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  MEMÓRIA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS - CTGI 
 GESTÃO 2017-2019 

DATA: 09/11/2017 HORÁRIO: 09h00 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 Geraldo Figueiredo Carvalho Gama Jr. 

PM Guarulhos Márcio A. C. Barbosa 

FECOMERCIO Cristiane Cortez 

APU Amauri Pollachi 

FIESP Claudia Oliveira Gomes 

UNIÁGUA Shindi Kiyota 

CIESP Alto Tietê Ricardo de Aguiar Quadros 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

Secretaria Executiva Ana Sedlacek 

APU Francisca Adalgisa da Silva 

Prefeitura de São Paulo Maria Laura Fogaça Zei 

 
ASSUNTOS TRATADOS: 

1. Abertura 

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

 

2. Apresentação elaborada por Josué, coordenador da Câmara 

Josué apresentou informações como: (i) atribuições da CTGI; (ii) Plano de Ação contido do Plano da 
BHAT em vigência; (iv) recursos advindos da compensação financeira e cobrança pela utilização dos 
recursos hídricos; (v) estabelecimento dos PDCs prioritários que serão considerados como demanda 
induzida; dentre outros. Essa apresentação, elaborada pelo coordenador da CTGI, encontra-se 
disponibilizada na Secretaria Executiva e essa por sua vez, permanece à disposição para encaminhar a 
que possa interessar. 

Apontamentos: 

Laura Stela (SMA) comentou que de acordo com o informado ao CRH, os subpdcs estabelecidos como 
prioritários são para os anos: 2017-208-2019, portanto não deveriam ser alterados. 



 
__________________________________________________________________________________

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ 
 

2 
 

Beatriz Vilera (Sec. Exec. do CBH-AT) comentou que o mais importante a ser feito neste momento é 
levantar as ações que já foram feitas, as que estão em andamento e as que não tiveram início em 
conformidade com o Plano de Ação, contido no Plano da Bacia, justificando que os empreendimentos 
indicados pelo CBH-AT devem estar contemplados no referido plano, pois caso contrário, a 
SECOFEHIDRO não iria aceitar.  Sugeriu a formação de um grupo de trabalho, desta câmara, para fazer 
este levantamento, verificando as prioridades e então definir o enquadramento para demanda 
induzida. 

Amauri Pollachi (APU) sugeriu em manter os subpdcs prioritários devido ao fato do novo Plano da Bacia 
estar em processo de elaboração.  

Laura comentou que a deliberação de critérios realizada pelo CBH Mogi-Guaçu estabelece critérios 
diferentes para cada ação e considerou pertinente o Alto Tietê seguir a mesma linha. 

Amauri considerou importante especificar os tomadores na Oficina a ser realizada no início do ano. 

Josué concluiu os apontamentos e concordou com a formação do GT sugerido pela Beatriz. 

O GT formado teve a seguinte composição:  

Gilson Guimarães – CETESB 

Laura Stela – SMA 

Claudia Gomes – FIESP 

Cristiane Cortez – FECOMERCIO-SP 

Josué Barranco – DAEE 

Márcio Barbosa – SAAE Guarulhos 

 

3. Discussão sobre a elaboração da minuta de Deliberação, que estabelecerá os critérios de 
análise para os empreendimentos em 2018 

Foi definido primeiramente que o GT faça o levantamento mencionado no item anterior e elaborasse 
uma minuta de deliberação dos critérios. 

 

4. Encaminhamentos 

 Encaminhar a apresentação feita pelo Josué, o Plano de Ação revisado pelo GT e a minuta de 
Deliberação às Câmaras Técnicas; 

 

 

 

 

Próxima reunião da CTGI 
Data: 29/11/2017 – quarta-feira 
Horário: 09h00 
Local: FABHAT 


