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MEMÓRIA DA 17ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS - 
CTGI - GESTÃO 2017-2019 

DATA: 30/11/2018 HORÁRIO: 09:00 LOCAL: FABHAT 

 

LISTA DE PRESENÇA – CTGI 

Entidade  Nome 

CETESB  Gilson Gonçalves Guimarães 

DAEE Josué Marcos Barranco 

CETESB Lilian Barrella 

Sabesp José Freitas do Nascimento 

UNICAMP Marcos Paulo Lallo Sartori 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

Secretaria Executiva Ana Sedlacek 

Secretaria Executiva Fernanda Del Sole 

 
 

ASSUNTOS TRATADOS: 

1. Abertura e discussões. 

Reunião iniciou às 09h30. 

Gilson iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentou a pauta. 

Lilian Barrella (CETESB) disse que o percentual das ações dos sub PDC’s irá aumentar, porém 

o valor a ser financiado pode diminuir. 

Gilson Gonçalves (CETESB) e Lilian sugeriram retirar informações sobre os sub PDC’s do 

rodapé, pois o documento ficou visualmente poluído e os tomadores podem se atentar mais 

aos sub PDC’s, ao invés de seguirem as ações e as instruções do MPO. 

Gilson disse que vai conversar com os demais coordenadores das Câmaras Técnicas – CT’s 

para ouvir opinião e se concordam em retirar as informações dos sub PDC’s do rodapé da 

minuta de Deliberação CBH-AT. 

Ficou acordado entre os membros da Câmara Técnica de Gestão de Investimentos - CTGI que 

a próxima reunião será no dia 04 de dezembro no período da tarde para avaliar manifestações 

da Câmara Técnica de Planejamento e Articulação - CTPA e finalizar o documento. 
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No Artigo 4° foi acrescentado item “e” que trata dos roteiros técnicos para elaboração do 

Termo de Referência, indicando a página eletrônica para acesso dos mesmos. 

Para tomadores usuários de recursos hídricos, devem apresentar Declaração de Adimplência 

com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos, emitida pela Fundação Agência da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê - FABHAT. 

Foram retirados da NG2 e NG3 do QUADRO VI. NOTA DE GESTÃO GLOBAL DO INVESTIMENTO 

(NG) quantidade mínima de projetos, pois o tomador que não possui projetos anteriores ficará 

com pontuação baixa. 

Foi retirado da minuta de Deliberação CBH-AT a Análise das propostas apresentadas (Câmara 

Técnica de Educação Ambiental - CTEA), pois se refere a um procedimento próprio da CTEA. 

Reunião encerrou-se às 13h43. 

 

2. Encaminhamentos: 

 Secretaria Executiva CBH-AT encaminhar aos membros da CTGI a convocatória da 

próxima reunião que ocorrerá no dia 04 de dezembro no período da tarde na FABHAT; 

 Avaliar manifestações da CTPA e finalizar documento na reunião da CTGI no dia 04 de 

dezembro. 


