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DATA: 17/07/2017
HORÁRIO: 09h00
LOCAL: FABHAT
LISTA DE PRESENÇA – CTGI
Entidade

Nome

SABESP

Osvaldo de Oliveira Vieira

CETESB

Xavier de Oliveira

Instituto de Pesquisas Tecnológicas

Geraldo Figueiredo Carvalho Gama Jr.

PM Guarulhos

Márcio A. C. Barbosa

APU

Amauri Pollachi

APU

João Jesus Rocha

FECOMERCIO

Cristiane Cortez

CIESP São Paulo

Ronaldo Sérgio Vasques

FIESP

Bruno Leonel

UNIÁGUA

Shindi Kiyota
CONVIDADOS

Entidade

Nome

SSRH / Secretaria Executiva

Ana Sedlacek

FABHAT

Tania Valente

SABESP

Lara Dias de Jesus e Souza
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

Entidade

Nome

CETESB

Gilson Guimarães

DAEE

Josué Barranco (férias)

ASSUNTOS TRATADOS:
1. Discussão sobre a elaboração da deliberação de critérios e hierarquização para a segunda
chamada de recebimentos de empreendimentos dos projetos do FEHIDRO.
Beatriz (Sec. Exec. do CBH-AT) apresentou a deliberação COFEHIDRO nº 182, que define novo período
de indicações de empreendimentos para financiamento do FEHIDRO em 2017. Em seguida apresentou
a deliberação CBH-AT que estabeleceu critérios para indicação dos projetos FEHIDRO na 1ª chamada
e abriu para as intervenções relacionadas ao que deverá ser alterado para essa nova chamada.
Ronaldo (CIESP-SP) disse que devido ao curto prazo de criar novos critérios a melhor ação a ser feita
seria manter os PDCs prioritários no intuito de receber mais projetos para demanda induzida, visto o
montante de recurso destinado a este fim e que sobrou.
Beatriz apresentou o Ofício de Rio Grande da Serra no qual solicita reanálise do projeto: “Execução de
Obras para Implantação de Parque Ecológico”.
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Amauri Pollachi (APU) e Bruno Leonel (CIESP) afirmaram não fazer sentido tal solicitação uma vez que
o empreendimento não apresentava melhorias nos recursos hídricos, portanto, não se enquadrava em
nenhum programa de duração continuada.
Os demais membros concordaram e mantiveram a não habilitação do empreendimento.
Amauri sugeriu à Secretaria Executiva encaminhar uma minuta de Ofício à CTGI em resposta ao
Tomador.
Beatriz informou que antes da elaboração do Ofício irá conversar com a SECOFEHIDRO para melhor
entendimento deste empreendimento e certificar se realmente não há enquadramento em nenhum
PDC.
Beatriz apresentou a hierarquização dos empreendimentos e mostrou o restante de recursos para a
segunda chamada.
Ronaldo sugeriu aumentar o valor, por tomador, para investir o máximo possível do recurso disponível,
entretanto, seria importante manter alguma restrição.
Cristiane Cortez sugeriu que para a segunda chamada fossem recebidos projetos para demanda
induzida, e que para a demanda espontânea, apenas os que foram considerados não habilitados na
primeira chamada visto que estes já foram analisados e que otimizaria o tempo de análise devido ao
curto prazo. Os membros foram favoráveis.
Beatriz inseriu os ajustes na deliberação em momento da reunião.
A reunião finalizou-se às 13h00 com a concordância de todos em que os coordenadores das câmaras
iriam se reunir antes da divulgação das “não habilitações” da segunda chamada.
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