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

 

Reunião: 
3ª Reunião do GT-Monitoramento 

 

Data: 
24/06/2021 – (quinta-feira) 14:00 horas 

 

Local: Reunião por videoconferência – Google Meet (Código da reunião: acq-vjxt-xak) 

Assunto(s) em 

discussão: 

i. Definição dos principais pontos de interesse para o monitoramento do rio Tietê. 

ii. Discussão a respeito da melhor forma de divulgação dos resultados de monitoramento 

na vertente. 

Pauta: 

1. Abertura e informes; 

2. Aprovação minuta da memória técnica da reunião anterior; 

3. Apresentação do Panorama consolidado das redes de monitoramento dos CBH's; 

4. Discussão sobre os Sistemas de Informação de cada CBH e os principais usuários das 

informações nos CBH's (Sala Situação, Agências, Coordenadorias CT's); 

5. Outros Assuntos; 

6. Encerramento. 

 

Conclusões e 

Encaminhamentos: 

Mayara Sakamoto (FABH-PCJ) realizou a compilação e a apresentação das redes após o 

envio, por parte dos representantes dos comitês, da planilha “CBH_Redes de 

monitoramento”. As informações foram estruturadas em três matrizes contendo as 

seguintes informações por UGRHI: tipo de monitoramento; redes de monitoramento; e, 

sistemas de informação. Após a apresentação do panorama, o grupo iniciou as discussões 

a respeito de quais poderiam ser os próximos passos para nortear a elaboração do termo de 

referência. Valburg (FABH-AT) e Mayara levantaram a importância de utilizar as 

informações já existentes no PERH e no Relatório de Situação do estado, respectivamente. 

Com isso, seria possível realizar um levantamento das principais demandas existentes com 

relação ao monitoramento na vertente do rio Tietê. Foi consenso entre o grupo que a 

futura rede deve possuir um enfoque nos limites entre as bacias e em alguns dos principais 

afluentes e reservatórios. Isis Franco (Sala de Situação PCJ) propôs o levantamento dos 

principais pontos de monitoramento de interesse. 

Com relação ao armazenamento dos dados, o grupo entende que a ideia precisa ser mais 

discutida tendo em vista sua complexidade. Já para a divulgação das informações, o grupo 

acredita que a elaboração de boletins ou relatórios seja a mais apropriada, mas que 

também é um tema precisa ser mais discutido. 

Como encaminhamento, o grupo fará o levantamento de informações no PERH, Relatório 

de Situação do estado e demais documentos técnicos existentes para nortear a elaboração 

do termo de referência. 

Próxima reunião: 
22/07/2021 (quinta-feira) às 14:00 horas, por meio de videoconferência (Google Meet). 

 

Observações: 

Foi pontuada a importância da participação dos representantes de todas as UGRHIs nas 

reuniões, tendo em vista o viés participativo que as discussões possuem. Os CBHs Tietê 

Batalha, Sorocaba/Médio Tietê e Baixo Tietê não tiveram a participação de nenhum 

representante. O coordenador Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) entrará em contato com 

os CBHs ausentes na intenção de fomentar a participação. 
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Responsável pela 

redação: 

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

 

 

Participantes – Nome completo (CBH / Entidade) 

1 Érica Rodrigues Tognetti (CBH-TJ) 16  

2 Isis da Silva Franco (Sala de Situação PCJ) 17  

3 Lilian Barrella Peres (CBH-AT) 18  

4 Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) 19  

5 Mayara Sakamoto Lopes (FABH-PCJ) 20  

6 Michele Consolmagno (CBH-PCJ) 21  

7 Valburg de Sousa S. Junior (FABH-AT) 22  

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  
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