
 

 

  MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS - CTGI 
 GESTÃO 2019-2021 

DATA: 02/05/2019 HORÁRIO: 09h00 LOCAL: FABHAT 

 

LISTA DE PRESENÇA – CTGI 

Entidade  Nome 

DAEE Luiz Fernando Carneseca (Secretário) 

SABESP Silene Cristina Baptistelli 

DAEE Josué Marcos Barranco 

PM de Juquitiba Maurício Augusto Rodrigues 

PM de Suzano Natacha Yuke Nakamura 

Instituo SIADES Mary Lobas de Castro 

UFABC Melissa Cristina Graciosa 

UFABC Camila C. Arantes 

MEDIALAB Nelson Brissac 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

FABHAT/ Secretaria Executiva Ana Sedlacek 

UNICAMP Marcos Paulo Lallo Sartori 

 
Ausências justificadas: Jumara Bocatto – PM de Embu Guaçú 
 

ASSUNTOS TRATADOS: 

1. Abertura:  

Luiz Fernando Carneseca (Secretário do CBH-AT) abriu a reunião às 09h30, agradeceu a presença 

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

da Câmara Técnica. 

Informou que essa Câmara foi criada pela Deliberação CBH-AT n° 12, de 30 de agosto de 2013 e 

apresentou suas atribuições, que são: estudar, avaliar e manifestar-se sobre:  

o Projetos a serem executados com recursos financeiros obtidos da 

cobrança pela utilização de recursos hídricos da Bacia; 

o Critérios e Programas anuais e plurianuais de aplicação de recursos 

financeiros em serviços e obras de interesse para a gestão das APRMs; 

o As prioridades e os critérios para atendimento aos pedidos de 

investimentos;  

o Mecanismos para acompanhamento da aplicação dos recursos 

financeiros nas ações decorrentes de suas deliberações; dentre outros. 

 

 



 

 

 

2. Definição da Coordenação e Relatoria: 

Ficou estabelecido que a Câmara será coordenada pela Universidade Federal do ABC, pela 

Camila Arantes e a relatoria será feita pela FABHAT/Secretaria Executiva – Ana Sedlacek. 

 

3. Informes sobre os projetos FEHIDRO 2019 

Ana Sedlacek comentou que haverá uma reunião com os coordenadores das Câmaras Técnicas 

em conjunto com a Secretaria Executiva agendada para dia 08/05, para direcionar os projetos 

as respectivas Câmaras Técnicas para as análises. 

Informou que foram recebidos 23 (vinte e três) projetos, e, que de acordo com a pré-análise 

realizada pela Secretaria Executiva, 5 (cinco) foram desabilitados, por não atenderem os pré-

requisitos estabelecidos no Artigo 4º da deliberação nº 64/2018. 

Ana também esclareceu que dentre os projetos considerados não habilitados, 3 (três) 

apresentaram recurso e cabe à CTGI esta avaliação. 

4. Encaminhamentos 

A Secretaria Executiva irá encaminhar aos membros da CTGI: 

 as deliberações que criam as Câmaras Técnicas; 

 a composição da CTGI; 

 lista dos empreendimentos considerados habilitados e não habilitados de acordo com 

análise da Secretaria Executiva em atendimento aos pré-requisitos; 

 lista dos empreendimentos que apresentaram recurso; e 

  link de acesso aos documentos dos empreendimentos FEHIDRO 2019 

 
OBS: Ficou acertado que a CTGI irá avaliar e manifestar-se à Secretaria Executiva a resposta 
quanto aos recursos até 06 de maio de 2019. 
 
A reunião encerrou-se às 11h50. 

 


