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Grupo de Trabalho: 
GT-Monitoramento dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê 

 

Reunião: 
2ª Reunião do GT-Monitoramento 

 

Data: 
02/06/2021 – (quarta-feira) 14:00 horas 

 

Local: Reunião por videoconferência – Google Meet (Código da reunião exz-fwgx-onp) 

Assunto(s) em 

discussão: 

i. Apresentação do estado da arte, por parte de cada CBH, de suas respectivas Redes de 

Monitoramento a partir das perguntas orientadoras encaminhadas pela coordenação; 

ii. Apresentação sobre a proposta de Sala de Situação e Informação – SS(I) feita por Gré 

de Araujo Lobo (DAEE/CTH) e Diego Monteiro (DAEE/CTH). 

 

Pauta: 

1. Abertura e informes; 

2. Aprovação minuta da memória técnica da reunião anterior; 

3. Apresentações de cada um dos CBH's sobre suas Redes de Monitoramento (10min); 

4. Discussão sobre o escopo das ações do monitoramento integrado (1h); 

5. Outros Assuntos; 

6. Encerramento. 

 

Conclusões e 

Encaminhamentos: 

Após as apresentações, o grupo entendeu como necessário a sistematização das 

informações a partir do preenchimento da planilha denominada “CBH_Redes de 

monitoramento”. Nesse documento, serão informadas algumas características das redes 

existentes em cada uma das UGRHIs, como por exemplo, tipo de monitoramento, 

frequência de coleta e forma de transmissão de dados. Ficou definido que o envio das 

planilhas deve ser realizado até o dia 18/06/2021 (sexta-feira) visando a obtenção de um 

panorama consolidado das redes. A partir disso, será possível o início das discussões a 

respeito da espacialização e da definição dos principais pontos de interesse para 

monitoramento do Tietê. 

Próxima reunião: 
24/06/2021 (quinta-feira) às 14:00 horas, por meio de videoconferência (Google Meet). 

 

Observações: 

Melissa Graciosa (CBH-AT) foi convidada e apresentada ao grupo devido a sua 

coordenação no GT-Eventos Extremos. Nenhum representante do CBH-TB compareceu à 

reunião, não realizando assim, a apresentação do monitoramento de sua bacia.  

 

Responsável pela 

redação: 

Valburg de Sousa S. Junior (FABH-AT) e Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) 

 

 

Participantes – Nome completo (CBH / Entidade) 

1 Alfredo Pisani (Sala de Situação SP/CBH-AT) 16 Valburg de Sousa S. Junior (FABH-AT) 

2 Caroline Bacchin (CBH-PCJ) 17  

3 Diego Monteiro (DAEE/CTH) 18  

4 Eduardo Leo (FABH-PCJ) 19  

5 Érica Rodrigues Tognetti (CBH-TJ) 20  

6 Evandro de Oliveira Catardo (CBH-BT) 21  
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7 Gré de Araujo Lobo (DAEE/CTH) 22  

8 Hélio César Suleiman (FABH-AT) 23  

9 Isis da Silva Franco (Sala de Situação PCJ) 24  

10 Lilian Barrella Peres (CBH-AT) 25  

11 Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) 26  

12 Mayara Sakamoto Lopes (FABH-PCJ) 27  

13 Melissa Graciosa (CBH-AT) 28  

14 Michele Consolmagno (CBH-PCJ) 29  

15 Natalia Zanetti (FABH-SMT) 30  
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