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  MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS - CTGI 
 GESTÃO 2017-2019 

DATA: 04/05/2017 HORÁRIO: 14h00 LOCAL: FABHAT 

 

LISTA DE PRESENÇA – CTGI 

Entidade  Nome 

SMA Lourdes Maria Torres da S. Maluf 

DAEE Josué Marcos Barranco 

CETESB Gilson Gonçalves Guimarães 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas Geraldo Figueiredo Carvalho Gama Júnior 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas Gerson Salviano de Almeida Filho 

PM de Embu-Guaçu Jumara Bocatto 

PM de Mogi das Cruzes Wilber Kohler 

UNIÁGUA Shindi Kiyota 

APU Amauri Pollachi 

SINTEC Gelson José Faria 

FECOMERCIO Cristiane Cortez 

CIESP São Paulo Ronaldo Sérgio Vasques 

CIESP Alto Tietê Ricardo Aguiar 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

SSRH / Secretaria Executiva Ana Sedlacek 

SSRH / Secretaria Executiva Beatriz Gonçalves 

FABHAT Hélio César Suleiman 

Sindicato Rural de Mogi das Cruzes e FIESP – ausência justificada 
 

ASSUNTOS TRATADOS: 

1. Abertura:  

Beatriz Vilera (Sec. Executiva do CBH-AT) abriu a reunião às 14h15, agradeceu a presença de todos, 

justificou a ausência do Secretário do CBH-AT, Sr. Ricardo Borsari, e solicitou para que todos se 

apresentassem. Em seguida, apresentou o Sr. Hélio César Suleiman aos membros, informando que o 

mesmo é o atual Diretor Presidente da FABHAT. 

Na sequência, fez a leitura de todos os membros que foram indicados para composição da Câmara 

Técnica. 

Hélio esclareceu estar à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento que se fizesse 

necessário. Relatou brevemente referente aos trabalhos que estavam em execução, mencionando os 

trâmites com a contratação do Plano da Bacia e o Relatório de situação, que já está sendo executado 

para cumprir o prazo de entrega, que será em junho deste ano. Sugeriu apoio dos membros para 

exercer os trabalhos em conjunto e conter as metas estabelecidas pelo CBH-AT. 
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2. Definição da Coordenação e Relatoria: 

Ficou estabelecido que o coordenador permanecerá o Josué Barranco (representante do DAEE) e o 

relator Gilson Gonçalves (representante da CETESB). 

 

3. GT de acompanhamento do Plano da Bacia: 

Beatriz esclareceu à Câmara, a importância da formação de um Grupo de Trabalho para acompanhar 

a elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que será realizada pela empresa vencedora 

do processo licitatório, COBRAPE. 

Hélio Suleiman (Diretor Presidente da FABHAT) esclareceu que pretende formar um grupo mais 

restrito, ou seja, menor número de pessoas, para que o trabalho tenha maior objetividade, justificando 

que o Plano, subsidie as metas do CBH-AT. Finalizou informando que a ideia é divulgar as informações 

conforme obtenção dos resultados, para prestar esclarecimentos quanto à aplicação da verba pública. 

De acordo com a reunião da CTPA realizada nesta data, pela manhã, as entidades que manifestaram 

interesse em participar desse GT foram: SMA, CETESB, SABESP, DAEE e FIESP.  

Gilson Guimarães sugeriu convidar a EMAE e a EMPLASA. 

Amauri comentou que este item de pauta será estendido à Câmara Técnica de Monitoramento 

Hidrológico.  

A Secretaria Executiva irá encaminhar um e-mail aos representantes titulares e suplentes das 

entidades nas referidas Câmaras Técnicas, para indicação de 1 (um) representante por entidade. 

4. Informes sobre os projetos FEHIDRO 2017 

Beatriz Vilera comentou que haverá uma reunião com os coordenadores das Câmaras Técnicas em 

conjunto com a Secretaria Executiva pré-agendada para dia 15/05, para direcionar os projetos as 

respectivas Câmaras Técnicas para as análises. 

Informou que foram recebidos 38 (trinta e oito) projetos, e, que de acordo com a pré-análise realizada 

pela Secretaria Executiva, 4 (quatro) foram desabilitados, por não atenderem os pré-requisitos 

estabelecidos no Artigo 5º da deliberação nº 32/2016. 

Quanto as apresentações, a serem realizadas por parte dos Tomadores, Beatriz comentou que o 

Secretário do CBH-AT acredita ser desnecessária que essa apresentação seja feita por todos os 

tomadores, devido nem todos os projetos serem objetos de dúvidas no ato das análises. 

Após discussões, a Câmara entendeu que todos deverão apresentar seus projetos sob pré-análise das 

Câmaras Técnicas e também atender as vias de regras que deverão ser estabelecidas na reunião de 

coordenação das Câmaras Técnicas, pré-agendada para 15/05. 

5. Encerramento 

Após o período de análise dos empreendimentos FEHIDRO, ficou definido que as reuniões da CTGI 

serão realizadas nas primeiras quintas-feiras de cada mês.  

Próxima reunião: 23/05 
Local: FABHATPauta:  
Análise dos Projetos FEHIDRO 2017 


