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ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-LN EM 2021 1 
26 DE MARÇO – PLATAFORMA TEAMS 2 

 3 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de março de 2021, 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 (chat). 10 
Com início 09h40, 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 da Sociedade Civil Organizada, o vice-presidente do Comitê de Bacias 13 
Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN), o Ilmo. Sr. PEDRO FERNANDO DO REGO. Pelo segmento 14 
do Estado de São Paulo, o Ilmo. Sr. FABIO LUCIANO PINCINATO, Secretário Executivo do CBH-LN, 15 
representante da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Ilmo. Sr. DOUGLAS SANTOS, da 16 
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Caraguatatuba, representando o prefeito de 17 
Caraguatatuba, o Ilmo. Sr. JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR; o Ilmo. Sr. JOSE AUGUSTO DE 18 
CARVALHO NETO, Secretário de Meio Ambiente de São Sebastião, representando o Ilmo. Sr. FELIPE 19 
AUGUSTO, prefeito de São Sebastião, o Ilmo. Sr. SYLVIO DO PRADO BOHN JUNIOR, Secretário de 20 
Meio Ambiente de Ubatuba e a Ilma. Sra. FLAVIA PASCOAL, prefeita de Ubatuba.  21 
FABIO LUCIANO PINCINATO agradece a presença de todos e destaca que um novo ciclo se inicia, 22 
um momento que podemos olhar o que foi realizado, e que apesar das dificuldades se vislumbra nova 23 
dinâmica, com mais resultados. O Comitê do Litoral Norte é voltado para a conservação e recuperação 24 
de recursos hídricos, que ao longo dos últimos anos sofreu uma diminuição dos recursos do FEHIDRO, 25 
importantes para realizar o Plano de Ação, voltado para as prioridades da região do Litoral Norte. Mas, 26 
com a diminuição dos recursos houve dificuldade para realizar algumas ações. Mesmo assim, no último 27 
biênio foram investidos em torno de 2,2 milhões em ações de recuperação e conservação dos recursos 28 
hídricos no Litoral Norte. FABIO continua destacando que as ações do CBH-LN podem ser realizadas 29 
por meio de investimentos em infraestrutura e ações e a outra é com articulações, com união, 30 
integração dos membros do CBH e sociedade civil trabalhando junto com os órgãos do estado, com a 31 
administração municipal, se unindo em busca de soluções, otimizando os recursos humanos e os 32 
recursos financeiros. FABIO informa que o próximo biênio temos a possibilidade de aumentar os 33 
recursos, que recebemos de compensação do FEHIDRO, que foi uma demanda do CBH-LN, por meio 34 
da Secretaria Executiva, para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) e Coordenadoria de 35 
Recursos Hídricos (CRHi), sobre a necessidade de revisão da distribuição dos recursos de 36 
compensação para os comitês, além disso deve-se iniciar a Cobrança pelo Uso da água, trazendo uma 37 
perspectiva de recursos em torno de três milhões de reais, juntando as duas fontes. FABIO finaliza 38 
ressaltando que com a nova gestão e novos membros, espera-se que o CBH-LN continue sendo um 39 
espaço de integração de todos os órgãos e sociedade civil, para que possam ser realizar as ações. 40 
Finaliza agradecendo e desejando uma boa reunião, passando a palavra para o representante da 41 
Prefeitura de Caraguatatuba, o Engenheiro DOUGLAS SANTOS. 42 
DOUGLAS SANTOS inicia cumprimentando os membros do CBH-LN e os novos membros. Espera que 43 
todos trabalhem em conjunto, com interação positiva entre os segmentos do CBH. Deseja que possa 44 
contribuir com as atividades do CBH, na parte de gestão que o CBH consiga executar mais projetos e 45 
mais ações. Que os técnicos de vários órgãos possam trabalhar em conjunto. Finaliza agradecendo e 46 
desejando um bom trabalho a todos. 47 
FABIO LUCIANO PINCINATO agradece e passa a palavra ao Secretário de Meio Ambiente da 48 
Prefeitura de São Sebastião, JOSE AUGUSTO DE CARVALHO NETO. 49 
JOSE AUGUSTO DE CARVALHO NETO, agradece e cumprimenta a todos. Declara que os recursos 50 
estão escassos e há muitos problemas a serem resolvidos. Embora se tenha avançado muito, São 51 
Sebastião, com 110 km de extensão, com diversos corpos d’água, trazendo muitas preocupações 52 
relacionadas ao sistema de drenagem e a questão da balneabilidade das praias, destacando o apoio 53 
do CBH-LN, por meio do FEHIDRO, e espera que haja integração entre os quatro municípios, trabalho 54 
que foi atribuído pelo Prefeito do Município.  55 
FABIO LUCIANO PINCINATO agradece e convida o representante da Prefeitura de Ubatuba, o 56 
Secretário de Meio Ambiente SYLVIO DO PRADO BOHN JUNIOR e relembra que em 2009, SYLVIO 57 
foi quem o recebeu e orientou nos trabalhos no CBH-LN. 58 
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SYLVIO DO PRADO JUNIOR agrade e comenta que tem uma relação de longa data com o CBH-LN, 59 
desde a criação, e que mesmo com uma estrutura modesta, acredita no trabalho integrado e 60 
participação da Sociedade Civil, de cada órgão estadual, das secretarias municipais, e que sinergia é 61 
o melhor caminho para alcançar os resultados, com a estrutura existente. Espera que com a experiência 62 
e conhecimento da região, possa contribuir para melhorar as questões de recursos hídricos, que tem 63 
relação direta com saúde, ainda mais nesse momento. Se sente feliz porque a Prefeita FLAVIA 64 
PASCOAL foi eleita como presidente do Comitê e também porque a Sociedade Civil elegeu a senhora 65 
MONICA SPEGIORIN, como vice-presidente.  66 
FLAVIA PASCOAL agradece e comenta que se sente feliz por poder atuar, principalmente pelo rio 67 
Acaraú, que nasce na Sesmarias e passa por sua residência, que infelizmente está poluindo toda a 68 
bacia do Itaguá. Espera que dentro do Comitê possa ser discutido sobre essa questão e sobre toda a 69 
região. Agradece a todos os prefeitos e representantes, e a oportunidade de estar junto no CBH. Espera 70 
que possa fazer o CBH funcionar, que o novo grupo possa fazer a diferença, que seja dada 71 
transparência para as ações e envolvimento das pessoas, principalmente pela preservação da água. 72 
Comenta que o que quase todos os rios da área central estão contaminados, muito pouco esgoto foi 73 
tratado. Que o CBH possa atuar com mais pressão em relação ao contrato com a SABESP.  74 
PEDRO FERNANDO DO REGO cumprimenta todos e todas, cita que o CBH é o colegiado mais 75 
significativo em todo o território e deveria ser melhor aproveitado, pois temos possibilidade de ter 76 
diálogos entre diferentes setores e gestão territorial a partir das bacias hidrográficas. Então, no CBH é 77 
possível olhar o território de outra forma, e não separado por municípios, mas olhando a água como o 78 
principal fator para os diferentes usos. A água está associada à ocupação e aos usos. Por isso, é 79 
necessária a participação de todos, que se torna efetiva dentro das Câmaras Técnicas e dos Grupos 80 
de trabalho. Faz um apelo para que haja mais participação porque é onde se discute necessidades e 81 
se define ações para resolver os problemas.  82 
 83 
1. Apreciação da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2020, da Plenária do CBH-LN, ocorrida em 27 84 
de novembro de 2020; 85 
PEDRO FERNANDO DO REGO, vice-presidente do CBH-LN, informa que os documentos foram 86 
encaminhados por e-mail e disponibilizados por meio de link, e concede o tempo para a leitura.  87 
Após leitura o documento foi colocado em votação e aprovado pelos membros da plenária presentes. 88 
 89 
2. Apresentação da Deliberação “Ad Referendum” CBH-LN nº 208, de 05 de maio de 2021, que 90 
Define o Calendário de Eventos e Ações para Avaliação de Propostas para Investimento do 91 
FEHIDRO, submetidas à Apreciação e Indicação do CBH-LN no ano de 2021, conforme disposto 92 
na Deliberação CBH-LN nº 200, de 2019; 93 
PEDRO FERNANDO DO REGO dá continuidade à pauta da ordem do dia, convidando FÁBIO 94 
LUCIANO PINCINATO para a apresentação da Deliberação “Ad Referendum” CBH-LN nº 208, de 05 95 
de maio de 2021. FABIO inicia agradecendo ao Prefeito COLUCCI e explica que se trata de uma 96 
atualização do calendário de eventos. Alerta que as datas para entrega de projetos, de 12 a 15 de abril, 97 
pelo e-mail do Comitê. Comenta que no sítio do CBH estão todas as instruções para o FEHIDRO. Em 98 
seguida a deliberação foi colocada em votação e aprovada. 99 
ANDREÉ DE RIDDER VIEIRA pede a palavra, cumprimenta a todos e cita que o Instituto SUPERECO 100 
tem uma oportunidade única, e que a presença dos vários gestores é importante, e sugere que seja 101 
criada uma agenda regional pela água, pela segurança hídrica, que vem sendo falado há muito tempo 102 
no CBH-LN, e convida todos para fazer essa agenda. 103 
 104 
3.  Minuta de Deliberação CBH-LN nº 209 de 2021. Aprova o Programa de Comunicação Social 105 
do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte - 2021-2024. 106 
Para apresentar o Programa, PEDRO FERNANDO DO REGO convida SEMIRAMIS BIASOLI, 107 
representante da FUNBEA. PEDRO diz que o documento levou cerca de 2 anos para ser produzido, 108 
trabalhado a várias mãos, com a participação e contribuições de muitas pessoas. E que esse 109 
documento será um bom norteador para o próximo biênio 110 
SEMIRAMIS BIASOLI inicia explicando que o documento foi produzido em um período de 18 meses, 111 
com participação do CBH-LN, e que já houve utilização do Programa, na produção de material de 112 
comunicação. O programa foi feito com base nos princípios da educação ambiental, utilizando o 113 
conhecimento da FUNBEA, que inclusive já está apresentando a experiência em outros CBHs e que já 114 
houve uma participação na Agência Nacional de Águas (ANA). O Programa foi construído com base 115 
no Marco Conceitual (CBH-LN e os princípios da comunicação), Marco Situacional (Potencialidades e 116 
fragilidades: a visão dos membros e parceiros do CBH-LN) e Marco Operacional (objetivos e planos de 117 
ação 2021-2024). Apresentou um resumo do processo de construção com ações de formação e 118 
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educação ambiental, ações de marketing e reuniões virtuais para construir o Programa com o GT 119 
Coordenação, CTEA, e outros participantes de outras Câmaras Técnicas. 120 
PEDRO FERNANDO DO REGO relata que nas 8 reuniões realizadas, participaram mais de 50 121 
pessoas, efetivamente, e que esse documento traz elementos de ações que já são realizados no CBH-122 
LN. Ressalta que felizmente há outro projeto financiado pelo FEHIDRO, já em andamento e que sempre 123 
houve dificuldades de comunicação no CBH-LN. Destaca as diversas demandas da Secretaria 124 
Executiva e que são necessários projetos relacionados a esse assunto, que seria importante o CBH-125 
LN ter uma assessoria de imprensa que mantivesse a comunicação dos assuntos a todos os cidadãos, 126 
sobretudo aqueles que não conseguem participar das reuniões CBH-LN.  127 
FABIO LUCIANO PINCINATO pede a palavra e declara que no CBH sempre buscou realizar ações de 128 
comunicação apesar das dificuldades, e que a comunicação social é um instrumento de mobilização, 129 
reconhecido inclusive pela ANA. Cita que uma das principais metas que a ANA colocou para os CBHs 130 
é a aprovação do plano de comunicação. O CBH-LN já tinha essa demanda de uma comunicação 131 
estruturada e planejada dento do Comitê. Então temos o Projeto de Comunicação aprovado para dar 132 
continuidade à implementação desse Plano. FABIO ressalta que o Programa foi construído em reuniões 133 
das Câmaras Técnicas, mas com participação maior da Câmara Técnica de Educação Ambiental. 134 
PEDRO FERNANDO DO REGO esclarece sobre demanda induzida, informando que atualmente não 135 
se utiliza mais este termo, pois na verdade temos o plano de ação e programa de investimentos que 136 
define todas as ações são passíveis de recursos FEHIDRO. Após leitura o documento foi colocado em 137 
votação e aprovado pelos membros da plenária presentes.  138 

4. Minuta de Deliberação CBH-LN nº 210 de 2021 - Estabelece o regimento interno comum às 139 
Câmaras Técnicas do CBH-LN. 140 

FABIO LUCIANO PINCINATO informa que se verificou a necessidade de atualização do Regimento 141 
Interno e que o objetivo principal desta revisão é permitir maior participação das instituições e demais 142 
interessados nas Câmaras Técnicas, respeitando as normas e estatuto. Uma das alterações possibilita 143 
que os membros da Sociedade Civil possam se cadastrar no CBH-LN a qualquer momento, podendo 144 
participar das atividades, assim que se cadastrarem. A outra alteração é com relação aos suplentes, 145 
propõe-se que para cada titular possa ter maior número de suplentes. FABIO continua explicando que 146 
esta deliberação cria a possibilidade de uma pessoa participar como membro colaborador, pessoa ou 147 
representante, que tenha conhecimento técnico relacionado aos objetivos em discussão, porém é 148 
integrante de instituição que não tem CNPJ ou algum outro documento necessário para ser membro 149 
do CBH-LN. No caso de pessoa física, que não integra nenhuma instituição ou órgão, deverá protocolar 150 
os documentos pessoais e currículo. Outras alterações são correções de termos que não alteram a 151 
norma.  152 
PEDRO FERNANDO DO REGO complementa o que já ocorre no CBH e cita o exemplo do CTEA, onde 153 
ao longo de dois anos, setenta e seis pessoas participaram das reuniões, sendo que vinte e seis eram 154 
colaboradores.  155 
PEDRO coloca a Deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade. 156 
  157 
5 - Minuta de Deliberação CBH-LN nº 211 de 2021 - Dispõe sobre a composição e posse dos 158 
representantes do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, para o biênio 2021 – 2023, e 159 
dá outras providencias.  160 
FABIO LUCIANO PINCINATO inicia explicando que está deliberação trata da composição das 161 
instituições dos segmentos do município, estado e sociedade civil. FABIO informa que os Municípios 162 
indicaram e as Secretarias de Estado indicam os representantes via ofício. As instituições da Sociedade 163 
Civil realizaram o cadastramento por meio do site do CBH-LN e a eleição ocorreu em 12 de março. 164 
Foram inscritas 18 entidades, sendo todas ajustadas nas 12 vagas, como titulares e/ou suplentes, com 165 
duas entidades ocupando uma cadeira.  166 
A Diretoria do CBH-LN, que é formada pelo(a) presidente, representado (a) por um dos (as) prefeitos 167 
(as) eleitos(as). A vice-presidência é de um representante da sociedade civil e um secretário (a) 168 
Executivo (a) e um secretário (a) executivo adjunto de uma instituição do segmento do Estado. 169 
FABIO informa que na data de 23 de março de 2021 ocorreu a reunião dos prefeitos para a eleição da 170 
presidente do CBH-LN, a Ilma Sra. FLAVIA PASCOAL, Prefeita de Ubatuba, o representante do 171 
Conselho de Recursos Hídricos (CRH), o Ilmo Sr. JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JÚNIOR, Prefeito 172 
Municipal de Caraguatatuba, que nesse biênio o CBH-LN será suplente do CBH da Baixada Santista e 173 
o representante do Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN, o Prefeito do Município de 174 
Ilhabela, o Ilmo Sr. ANTONIO COLLUCCI.  175 
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A eleição da Vice-Presidente ocorreu na reunião da Sociedade Civil, na qual escolheram a Sra. 176 
MONICA DE TOLEDO SPEGIORIN, representante indicada pela Associação Amigos da Pedra Verde.  177 
Para a eleição da Secretaria Executiva do CBH-LN, o segmento do Estado se reuniu virtualmente no 178 
dia 24 de março de 2021. Como Secretária Executiva foi eleita JOCIANI DEBENI FESTA, e como 179 
Secretário Executivo Adjunto FABIO LUCIANO PINCINATO, ambos da Secretaria de Estado de 180 
Infraestrutura e Meio Ambiente 181 
PEDRO FERNANDO DO REGO colocada em votação, a deliberação foi aprovada por unanimidade, 182 
empossando os representantes para o próximo biênio 2021-2023. Desejando a todos um ótimo trabalho 183 
a todos, PEDRO passa a palavra para a Secretária Executiva do CBH-LN, a Sra. JOCIANI DEBENI 184 
FESTA. 185 
JOCIANI agradece a todos e parabeniza a Prefeita FLAVIA eleita presidente do CBH e a Sra. Mônica, 186 
eleita vice-presidente. JOCIANI destaca que a missão de dar continuidade aos trabalhos do CBH-LN 187 
com a qualidade que sempre foram realizados é um desafio grande. Dá boas-vindas aos novos 188 
membros e a nova funcionária do CBH, a Sra. CELIA SURITA, e espera que todos se sintam acolhidos, 189 
e que aos poucos todos serão integrados aos trabalhos. Cita muitas dificuldades, relacionadas à 190 
estrutura da Secretaria Executiva, destacando os desafios para melhorar os trabalhos e atender as 191 
demandas de responsabilidade da secretaria. JOCIANI continua destacando outros desafios, como a 192 
melhoria da quantidade de recursos financeiros para financiamento de projetos e a boa execução dos 193 
projetos já aprovados por este CBH. 194 
JOCIANI informa que as primeiras reuniões das Câmaras Técnicas irão acontecer em abril, para definir 195 
composição e coordenação, que devem ser ativas e fortalecidas, finaliza declarando que a Secretaria 196 
Executiva está à disposição de todos e agradecendo a confiança de todos.  197 
PEDRO FERNANDO DO REGO convida a Vice-Presidente MONICA DE TOLEDO SPEGIORIN, para 198 
fazer uso da palavra, e a parabeniza pelos trabalhos que vem realizando na região. 199 
MONICA DE TOLEDO SPEGIORIN agradece e destaca o ótimo trabalho realizado pelo Sr. PEDRO 200 
REGO, na vice-presidência do CBH-LN. MONICA destaca a situação muito triste que o País vive, com 201 
mais de 300.000 mortes de brasileiros, vítimas de um obscurantismo, negacionismo que infelizmente 202 
assolou o País, que nos assusta e nos preocupa. Mas ressalta que apesar desse momento, celebramos 203 
esse novo biênio, com o compromisso de ampliação do diálogo, da democracia, da participação, da 204 
força que esse colegiado tem, para proteção das águas, que possamos defender a vida, a equidade, a 205 
diversidade. Então, não é à toa que o feminino aparece nesse momento, para cuidar da preservação, 206 
e responsável nesse momento. MONICA informa que se sente muito feliz para estar ao lado da Sra. 207 
FLÁVIA, como primeira mulher presidente do CBH-LN, e da Sra. JOCIANI, que ensinou muita coisa e 208 
sente emocionada de fazer parte desse grupo com pessoas tão especiais. MONICA continua 209 
explicando a que assume o compromisso de diálogo, integração entre poder público e sociedade civil. 210 
Cita que acredita nas pontes e não nos muros. Acredita que pode contribuir com o CBH-LN a fim de 211 
combater o turismo de massa, turismo inconsciente, ignorante, incompetente, que está destruindo 212 
nossas águas, praias, áreas de conservação. Vamos dialogar com o setor imobiliário que pressiona 213 
tanto nossa região, que compreendam que nosso território precisa de proteção e que é necessário 214 
pensar no bem público, que não podem ser superados pelos interesses privados. Vamos trabalhar pela 215 
valorização dos técnicos do poder público, competentes, que cuidam do nosso território, bem como 216 
reconhecer o trabalho dos ativistas, que não são meros sonhadores, são seres carregados de utopia, 217 
que faz a gente caminhar. Então todos os membros do CBH-LN assumimos o compromisso para 218 
sermos voz, para darmos vez às pessoas que querem produzir conhecimento, valorizar o LN, trabalhar 219 
nas Câmaras Técnicas, para que seja possível transformar nosso território. Finaliza agradecendo a 220 
confiança e que a espiritualidade de Luz, tão presente nas áreas litorâneas esteja sempre presente, 221 
porque a dificuldade é grande.  222 
PEDRO FERNANDO DO REGO parabeniza MONICA, pelas sábias palavras e passa a palavra para a 223 
nova Presidente do CBH, FLAVIA. 224 
FLAVIA PASCOAL agradece a todos, e diz que está feliz por estar junto com outras mulheres na 225 
diretoria do CBH. Conta que quando professora, tinha preocupação com o meio ambiente, mas que os 226 
problemas eram passados pontualmente, não sendo construído um projeto permanente de educação 227 
e drenagem, por exemplo. Destaca que no Litoral é necessário um trabalho continuado, e houve falhas 228 
porque os rios vieram sendo poluídos, as praias com bandeiras vermelhas. FLAVIA continua 229 
ressaltando que Ubatuba é o município com mais disponibilidade de água dentre os quatro do CBH, no 230 
entanto, quando se considera a população flutuante, a disponibilidade está no limite. Nosso relevo não 231 
favorece, não temos represa e as águas das chuvas logo atingem o mar. O aumento da população traz 232 
maior demanda por saneamento básico (água, esgoto, drenagem) e precisamos melhorar muito a 233 
infraestrutura para melhorar esses serviços. O esgoto representa a principal fonte de poluição dos 234 
nossos rios. Historicamente os investimentos estiveram muito abaixo das necessidades. FLAVIA 235 
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destaca a necessidade de melhorias nos serviços da SABESP, buscando na ARCESP a fiscalização 236 
quanto aos serviços prestados. Informa que a Prefeitura de Ubatuba está lançando uma campanha 237 
para a despoluição do rio Acaraú, neste momento e que conta com a parceria do CBH-LN, com os 238 
Conselhos Municipais, de caráter deliberativo, para fortalecer a participação da sociedade civil 239 
organizada. Cita a revisão do Plano Diretor, do Plano Municipal de Saneamento, buscando o 240 
desenvolvimento sustentável. Agradece pela oportunidade por fazer parte e presidir o CBH-LN. 241 
 242 
6 – Informes 243 
ANDREÈ DE RIDDER VIEIRA pede a palavra e agradece pela lembrança das ações estruturantes, 244 
destaca que o Instituto SUPERECO vem trabalhando há 17 anos no Litoral Norte e que sua chegada 245 
foi com ações estruturantes, com os quatro governos trabalhando juntos, unificando floresta, água e 246 
sociedade. Colocando gestão das águas com gestão de floresta e gestão de sociedade juntas.  247 
PAULO ANDRÉ parabeniza as pessoas da diretoria do CBH-LN e o destaca o ótimo trabalho realizado 248 
pelo Sr. PEDRO, como representante da Sociedade Civil, com muita maestria e responsabilidade, e 249 
Fabinho que também conduziu os trabalhos com muita responsabilidade e pelos trabalhos.  250 
FABIO LUCIANO PINCINATO destaca a importância das atividades desenvolvidas nas câmaras 251 
técnicas e informa que a inscrição dos membros interessados está sendo realizada por meio de 252 
formulário eletrônico. Relembra que as Prefeituras podem agora, inscrever mais um suplente, visto que 253 
houve revisão do regimento interno. FABIO informa que a agenda das reuniões de composição das 254 
Câmaras Técnicas e que serão realizadas e plataformas virtuais. Finaliza agradecendo o PEDRO e a 255 
todos que participam do CBH-LN.  256 
SABRINA CAIXETA, representante do DAEE e gestora da cobrança no Litoral Norte, solicita a 257 
colaboração de todos, principalmente das Prefeituras para que ajudem na divulgação do ato 258 
convocatório da cobrança, para que a região tenha mais recursos financeiros para financiamento de 259 
projetos relacionados aos recursos hídricos. Informa que o ato convocatório foi encaminhado para 260 
publicação para o DAEE da sede, em São Paulo, com previsão de publicação e envio para os usuários 261 
até o final do mês de abril de 2021. 262 
FERNANDA MENDES, também representante do DAEE, cumprimenta a todos e informa que DAEE 263 
está à disposição das Prefeituras e da população do Litoral Norte. Comunica que voltará a fazer o 264 
atendimento no Litoral e fazer vistorias em massa, após a pandemia.  265 
 266 
6 – Encerramento 267 
PEDRO FERNANDO DO REGO parabeniza todos os membros e comunica que a próxima reunião será 268 
realizada no dia 25 de junho de 2021 e convida a todos novamente para participarem das próximas 269 
reuniões das Câmaras Técnicas agendadas para o mês de abril. Informa que, caso a reunião seja 270 
presencial, será em Ubatuba. Concluídos todos os itens previstos na pauta da ordem do dia, e nada 271 
havendo a ser acrescentado, PEDRO, agradece a presença e participação de todos e declara o 272 
encerramento dos trabalhos da sessão plenária. 273 


