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

 

Reunião: 
7ª Reunião do GT-Monitoramento – Extraordinária 

 

Data: 
13/10/2021 – (quarta-feira) 14:00 horas 

 

Local: Reunião por videoconferência – Google Meet (Código da reunião: ofv-fywa-qny) 

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) informou que a reunião extraordinária foi convocada 

por conta das pendências ainda existentes, principalmente com relação ao escopo do 

Termo de Referência (TR) e o curto prazo que o grupo possuí para finalizá-lo. André 

Navarro (Coordenador dos GTs do rio Tietê) informou que estava participando da reunião 

pois, no dia 22/10/2021, será realizada uma reunião entre as coordenações de todos os 

GTs e gostaria de ter uma visão geral a respeito das atividades de cada grupo. André 

pontuou que esse formato de integração ainda está em processo de amadurecimento entre 

os grupos e que todos estão se adaptando para fortalecer a sinergia entre os comitês. Por 

isso, ressaltou que nenhum GT precisa ter urgência na aprovação do TR caso as discussões 

ainda não tenham proporcionado ao grupo à definição de um escopo adequado. Além 

disso, informou que os valores de investimento definidos foram estimados e que os grupos 

possuem autonomia para trabalhar com valores superiores desde que seja aprovado pelas 

secretarias executivas e plenários. De qualquer forma, devido ao contexto das discussões 

iniciais, acredita que o ideal seria que os grupos elaborassem um diagnóstico para 

subsidiar futuras discussões. Luís Filipe Rodrigues agradeceu os esclarecimentos de André 

com relação aos valores previstos e prazos de entrega pois o GT ainda precisa de maiores 

discussões. Lilian Peres (CETESB) também concorda que o grupo ainda não conseguiu 

definir o produto que desejará obter para contratação e sugeriu fazer uma apresentação, na 

próxima reunião, do Sistema de Informação InfoÁGUAS para fornecer mais subsídios ao 

grupo. Tanto Lilian, quanto Gré Lobo (DAEE), acreditam que as discussões do grupo 

possam caminhar no sentido de contratar um serviço de apoio as redes de monitoramento 

existentes a partir da customização dos relatórios que já são elaborados. Gré explicou 

novamente sua proposta ao grupo, devido a presença de André, visando contextualizar as 

discussões que têm sido realizadas entre DAEE, CETESB e IAC/FUNDAG. 

Como encaminhamento, para a próxima reunião haverá uma apresentação por parte da 

CETESB a respeito do Sistema InfoÁGUAS. 

Próxima reunião: 
20/10/2021 (quarta-feira) às 14:00 horas, por meio de videoconferência (Google Meet). 
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Observações: 
Assim como em reuniões anteriores, não foi possível contar com a participação de todos 

os CBHs apesar dos convites enviados. 

Responsáveis pela 

redação: 

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

 

 

Participantes – Nome completo (CBH / Entidade) 

1 
André Navarro (Coordenador dos GTs do rio 

Tietê) 
16  

2 Diego Monteiro (DAEE/CTH) 17  

3 Erica Tognetti (CBH-TJ) 18  

4 Gré de Araújo Lobo (DAEE/CTH) 19  

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

6 Lilian Peres (CETESB) 21  

7 Luís Filipe Rodrigues (CBH-PCJ) 22  

8 Mayara Sakamoto (FABH-PCJ) 23  

9 Michele Consolmagno (CBH-PCJ) 24  

10 Natália Zanetti (FABH-SMT) 25  

11 Rafael Leite (CBH-PCJ) 26  

12 Valburg de Sousa S. Junior (FABH-AT) 27  

13  28  

14  29  

15  30  
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