
 

 

  MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO (INSTALAÇÃO) DA CTAS 
CÂMARA TÉCNICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  

GESTÃO 2021-2023 

DATA: 07/06/2021 HORÁRIO: 9h LOCAL: Plataforma Teams 

LISTA DE PRESENÇA – CTAS 

Entidade  Nome 

DAEE Ruy Waldemar Sellmer 

DAEE José Eduardo Campos 

IPT José Luiz Albuquerque Filho (coordenador) 

IG Sibele Ezaki (relatora) 

IG Claudia Varnier 

UNIFESP Juliana Freitas 

ABAS Ricardo Hirata 

UFABC Camila Arantes  

APGAM Carla Geanfrancisco Falasa 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

PM de Ribeirão Pires Prefeito Clovis Volpi – Presidente do CBH-AT 

APU Amauri Pollachi – Vice-presidente do CBH-AT 

PM de Ribeirão Pires Andreza de Araujo Batista 

SABESP Hélio Figueiredo 

CETESB Lillian Barrella Peres 

FABHAT Hélio Suleiman – Diretor Presidente da FABHAT 

FABHAT/ Secretaria Executiva Ana Sedlacek 

FABHAT/ Secretaria Executiva Larissa Cristina Silva 

FABHAT Valburg Sousa Santos Jr 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

1. Abertura 

O Sr. Hélio Suleiman, Diretor Presidente da FABHAT, iniciou a reunião as 9h, agradeceu a 

presença de todos e informou que a pauta seria:  

• Instalação da Câmara Técnica; 

• Definição de Coordenador(a) e relator(a); 

• Definição dos Grupos de Trabalho; 

• Discussão de diretrizes para elaboração do Plano de Trabalho; e 

• Definição de agenda de trabalho. 

 

 



 

 

2. Instalação da Câmara Técnica 

A Diretoria do CBH-AT, representada pelo Presidente do Comitê, Exmo. Sr. Prefeito Clovis Volpi 

e pelo Vice-presidente Sr. Amauri Pollachi demonstraram total apoio aos trabalhos realizados 

pela Câmara Técnica de Águas Subterrâneas. O Sr. Hélio informou que o Secretário Executivo, 

Eng. Wanderley de Abreu não pode participar da reunião por questões de saúde, mas que ele 

está à disposição da CT. 

Em seguida foi realizada uma rodada de apresentação com todos que estavam presentes na 

reunião. 

Inicialmente a Sra. Larissa Cristina (Secretaria Executiva do CBH-AT) realizou uma breve 

apresentação sobre as principais atribuições da CTAS, dos cargos de coordenador e relator, 

assim como efetuou exposição acerca do levantamento das representações de entidades dos 

diferentes setores na CTAS.  

3. Definição de Coordenador(a) e relator(a) 

Após a discussão pelo grupo, ficou definido: 

Coordenador: José Luiz (IPT) 

Relator: Sibele Ezaki (IG). 

A Secretaria Executiva irá prestar o apoio em todas as atividades da CT. 

4. Definição dos Grupos de Trabalho 

A Sra. Lilian Peres, coordenadora da CTMH, explicou que na gestão 2019-2021 o GT Jurubatuba 

esteve vinculado à CTMH, porém que na reunião de instalação dessa Câmara já havia sido  

levantada a possibilidade de integrar futuramente esse GT à CTAS. Apesar disso, reforçou 

sobre a necessidade de a CTMH acompanhar os trabalhos realizados por esse GT considerando 

a sua importância e competência. 

A Sra. Larissa complementou que o Grupo de Trabalho deve ficar vinculado a apenas uma 

câmara técnica, mas que seria possível realizar reuniões em conjunto com todos os 

interessados. 

Considerando isso, foi acordado que o GT Jurubatuba passaria a ser vinculado à CTAS e ficou 

definido que seria encaminhado e-mail aos membros da CTMH para que houvesse 

manifestação de interesse ou não em compor o GT. Além disso, ficou registrada, também, a 

possibilidade da realização de reuniões em conjunto entre as instâncias, quando necessário. 

5. Diretrizes para elaboração do Plano de Trabalho 

Sobre esse tópico, os representantes consideraram pertinente deixar o assunto para ser 

discutido em uma próxima reunião da CTAS, quando a câmara já estiver contando com a 

indicação de maior número de representantes, ou seja, quando o quadro de representação se 

encontrar mais completo.  

6. Definição de agenda de trabalho 

Foi sugerida uma próxima reunião para o dia 22/06 ou 24/06 as 14h, com a expectativa de que 

as entidades com vagas ainda não preenchidas na CTAS encaminhem em curto prazo as suas 

indicações. E então, na próxima reunião será definida uma agenda de trabalho. 

A reunião foi encerrada às 10h30.  


