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ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-LN EM 2020 1 
28 DE AGOSTO – PLATAFORMA TEAMS 2 

 3 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de agosto de 2020, reuniram-se por meio da plataforma de 4 
videoconferência TEAMS, 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 
PEDRO FERNANDO DO REGO, Vice-presidente do CBH-LN, representante do Instituto 7 
EDUCABRASIL. A reunião contou com a participação de membros representantes do segmento da 8 
Sociedade Civil Organizada, do segmento dos Municípios e do segmento do Estado, conforme 9 
registrado na lista de presença. 10 
Com início 09h45, com a coordenação dos representantes da Diretoria do CBH-LN, foi dado início aos 11 
trabalhos, mediante a formação da mesa virtual de abertura da sessão, composta pelos seguintes 12 
participantes. Pelo segmento dos municípios; : Ilmo. GUILHERME ADOLFO, Secretário de Meio 13 
Ambiente de Ubatuba, representando o Ilmo Sr. DÉLCIO JOSÉ SATO, Prefeito de Ubatuba, e 14 
Presidente do CBH-LN; Ilmo. Sr. DOUGLAS SANTOS, da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 15 
Pesca de Caraguatatuba, representando o prefeito de Caraguatatuba, o Ilmo. Sr. JOSÉ PEREIRA DE 16 
AGUILAR JUNIOR; o Ilmo. Sr. FLÁVIO FERNANDES QUEIROZ, Secretário de Meio Ambiente de São 17 
Sebastião, representando o Ilmo. Sr. FELIPE AUGUSTO, prefeito de São Sebastião; e a Ilmo. Sr. 18 
EDUARDO HIPÓLITO, representando a Ilma. Sra MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS 19 
SOUZA, Prefeita de Ilhabela. Pelo segmento da Sociedade Civil Organizada, o vice-presidente do 20 
Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN), o Ilmo. Sr. PEDRO FERNANDO DO REGO. 21 
Pelo segmento do Estado de São Paulo, o Ilmo. Sr. FABIO LUCIANO PINCINATO, Secretário Executivo 22 
do CBH-LN, representante da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Ilmo. Sr. RUI BRASIL 23 
DE ASSIS, Coordenador de Recursos Hídricos, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e a 24 
Ilma Sra. IARA BUENO GIACOMINI, Diretora do Departamento e Gestão, também da Coordenadoria 25 
de Recursos Hídricos/SIMA. 26 
FABIO LUCIANO PINCINATO agradece a presença de todos e destaca que esse ano vivemos um ano 27 
um momento atípico e histórico, um ano que vai ficar nos livros de história como o ano da pandemia o 28 
ano que todas as instituições tiveram que parar e o mundo inteiro precisou repensar como conseguir 29 
dar andamento a todos os trabalhos nessa situação de isolamento social e de distanciamento. Olhar 30 
para as tecnologias que estão disponíveis e usávamos esporadicamente, agora na verdade virou 31 
necessidade, virou a regra. Um exemplo é essa reunião plenária do Comitê de Bacias por 32 
videoconferência. Destaca que apesar de distantes, todos estamos reunidos por um objetivo só a 33 
recuperação e da conservação dos recursos hídricos da nossa região e deseja uma ótima reunião a 34 
todos os presentes. FABIO finaliza passando a palavra para a Sra. IARA. 35 
IARA BUENO GIACOMINI agradece o convite feito pelo CBH-LN e comenta que atuou na Secretaria 36 
Executiva do CBH-LN entre os anos de 2013 e 2017. IARA explica que em 2017 se afastou da 37 
Secretaria Executiva do CBH-LN para fazer um mestrado na Holanda em Gestão de Recursos Hídricos 38 
e em seu retorno, em julho de 2019, assumiu o cargo de diretoria da Coordenadoria de Recursos 39 
Hídricos em São Paulo. IARA aproveitou a oportunidade para compartilhar sua experiência de mestrado 40 
na Holanda e ressaltou a oportunidade de continuidade dos trabalhos juntos aos Comitês de Bacias do 41 
Estado de São Paulo, trabalhando junto pelo mesmo ideal em diferentes escalas, considerando 42 
aprendizado e experiência para sempre aprimorar a gestão.  43 
RUI BRASIL DE ASSIS cumprimenta a todos, comenta que o CBH-LN é o único com a Secretaria 44 
Executiva de responsabilidade da Coordenadoria de Recursos Hídricos e que isso proporciona um 45 
carinho especial por este colegiado. O Sr. RUI destaca a importância da elaboração do PAPI 2020-46 
2023 e do papel de cada instância do sistema na análise, aprovação e execução dos projetos, a 47 
importância da participação dos três segmentos no processo de financiamento de projetos com 48 
recursos do FEHIDRO, que o trabalho tripartite traz uma riqueza no processo e que após a aprovação 49 
em plenária ainda existem muitos trâmites até a conclusão dos projetos. Lembra que existem critérios 50 
e que atualmente a Coordenadoria e sendo bastante criteriosos para que realmente foi pactuado 51 
naquilo que foi que foi definido como prioridade e por fim comentou que no Litoral Norte a sociedade 52 
civil tem uma participação bastante expressiva e isso é muito bom para a gestão dos recursos hídricos.    53 
DOUGLAS SANTOS cumprimenta a todos e destaca a importância da participação de todos nas 54 
discussões realizadas no âmbito das Câmaras Técnicas, que a reunião plenária é um fechamento de 55 
todo o trabalho que é realizado pelas Câmaras Técnicas. E deseja um ótimo trabalho a todos. 56 
EDUARDO HIPÓLITO menciona a honra de estar representando a prefeita do município de Ilhabela, 57 
informa que a mesma envia pedidos de desculpas devido à ausência em decorrência de outros 58 
compromissos. Ressalta que representa a Prefeitura nesse momento, mas que já atuou muito junto ao 59 
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CBH, mas pelo segmento da Sociedade Civil e que as discussões das reuniões sempre tratam de 60 
assuntos importantíssimos para a região. 61 
FLÁVIO FERNANDES QUEIROZ informa que o prefeito não pode estar presente devido a outros 62 
compromissos e que parabeniza os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Comitê, sempre com olhar 63 
para as questões importantes, buscando atender ao bem comum. Continua agradecendo a presença 64 
de todos, o convite recebido e deseja uma boa reunião a todos. 65 
GUILHERME ADOLFO cumprimenta a todos os presentes, destaca a importância histórica do CBH na 66 
região do Litoral Norte e a evolução das ações nos últimos anos. GUILHERME comenta que a gestão 67 
ambiental realizada pelo comitê é um exemplo para os municípios do Litoral Norte, que buscam também 68 
utilizar o mesmo modelo e suas gestões e conselhos.  69 
PEDRO FERNANDO DO REGO cumprimenta a todos, destaca o grande número de participantes 70 
nessa reunião, destaca os esforços que foram realizados pelo CBH neste ano atípico, buscando manter 71 
as ações que são de muita relevância para a região. Ressalta sobre a importância das ações que são 72 
realizadas pelas entidades participantes dos diferentes segmentos, que não projetos FEHIDRO, mas 73 
que trazem resultados expressivos para a gestão e reforça a necessidade do Plano de Ação considerar 74 
o planejamento dessas ações também.  75 
 76 
1. Apreciação da Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2019 da Plenária do CBH-LN, ocorrida em 13 de 77 
dezembro de 2019; 78 
PEDRO FERNANDO DO REGO, vice-presidente do CBH-LN, inicia informando que os documentos 79 
foram encaminhados por e-mail e disponibilizados por meio de link no início dessa reunião. Inicia a 80 
apresentação da Ata da III Reunião Ordinária de 13 de dezembro de 2019 e concede o tempo para a 81 
leitura.  82 
Após leitura o documento foi colocado em votação e aprovado pelos membros da plenária presentes. 83 
 84 
2. Apresentação da Deliberação “Ad Referendum” CBH-LN nº 203, de 05 de maio de 2020, que 85 
que define novo Calendário de Eventos e Ações para Avaliação de Propostas para Investimento 86 
do FEHIDRO, Submetidas à Apreciação e Indicação do CBH-LN no ano de 2020, conforme 87 
disposto na Deliberação CBH-LN no 201, de 2019; 88 
PEDRO dá continuidade a pauta da ordem do dia, convidando FÁBIO LUCIANO PINCINATO para a 89 
apresentação da Deliberação “Ad Referendum” CBH-LN nº 203, de 05 de maio de 2020. FABIO inicia 90 
explicando que se trata de uma atualização do calendário de eventos, já discutida e aprovada em 91 
reunião de dezembro de 2019, por meio da deliberação CBH-LN n° 202. Porém com o início da 92 
pandemia e a publicação de restrições em decretos, a necessidade do isolamento social e de 93 
impossibilidade de reunião presencial para evitar a aglomeração de pessoas, saiu uma deliberação do 94 
COFEHIDRO prorrogando por um mês o prazo para aprovar as indicações de projetos e com isso 95 
apresentou-se a necessidade de prorrogar o nosso calendário também. Então essa deliberação ad 96 
referendum promoveu os ajustes necessários no calendário da deliberação objetivando a adequação e 97 
a continuidade do processo de financiamentos de projetos com recursos do FEHIDRO. 98 
 99 
3.  Apresentação da Minuta da Deliberação CBH-LN nº 204 de 2020, que aprova a síntese do 100 
Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI 3 e respectivo Programa de 101 
Investimentos para o período 2020-2023 e dá outras providências; 102 
O Vice-presidente PEDRO prossegue com pauta da ordem do dia, explicando que na pasta 103 
compartilhada tem a cópia da minuta da Deliberação CBH-LN Nº 204 de 2020 e convida JOCIANI 104 
DEBENI FESTA, da secretaria executiva do CBH-LN, para a explicação da deliberação.  105 
JOCIANI cumprimenta todos os presentes e explica que esta deliberação considera a Deliberação CBH 106 
LN n° 200 aprovada em 13 de dezembro, que já indicava a possibilidade de adequações e revisões. 107 
Recorda que o Plano de ação e o programa de investimentos são componentes do Plano de Bacias 108 
Hidrográficas do Litoral Norte, que atende a Deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos- 109 
CRH e do Conselho Orientador do FEHIDRO, dentre elas a Deliberação CRH 188 de 2016.  110 
JOCIANI continua informando que o Plano de Ação e programa de Investimentos são elaborados por 111 
meio das Câmaras Técnicas de maneira construtivas e participativas, que no final de junho deste ano 112 
a Coordenadoria de Recursos Hídricos indicou sugestões de ajustes no Plano de ação, parte realizado 113 
pela secretaria executiva, parte na reunião conjunta das Câmaras Técnicas do CBH-LN e algumas 114 
ações mais específicas em reunião da Câmara Técnica de Agroecologia. 115 
Os ajustes solicitados pela coordenadoria estão relacionados ao reenquadramento de ações em outro 116 
programa de duração continuada, adequação quanto a área de abrangência de algumas ações e 117 
ajustes de texto em algumas metas e ações. Os ajustes foram solicitados no final de junho de 2020, 118 
momento em que as Câmaras Técnicas desenvolvendo outras atividades como a elaboração do 119 
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programa de comunicação do CBH-LN e análise dos projetos para financiamento pelo FEHIDRO, o que 120 
impossibilitou ajustar metas e ações de outras fontes de recursos, como por exemplo quantificar o 121 
número de obras previstas nos planos de saneamento ou contratos da SABESP.  Acrescentando a este 122 
cenário, 2020 apresenta-se como um ano atípico, devido a pandemia, distanciamento social, reuniões 123 
virtuais e teletrabalho. 124 
Diante de tudo isso, a proposta apresentada é de aprovação de um PAPI síntese com base no 125 
FEHIDRO, ajustados os textos conforme orientação da CRHi, ajustando os valores de acordo com as 126 
deliberações COFEHIDRO de 2020, retirada da previsão de financiamento de projetos com recursos 127 
da cobrança para 2020 e 2021, que devido a pandemia apresenta atraso ao que era esperado. Explica 128 
que foi acrescentada uma linha no SubPDC 3.1 (saneamento), separando os recursos dos projetos 129 
para elaboração de projetos executivos de saneamento, da linha com recursos para efetiva implantação 130 
dos sistemas e que essa versão também altera o ano de execução de projetos, priorizando projetos 131 
que podem ser executados com poucos recursos, devido a retirada da previsão dos recursos da 132 
cobrança para 2020-2021 e que não sejam afetadas pelo distanciamento social. Foram realizados 133 
ajustes na distribuição de recursos para o PDC 8 (capacitação, educação ambiental e comunicação) 134 
para atendimento das diretrizes do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias 135 
Hidrográficas – Procomitês, instituído pela Agencia Nacional de Águas e aderido por todos os CBHs do 136 
Estado de São Paulo no final de 2019. 137 
Para o ano de 2021 informa que permanecem priorizadas as seguintes ações a serem financiadas com 138 
recursos provenientes do FEHIDRO, no SubPDC 1.2 Estudo de viabilidade de implantação de 139 
Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais; SubPDC 3.1 -Projeto de Saneamento; SubPDC 140 
4.2 - Projeto de restauração ecológica em uma Bacias Hidrográficas consideradas críticas no PBH, 141 
quanto a disponibilidade hídrica; SubPDC 8.1 – Ações de implementação do Programa de 142 
Comunicação em construção no CBH-LN. 143 
Para finalizar, enfatiza as ações planejadas pelo CBH-LN, sem a previsão de investimento FEHIDRO 144 
continuarão sendo incentivadas e desenvolvidas, que a versão completa do PAPI 2020-2023 continuará 145 
sendo revista durante os Relatórios de Situação da UGRHI 03, que os valores previstos no programa 146 
de atendimento serão revistos com o início da cobrança e também em caso de alterações nas previsões 147 
de recursos do FEHIDRO (compensação) deliberadas pelo COFEHIDRO. 148 
Após leitura o documento foi colocado em votação e aprovado pelos membros da plenária presentes. 149 
 150 
4. Apresentação da Minuta de Deliberação CBH-LN nº 205 de 2020, que indica empreendimentos 151 
para investimento dos recursos do FEHIDRO para o ano de 2020 e dá outras providências e da 152 
Minuta de Deliberação CBH-LN nº 206 de 2020, que aprova a transferência de recursos do 153 
FEHIDRO do CBH-LN do custeio para o investimento no exercício 2020. 154 
PEDRO solicita que o Sr. FABIO retorne para apresentação. FABIO justifica que as duas Deliberações 155 
estão relacionadas e uma depende da aprovação da outra. FABIO explica que neste ano tiveram cinco 156 
projetos protocolados e que devido a necessidade de ajustes nas propostas recebidas nenhuma 157 
proposta na primeira fase de análise foi aprovada e não foi possível indicar empreendimentos para o 158 
primeiro prazo estabelecido pelo Conselho Orientador do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 159 
COFEHIDRO. Diante da situação apresentada foi concedido um prazo para adequação de todos os 160 
projetos. Na segunda fase dos projetos apenas um dos projetos atendeu todas as condicionantes 161 
solicitadas pelos analistas e considerando que havia mais tempo até o segundo prazo do COFEHIDRO, 162 
optou-se por uma terceira etapa de análise. Após retorno dos proponentes os projetos os projetos são 163 
analisados novamente. No fim deste processo todo, cinco propostas chegaram ao final, que foram 164 
hierarquizados conforme as prioridades previstas no Plano de Ação do Plano de Bacias Hidrográficas, 165 
totalizando o valor de um milhão cento e noventa e um mil reais e noventa e três centavos (R$ 166 
1.191.315,93). FABIO relata que esse ano, havia sido liberado para o CBH-LN o valor de (R$ 167 
1.045.265,64) por meio da Deliberação COFEHIDRO nº 217 de janeiro de 2020, porém com a 168 
publicação do Decreto nº 65.051 de julho de 2020 (COVID-19), o valor foi alterado por meio da 169 
Deliberação COFEHIDRO “Ad Referendum” nº 222 de julho de 2020 e diminuiu para (R$ 761.769,24). 170 
FABIO apresenta que nesta deliberação aprova-se quatro projetos “Plano Diretor de Macrodrenagem 171 
do Município de São Sebastião - SP - 1ª Fase” (Prefeitura Municipal de São Sebastião), com valor 172 
solicitado ao FEHIDRO de cento e cinquenta mil reais (R$ 150.000,00), com contrapartida de sete mil 173 
e quinhentos reais (R$ 7.500,00), totalizando cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais (R$ 174 
157.500,00), “Elaboração de Projetos Executivos de sistemas descentralizados de tratamento de 175 
esgoto na bacia do Rio Camburi” (Fundo Brasileiro de Educação Ambiental – FunBEA), com valor 176 
solicitado ao FEHIDRO de trezentos e quarenta e nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais (R$ 177 
349.875,00), com contrapartida de trinta e nove mil e seiscentos reais (R$ 39.600,00), totalizando 178 
trezentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e setenta e cinco reais (R$ 389.475,00), “Saneamento na 179 
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Microbacia 09 – Rio Escuro e Comprido - Fase I Elaboração de projetos executivos de sistemas de 180 
tratamento de efluentes” (Instituto de Projetos e Pesquisas Socio Ambientais - Ipesa), com valor 181 
solicitado ao FEHIDRO de duzentos e setenta e sete mil e trezentos e sessenta e nove reais e vinte e 182 
um centavos (R$ 277.369,21), com contrapartida de vinte e quatro mil e quatrocentos e quatro reais e 183 
centavos (R$ 24.404,92), totalizando trezentos e oito mim reais e duzentos e sessenta e quatro reais e 184 
oitenta centavos (R$ 308.264,80) e “Programa de Comunicação Social do Comitê de Bacias do Litoral 185 
Norte Programa de Comunicação Social do Comitê de Bacias do Litoral Norte (CBH-LN): Comunica 186 
CBH-LN” com valor solicitado ao FEHIDRO de duzentos e dezenove mil e quatrocentos reais (R$ 187 
219.400,00), com contrapartida de vinte e quatro mil e setecentos reais (R$ 24.700,00), totalizando 188 
duzentos e quarenta e quatro mil e cem reais (R$ 244.100,00), sendo que estes projetos totalizam o 189 
valo de novecentos e noventa e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos 190 
(R$ 996.644,21). Além dos projetos supracitados, nesta deliberação um projeto está enquadrado na 191 
carteira de empreendimentos suplentes para indicação ao FEHIDRO no exercício 2020, que terá 192 
validade até 31 de dezembro de 2020, o projeto “Elaboração de Plano Diretor De Macrodrenagem de 193 
Áreas Sujeitas a Inundações e Alagamentos – Microbacia Hidrográfica do Rio Acaraú e Praia Grande 194 
– UGRHI 03 – Sub-Bacia Hidrográfica 07 – Rio Grande De Ubatuba/SP” (Prefeitura Municipal de 195 
Ubatuba), com valor solicitado ao FEHIDRO de cento e noventa e quatro mil reais e setenta e dois 196 
centavos (R$ 194.671,72), com contrapartida de dez mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e 197 
oito centavos (R$ 10.245,88), totalizando duzentos e quatro mil e novecentos e dezessete reais e 198 
sessenta centavos (R$ 204.917,60).   199 
Contudo a soma dos quatro projetos que estão sendo indicados ultrapassa o valor disponível e a 200 
Deliberação CBH-LN nº 206 de 2020, possibilita a transferência do valor de duzentos e trinta e quatro 201 
mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos (R$ 234.874,97), valor suficiente para 202 
indicação das quatro propostas. 203 
Em continuidade PEDRO informa que as Minutas das Deliberações Minuta de Deliberação CBH-LN nº 204 
205 de 2020, que indica empreendimentos para investimento dos recursos do FEHIDRO para o ano de 205 
2020 e dá outras providências e da Minuta de Deliberação CBH-LN nº 206 de 2020, que aprova a 206 
transferência de recursos do FEHIDRO do CBH-LN do custeio para o investimento no exercício 2020, 207 
encontram-se no link disponibilizado aos membros e coloca o documento em votação, sendo os 208 
documentos aprovados pelos membros da plenária presentes. 209 
 210 
5. Informes do Programa de Comunicação do CBH-LN. 211 
O Vice-presidente PEDRO prossegue com pauta da ordem do dia, e convida a Sra SEMIRAMIS 212 
BIASOTI, representante da FUNBEA, para nos dar os informes sobre as atividades desenvolvidas no 213 
âmbito do Programa de Comunicação do CBH-LN. 214 
SEMIRAMIS apresenta que o Programa de Comunicação tem a diretriz da comunicação e a diretriz da 215 
formação e na época quando foi apresentada a proposta para o CBH, foi concordado com um projeto 216 
mais alinhado com a temática da Educação Ambiental devido a vocação da FUNBEA. No projeto a 217 
formação é um processo de articulação bastante necessário para realizar a comunicação social e a 218 
comunicação em si.  219 
As atividades estão sendo desenvolvidas desde ano passado, quando não estávamos ainda nessa 220 
nossa situação de pandemia, portanto a primeira formação realizada em Maresias de maneira 221 
presencial, com a participação de 32 inscritos, representando 17 instituições, alguns membros do CBH-222 
LN e dentre as atividades do curso foi realizada pesquisa de percepção, direcionada, presencialmente, 223 
trazendo resultados estatísticos com uma abordagem bastante ampla da problemática socioambiental, 224 
relacionada aos recursos hídricos. SEMIRAMIS comenta que estava previsto um evento com as 225 
instituições participantes no processo de formação e foi adiado devido a pandemia, por se tratar de um 226 
evento aberto ao público em geral e com objetivo de dar visibilidade aos trabalhos.  227 
SEMIRAMIS explica que a pandemia trouxe uma demanda de ajustes para o planejamento da 228 
Formação prevista para os outros três municípios e foi adequada para ser realizada em um formato de 229 
educação a distância, em parceria com a UFSCar Universidade Federal de São Carlos. O curso está 230 
sendo realizado dentro da plataforma moddle da universidade, cem instituições participando.  231 
Além disso o projeto realiza a cobertura de todas as reuniões e eventos do Comitê sempre gerando 232 
material de comunicação e divulgação. 233 
 234 
6. Informes. 235 
JOCIANI, secretária executiva adjunta do CBH-LN, informa que está sendo implantado o Capacita 236 
SIGRH, uma ação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA, por intermédio da 237 
Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi, que visa a oferta de cursos aos técnicos e demais atores 238 
do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH, em decorrência das metas 239 
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previstas no Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO, 240 
criado pela Agência Nacional de Águas – ANA, que serão disponibilizadas 15 vagas para 241 
representantes de CBHs (Plenário, Câmaras e Grupos Técnicos) sendo uma indicação por CBH; 5 242 
vagas para outras instâncias do SIGRH (CRH, CORHI e COFEHIDRO) e entidades estaduais e que 243 
neste primeiro momento estão abertas inscrições para os cursos de Ciclo de Saneamento: Tratamento 244 
de Águas e Efluentes, e outro de Geoprocessamento como Ferramenta para Planejamento e Gestão 245 
Ambiental, ainda em 2020 haverá inscrições para os cursos de Administração de Conflitos, 246 
Comunicação Assertiva nas Organizações e Desenvolvimento de Instrutores. JOCIANI informa que o 247 
processo de triagem dos interessados ocorrerá por meio da secretária, que podem manifestar interesse 248 
via e-mail. 249 
ROSA MARIA MANSINI, representante da Coordenadoria de Planejamento Ambiental, da Secretaria 250 
de Infraestrutura e Meio Ambiente – CPLA/SIMA, informa a retomada do Gerenciamento Costeiro, para 251 
desenvolver os outros instrumentos que compõem o Gerenciamento, como o Plano de Ação e a 252 
construção do Sistema de Informação e o Sistema de Monitoramento, que será a rede ZEE, integrando 253 
várias áreas e possibilitando o recorte das informações com enfoque na região do Litoral Norte. ROSA 254 
informa que está em processo de articulação com a Polícia Ambiental, CETESB e CFB, visto que 255 
houveram denúncias do aumento de ocupações irregulares que estes órgãos, em parceria com a CPLA 256 
irão se reunir para buscar estratégias frente a está situação. 257 
MÁRCIO JOSE DOS SANTOS, Gestor da APA Marinha do Litoral Norte, explica sobre o sobre o 258 
processo de elaboração do Plano de Manejo da APAMLN, que neste momento o documento encontra-259 
se em discussão na Comissão Temática de Biodiversidade, Florestas, Parques e Áreas Protegidas - 260 
CTBIO, do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA e informa que para dar subsídios as 261 
discussões do tema aquicultura e maricultura, o Ministério Público Estadual articulou junto ao 262 
CONSEMA, um evento de esclarecimento sobre a temática e que este será realizado no próximo dia 263 
trinta e um de agosto e convida todos os interessados a participarem. MÁRCIO continua reforçando a 264 
importância das deliberações desta reunião, depois de um grande trabalho das Câmaras Técnicas e 265 
que foi possível tomar a decisão baseada nas premissas de análises técnicas e de gestão.  266 
HENRIQUE FRIAS BERGAMIN, representante da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 267 
CETESB, agradece o convite e parabeniza a todos pela reunião. HENRIQUE  destaca que as ações 268 
realizadas pelo CBH-LN são muito relevantes para a gestão ambiental no Litoral Norte e comenta sobre 269 
a importância do planejamento de ações de capacitação no Plano de Ação. 270 
FABRÍCIO CÉSAR GOMES, do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, informa sobre a 271 
possibilidade de realizar um seminário em conjunto com as Câmaras Técnicas do CBH-LN, sobre 272 
Planos de Macrodrenagem e cadastramento e Outorga de direito de uso ou interferência de recursos 273 
hídricos. 274 
PAULO ANDRÉ CUNHA, representante da Associação Projeto Ecoadventur Pro Desenvolvimento 275 
Sustentável – APROEDS, parabeniza a todos pelos trabalhos realizados pelas Câmaras Técnicas e 276 
informa que foi realizada a Campanha de Comunicação do CBH-LN nos canais da TV aberta no mês 277 
da água e solicita a colaboração de todos na elaboração e aprovação dos demais produtos de 278 
comunicação previstos no projeto já apresentado pela Sra. SEMIRAMIS. 279 
FABIO LUCIANO PINCINATO destaca que os tomadores precisam enviar as documentações 280 
atualizadas das propostas, até o dia dois de setembro, para que a Secretaria Executiva faça a inserção 281 
no sistema E-Ambiente e concluir a indicação junto ao COFEHIDRO. Agradece a presença de todos e 282 
a parceria de todos que se dedicam para as realizações das ações dos CBHs, incluindo a parceria na 283 
organização dessa primeira reunião por videoconferência do CBH-LN.   284 
PEDRO FERNANDO, atual vice-presidente do CBH-LN, enfatiza a importância das ações realizadas 285 
por meio de articulação, que é importante que o CBH tenha pessoas comprometidas e atuantes, que a 286 
sociedade civil tem papel fundamental de acompanhamento, execução e parceria. 287 
Concluídos todos os itens previstos na pauta da ordem do dia, e nada havendo a ser acrescentado, o 288 
vice-presidente do CBH-LN, agradece a presença e participação de todos, esclarece que a próxima 289 
reunião Plenária está prevista para o mês de dezembro de 2020, que se e as restrições decorrentes da 290 
pandemia de COVID-19 forem mantidas, a reunião deverá ser realizada por videoconferência. Caso 291 
seja possível reunir presencialmente nessa data, a próxima cidade deve ser Ubatuba. Sem mais a 292 
acrescentar e declara o encerramento dos trabalhos da sessão plenária, e se despede, desejando a 293 
todos os presentes um ótimo retorno a seus respectivos destinos. 294 


