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  MEMÓRIA DA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS - CTGI 
 GESTÃO 2017-2019 

DATA: 29/11/2017 HORÁRIO: dia todo LOCAL: FABHAT 

 

LISTA DE PRESENÇA – CTGI 

Entidade  Nome 

DAEE Josué Marcos Barranco 

SMA Laura Stela Naliato Perez 

SABESP Silene Cristina Baptistelli 

CETESB Gilson Gonçalves Guimarães 

CETESB Xavier de Oliveira 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas Gerson Salviano de Almeida Filho 

PM Guarulhos Márcio A. C. Barbosa 

FECOMERCIO Cristiane Cortez 

APU Amauri Pollachi 

FIESP Ronaldo Sérgio Vasques 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

Secretaria Executiva Ana Sedlacek 

 
ASSUNTOS TRATADOS: 

1. Abertura 

 
Josué Barranco (coordenador da CTGI) abriu a reunião às 09h30 agradeceu a presença de todos. 

Comunicou que o Grupo criado em reunião da CTGI anterior formada por: Gilson (CETESB); Laura Stela 

(SMA), Claudia Gomes (FIESP); Cristiane (FECOMERCIO); Josué Barranco (DAEE) e Márcio Barbosa 

(SAAE Guarulhos) se reuniram nos dias 13 e 17 de novembro com o intuito de fazer o levantamento 

do Plano de Ação para verificar o cumprimento das ações, ou seja, o que foi feito, o que não foi, o que 

está em execução, etc.  

Apresentou aos membros da Câmara a minuta da deliberação, informando que a mesma está em 

atendimento a Deliberação do CRH n° 188/2016, onde em seu artigo 2° informa que o plano de ação 

para gestão dos recursos hídricos da UGRHI e o respectivo programa de investimento para execução a 

partir de 2017, deverão estar estruturados conforme os programas de Duração Continuada – PDC e 

deverão especificar as prioridades para investimentos conforme segue: 

I. Investimento de no máximo 25% nos PDCs 1 – Bases Técnicas em Recursos Hídricos e 

PDC 2 – Gerenciamento dos Recursos Hídricos; 

Para atender este inciso, o grupo formado, após realizar o levantamento das ações do Plano de ação, 

considerou pertinente, as ações contidas no quadro abaixo: 
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Código Ação SubPDC  

PG-66 

Estudos estratégicos para recuperação urbana e ambiental, cujo escopo básico 

seja exclusivamente: 

    - Levantamento das áreas ambientais degradadas para recomposição vegetal e 

aumento das áreas verdes; 

    - Monitoramento de acompanhamento dos benefícios advindos de áreas 

recuperadas. 

1.2 

PG-41 
Detalhamento e implantação do sistema de fiscalização do uso de recursos 

hídricos na Bacia do Alto Tietê  
1.2 

PG-21 Monitoramento hidrológico e de qualidade da água superficial 1.4 

PG-22 
Monitoramento da quantidade explorada, níveis dinâmicos e qualidade da água 

dos aquíferos 
1.4 

PG-23 Monitoramento de cargas difusas de poluição e transporte de sedimento 1.4 

CA-30 Controle de fontes difusas de poluição das águas 1.7 

 

II. Investimentos de no mínimo 60% em até três PDCs, distribuídos em no máximo 6 
Subprogramas, a critério do CBH. 

Para atender este inciso, o grupo formado, após realizar o levantamento das ações do Plano de ação, 
considerou pertinente, as ações contidas no quadro abaixo: 

 

Código  Ação SubPDC  

RH-20 Sistemas de esgotos sanitários, exclusivamente em áreas de mananciais 

4.1  
PG-69 

Estudos e projetos de recuperação da qualidade da água em áreas sensíveis da 

Bacia do Alto Tietê, que tenham por objetivo exclusivamente a recuperação da 

qualidade da água em áreas de mananciais 

CA-10 Obras de recuperação da qualidade da água, exclusivamente em áreas de 

mananciais 

RH-70 Recuperação de áreas degradadas e recomposição da vegetação, exclusivamente 

em áreas de mananciais  
4.2 

CA-40 Conservação dos recursos hídricos e promoção do seu uso racional, 

exclusivamente para controle de perdas em sistemas de abastecimento de água  
5.1 

CA-40 Conservação dos recursos hídricos e promoção do seu uso racional, 

exclusivamente para racionalização do uso da água 
5.2 

CA-40 Conservação dos recursos hídricos e promoção do seu uso racional, 

exclusivamente para reúso da água 
5.3 
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RH-30 Obras de macro e microdrenagem, exclusivamente para ações estruturais 

voltadas à mitigação de inundações e alagamentos1 
7.2 

 

III. Investimentos de no máximo 15% nas demais ações do Plano de Bacias, em PDCs a 
critério do CBH. 

Para atender este inciso, o grupo formado, após realizar o levantamento das ações do Plano de ação, 
considerou pertinente, as ações contidas no quadro abaixo: 

 

Código Ação SubPDC  

PG-69 Estudos e projetos de recuperação da qualidade da água em áreas sensíveis da 

Bacia do Alto Tietê 
4.1 

RH-20 Sistemas de Esgotos Sanitários  3.1 

CA-30 Controle de fontes difusas de poluição das águas, exclusivamente fora de área de 

mananciais 
3.3 

 

Amauri Pollachi (APU) sugeriu inserir, nos investimentos de no máximo 15%, o Subpdc 8.2.  

Josué esclareceu que não é de entendimento para este momento investir em ações deste subpdc.  

 

2. Encaminhamentos: 

O documento será novamente revisado e formatado para ser encaminhado juntamente com 
a reunião de convocação para a próxima plenária, a ocorrer em 14/12. 

 

 

                                                           
 


