LISTA DE PRESENÇA
Data da reunião: 21/05/2020

Horário: 09h00

NOME

Instância em que participa

Ana Sedlacek

Sec. Exec. do CBH-AT

Alfredo Pisani

CTMH

Beatriz Vilera

FABHAT

Camila Camolesi Guimarães

CTEA

Camila Clementina Arantes

CTGI

Carolina Rosa Cassão Nogueira

CTGI, CTPA

Cátia Regina Macagnan

CTEA

Edilene Vieira Fazza

CTEA

Gabriel Sousa Alves

CTGI

Geovane Bassan P Oliveira

CTEA

Gerson Salviano de Almeida Filho

CTMH

Hélio Suleiman

FABHAT

José Luiz Albuquerque Filho

CTGI

José Rafael Pinheiro Tostes

FABATH

Josue Marcos Barranco

CTPA

Juliana Geseíra Monteiro

CTGI, CTPA, CTMH

Larissa Cristina Silva

Sec. Exec. do CBHAT

Laura Stela Naliato Perez

CTGI

Lilian Barrella Peres
Marcelo Rodrigues da Motta
Maria Emília

CTMH

Mary Lobas de Castro

CTEA

Mayara Aboud Trivinho

FABHAT

Murilo Andrade Valle

CTGI

Natacha Yukie Nakamura

CTGI

Pedro Luiz de Castro Algodoal

CTMH

Reginaldo Pereira Lima

CTPA, CTEA

Ricardo de Aguiar Quadros

CTPA

Ronaldo Sergio Vasques

CTGI

Shindi Kiyota

CTPA, CTEA

Silene Cristina Baptistelli

CTGI

Solange Wuo Franco

CTEA

Valburg de Sousa Santos Junior

FABHAT

Viviane Pereira Alves

CTEA

CTPA

1. Abertura:
Ana (Sec. Executiva do CBH-AT) abriu a reunião às 09h50, se desculpando pela demora
de iniciar a reunião, justificando problemas técnicos. Camila Arantes (coordenadora da

CTGI) prosseguiu esclarecendo que está sendo utilizado uma ferramenta nova para
todos, que é a vídeoconferência, e que para o bom andamento da reunião, cada
representante que que quisesse se manifestar, primeiramente comunicasse via chat e
que a Ana (Sec. Exec. do CBH-AT) faria o intermédio das falas. Camila informou que
foram inscritos 49 empreendimentos, entretanto, 2 deles não estaria mais na
concorrência devido a solicitação de retirada por parte da SABESP e a não apresentação
de recurso por parte do “O Instituto Ambiental – OIA”.
O encaminhamento dado para empreendimentos que entram com recurso também foi
informado.
Prosseguiu apresentando a metodologia de análise dos empreendimentos que está
sendo adotada neste pleito:
FLUXOGRAMA DE ANÁLISE DOS PROJETOS FEHIDRO 2020 – CBH-AT

Análise preliminar das
propostas pela FABHAT, por
blocos, conforme cronograma
estabelecido, fornecendo
subsídios técnicos para as
câmaras darem continuidade
na análise.

Distribuição, através de manifestação dos representantes, dos projetos entre
os membros das CTs, utilizando uma única planilha disponibilizada no drive,
acessada por todos os membros, considerando, sempre que possível:
- No mínimo um membro da Câmara Técnica com aderência ao projeto;
- No mínimo um representante de cada segmento (estado, municípios e
sociedade civil) avaliando cada projeto.
Além dos itens acima, sempre a inexistência de conflitos de interesses.

Verificação de
eventuais conflitos
de interesses
Envio da planilha de avaliação
com o parecer da FABHAT
somente para os
representantes que analisarão
cada projeto, conforme
cronograma.

Sendo necessário, convocação de
representantes para avaliação de
projetos.

Consolidação da planilha final dos representantes que analisarão cada projeto.

Envio da planilha final dos representantes que analisarão cada projeto e dos
documentos de todos os projetos para todos os membros das câmaras.

Análise do projeto pelos representantes elencados
na planilha final dos representantes que analisarão
cada projeto, que deverão obrigatoriamente utilizar
a planilha de análise recebida da FABHAT na etapa
anterior. Ao final da análise, o grupo deverá gerar
uma única planilha, com pontuação finalizada e
perecer já definido, que será apresentado na
reunião (quadro seguinte).

Reuniões para discussão dos projetos, conforme
programação prevista no cronograma, com todos os
membros das câmaras. O grupo responsável pela
análise fará uma breve explanação sobre o projeto e
apresentará a planilha, justificando as notas
atribuídas e o parecer final. Na sequência, o espaço
será aberto para considerações dos representantes
das câmaras e formação de consenso caso tais
considerações sejam conflitantes com a avaliação
efetuada.
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A dinâmica utilizada para avaliação dos projetos deverá ser
definida pelo grupo de representantes responsáveis por avaliar
cada projeto;
Sentindo necessidade, os representantes responsáveis pela
análise podem solicitar apoio aos coordenadores das câmaras;
Complementações podem ser sugeridas pelo grupo e indicadas
na planilha;
Dúvidas sobre licenciamento podem ser levadas para as
reuniões;
Os coordenadores podem consultar os grupos para verificar o
andamento da análise.

Pertinência de complementações aos tomadores será
consolidada na reunião das câmaras;
Havendo necessidade de complementações, elas serão
solicitadas ao proponente tomador e levadas para a câmara em
reunião oportuna;
Não havendo necessidade de complementações, a análise do
projeto será finalizada na reunião definida no cronograma para
discussão do mesmo.

Responsável(eis) execução da etapa:
Após avaliação de todos os projetos, reunião para
hierarquização das propostas e elaboração da minuta
da deliberação, conforme cronograma.

FABHAT

COORDENADORES DAS CÂMARAS

REPRESENTANTES DAS CÂMARAS

FABHAT E CÂMARAS

Em um primeiro momento a FABHAT irá fazer uma análise preliminar das propostas,
verificando itens como: (i): se o Termo de Referência está em atendimento ao modelo da
Deliberação; (ii): se a proposta está devidamente enquadrada nas ações do Plano da Bacia, mais
especificamente no PAPI quadriênio 2020-2023; (iii): itens preenchidos na Ficha Resumo,
Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária, dentre outras análises.
A proposta é encaminhar uma planilha com todos os empreendimentos para que cada
representante possa escolher um empreendimento para fazer a análise técnica, após o envio
das considerações da FABHAT, desde que não haja conflito de interesse.
Não haverá limite de projetos por representante e o esperado é que que pelo menos 1 membro
seja membro com relação à CT que tem a ver com o projeto, mantendo a representatividade,
sendo: 1 estado, 1 município, 1 sociedade civil.
Beatriz Vilera (FABHAT) apresentou proposta de cronograma com informações relacionadas às
atividades e agendas. Informou que as reuniões seriam das 9h às 13h (terças e quintas feiras)
durante todo o mês de junho. Com uma semana de antecedência a FABAHT emite o parecer,
utilizando para isso planilha padronizada para tal finalidade e encaminha a planilha para os
membros responsáveis pela análise do projeto em questão, seguindo planejamento descrito no
cronograma. Os membros devem finalizar a avaliação e na reunião para análise do projeto,
definida também no cronograma, devem apresentar a avaliação efetuada para todas as
câmaras.
Murilo (PM de Santo André) apresentou uma planilha para subsidiar as análises, tanto da
FABHAT quanto das Câmaras Técnicas, incluindo as pontuações dos empreendimentos.
Os representantes das Câmaras Técnicas elogiaram a organização da reunião e a proposta de
metodologia apresentada.
A reunião finalizou-se às 12h30.

