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ATA DA REUNIÃO DA CTAS 1 

Reunião de 15/02/2017, das 14:00 às 17:00 horas, na Secretaria de Saneamento e 2 

Recursos Hídricos na Rua Bela Cintra 847- Sala dos Conselhos- 14º andar, São 3 

Paulo.  4 

PAUTA: 5 

 
Item 1- Aprovação da ata da reunião de 13 de Dezembro de 2016; 6 

Item 2- Análise da Deliberação CBH-Pardo nº 229, de 02/12/2016;  7 

Item 3- Outros assuntos 8 

ENCAMINHAMENTOS 9 

A Coordenadora agradeceu a presença de todos e logo na sequência passou a 10 

palavra ao Diretor César Aparecido Martins Louvison do Departamento de Recursos 11 

Hídricos (DGRH) da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi) que se colocou à 12 

disposição para eventuais trabalhos de interesse da CTAS, bem como na interlocução 13 

entre os membros da Câmara junto à CRHi. 14 

Item 1- Após rápida leitura da Ata, foram sugeridas pequenas alterações que foram 15 

aceitas por todos os presentes. A íntegra da Ata pode ser acessada no seguinte local 16 

(http://www.sigrh.sp.gov.br/crh/ctas/atas). Com relação ao Plano de Trabalho da CTAS 17 

para o ano de 2017, a Coordenadora explicou que os temas são os mesmos que 18 

constam do Anexo II sendo necessário ajustar as datas de algumas atividades com o 19 

Coordenador da CRHi em razão da natureza dos projetos. Com relação ao tema 03 20 

(Anexo II) decidiu-se que seria encaminhado Ofício CTAS ao Coordenador no sentido 21 

de convocar o DAEE para apresentação do projeto Outorga Eletrônica. Com relação 22 

ao tema 4 (Anexo II) decidiu-se por estabelecer prazo até maio 2017 para 23 

apresentação dos trabalhos e oficiar o Comitê de Potabilidade sobre resposta a ser 24 

encaminhada e divulgada a todos da CTAS. 25 

Item 2- Em relação ao Ofício CRHi nº 12/17 que trata da Del. CBH-Pardo nº 229, de 26 

02/12/2016, os presentes sugeriram as seguintes recomendações: 27 

Recomendação de que o monitoramento citado nos “considerando” da Deliberação 28 

CBH-Pardo nº 229/16 seja iniciado e ampliado, sem prejuízo da implementação de 29 

outras ações ou estudos, no sentido de, futuramente, fornecer parâmetros mais 30 

consistentes sobre a evolução ou recrudescimento do cone (ou dos cones) de 31 

rebaixamento e permitir avaliar melhor a validade das medidas e restrições definidas; 32 

 
Recomendação de que o CBH elabore termo de Referência para o efetivo 33 

monitoramento dos poços tubulares profundos privados e públicos a ser administrados 34 

pelo DAEE até o final do ano de 2017 com contratação até o ano de 2018 e  35 

 
Recomendação de que seja avaliada a possibilidade de readequação ou simplificação 36 

dos procedimentos e documentos citados no Anexo II, Deliberação CBH-Pardo nº 37 

229/16, de forma a compatibilizar as responsabilidades da Prefeitura e DAEE a fim de 38 

evitar duplicidade de exigências da documentação solicitada. 39 

Item 3- A Coordenadora avisou a todos que em razão das respostas dos Ofícios 40 

citados no Item 1  e apresentação dos trabalhos do GT Nitrato (Anexo II da 41 

http://www.sigrh.sp.gov.br/crh/ctas/atas
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Deliberação CRH nº 182/16), poderá haver reuniões nos dias 15.03.2017 e 26.04.17 42 

das 14 às 17 hs, com pauta e local a definir. 43 

 

Ata elaborada em 08/03/2017 e aprovada em 23/08/17. 44 

LISTA DE PRESENÇA  45 

 46 
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ANEXO II Deliberação CRH nº 182, de 04 de maio de 2016 48 

 


