
 

 

  MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO DA CTMH 
CÂMARA TÉCNICA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO  

GESTÃO 2021-2023 

DATA: 20/10/2021 HORÁRIO: 9h LOCAL: Plataforma Teams 

LISTA DE PRESENÇA – CTMH 

Entidade  Nome 

CETESB Lillian Barrella Peres (coordenadora) 

DAEE Alfredo Pisani 

IPT Filipe Falcetta 

PM de Mogi das Cruzes Felipe Harano 

PM de Suzano Bruno Retrao 

UFABC Melissa Graciosa 

SEMAE Cristiano V. de Oliveira 

UNIFESP Claudio Leite 

CIESP SBC Ricardo Saad 

PM de Biritiba-Mirim  Alaine Feital 

CVS-SS Paulo Alberto Ugolini  

AESabesp Vitor Calcenoni 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento Júlio Toshio Nagasae 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento Roberto Teruo Ohmori 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

SIMA Laura Stela 

USP José Eduardo Baravelli 

PM São Bernardo do Campo Thais Fernanda 

PM de Carapicuíba Rodrigo Rezende 

FABHAT 
Hélio Suleiman (Diretor Presidente da 
FABHAT) 

FABHAT Mayara Aboud Trivinho 

FABHAT/ Secretaria Executiva Larissa Cristina Silva 

FABHAT Valburg Sousa Santos Jr 

 

1. Abertura 

 

Lilian Peres, coordenadora da CTMH, iniciou a reunião as 9h10 e agradeceu a presença de todos. 

Informou que a pauta seria a aprovação da memória da 4ª reunião, informes (principalmente 

sobre o GT Eventos Extremos), avaliação de dados dos boletins e projetos FEHIDRO relativos a 

monitoramento hidrológico. 

 



 

 

A memória da 4ª reunião foi aprovada.   

 

2. Informes: 

 

a) GT Eventos Extremos  

Lilian passou a palavra para Filipe Palcetta (IPT), que coordena o GT Eventos Extremos junto a 

Melissa Graciosa (UFABC) para informar sobre as atividades.  

Mostrou que o grupo está dividido em duas frentes: Melissa está trabalhando com os 

empreendimentos FEHIDRO relacionados aos eventos extremos e o Filipe está trabalhando com 

dados pluviométricos, criando uma planilha com estatísticas para apresentar ao GT-Eventos 

Extremos em novembro. Lilian solicitou ao Filipe que na próxima reunião da CTMH (08/12) fosse 

apresentada esta planilha. 

Ao ser perguntado sobre o evento de drenagem, Hélio informou que está planejando que seja 

em fevereiro/2022 principalmente para que possa abordar as discussões sobre drenagem em 

áreas rurais, grupo que foi iniciado após o evento de emergência hídrica ocorrido em agosto.  

Lilian lembrou das discussões referentes à CTMH no relatório de situação e Mayara Trivinho 

(FABHAT) informou que os dados para a elaboração do mesmo foram recebidos há pouco 

tempo, enquanto Valburg Junior (FABHAT) confirmou que, devido ao curto período, será 

realizado um relatório mais enxuto. Lilian pré-agendou uma reunião no dia 24/11 para discutir 

o relatório de situação, caso necessário. 

b) GT-Jurubatuba 

Lilian perguntou sobre os andamentos dos trabalhos do GT-Jurubatuba e Mayara informou que 

no dia seguinte aconteceria a primeira reunião para discutir a nota pública em resposta às 

manifestações.    

 

3. Avaliação de dados dos boletins 

Lilian apresentou os boletins e explicou que eram divididos em três partes: chuva/vazão, 

exutórios e mananciais. Ela destacou que em setembro as chuvas foram próximas a medição 

mínima. Explicou, também, que a periodicidade da divulgação dos dados que constam nos 

boletins foi muito afetada em 2020 devido à pandemia de COVID-19. 

 

4. Projetos FEHIDRO relativos a monitoramento hidrológico 



 

 

Lilian apresentou o levantamento de empreendimentos indicados pelo CBH-AT relativos à 

monitoramento hidrológico e informou que a câmara técnica deverá nas próximas reuniões 

discutir sobre uma metodologia de acompanhamento desses projetos. 

Larissa acrescentou que o levantamento foi realizado através do SINFEHIDRO 2.0 e que para 

selecionar os projetos foram utilizadas palavras-chave relacionadas a monitoramento. 

Posteriormente, a Secretaria Executiva inseriu os documentos de empreendimentos concluídos 

disponíveis em mídia digital. 

5. Encaminhamentos 

 

• Felipe irá apresentar a planilha do GT-Eventos Extremos (dados históricos de chuva) na 

próxima reunião (08/12); 

• Reunião pré-agendada para 24/11 com objetivo de discutir o relatório de situação (foi 

cancelada); 

• Próxima reunião prevista para 08/12. 

A reunião encerrou às 11h45. 


