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ATA DA REUNIÃO DA CTAS 1 

Reunião de 23/08/2017, no Instituto Biológico – Auditório Victória Rossetti -4º andar. 2 

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, Vila Mariana, São Paulo.  3 

PAUTA: 4 

 
Item 1-Aprovação de ata das reuniões de 15/02/2017 e de 21/06/2017; 5 

Item 2-Apresentação da Instrução Técnica DPO nº 10/2017 - Luiz Fernando 6 

Carneseca - Diretor DRH e DPO/DAEE; 7 

Item 3-Discussões e encaminhamentos GT Poços; 8 

Item 4-Outros assuntos. 9 

ENCAMINHAMENTOS 10 

A Coordenadora iniciou a reunião com aprovação das atas do dia 15/02/17 e 21/06/17 11 

(item 1). Na sequência houve uma breve explicação do GT poços e da decisão do 12 

grupo, em conjunto com os membros da CTAS, de aguardar a apresentação dos 13 

resultados do Projeto Outorga Eletrônica para reavaliar a pertinência e atividades do 14 

referido grupo. Neste contexto, a Coordenadora deu sequência ao item 2 da pauta 15 

com a apresentação o Sr. Luiz Fernando Carneseca - Diretor DRH e DPO/DAEE que 16 

houve redirecionamento nos trabalhos da empresa contratada no sentido de agilizar, 17 

desburocratizar e modernizar as rotinas de análises e processamento de informações 18 

dos pedidos de outorga. 19 

Em linhas gerais, a apresentação do Sr. Luiz Fernando Carneseca destacou que o 20 

Projeto Outorga Eletrônica busca quebrar paradigmas responsabilizando o 21 

Usuário/requente pelas obras, junto com seu responsável técnico, devendo informar 22 

somente como utilizará os recursos hídricos, guardando todos os estudos e projetos 23 

(não mais serão pedidos documentos sobre posse de áreas; projetos de obras civis e 24 

estruturas hidráulicas; análises de água de poços e etc). O que se busca com o 25 

Projeto citado é avaliar as interferências na disponibilidade hídrica e nos usos a 26 

jusante. O Usuário/requerente será responsável pelas obras, junto com seu 27 

responsável técnico, devendo declarar possuir e comprometer-se a guardar (para 28 

quando requerido) inúmeros documentos que hoje são solicitados. Caso o 29 

Usuário/requerente não disponibilize os dados solicitados, o pedido será arquivado. 30 

Por fim, destacou que o DAEE pretende tornar o processo amigável para o 31 

Usuário/requerente e redirecionar os técnicos dos escritórios para a área de 32 

fiscalização. No que diz respeito às adequações ao Projeto Outorga Eletrônica, as 33 

mesmas devem levar em consideração o prazo de Dezembro de 2017 para a primeira 34 

versão operacional teste. 35 

Com relação ao tema 4 decidiu-se agendar reunião para o dia 20/09/17 para definição 36 

dos encaminhamentos do GT Poços e apresentação da versão final da publicação 37 

"Nitrato nas águas subterrâneas: desafios frente ao panorama atual", elaborada pelo 38 

GT-Nitrato. 39 

Ata elaborada em 11/09/2017 e aprovada em 20/09/2017. 40 
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