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  MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS - CTGI 
 GESTÃO 2017-2019 

DATA: 29/05/2017 HORÁRIO: 09h30 LOCAL: FABHAT 

 

LISTA DE PRESENÇA – CTGI 

Entidade  Nome 

SMA Laura Stela Naliato Perez 

DAEE Josué Marcos Barranco 

CETESB Xavier de Oliveira 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas Geraldo Figueiredo Carvalho Gama Júnior 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas Gerson Salviano de Almeida Filho 

APU Amauri Pollachi 

FECOMERCIO Cristiane Cortez 

CIESP São Paulo Ronaldo Sérgio Vasques 

UNIÁGUA Shindi Kiyota 

FIESP Bruno Leonel 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

SSRH / Secretaria Executiva Ana Sedlacek 

SSRH / Secretaria Executiva Beatriz Gonçalves 

FABHAT Hélio César Suleiman 

IPT José Luiz Albuquerque 

EMPLASA Ricardo Pereira da Silva 

EMPLASA Arthur Sarafyan 

EMPLASA Mariana Padua Manzano 

EMPLASA Priscila Masson 

CIESP Alto Tietê – ausência justificada 
 

ASSUNTOS TRATADOS: Projeto EMPLASA  

1. Abertura:  

Josué abriu a reunião às 09h35 informando sobre o projeto: “Apoio à Avaliação de Qualidade de 

Processos e Produtos do Mapeamento Sistemático e Temático de Uso e Ocupação do Solo da Região 

Metropolitana de São Paulo – RMSP e Bacia Hidrográfica do Alto Tietê”, da Emplasa, esclarecendo 

sobre impossibilidade de indicar este projeto, uma vez que o mesmo não é financiável pelo FEHIDRO 

devido se tratar de continuidade de um projeto que ainda está em execução. Ressaltou que o FEHIDRO 

somente financia uma segunda etapa, desde que a primeira esteja concluída. 

A CTGI entendeu, devido tamanha importância do projeto, que seria pertinente essa reunião conjunta 

com a Emplasa e agente técnico deste projeto, no intuito de entender a real situação e estudar as 

melhores possibilidades de continuidade do mesmo. 
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José Luiz Albuquerque (agente técnico) esclareceu que, conforme as regras, as parcelas somente são 

liberadas mediante entrega dos produtos, e que o projeto em questão encontra-se em execução e que 

cada etapa, tais como: comunicados, solicitações de complementações, liberação de parcelas, etc, são 

registradas no sistema, através do site do SIGRH. 

Ronaldo Vasques (CIESP São Paulo) comentou que este projeto, tinha previsão de conclusão em 30 

meses, e que já se passaram 16 e não foi informado nenhum produto. Questionou se o recurso que 

resta é suficiente para a conclusão do mesmo.  

Priscila (Emplasa) informou que os produtos obtidos até o momento foram apresentados em reunião 

Plenária do CBH-AT, ocorrida em 28 de julho de 2016. Disse que o projeto é um enorme banco de 

dados e que os mesmos precisam ser continuamente atualizados. Ressaltou tamanha dificuldade de 

obtenção dos dados.  

Amauri Pollachi (APU) questionou qual é o produto que se tem hoje, qual o produto “objeto” da 

proposta e o que falta, do ponto de vista financeiro. Sugeriu que a Emplasa elaborasse um quadro com 

informações claras de: (i) o que se tem; (ii) o que se pretende; (iii) quanto custa e quando conclui. 

Laura Stela (SMA) esclareceu que o motivo principal da presente reunião é apoiar a Emplasa neste 

projeto para que o mesmo possa ser concluído. 

Hélio Suleiman (FABHAT) disse que o projeto não está tendo o planejamento adequado, visto que as 

variáveis: técnica, recurso e prazo, estão sem governabilidade. Disse ainda que se sente desconfortável 

em aprovar um recurso sem um atendimento rigoroso e mostrou-se preocupado em estar no ano 

seguinte debatendo a mesma questão.  

O agente técnico sugeriu que a CTGI localize pessoas técnicas para formação de um grupo específico 

e fazer um levantamento do projeto afim de colaborar, com melhor qualidade, a continuidade do 

empreendimento. 

 

2. Encerramento 

A Câmara acordou em reunir pessoas técnicas, para que seja elaborada uma minuta de nota técnica 

referente a este projeto. Após grupo formado, a Secretaria Executiva informará, por e-mail, à Emplasa 

e IPT (ag. Téc.), e assim, possam se reunir brevemente e dar continuidade ao processo. 

 

 

Próxima reunião:  

Data: 07/06 – sexta-feira 

Horário: 09h00 

Local: FABHAT 

Pauta: Análise das complementações dos Projetos FEHIDRO. 
 

 


