
 

 

MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO 
CÂMARA TÉCNICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - CTAS 

GESTÃO 2021-2023 

DATA: 24/06/2021 HORÁRIO: 14h LOCAL: Plataforma Teams 

LISTA DE PRESENÇA – CTAS 

Entidade  Nome 

CETESB Arthur Coculo Pavese 

CETESB Elton Gloeden 

DAEE Ruy Waldemar Sellmer 

DAEE José Eduardo Campos 

IPT José Luiz Albuquerque Filho (coordenador) 

IPT Tatiana Luiz dos Santos Tavares 

IG Sibele Ezaki (relatora) 

IG Claudia Varnier 

ABAS Ricardo Hirata 

UFABC Camila Arantes  

UNIFESP Claudio Leite 

UNIFESP Juliana Freitas 

IG-USP Reginaldo Bertolo 

APGAM Carla Geanfrancisco Falasa 

CIESP - SBC Ricardo Saad 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

IG Marta Teresa Deucher 

FABHAT Hélio Suleiman – Diretor Presidente da FABHAT 

FABHAT/Secretaria Executiva Larissa Cristina Silva 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

1. Abertura 

José Luiz (IPT), coordenador da CTAS, iniciou a reunião as 14h10 e agradeceu a presença de 

todos.  

Informou que a pauta da reunião teria os seguintes pontos:  

• Aprovação da memória da 1ª Reunião da CTAS; 

• Informes; 

• Discussão sobre a elaboração do Plano de Trabalho; e 

• Definição de agenda de trabalho. 

 



 

 

2. Aprovação da memória da 1ª Reunião da CTAS  

O coordenador da CTAS apresentou o texto da memória da reunião anterior, a qual foi 
aprovada sem alterações. 

3. Informes 

a) GT Jurubatuba 

José Luiz informou que a Secretaria Executiva do CBH-AT iria explicar subsequentemente os 

procedimentos adotados para o cadastramento da nova composição do grupo e que Elton 

Gloeden (CETESB) e José Campos (DAEE), coordenadores da gestão anterior (2019-2021), iriam 

apresentar os principais trabalhos realizados pelo GT.  

Nesse sentido, a Larissa Cristina (Secretaria Executiva do CBH-AT) contextualizou que Lilian 

Peres, coordenadora da CTMH, solicitou na reunião de instalação da CTAS que a CTMH 

continuasse acompanhando os trabalhos realizados pelo GT Jurubatuba, no que se refere ao 

monitoramento hidrológico.  

Em seguida, Larissa explicou que a composição do grupo foi efetuada da seguinte maneira: 

foram enviados e-mails para os representantes da gestão anterior do GT, membros da CTMH e 

da CTAS consultando se haveria o interesse de integrar o GT Jurubatuba na nova gestão (2021-

2023). Considerando as respostas obtidas, foi constituído o cadastro de representantes do GT 

que a Larissa apresentou.  

José Luiz acrescentou que será necessário que o GT Jurubatuba agende uma reunião para 

instalação do Grupo, definição de coordenadores, elaboração do Plano de Trabalho e definição 

de agenda de trabalho.  

José Campos informou que os principais trabalhos em andamento pelo GT Jurubatuba são os 

seguintes: 

• Proposta de revisão da Deliberação CBH-AT nº 01/2011 – já foi elaborada e agora 

necessitará ser submetida à audiência pública antes de ser aprovada pelo CBH-AT; 

• Projeto FEHIDRO sobre estudos na ARC (Área de Restrição e Controle) de Jurubatuba – 

se encontra em processo de análise pelas CTs e provavelmente priorizado e aprovado 

na próxima reunião Plenária do CBH-AT. 

Elton Gloeden contextualizou que foram realizadas diversas reuniões do grupo e que contou 

com a participação ativa de todos os representantes. 

José Campos solicitou que a Secretaria Executiva encaminhe para o GT e CTAS os documentos 

elencados acima. Larissa irá enviar junto ao convite das próximas reuniões das instâncias em 

questão para conhecimento.  

b) Disponibilização dos arquivos dos textos das memórias de reunião  

Larissa informou que os arquivos das memórias das reuniões realizadas pela CT e pelo GT 

serão disponibilizados no site do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), através 

do link: https://comiteat.sp.gov.br/grupos-de-trabalho/jurubatuba/memorias/ 

4. Discussão sobre a elaboração do Plano de Trabalho 

Larissa Cristina apresentou o modelo de planilha que deve ser seguido na elaboração do Plano 

de Trabalho e informou que deverá ser aprovado em próxima reunião Plenária do CBH-AT, 

https://comiteat.sp.gov.br/grupos-de-trabalho/jurubatuba/memorias/


 

 

prevista para dia 30/07. Acrescentou que se a data for de fato mantida, a Câmara Técnica deve 

finalizar a proposta até dia 15/07 para ser encaminhada junto ao convite da reunião. 

José Luiz sugeriu organizar um GT para a elaboração do Plano de Trabalho e a realização de 

uma próxima reunião da CTAS para finalização. 

Os representantes concordaram com o encaminhamento e realizaram um “brainstorm” sobre 

os principais temas que devem ser abordados no Plano de Trabalho da CTAS, conforme abaixo: 

Ações propostas para o Plano da CTAS: 

✓ Instalar e acompanhar os trabalhos realizados pelo GT Jurubatuba; 

✓ Contribuir para a elaboração do Relatório de Situação anual da CBH-AT; 

✓ Participar do processo de elaboração/revisão do Plano do CBH-AT e do PAPI (Plano de 

Ações e Programa de Investimentos); 

✓ Organização de um evento para a sociedade civil e demais atores sociais sobre a 

importância das águas subterrâneas; 

✓ Organização de um workshop para discussão específica dos problemas de águas 

subterrâneas no CBH-AT e levantamento de prioridades; 

✓ Organização de um workshop para a discussão sobre a quantificação de poços na Bacia 

do Alto Tietê com relação a captação das águas subterrâneas frente a uma possível 

crise hídrica; e 

✓ Discussão sobre as diretrizes para utilização da água subterrânea após tratamento pelo 

sistema de remediação (águas rasas do lençol freático). 

Ações serem inseridas no Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê: 

✓ Definição das áreas críticas das águas subterrâneas; 

✓ Estudos hidrogeológicos/parques/avaliações preliminares de águas contaminadas; 

✓ Aplicação da Lei Municipal 16.174/2015; 

✓ Quantificação de poços na BAT para captação de águas subterrâneas. 

 

Composição do GT para organização das sugestões de ações efetuadas na reunião da CTAS e 

elaboração do Plano: Elton Gloeden (CETESB), José Campos (DAEE), José Luiz (IPT), Sibele Esaki 

(IG) e Larissa (CBH-AT). 

 

c) Definição de agenda de trabalho 

As datas pré-agendadas para as próximas reuniões da CTAS são as seguintes: 12/07, 09/08, 

13/09, 04/10, 08/11, 13/12. 

 

A reunião encerrou às 17h30.  


