SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL NORTE - CBH-LN

Parecer da Secretaria Executiva do CBH-LN
Assunto: Resolução de caso não previsto na Deliberação CBH-LN nº 201 de 2019 – inclusão
de fase adicional para a análise dos projetos suplentes da primeira indicação, a serem avaliados
para a segunda indicação do Pleito FEHIDRO 2020 do CBH-LN.

Considerando que, de acordo com o resultado das análises, não há propostas no Pleito FEHIDRO
2020 do CBH-LN recomendadas para a primeira indicação pelo colegiado (Deliberação
COFEHIDRO "AD REFERENDUM" nº 220 de 2020).
Considerando que há saldo de 100% dos recursos da primeira indicação não alocados e que
temos a possibilidade de realizar uma segunda indicação com esse recurso (Deliberação
COFEHIDRO "AD REFERENDUM" nº 220 de 2020).
Considerando o compromisso e empenho do colegiado em implantar as ações do Plano de Ação
e Programa de Investimentos (Deliberação CBH-LN nº 200 de 2019).
Considerando o compromisso em tomar as providências para que as propostas indicadas tenham
a qualidade técnica mínima aceitável, em conformidade ao disposto no Artigo 5º da Deliberação
COFEHIDRO nº 217 de 2020.
O GT-Coordenação do CBH-LN, ouvindo a Secretaria Executiva do CBH-LN, em acordo com o
Artigo 22 da Deliberação CBH-LN nº 201 de 2019, resolveu oferecer uma terceira fase de análise
para que as propostas atendam as condicionantes apontadas no parecer do grupo de
análise até a data de 24/07/2020, de acordo com a revisão do calendário em anexo, para
concorrer na segunda indicação do Pleito 2020.
Como não há propostas a serem encaminhadas no prazo estabelecido para a primeira indicação,
para permitir que a segunda indicação possa ser apreciada e aprovada pela Plenária do CBHLN, a reunião ordinária do CBH-LN será adiada do dia 23/07/2020 para o dia 28/08/2020.

Ubatuba, 17 de agosto de 2020

Fábio Luciano Pincinato
Secretário Executivo do CBH-LN
Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte
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ANEXO – Calendário FEHIDRO 2020 do CBH-LN revisado
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