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ATA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-LN EM 2019 1 
13 DE DEZEMBRO – ILHABELA 2 

 3 
Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro de 2019, reuniram-se nas dependências do Anfiteatro do 4 
Paço Municipal da Prefeitura de Ilhabela, localizado na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo 5 
Carvalho, 86, Perequê, Ilhabela-SP, com vistas à realização da terceira reunião ordinária do COMITÊ 6 
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL NORTE, CBH-LN, sob a presidência do Ilustríssimo Sr. 7 
DÉLCIO JOSÉ SATO, Presidente do CBH-LN, representante da Prefeitura Municipal de Ubatuba. A 8 
reunião contou com a participação de membros representantes do segmento da Sociedade Civil 9 
Organizada, do segmento dos Municípios e do segmento do Estado, conforme registrado na lista de 10 
presença. 11 
Com início 10h19, com o auxílio da Equipe de Cerimonial da Prefeitura Municipal de Ilhabela, anfitriã 12 
da reunião, foi dado início aos trabalhos, mediante a formação da mesa de abertura da sessão, 13 
composta pelos seguintes participantes. Pelo segmento dos municípios; : Ilmo. Sr. DÉLCIO JOSÉ 14 
SATO, Prefeito de Ubatuba, e Presidente do CBH-LN; Ilmo. Sr. DOUGLAS SANTOS, da Secretaria de 15 
Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Caraguatatuba, representando o prefeito de Caraguatatuba, o 16 
Ilmo. Sr. JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR; o Ilmo. Sr. DANIEL MUDAT, Secretário de Meio 17 
Ambiente de São Sebastião, representando o Ilmo. Sr. FELIPE AUGUSTO, prefeito de São Sebastião; 18 
e a Ilma. Sra. SALETE MAGALHÃES, representando a Ilma. Sra MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA 19 
DOS SANTOS SOUZA, Prefeita de Ilhabela. Pelo segmento da Sociedade Civil Organizada, o vice-20 
presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) e representante do Instituto 21 
EDUCABRASIL, o Ilmo. Sr. PEDRO FERNANDO DO REGO. Pelo segmento do Estado de São Paulo, 22 
o Ilmo. Sr. FABIO LUCIANO PINCINATO, Secretário Executivo do CBH-LN, representante da 23 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.  24 
FABIO LUCIANO PINCINATO agradece a presença de todos e destaca que 2019 foi um ano de muito 25 
trabalho e aprendizado, que na presente reunião será possível conhecer um pouco das atividades 26 
realizadas durante este ano e quais os desafios para os próximos anos e deseja uma ótima reunião a 27 
todos os presentes. 28 
PEDRO FERNANDO DO REGO cumprimenta a todos, explica que a Plano de Ação e o programa de 29 
investimentos do CBH-LN foi realizado com a contribuição de muitas pessoas, relata o trabalho 30 
realizado pelas Câmaras Técnicas do CBH-LN nesse processo e a importância da execução das ações 31 
previstas neste planejamento. 32 
DOUGLAS SANTOS cumprimenta a todos, relata que 2019 foi um ano de trabalho intenso por parte 33 
das Câmaras Técnicas do CBH-LN, que os trabalhos realizados têm como objetivo a implementação 34 
do Plano de Bacias e que as apresentações que serão realizadas na presente reunião são parte desse 35 
esforço realizado pelos membros e parceiros do CBH-LN. 36 
DANIEL MUDAT inicia cumprimenta a todos, parabeniza o trabalho realizado pelos membros do CBH 37 
e destaca a importância dos investimentos em saneamento para São Sebastião e para todo o Litoral 38 
Norte, relata que o município de São Sebastião firmou novo contrato com a SABESP, que permite a 39 
retomada de investimentos na área de saneamento no município e que existe a expectativas de que as 40 
ações previstas comecem a serem executadas já em 2020. 41 
SALETE MAGALHÃES agradece a presença de todos, parabeniza o Presidente do CBH-LN pela 42 
gestão realizada junto ao colegiado, destaca a importância da união dos municípios em busca de 43 
soluções para os problemas de saneamento para a região, respeitando as especificidades de cada 44 
município e ressalta os desafios ambientais decorrentes do crescimento populacional desordenado no 45 
litoral Norte. MAGALHÃES continua informando sobre a aprovação do Plano Municipal de Saneamento 46 
de Ilhabela e as ações de gestão de resíduos sólidos que foram realizadas no município de Ilhabela. 47 
O prefeito de Ubatuba, DÉLCIO JOSÉ SATO, cumprimenta a todos, agradece a presença de todos e 48 
comenta que as discussões já realizadas no CBH-LN são muito importantes, mas que existe uma 49 
grande necessidade de buscar sempre a execução das ações priorizadas por este CBH. SATO lembra 50 
da importância do CBH-LN na aproximação dos municípios com a SABESP, que possibilitou que todos 51 
os municípios do Litoral Norte conseguiram avanços para firmarem seus contratos com a 52 
concessionária. 53 
SATO continua expondo a importância de uma pauta específica para a gestão de resíduos sólidos no 54 
Litoral Norte, devido a grande quantidade gerada, que precisa ser transportada para outro município, 55 
trazendo ônus ambiental e econômico para os municípios. SATO prossegue descrevendo as ações de 56 
regularização fundiária que estão sendo realizadas pelos municípios da região, com destaque para as 57 
ações realizadas no município de Ubatuba, que permitiram que moradores de dois bairros recebessem 58 
infraestrutura de água e energia elétrica. E por último, mas não menos importante, coloca a questão da 59 



 

2 
 

execução das obras de drenagem. SATO sugere que o CBH-LN convide o Secretário da Secretaria 60 
Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, para que sejam apresentadas possíveis soluções para os 61 
problemas enfrentados pelos municípios referente à gestão de resíduos sólidos e drenagem. 62 
 63 
1. Apreciação da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2019 da Plenária do CBH-LN, ocorrida em 26 de 64 
julho de 2019; 65 
DÉLCIO JOSÉ SATO, presidente do CBH-LN, inicia informando que na pasta entregue aos presentes 66 
pode ser encontrada a Ata da II Reunião Ordinária de 26 de julho de 2019, informa que a Ata foi enviada 67 
por e-mail com antecedência e concede o tempo para a leitura.  68 
Após leitura o documento foi colocado em votação e aprovado pelos membros da plenária presentes. 69 
 70 
2. Relato das atividades do CBH-LN no 2º semestre de 2019; 71 
O Presidente SATO convida a Sra. MÔNICA DE TOLEDO E SILVA SPEGIORIN, da instituição 72 
Associação da Pedra Verde - APEVE, representante da sociedade civil, para falar sobre o XVII Diálogo 73 
Interbacias de Educação Ambiental.  74 
A Sra. MÔNICA descreve sobre sua experiência referente ao ingresso no CBH-LN. Que a participação 75 
nos eventos como o Encontro da Vertente Litorânea, em maio de 2019, que tratou dentre outros, do 76 
tema de sazonalidade e seus impactos no meio ambiente, do Encontro Nacional de Bacias 77 
Hidrográficas – ENCOB, no Diálogo de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, no qual 78 
representou a CT-EA do CBH-LN e no Fórum de Educação Ambiental do Litoral Norte, trouxeram 79 
muitos conhecimentos e que procurou transmitir esses conhecimentos para a entidade que representa, 80 
no intuito de realizar ações locais de reciclagem em sua comunidade, que será desenvolvido pela 81 
APEVE. 82 
SATO prossegue a reunião convidando a Sra. JOCIANI DEBENI FESTA, Especialista Ambiental da 83 
Coordenaria de Recursos Hídricos – CRHi/SIMA e Secretária Executiva Adjunta do CBH-LN para 84 
relatar sobre a participação do CBH-LN no Encontro Nacional de Bacias Hidrográficas – ENCOB.  85 
JOCIANI relata sobre a programação do ENCOB, que tiveram muitas atividades durante a semana e 86 
destaca que foi realizado durante o evento um fórum específico para o Comitês de Bacias hidrográficas 87 
localizados em região litorânea de todo país. Essa ação foi organizada pela Vertente Litorânea Paulista 88 
e teve a participação de Comitês de Bacias de onze estados, sendo mais dois demonstraram interesse, 89 
porém já tinham outras atividades naquele momento. JOCIANI menciona que atividade foi muito rica, 90 
com apresentação de CBHs de vários estados, que demonstraram problemas em comum relacionados 91 
a população sazonal, de drenagem, de erosão costeira, entre outros. JOCIANI informa que essa 92 
atividade teve como encaminhamento a proposta de serem realizados encontros específicos para 93 
Comitês Costeiros.  94 
Dando continuidade aos assuntos da pauta SATO convida o Sr. PEDRO FERNANDO DO REGO, da 95 
instituição EDUCABRASIL, representante da sociedade civil e coordenador da CT-EA, para informar 96 
sobre o V Fórum Regional de Educação Ambiental do Litoral Norte. 97 
PEDRO inicia informando que o V Fórum de Educação Ambiental do Litoral Norte teve como tema 98 
norteador foi o turismo, pois esse tema se relaciona com todas as falas já realizadas na presente 99 
reunião. PEDRO continua relatando que foram dois dias de evento, realizado com parceria dos 3 100 
segmentos que compõem o CBH-LN, com quatro grandes momentos, sendo no espaço dos estandes 101 
onde foram apresentadas as práticas que vem sendo realizadas no Litoral Norte, apresentações 102 
relacionadas ao turismo em Unidades de Conservação e sobre negócios sustentáveis, ações de 103 
Educação Ambiental no ensino formal, nesse momento as escolas trouxeram suas atividades e de 104 
encaminhou-se uma proposta de realizar uma Conferência Infanto-Juvenil durante o ano de 2020 para 105 
que os resultados sejam apresentados no próximo fórum. E por último teve a discussão sobre economia 106 
circular, discutindo por exemplo Ecoempreendedorismo. 107 
SATO convida o Sr. Pedro Leal, do Instituto Geológico, representante do segmento Estado, para falar 108 
sobre o I Curso de Educação Ambiental para Redução de Riscos e Desastres. 109 
LEAL inicia explicando que o curso Rede de Educação e Redução de Riscos de Desastres no Litoral 110 
Norte de SP (ERRD-LN) foi desenvolvido pelo CBH-LN, mais especificamente pela Câmara Técnica de 111 
Educação Ambiental, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por meio 112 
da Diretoria de Ensino de Caraguatatuba, em conjunto com Instituto Geológico (IG), Centro de 113 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), Instituto SuperEco, Universidad de Los 114 
Lagos e o Centro Estudios Desarrollo Regional y Políticas Públicas del Chile (CEDER). LEAL apresenta 115 
o curso, que foi desenvolvido em cinco módulos, com a participação de professores dos quatro 116 
municípios do Litoral Norte, Defesa Civil dos municípios de Ubatuba e São Sebastião. Os módulos 117 
abordaram o papel das entidades envolvidas, o reconhecimento do território (identificando as bacias 118 
hidrográficas), construção de pluviométrico, atividades de campo junto ao Instituto Geológico, Sistemas 119 
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de Informação Geográficas, erosão costeira, projetos e propostas pedagógicas desenvolvidas e 120 
apresentadas pelos professores da rede estadual. 121 
Para finalizar LEAL informa que existe a previsão de um segundo curso semelhante em 2020 devido a 122 
fragilidade do território frente a este tema. 123 
Sato solicita que a Sra. JOCIANI informe sobre o Programa de Comunicação do CBH-LN. 124 
JOCIANI relata que no segundo semestre de 2019 teve início o Programa de Comunicação Social do 125 
CBH-LN. O programa já produziu doze vídeos que estão para aprovação do Agente Técnico, para 126 
iniciar a campanha de TV, as atividades e ações do CBH-LN estão sendo divulgadas nas redes sociais 127 
(Instagram e Facebook) e após a plenária, será divulgado o primeiro Boletim do Programa que terá 128 
tiragem mensal. JOCIANI prossegue informando que a atividade de formação e mobilização do projeto, 129 
teve início na Costa Sul de São Sebastião – Maresias, com adesão de dezoito instituições e lideranças 130 
locais, dentre elas, duas entidades integrantes do CBH-LN e duas entidades públicas. O processo está 131 
sendo muito positivo, as instituições fizeram uma pesquisa de percepção com a comunidade, 132 
entrevistando cento e cinquenta e um moradores, e dentre outras questões sobre a realidade da água, 133 
saneamento e resíduos. A pesquisa demonstrou que o CBH é pouco conhecido pela comunidade, 134 
comprovando a necessidade de ações intensivas de comunicação.  135 
JOCIANI explica que a formação em Maresias segue até março, quando haverá um evento no dia 18 136 
de março, organizado pelas 18 instituições participantes em parceira com o CBH-LN e a FunBEA. 137 
Informa também que as próximas formações acontecerão em março e abril, em Caraguatatuba, com 138 
foco na bacia do Juqueriquerê, depois em maio e junho em Ilhabela, no Bonete e em agosto e setembro, 139 
em Ubatuba com foco na bacia do Acaraú. 140 
Dando prosseguimento a pauta o presidente da mesa convida o Sr. FÁBIO LUCIANO PINCINATO, 141 
representante da SIMA e membro da Secretaria Executiva do CBH-LN, para expor sobre a implantação 142 
da cobrança pelo uso da água no Litoral Norte. 143 
PINCINATO informa que a cobrança pelo Uso da água no Litoral Norte está na última etapa da 144 
implantação, que a PRODESP desenvolveu um sistema para calcular o valor com base em todos os 145 
parâmetros envolvidos, mas faltam alguns dados. Para isso no início de 2020 já deverá ser realizado o 146 
ato convocatório, para que ainda em 2020 o CBH-LN comece a receber os valores da cobrança e poder 147 
iniciar o financiamento de projetos com essa fonte de recurso. 148 
 149 
3.  Apresentação da Deliberação “Ad Referendum” CBH-LN nº 199, de 27 de setembro de 2019, 150 
que indica empreendimento para investimento dos recursos do FEHIDRO para o segundo 151 
período de indicação do ano de 2019; 152 
O Presidente SATO prossegue com pauta da ordem do dia, convidando FÁBIO LUCIANO PINCINATO 153 
para a apresentação da Deliberação “Ad Referendum” CBH-LN nº 199. PINCINATO inicia relatando 154 
que na última plenária tiveram dois projetos foram aprovados, que não foram encaminhados por falta 155 
de recursos e ficou acordado que se retornasse recursos do FEHIDRO para o CBH-LN, que estes 156 
projetos poderiam ser indicados por meio de Deliberação “Ad Referendum”. Em setembro o CBH-LN 157 
solicitou por meio de ofício a liberação de recursos referente ao cancelamento de empreendimentos 158 
ocorridos no mesmo mês. Diante da resposta positiva da Secretaria Executiva do FEHIDRO, os projetos 159 
que já haviam sido aprovados puderam ser indicados por meio desta deliberação. 160 
Após leitura o documento foi colocado em votação e aprovado pelos membros da plenária presentes. 161 
 162 
4. Apresentação da Minuta da Deliberação CBH-LN nº 200 de 2019, que aprova o Plano de Ação 163 
para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI-3 e respectivo Programa de Investimentos para o 164 
período 2020-2023. 165 
O Presidente SATO convida a Sra. JOCIANI para a explicação do Plano de Ação para Gestão dos 166 
Recursos Hídricos da UGRHI-3 e respectivo Programa de Investimentos para o período 2020-2023. 167 
JOCIANI explica que a revisão do Plano de Ação e respectivo Programa de Investimentos – PAPI 2020-168 
2023 foi realizada em reuniões de Câmaras técnicas e grupos de trabalho do CBH-LN. Relata que o 169 
PAPI é parte do Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, documento válido até o ano de 2027, 170 
sendo necessária apenas a revisão do PAPI. JOCIANI comenta que o produto deste trabalho atende 171 
as orientações e deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH e do Conselho de 172 
Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO. Em atendimento aos regramentos 173 
indicados por estas instâncias e com base nos documentos do Plano de Bacias, o PAPI priorizou 174 
recursos para projetos e obras de sistemas de esgotamento sanitário, para drenagem e para 175 
comunicação social. 176 
Após apresentar as metas e valores, JOCIANI informou que o PAPI será revisado e adequado 177 
anualmente, por meio do Relatório de Situação do Recursos Hídricos do CBH-LN. 178 
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Dando prosseguimento presidente informa que a Minuta de Deliberação CBH-LN nº 200 de 2019, que 179 
aprova o Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI-3 e respectivo Programa de 180 
Investimentos para o período 2020-2023, encontra-se na pasta entregues aos membros e concede o 181 
tempo para a leitura. Após leitura o documento foi colocado em votação e aprovado pelos membros da 182 
plenária presentes.  183 
 184 
5. Apresentação da Minuta da Deliberação CBH-LN nº 201 de 2019, que estabelece as diretrizes 185 
e os critérios para aplicação dos recursos do FEHIDRO destinados ao CBH-LN. 186 
O Presidente do CBH-LN SATO convida o Sr. Douglas Santos, representante da Prefeitura Municipal 187 
de Caraguatatuba e Coordenador da CT-PAI, para apresentar esta Deliberação. 188 
SANTOS inicia a apresentação informando que o conteúdo desta deliberação é revisado anualmente, 189 
por meio de discussões na Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais – CT-PAI. 190 
Informa que os principais pontos revisados foram no sentido de possibilitar que os analistas dos projetos 191 
possam indicar condicionantes durante o processo de análise, estabelecer para cada PDC com 192 
propostas protocoladas, um coordenador que irá conduzir o trabalho dos analistas. 193 
Outro ponto importante indicado por SANTOS, refere-se ao atendimento do Plano de Ação aprovado 194 
nesta reunião, que os projetos deverão ser enquadradas nos Programas de Duração Continuada – 195 
PDC, que disputarão entre si dentro da mesma meta ou Sub-PDC e que os projetos serão 196 
hierarquizados por Sub-PDC e linha de ação do Plano Plurianual de Ações e Investimentos vigente. 197 
SANTOS finaliza explicando que os proponentes deverão estar atentos aos critérios estabelecidos por 198 
esta Deliberação e destacou que as propostas a serem apresentadas à Secretaria Executiva do CBH-199 
LN deverão estar correlacionados com as prioridades estabelecidas no Plano de Bacias do Litoral Norte 200 
e do Plano Plurianual de Ações, Metas e Investimentos vigente. 201 
SATO coloca em votação a deliberação, que é aprovada por unanimidade. 202 
 203 
6. Apresentação da Minuta de Deliberação CBH-LN nº 202 de 2019, que define o Calendário de 204 
Eventos e Ações para Avaliação de Propostas para Investimento do FEHIDRO, submetidas à 205 
Apreciação e Indicação do CBH-LN no ano de 2020. 206 
Dando prosseguimento a pauta o presidente da mesa convida o Sr. FÁBIO LUCIANO PINCINATO para 207 
apresentar a Minuta de Deliberação CBH-LN nº 202 de 2019. 208 
PINCINATO destaca principalmente as datas do processo de financiamento de propostas com recursos 209 
do FEHIDRO, que os interessados terão até dezesseis de abril de 2020 para apresentação dos projetos 210 
ao CBH-LN. Ressalta que o processo de análise será realizado em duas fases, com intuito de promover 211 
a adequação das propostas, quando necessário e informa o que o prazo final para a aprovação dos 212 
projetos em plenária é trinta de junho de 2020. 213 
Em continuidade SATO informa que a Minuta de Deliberação CBH-LN nº 202 de 2019, encontra-se 214 
na pasta entregues aos membros e coloca o documento em votação, sendo o documento aprovado 215 
pelos membros da plenária presentes. 216 
 217 
7. Informes. 218 
O presidente do CBH-LN, DÉLCIO SATO, anuncia a próxima plenária será em Ubatuba. 219 
SATO agradece a presença, a dedicação dos presentes e parabeniza os trabalhos realizados pelo 220 
CBH-LN, destacando a necessidade de viabilizar ações com outras fontes de recursos junto ao governo 221 
estadual e federal. 222 
FÁBIO LUCIANO PINCINATO, secretário executivo do CBH-LN, ressalta que temos muitos desafios  223 
visando a execução das ações priorizadas no Plano de Ação e que os próximos anos serão de muito 224 
trabalho e de fortalecimento do CBH-LN. 225 
PEDRO FERNANDO, atual vice-presidente do CBH-LN, enfatiza a importância das ações realizadas 226 
por meio de articulação, que é importante que o CBH tenha pessoas comprometidas e atuantes, que a 227 
sociedade civil tem papel fundamental de acompanhamento, execução e parceria. 228 
Concluídos todos os itens previstos na pauta da ordem do dia, e nada havendo a ser acrescentado, o 229 
presidente do CBH-LN, o prefeito de UBATUBA DÉLCIO SATO, agradece a presença e participação 230 
de todos e declara o encerramento dos trabalhos da sessão plenária, e se despede, desejando a todos 231 
os presentes um ótimo retorno a seus respectivos destinos. 232 


