
 

 

  MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO - 
CTMH 

 GESTÃO 2019-2021 

DATA: 16/05/2019 HORÁRIO: 09h00 LOCAL: FABHAT 

 

LISTA DE PRESENÇA – CTMH 

Entidade  Nome 

DAEE Alfredo Pisani 

CETESB Lilian Barrella Peres 

Casa Militar da Defesa Civil Jefferson Smario 

Centro de Vigilância Sanitária Paulo Alberto Teixeira 

SAESA Juliana Vida Cassiano 

SEMAE Mogi das Cruzes Camila Candiles 

SEMAE Mogi das Cruzes Gabriel Sousa Alves 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

FABHAT/ Secretaria Executiva Ana Sedlacek 

UFABC Camila Arantes 

IPT Filipe Antonio Marques Falcetta 

 
Ausências justificadas: Nilzo Fumes – SABESP; Raphael Rodrigues Ferreira (EMAE);  
 

ASSUNTOS TRATADOS: 

1. Abertura:  

Lilian abriu a reunião, agradeceu a presença de todos. 

Apresentou proposta de plano de trabalho para as atividades dessa Câmara para a atual gestão. 

Com relação a composição da Câmara, foi proposto: 

 Retirar os integrantes dos subcomitês; 

 Retirar o Centro Tecnológico de Hidráulica;  

 Retirar a Faculdade de Saúde pública da USP; 

 Retirar o SAAE Guarulhos; 

 Incluir o IPT; 

 Incluir o IG;  

 Incluir a UFABC; 

Lilian sugeriu que a Secretaria Executiva verificasse a existência da operadora de 

Saneamento de Mauá – SAMA.  

Camila propôs incluir um artigo que defina regras de participação dos integrantes. 



 

 

2. Projetos FEHIDRO 2019 

2.1 FAPUNIFESP  

o O produto mencionado refere-se as águas subterrâneas e a ação descrita na 

Deliberação de critérios menciona águas superficiais; 

o Tomador do empreendimento é diferente na Ficha Resumo; Planilha 

Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro; 

o Para aquisição dos materiais propostos para mobilização descritos na 

planilha orçamentária é preciso ter Temo de Parceria e este não foi 

apresentado; 

o Valores diferentes na Ficha Resumo, Cronograma Físico-Financeiro e 

Planilha Orçamentária; 

o Mencionar onde serão as localizações dos pontos de coletas; 

o Não está previsto onde serão divulgadas as informações para o Comitê. 

o Abrangência não chega a 2% da BAT; 

o O item do TR "objetivo geral" trata somente de água superficial, porém, o 

foco das atividades previstas não é de água superficial, e sim, subterrânea. 

Dessa forma, não confere com a ação do PBH (Quadro I da Del. CBH 

64/2018); 

o Está prevista a implantação de poço, porém não apresenta termo de 

cooperação com administração pública; 

o Não está claro o que será atividade cadastro de poços; 

o Estão previstas campanhas de qualidade e quantidade de água, mas não 

apresenta a localização dos pontos; 

o Para água superficial não está claro o que se deseja avaliar com os 

parâmetros definidos no TR. Não foram previstos todos os parâmetros 

sanitários e ao mesmo tempo irá realizar análise de PFTHM, fitoplancton e 

clorofila, que não são compatíveis com a classe 4 do Ribeirão dos Couros; 

3. Encaminhamentos 

A Secretaria Executiva irá encaminhar aos membros da CTMH: 

 A deliberação que cria a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico; 

 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;  

  Link de acesso aos documentos dos empreendimentos FEHIDRO 2019, 

 A Secretaria Executiva irá encaminhar um levantamento com as participações das 

entidades/representantes desde o início das reuniões dessa CT; 

A reunião encerrou-se às 12h30. 


