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MEMÓRIA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS - CTGI
GESTÃO 2017-2019
DATA: 17/08/2017
HORÁRIO: 14h00
LOCAL: FABHAT
LISTA DE PRESENÇA – CTGI
Entidade

Nome

DAEE

Josué Marcos Barranco

CETESB

Xavier de Oliveira

CETESB

Gilson Gonçalves Guimarães

Instituto de Pesquisas Tecnológicas

Geraldo Figueiredo Carvalho Gama Jr.

PM Guarulhos

Márcio A. C. Barbosa

PM de São Paulo

Walter Tesch

APU

Amauri Pollachi

FECOMERCIO

Cristiane Cortez

CIESP São Paulo

Ronaldo Sérgio Vasques

CIESP Alto Tietê

Ricardo de Aguiar Quadros

UNIÁGUA

Shindi Kiyota
CONVIDADOS

Entidade

Nome

SSRH / Secretaria Executiva
Ana Sedlacek
Ausências justificadas: Laura Stela Naliato Perez – SMA

ASSUNTOS TRATADOS:

1. Abertura
Josué Barranco (DAEE) iniciou a reunião às 14h05 agradeceu a presença de todos e apresentou a pauta.
2. Aprovação da memória da reunião anterior
A memória foi aprovada sem qualquer intervenção.
3.

Informes sobre a reunião conjunta com a Emplasa, Agente Técnico IPT e GT de
Acompanhamento do Projeto 2013-AT-629

Josué primeiramente agradeceu as anotações feitas pelo Xavier (CETESB) na reunião ocorrida com a
EMPLASA e IPT em 08/08. Prosseguiu que o empreendimento está em andamento, contudo, ressaltou
a necessidade de expor o que foi discutido e concluído nessa reunião.
Em suma: Será solicitada à diretoria do CBH-AT, pela EMPLASA, uma carta deste Comitê informando
ao Estado sobre a importância de concluir este projeto para todas as partes interessadas nos processos
de gestão dos recursos hídricos nesta Bacia Hidrográfica e também, devido ao fato, de que não será
possível, continuar este projeto com recursos financeiros do FEHIDRO.
A Câmara concordou com esta decisão.
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4. Procedimentos sobre os Projetos FEHIDRO 2017 - 2ª chamada
Josué comentou que recebeu uma ligação do Tomador: Centro Paulista de Estudos Agropecuários de
São Carlos referente ao empreendimento: “Construção de uma Ferramenta de Gestão com Base de
Dados Georreferenciada dos Projetos FEHIDRO Desenvolvidos na UGRHI-06” solicitando orientações
do que seria necessário ser feito para a reapresentação deste projeto para essa segunda chamada.
Ronaldo Vaques (CIESP-SP) sugeriu agendar uma reunião com esse tomador para alinhar este projeto
com o Termo de Referência de outro projeto elaborado pela FUNDAP, porém, para o próximo ano
observando que para esta segunda chamada não haveria tempo visto que o prazo para entrega dos
projetos, análises das câmaras, apresentação pelos proponentes tomadores e hierarquização está
muito enxuto.
Amauri Pollachi (APU) observou que o Termo de Referência deste empreendimento não está claro,
pois da forma como está escrito não há o entendimento de benefício para a Bacia Hidrográfica do Alto
Tietê e ressaltou a necessidade de se fazer um arranjo que amarrasse este projeto com as necessidades
da Bacia.
Cristiane Cortez concordou com Amauri.
Amauri comentou também sobre o Termo de Referência do Sistema de Gerenciamento Integrado –
SGI, informando que este é item do Termo de Referência do Plano da Bacia e que será analisado pela
empresa contratada para elaboração do Plano, a viabilidade de manter este TR e essa emitirá um
Parecer para o GT Plano. Sugeriu aguardar este Parecer para avaliar as possibilidades de subsidiar os
ajustes a serem feitos pelo projeto de São Carlos.
Josué irá contatar este tomador e esclarecer essa questão.
5.

Outros assuntos: Informes sobre os artigos 7º e 8º da deliberação CBH-AT nº 44/2017

Josué comentou que não está satisfeito da forma com que o processo de avaliação dos projetos está
sendo realizada. Disse que os projetos já chegaram na CTGI pontuados, ou seja, a CTGI apenas
hierarquizou os empreendimentos. Ressaltou que a CTGI é a câmara especializada em gestão de
investimentos que a sua ênfase nas análises dos empreendimentos, deveria ser maior.
Ronaldo sugeriu que à CTGI desse seu “ok” final diante das análises realizadas pelas outras câmaras.
Amauri disse que se fosse para ser dessa forma nem precisaria passar pelas análises das demais
câmaras, uma vez, que o trabalho seria inútil.
Gilson Guimarães (CETESB) achou pertinente a colocação do Josué, contudo, para este ano não daria
mais tempo, pois o período para as inscrições está definido em deliberação vigente.
A câmara irá avaliar a deliberação vigente e apontar o que pode ser melhorado para adequar os
critérios e processo de análise em próxima deliberação.

Próxima reunião da CTGI
Data: 15/09
Horário: 09h00
Local: FABHAT
Pauta: Análise dos Projetos FEHIDRO
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