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MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO - CTMH 
 GESTÃO 2017-2019 

DATA: 11/05/2017 HORÁRIO: 14h00 LOCAL: FABHAT 

 

LISTA DE PRESENÇA – MEMBROS  

Entidade  Nome 

CETESB Nelson Menegon Junior  

CETESB Lilian Barrella Peres 

DAE de São Caetano do Sul Raquel Perrucci Fiorin Volf 

CASA MILITAR - Coord. Est. Da Defesa Civil Jefferson Alexsandro Smario 

FIESP Ronaldo Sérgio Vasques 

SAAE de Guarulhos Lais Mayume Higuti 

SABESP Carlos Toshio Wada 

SAMA de Mauá Adriano Bueno de Oliveira 

SEMAE de Mogi das Cruzes Camila Candiles F. Z. Lusni 

CONVIDADOS 

Secretaria Executiva do CBH-AT Ana Sedlacek 

FABHAT Joselene Aparecida Alves 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 

UFABC  Maria Brambila 

 

ASSUNTOS TRATADOS: 

1. Abertura 

Ana Sedlacek (Sec. Executiva do CBH-AT) abriu a reunião às 14h30, agradeceu a presença de todos, e 

justificou a ausência do Secretário do CBH-AT, Sr. Ricardo Borsari. Informou brevemente sobre as 

dificuldades enfrentadas devido a falha na infraestrutura de internet do edifício onde está situada a 

FABHAT. 

Na sequência, todos os representantes e convidados se apresentaram, bem como houve a leitura da 

relação de todos os membros indicados para composição desta Câmara Técnica. 

 

2. Coordenadoria e Relatoria: 

Ficou estabelecido que a coordenadoria dessa Câmara Técnica será representada pela Lilian Peres 

(CETESB) e a relatora, Camila Candiles Feitosa (representante do SEMAE – Mogi das Cruzes). 

A coordenadora Lilian Peres (CETESB) sugeriu que, assim como na gestão passada, a coordenação da 
câmara seja compartilhada entre a CETESB e o DAEE, através do representante Alfredo Pisani, pois são 
as instituições com maior volume de informações pertinentes ao monitoramento hidrológico, porém, 
como ele não estava presente na reunião, o convite para coordenação compartilhada deverá ocorrer na 
próxima reunião. 
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3. Formação do GT para acompanhamento do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 

Ana esclareceu à Câmara sobre a importância da formação de um Grupo de Trabalho para acompanhar 

a elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, pois o mesmo tem como objetivo, subsidiar 

as metas do CBH-AT. Ressaltou que o grupo a ser formado deverá ser constituído por um pequeno 

número de pessoas, para que o trabalho tenha maior objetividade.  

Conforme reunião de instalação da Câmara Técnica de Planejamento e Articulação – CTPA, as entidades 

que manifestaram interesse em participar desse GT foram: SMA, CETESB, SABESP, DAEE e FIESP.  

A CTMH referendou a participação das entidades. 

Comunicou que os coordenadores das Câmaras Técnicas também façam parte desse grupo, para que, à 

medida da necessidade e das pautas específicas a serem tratadas pelo Plano da Bacia, mobilizem seus 

representantes, que possam agregar seus conhecimentos no momento da elaboração deste documento. 

A Secretaria Executiva irá encaminhar um e-mail aos representantes titulares e suplentes das entidades 

nas referidas Câmaras Técnicas, para indicação de 1 (um) representante por entidade. 

 

4. Informes sobre os projetos FEHIDRO 2017 

Ana Sedlacek relatou brevemente as dificuldades em relação ao sistema do SINFEHIDRO II e os motivos 

pelos quais houveram alterações no trâmite de recebimento dos projetos. Esclareceu que foram 

recebidos 38 (trinta e oito) projetos, todos em mídia digital.  De acordo com a Deliberação CBH-AT nº 

32/2017, a Secretaria Executiva analisou os empreendimentos quanto ao atendimento aos pré-

requisitos estabelecidos no artigo 5º dessa deliberação, de maneira que 03 projetos não foram 

habilitados. 

Informou que no dia 15/05/17 será realizada reunião com os coordenadores das CTs, para o 
estabelecimento de metodologias para as apresentações dos projetos por parte dos tomadores e para 
a distribuição dos 34 projetos habilitados para as respectivas Câmaras analisarem.  

O representante da FIESP, Ronaldo Vasques aproveitou para esclarecer os procedimentos de avaliação 
do FEHIDRO, informando que a CT-GI é a responsável pela avaliação final dos projetos, e as demais 
câmaras somente prestam suporte a essa avaliação. 

 

5. Gestão 2015-2017 e Boletins Mensais: 

A coordenadora Lilian Peres fez uma explanação geral sobre o histórico da CT-MH e sobre a Deliberação 
CBH-AT nº 05/2015, que institui a sua criação, nivelando o conhecimento de todos os presentes sobre 
as instituições participantes e competências da câmara, e informou que o principal produto elaborado 
pela última gestão foi a consolidação dos dados de monitoramento hidrológico existentes e elaboração 
de um boletim mensal para divulgação e publicidade. 

Sobre o boletim mensal, a coordenadora fez uma breve apresentação do boletim para o grupo, 
explicando a origem e importância dos dados escolhidos para compor os boletins, e constatou-se a 
necessidade de criar um glossário explicativo e que esclareça possíveis dúvidas sobre abreviações e 
termos utilizados. Ronaldo Vasques (FIESP) esclareceu que em vista da existência de uma quantidade 
muito elevada de dados de monitoramento, a CT-MH realizou um árduo trabalho para sintetizar as 
principais informações, porém, o boletim continua aberto a críticas e sugestões para possíveis 
alterações/melhorias.  
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A representante do SEMAE, Camila Candiles, ressaltou que atualmente os boletins não estão disponíveis 
para acesso, visto que o site do comitê encontra-se inacessível. Ana Sedlacek esclareceu que o site do 
CBH-AT não existe mais, e que será necessário contratar uma empresa para a elaboração de um novo 
site, que provavelmente será conjunto com a FABHAT, porém, não há previsão de quando a situação 
será sanada. 

O grupo discutiu sobre possíveis alternativas para a divulgação dos boletins mensais, chegando as 
seguintes conclusões: 

Alternativa 1 – Disponibilizar link de acesso aos boletins no site do SIGRH, na aba do CBH-AT. 

Alternativa 2 – Inserir link de acesso aos boletins nos sites do DAEE, CETESB, operadoras de saneamento 
e demais instituições participantes da CT-MH. 

Alternativa 3 – Divulgar os boletins através do serviço de mailing do CBH-AT. 

Para viabilizar as alternativas 1 e 2, Camila Candiles (SEMAE) se prontificou a criar um local em nuvem 
para armazenamento dos boletins e disponibilizar o link de acesso aos boletins, para que todos acessem 
os mesmos boletins. 

Ana Sedlacek informou que viabilizará a alternativa 3 e que consultará os gestores do site do SIGRH para 
verificar a possibilidade de implementação da alternativa 1. 

Todos os representantes presentes se comprometeram a verificar a possibilidade de implementação a 
alternativa 2. 

 

6. Discussão sobre o Plano de Trabalho para o biênio 2017-2019 

O grupo iniciou as discussões para construção do plano de trabalho para o biênio 2017-2019. As ações 
elencadas encontram-se transcritas na planilha em anexo. 

 

Memória realizada por Ana Sedlacek (Secretaria Executiva) e Camila Candiles (SEMAE). 

 

PRÓXIMA: 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO - CTMH 

Data: 24.05.2017 

Horário: das 9h30min às 12h30min e das 14h00 às 17h00 

Local: FABHAT 

Pauta: Análise de Projetos FEHIDRO 


