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

 

Reunião: 
5ª Reunião do GT-Monitoramento 

 

Data: 
25/08/2021 – (quarta-feira) 14:00 horas 

 

Local: Reunião por videoconferência – Google Meet (Código da reunião: tqr-rrgd-kwq) 

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 do Termo de Referência; 

4. Outros Assuntos; 

5. Encerramento. 

 

Conclusões e 

Encaminhamentos: 

Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) apresentou ao grupo um esboço do Termo de 

Referência (TR) que havia elaborado com algumas informações iniciais. A partir das 

discussões realizadas nas últimas reuniões, o grupo entendeu que o mais adequado seria 

uma integração dos monitoramentos quali/quantitativos existentes a partir de um boletim 

ou painel de divulgação.  

Gré Lobo (DAEE) pontuou que a primeira etapa seria definir as demandas dos CBHs com 

relação aos tipos de dados que seriam divulgados e suas respectivas frequências. Além 

disso, pontuou que a definição da infraestrutura de TI necessária deveria também ser 

pensada para que o boletim ou painel fossem mantidos. Eduardo Leo (FABH-PCJ) 

ressaltou a necessidade de se pensar quais decisões serão tomadas na escala de Bacia do 

Tietê com base no produto gerado. 

Como encaminhamento, a partir do TR esboçado, Isis Franco (Sala de Situação PCJ) 

sugeriu todos pensassem no documento com mais calma e assim trouxessem para a 

próxima reunião algumas sugestões. Valburg (FABH-AT) ficou de estruturar o TR de 

acordo com o modelo do CBH-AT para projetos FEHIDRO e disponibilizá-lo na pasta 

compartilhada do Google Drive. 

Próxima reunião: 
22/09/2021 (quarta-feira) às 14:00 horas, por meio de videoconferência (Google Meet). 

 

Observações: 

Assim como em todas as reuniões, foi pontuada a necessidade de participação de todos os 

CBHs para que os boletins atendam as demandas de todos que integram a bacia do rio 

Tietê. 

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 Gré de Araújo Lobo (DAEE/CTH) 17  

3 Isis da Silva Franco (Sala de Situação PCJ) 18  
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4 Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) 19  

5 Michele Consolmagno (CBH-PCJ) 20  

6 Valburg de Sousa S. Junior (FABH-AT) 21  

7  22  

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  
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