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

 

Reunião: 
4ª Reunião do GT-Monitoramento 

 

Data: 
22/07/2021 – (quinta-feira) 14:00 horas 

 

Local: Reunião por videoconferência – Google Meet (Código da reunião: mmt-kbcj-fnh) 

Assunto(s) em 

discussão: 
i. Discussão a respeito do escopo do Termo de Referência. 

Pauta: 

1. Abertura e informes; 

2. Aprovação da minuta da memória técnica da reunião anterior; 

3. Discussão a respeito das informações apresentadas no Plano Estadual de Recursos 

Hídricos 2020-2023 e em outros documentos que abordam o monitoramento hidrológico 

na vertente do Tietê; 

4. Outros Assuntos; 

5. Encerramento. 

 

Conclusões e 

Encaminhamentos: 

Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) iniciou a reunião apresentando como informe os 

principais pontos abordados durante a reunião das coordenações dos Grupos de Trabalho 

(GTs) dos CBHs da Bacia do Rio Tietê, realizada no dia anterior. Nessa reunião, todos os 

GTs apresentaram um panorama de suas respectivas atividades com relação ao 

cronograma comum estabelecido.  

Dando sequência a pauta da reunião, Valburg (FABH-AT) realizou uma apresentação a 

respeito das informações existentes no Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) 

relacionadas ao monitoramento hidrológico. Essa apresentação teve como objetivo 

fomentar e orientar as ações que o grupo poderia priorizar a partir dos levantamentos 

existentes. Após a apresentação, o grupo iniciou um debate a respeito da abordagem mais 

adequada para o Termo de Referência (TR) levando em consideração as demandas 

existentes, o objetivo do grupo e o curto prazo para finalização do documento. Eduardo 

Léo (FABH-PCJ) pontuou que, aparentemente, o grupo chegou em um ponto onde precisa 

definir qual caminho irá trilhar: pela lógica de sistema de informação modular a partir da 

priorização de alguns pontos de interesse ou pela implantação de pontos de 

monitoramento em exutórios. Gré Lobo (DAEE/CTH) relatou as diferentes finalidades 

entre os monitoramentos realizados pelos órgãos no estado e relatou também que durante 

o levantamento das redes existentes, é importante considerar os acordos de cooperação e 

outras ações complementares. Lilian Barrella (CETESB) pontuou que além da integração 

dos dados de monitoramento, é importante que essa integração proporcione subsídios para 

a gestão a partir de informações relevantes tanto para o recorte da bacia do Tietê, quanto 

para as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) de forma local. 

Mayara Sakamoto (FABH-PCJ) ponderou que talvez o GT estivesse entrando em 

discussões que não seriam pertinentes ao grupo, mas sim, a empresa contratada. Por isso, 

reafirmou que o objetivo principal naquele momento era o de definir o objetivo da 

contratação. Isis Franco (Sala de Situação PCJ) endossou a fala da Mayara e ainda 

pontuou sua preocupação para que o grupo não realize uma atividade que já esteja prevista 
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em algum projeto ou acordo de cooperação existente. Valburg relembrou que apesar de 

existir a possibilidade de adequar os valores de financiamento para as ações da bacia do 

Rio Tietê, o grupo deve utilizar como norte o valor de R$300.000,00 estabelecido para a 

contratação do plano integrado de monitoramento. Gré Lobo sugeriu utilizar futuramente 

o DataGEO, a partir de seus nós, para a geração de boletins com informações pré-

definidas. Ou seja, a partir do estabelecimento de quais informações seriam interessantes 

para um boletim (ex: parâmetros e frequência) seria possível gerá-los de forma 

automatizada e que proporcionasse assim, a integração dos dados da bacia do Tietê. Para 

isso, uma empresa seria contratada para apresentar quais as soluções existentes no 

mercado. 

Foi consenso entre o grupo que o escopo do TR ainda não foi definido e que esse deve ser 

o próximo passo. Por esse motivo, como encaminhamento, foi definido que seria criada 

uma pasta no Google Drive para compartilhar arquivos referentes aos objetivos do GT, e 

definir algumas diretrizes para o início da itemização do TR. 

Próxima reunião: 
25/08/2021 (quarta-feira) às 14:00 horas, por meio de videoconferência (Google Meet). 

 

Observações: 

Luís Filipe Rodrigues relatou que na reunião realizada entre as coordenações dos GTs dos 

CBHs da Bacia do Rio Tietê, foi pontuada a dificuldade que o grupo estava apresentando 

com relação a falta de participação do CBH Tietê-Batalha. Na ocasião, André Navarro 

(CBH-PCJ) se comprometeu em entrar em contato com o Secretário Executivo do comitê 

para ressaltar a importância da participação nas discussões. Com relação a presença na 4ª 

Reunião do GT-Monitoramento, nenhum representante do referido CBH esteve presente. 

Responsável pela 

redação: 

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

 

 

Participantes – Nome completo (CBH / Entidade) 

1 Eduardo Leo (FABH-PCJ) 16  

2 Érica Rodrigues Tognetti (CBH-TJ) 17  

3 Evandro de Oliveira Catardo (CBH-BT) 18  

4 Gré de Araújo Lobo (DAEE/CTH) 19  

5 Isis da Silva Franco (Sala de Situação PCJ) 20  

6 Lilian Barrella Peres (CBH-AT) 21  

7 Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) 22  

8 Mayara Sakamoto Lopes (FABH-PCJ) 23  

9 Michele Consolmagno (CBH-PCJ) 24  

10 Rafael Leite (CBH-PCJ) 25  

11 Valburg de Sousa S. Junior (FABH-AT) 26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  
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