
 

 

MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO-CTMH 
 GESTÃO 2019-2021 

DATA: 13/06/2019 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 

Prefeitura de São Paulo Hassan Barakat 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

FABHAT/ Secretaria Executiva Ana Sedlacek 

Prefeitura de Suzano Natacha Yukie Nakamura - CTGI 

Prefeitura de Santo André Murilo Andrade Valle 

IPT Filipe Antonio Marques Falcetta 

 
Ausências justificadas: Camila Arantes (UFABC e Coord. CTGI); Juliana Vida Cassiano (SAESA); 
Gabriel Sousa e Camila Candiles (SEMAE Mogi das Cruzes); Jumara Bocatto (Prefeitura de Embu-
Guaçu) – SABESP; Raphael Rodrigues Ferreira (EMAE);  
 

ASSUNTOS TRATADOS: 

1. Abertura:  

Lilian abriu a reunião às 09h30, agradeceu a presença de todos e comentou brevemente sobre 

as análises feitas anteriormente com relação aos empreendimentos FEHIDRO. 

Comentou também que o que consta a memória da reunião anterior está diferente da decisão 

tomada com relação aos projetos e explanou sobre o ocorrido. Disse que houve uma análise 

mais crítica feita pela CTGI e que houve consenso na concordância desta análise pelos demais 

coordenadores das Câmaras.  

Natacha (PM de Suzano e representante da CTGI) esclareceu que participou de todas as análises 

feitas pelas Câmaras Técnicas e que os empreendimentos estavam sendo analisados sob 

aspectos diferentes e que o correto seria ter um padrão de análise. Justificou o Parecer da CTGI 

com relação as análises. 

Lilian finalizou explicando que restou apenas um empreendimento em que a CTMH deveria 

analisar as complementações solicitadas e pontuar, entretanto, como parte interessada, sugeriu 

deixar esta parte para o final da reunião. 

Após concordância de todos, Lilian prosseguiu apresentando o Plano de trabalho, do qual com 

pequenas alterações feitas durante a reunião, o documento teve aprovação por parte de todos.  



 

 

Com relação a deliberação de criação da CTMH onde foi observada a importância de inclusão de 

parágrafo onde a participação dos municípios e universidades ocorra desde que comprovem a 

existência de monitoramento. 

 

2. Pontuação Técnica do Empreendimento da CETESB: 

NT1 = 5 

NT2 = 0 

NT3 = 25 

NT4 = 5 

NT5 = 5 

NTF = 40 

 

A reunião terminou às 13h00. 

 


