MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO DA CTMH
CÂMARA TÉCNICA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO
GESTÃO 2021-2023
DATA: 18/08/2021
HORÁRIO: 14h
LOCAL: Plataforma Teams
LISTA DE PRESENÇA – CTMH
Entidade

Nome

CETESB

Lillian Barrella Peres (coordenadora)

IPT

Filipe Falcetta

PM de Mogi das Cruzes

Felipe Harano

UFABC

Melissa Graciosa

UFABC

Renata Moreira

CIESP SBC

Ricardo Saad
CONVIDADOS

Entidade

Nome

PM de Carapicuíba

Rodrigo

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Júlio Toshio Nagasae

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

FABHAT/ Secretaria Executiva

Roberto Teruo Ohmori
Hélio Suleiman – Diretor Presidente da
FABHAT
Larissa Cristina Silva

FABHAT

Valburg Sousa Santos Jr

FABHAT

1. Abertura
Lilian Peres, coordenadora da CTMH, iniciou a reunião as 14h10 e agradeceu a presença de
todos. Informou que a pauta seria a aprovação da memória da 3ª reunião, informes, proposta
de avaliação dos boletins e projetos FEHIDRO relativos a monitoramento hidrológico.
A memória da 3ª reunião foi aprovada.

2. Informes:
a) Evento da CTMH e GT Eventos Extremos com apoio da FABHAT
Lilian Peres, Melissa Graciosa (UFABC) e Hélio Suleiman (FABHAT) agradeceu a todos pela
organização do evento “Segurança Hídrica na Bacia do Alto Tietê”, que está sendo um sucesso
e com um alcance muito grande.

De maneira geral, o evento demonstra a importância dos trabalhos realizados pelo CBH-AT e
pretende-se a partir das discussões, subsidiar as atuações do GT Eventos Extremos, CTMH e CBHAT.
Todas as informações relacionadas ao evento encontram-se disponíveis no site do Comitê:
https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/eventos/seguranca-hidrica/
b) GT Eventos Extremos
Melissa Graciosa (UFABC) e Filipe Falcetta (IPT), coordenadores do GT Eventos Extremos,
apresentaram o Plano de Trabalho do Grupo.
Larissa Cristina (Secretaria Executiva) acrescentou que o Plano foi incorporado ao da CTMH,
encaminhado a todos para contribuições e aprovado na Plenária de 13 de agosto de 2021.
Os planos de trabalho de todas as CTs encontram-se disponíveis no site do CBH-AT:
https://comiteat.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Delibera%C3%A7%C3%A3o-CBH-ATn%C2%BA-128-de-13.08.2021-Aprova-os-Planos-de-Trabalho-das-C%C3%A2marasT%C3%A9cnicas-do-CBH-AT-gest%C3%A3o-2021-2023.pdf
c) CTAS e GT Jurubatuba
Lilian Peres (CETESB) informou que apesar do GT Jurubatuba estar agora vinculado à CTAS –
Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, a CTMH continuará acompanhado os trabalhos do
Grupo. Por isso, solicitou à Larissa Cristina (Secretaria Executiva) e Ricardo Saad (CIESP-SBC),
também representante da CTAS, que apresentassem os informes.
Os principais pontos destacados foram os seguintes:
• A audiência pública sobre a proposta de revisão da Deliberação CBH-AT nº 01/2011 está
em processo de organização e pretende-se realizá-la até o início de outubro;
• Também está em processo de organização um evento da CTAS para discutir e elencar
prioridade nos trabalhos da câmara técnica.
3. Proposta de avaliação dos boletins
Lilian apresentou os principais dados obtidos através dos boletins de chuva/vazão, exutórios e
mananciais, a fim de acompanhar os parâmetros de qualidade na BAT.
Os boletins encontram-se disponíveis no site do Comitê: https://comiteat.sp.gov.br/camarastecnicas/monitoramento-hidrologico/boletins-de-monitoramento/
4. Projetos FEHIDRO relativos a monitoramento hidrológico

Lilian apresentou o levantamento de empreendimentos indicados pelo CBH-AT relativos à
monitoramento hidrológico e informou que a câmara técnica deverá nas próximas reuniões
discutir sobre uma metodologia de acompanhamento desses projetos.
Larissa acrescentou que o levantamento foi realizado através do SINFEHIDRO 2.0 e que para
selecionar os projetos foram utilizadas palavras-chave relacionadas a monitoramento.
Posteriormente, a Secretaria Executiva inseriu os documentos de empreendimentos concluídos
disponíveis em mídia digital.
5. Encaminhamentos
•

Próxima reunião prevista para dia 20/10.

A reunião encerrou às 15h45.

