessenta 152 
e cinco mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos (R$ 165.261,60).   153 
Em continuidade PEDRO informa que a Minuta de Deliberação CBH-LN Nº 198 de 2019, que “Indica 154 
empreendimentos para investimento dos recursos do FEHIDRO para o ano de 2019 e dá outras 155 
providências”, encontra-se na pasta entregues aos membros e coloca o documento em votação, sendo 156 
o documento aprovado pelos membros da plenária presentes. 157 
 158 
 159 
4. Informes. 160 
Iniciando o item de informes PEDRO convida novamente a especialista ambiental JOCIANI para 161 
apresentar os informes referentes ao Encontro da Vertente Litorânea, realizado entre os dias 22 e 24 162 
de maio em Cananéia-SP.  163 
JOCIANI informa que atividade realizada em São Sebastião no ano 2018, precedeu o Encontro da 164 
Vertente Litorânea. O Encontro foi realizado no município de Cananeia, no Vale do Ribeira. Com a 165 
participação de 12 membros do CBH-LN, do evento foram realizadas palestras com especialistas dos 166 
temas de cadastro de usuários de águas, tratamentos alternativos de esgotos, enquadramento dos 167 
corpos d’agua, monitoramento hidrometereológico e estratégias para enfrentamento da sazonalidade 168 
relacionado com infraestrutura. Esses mesmos temas foram temas de mesas de trabalho no segundo 169 
dia, nas quais definiram ações para enfrentar esses problemas que são comuns aos três CBHs que 170 
compõem a Vertente Litorânea. 171 
O Sr. PAULO ANDRÉ CUNHA RIBEIRO, representante da Associação Ecoadventure Pro 172 
Desenvolvimento Sustentável – APROEDS, informa que o projeto do Programa de Comunicação do 173 
Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte está sendo iniciado, no momento em fase de 174 
planejamento juntos aos coordenadores do CBH-LN. Informa, também, que será lançado pelo 175 
Conselho de Arquitetura e parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente o Manual de 176 
Orientação a Gestão, Licenciamento e Planejamento Ambiental e convida todos para o evento que 177 
ocorrerá no dia dezenove de agosto, em São José dos Campos, no qual o Subsecretario de Estado de 178 
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Meio Ambiente, o Sr. Eduardo Trani apresentará o Diagnóstico Ambiental da Região Metropolitana do 179 
Vale do Paraíba e Litoral Norte. 180 
O Vice-presidente informa que nos dias catorze a dezesseis de agosto do corrente ano, será realizado 181 
o vigésimo sétimo Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, com tema “Todos 182 
pela Água”, no município de São Pedro – SP, que está previsto o custeio de dois membros do CBH-183 
LN. Informa também que será iniciado o “1º. Curso de Educação Ambiental para Redução de Riscos e 184 
Desastres no Litoral Norte de São Paulo”, promovido pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral 185 
Norte (CBHLN) e pela Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA), com diversos parceiros, dentre 186 
eles, Diretoria de Ensino da Região de Caraguatatuba da Secretaria de Educação do Estado de São 187 
Paulo (SEE), o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN, o Instituto 188 
Geológico de Estado de São Paulo (IG), o Instituto SuperEco e o Centro Estudios Desarrollo Regional 189 
y Políticas Públicas del Chile – CEDER (Universidad de Los Lagos). O Curso terá módulos mensais 190 
com foco principal nas áreas de riscos do Litoral Norte. 191 
PEDRO convida todos para participarem da organização e do evento “V Fórum de Educação Ambiental 192 
do Litoral Norte”, que será realizado em Caraguatatuba, nos dias um e dois de outubro de 2019. 193 
FABIO LUCIANO PINCINATO informa que será realizado entre os dias vinte e um e vinte e cinco de 194 
outubro, o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB, no município de Foz de 195 
Iguaçu, no Estado do Paraná e que os membros interessados em participar podem se manifestar por 196 
meio do email do CBH. 197 
PEDRO relata que foi finalizada a elaboração da quinta edição do Roça Caiçara, porém aguarda a 198 
viabilização da versão imprensa e que em breve deverá ser distribuído. 199 
O Vice-presidente informa que a próxima reunião plenária será realizada no município de Ilhabela, no 200 
mês de dezembro deste ano. 201 
Concluídos todos os itens previstos na pauta da ordem do dia, e nada havendo a ser acrescentado o 202 
vice-presidente do CBH-LN, o Sr. PEDRO FERNANDO DO REGO agradece a presença e participação 203 
de todos e declara o encerramento dos trabalhos da sessão plenária, e se despede, desejando a todos 204 
os presentes um ótimo retorno a seus respectivos destinos. 205 


