ATIVIDADES 2019:
 Troca de Gestão, com 1º reunião de 2019 ocorrendo em

02/05/2019.
Plano de Atividades 2019:
 Análise projetos FEHIDRO;
 Programa de capacitação e de redes colaborativas, para viabilização da

aplicação de recursos financeiros e implementação de ações;
 Elaboração de procedimentos e material a ser utilizado pelas câmaras

técnicas durante a avaliação dos projetos FEHIDRO;
 Programa de aplicação de recursos 2020;
 Elaboração da deliberação de aprovação de critérios para análise e

hierarquização para empreendimentos FEHIDRO 2020.

EMPREENDIMENTOS FEHIDRO – análise em conjunto
com demais câmaras:
 Deliberação CBH-AT nº 75/2019 - Aprova a indicação de empreendimentos FEHIDRO
2019
 Deliberação CBH-AT nº 76/2019 - Aprova critérios para análise e hierarquização para
empreendimentos FEHIDRO 2019 em segunda chamada

 Deliberação CBH-AT n° 81/2019 -Aprova a indicação de empreendimentos FEHIDRO
2019 em segunda chamada
 Deliberação CBH-AT n° 82/2019 - Aprova critérios para análise e hierarquização para
empreendimentos FEHIDRO 2019 em terceira chamada
 Deliberação CBH-AT n° 85, de 14 de novembro de 2019 - Aprova a indicação de
empreendimentos para financiamento com recursos do FEHIDRO em 2019, terceira
chamada

Propostas

1ª chamada

2ª chamada

3ª chamada

TOTAL

Recebidas

23

45

36

104

Indicadas

6

3

17

26

Maio, junho e
julho

Julho, agosto e
setembro

Setembro, outubro e
novembro

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS FEHIDRO¹

¹Desenvolvido por
Murilo Andrade Valle

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE REDES
COLABORATIVAS - em conjunto com demais câmaras:
 O programa não foi estruturado, embora tenha sido pauta de algumas
reuniões;

PRINCIPAIS PONTOS LEVANTANDOS PARA CONTINUIDADE DO
TRABALHO:
 Necessidade de identificação dos pontos críticos de cada região/sub-bacia,
através de um diagnóstico mais detalhado e atualizado da bacia e do diálogo
com os diferentes setores;
 Comitê deve buscar potenciais tomadores para a realização das principais
ações;
 Necessidade de integração das ações para a aplicabilidade dos recursos dentro
das prioridades da Bacia.

PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO RECURSOS DAS
APRM’s
 Demanda provocada pela CETESB, através da Informação

Técnica CETESB nº 005/2018/E/C;
 CTGI vem discutindo a forma de aplicação do recurso das

subcontas da compensação financeira;
 Assunto continuará na pauta da CTGI em 2020 como prioritário.

PLANTÃO DE DÚVIDAS FEHIDRO – em
conjunto com demais câmaras e FABHAT:
 Realizado em 03 de outubro de 2019

ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM OUTRAS
CÂMARAS/FABHAT
 Relatório de situação dos Recursos Hídricos 2019 – BHAT – Ano
Base 2018;
 Participação na Elaboração do Plano de Ações e Programa de
Investimentos – PAPI 2020-2023;
 Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água,
para 2020 na forma de apoio à FABHAT.

