
 ATA DA REUNIÃO DA CTUM          -         10/08/2015 1 

Ata da reunião de 10/08/2015, das 14:00 às 18:00 horas, na sede da Secretaria de Saneamento e 2 
Recursos Hídricos (Rua Bela Cintra 847, 14º andar, Sala dos Conselhos) São Paulo-SP.  3 

Estiveram presentes à reunião:  4 
Segmento ESTADO: 5 
Leila Gomes – SSRH – Coordenadora 6 
Oswaldo Rossetto Jr – SSRH – Relator 7 
Liv Nakashima Costa – SMA 8 
Marcelo Poci Bandeira – ST 9 
Ana Maria P. Amaral – SAA 10 
Antonio Camargo Jr – SE 11 
 
Segmento MUNICÍPIO:  12 
Marcos Antonio Ferreira – PM de Patrocínio Paulista 13 
Sandra Yoko Igarassi Barbosa – PM de Santa Izabel 14 
Elias Adriano – PM de Piquete/Cruzeiro 15 
 
Segmento SOCIEDADE CIVIL: 16 
Priscila Freire Rocha – FIESP 17 
Cláudia Oliveira Gomes – CIESP 18 
 
Convidados: 19 
Luís Sérgio Valentim – SAÚDE 20 
Ricardo Luiz Mangabeira – SSRH 21 
Fábio S. Laurindo – PM de Santa Izabel 22 
Moisés Borges – ABFIP/ONU 23 
Magali S. de Menezes – SABESP 24 
 
Ausências Justificadas:  25 
 
 
PAUTA: 26 
Item 1 – Minuta de Moção CRH ao Ministério da Saúde, sobre Soluções Alternativas de 27 
Abastecimento; 28 
Item 2 – Priorização / discussão dos temas do Plano de Trabalho da CTUM para 2015; 29 

ANDAMENTO: A Coordenadora da CTUM, Sra. Leila Gomes, fez a verificação de quórum e deu 30 
início à reunião. Todos os presentes se apresentaram. Foi invertida a pauta e se começou os 31 
trabalhos pelo Item 2. 32 
  
Item 2 – Priorização / discussão dos temas do Plano de Trabalho da CTUM para 2015: Foi 33 
analisada a proposta de Plano de Trabalho, constante do ANEXO VII Á DELIBERAÇÃO CRH Nº 34 
174, DE 18 DE AGOSTO DE 2015, PLANO DE TRABALHO PARA 2015, DA CÂMARA TÉCNICA 35 
DE GESTÃO DE USOS MÚLTIPLOS DE RECURSOS HÍDRICOS (CTUM). O Plano de Trabalho 36 
foi apresentado ao CORHI – Conselho Orientador do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que 37 
priorizou 2 (dois) temas da proposta como ‘prioridade alta’.  38 
 
Os temas considerados pelo CORHI como ‘prioridade alta’ foram os seguintes: 39 

1) Soluções Alternativas de Abastecimento: foi apresentado o tema, e a Moção em 40 
elaboração, conforme será discutido quando da apreciação deste do Item 1 da pauta, ao 41 
final da reunião.  42 

2) Segurança das Barragens: A Coordenadora informou que o DAEE está estudando o 43 
assunto, citou alguns temas como a alternativa de se estabelecer ‘linhas de corte’, que 44 



permitam tratar com diferente rigor as diferentes barragens existentes no estado. Foi 45 
sugerida a alteração dos setores impactados, incluindo o setor industrial como impactado. 46 
Considerado como prioritário, estão sendo esperada dos trabalhos da CTUM a produção de 47 
subsídios à Deliberação específica, fixando ações/responsabilidades no âmbito do SIGRH. 48 

 
Os temas considerados pelo CORHI como ‘prioridade média’ foram os seguintes; 49 

3) Prioridade de Usos Múltiplos dos Recursos Hídricos: foi discutida a necessidade de se 50 
atender à legislação sobre o assunto, que determina que a prioridade entre os diversos 51 
usos múltiplos da água deve estar estabelecida em cada Plano de Bacia. O foco dos 52 
trabalhos da CTUM será na organização dos CBHs para atender tal dispositivo, produzindo 53 
subsídios para elaboração de Deliberação sobre o tema. Os trabalhos serão genéricos em 54 
relação aos usos, e as questões específicas, por ex., quanto ao deplecionamento atual de 55 
Três Irmãos e Ilha Solteira, com a paralização da navegação, serão debatidas se houver 56 
demanda específica por parte dos setores impactados. 57 

4) Eficiência no uso da água: citado na reunião como tema a ser discutido para gerar 58 
subsídios à Deliberação específica. 59 

5) Mineração e desassoreamento em leito de corpos d’água: A Coordenadora comentou a 60 
evolução do tema, no sentido de que o DAEE, quando for de interesse público, pode 61 
desassorear, mesmo quando houver licença de lavra na área. Ficou combinado que o 62 
assunto seria estudado, no decorrer do ano, mediante interação da Secretaria de Energia 63 
com o DAEE. 64 
 

Quanto ao material enviado aos membros da CTUM, as representantes da FIESP e do CIESP 65 
apontaram diferenças entre o documento enviado e o Anexo VII da Deliberação 174, examinado na 66 
reunião, tendo solicitado tal registro nesta ata. Analisados os temas, houve um entendimento entre 67 
os membros da Câmara no sentido de elaborar um cronograma com os temas, pois os prazos 68 
pareceram insuficientes. Decidiu-se aguardar o posicionamento do CRH sobre os temas, e após, 69 
se confirmados os temas e as prioridades, fixar os prazos e as datas. Na reunião, o Sr. Marcos A. 70 
Ferreira, Prefeito de Patrocínio Paulista, sugeriu identificar “padrinhos” para cada tema, que 71 
apresentariam os documentos iniciais, sobre os quais a CTUM trabalharia. O assunto será 72 
discutido no decorrer dos trabalhos.  73 
 
Item 1 – Minuta de Moção CRH ao Ministério da Saúde, sobre Soluções Alternativas de 74 
Abastecimento; Foi apresentado que o Ministério da Saúde editou a Portaria 2914, de 12/12/11, 75 
dispondo sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 76 
humano e seu padrão de potabilidade. Aos estados restou regulamentar o tema. São Paulo é o 77 
único estado onde os órgãos relacionados ao assunto (DAEE, CETESB, CVS) fizeram um 78 
procedimento integrado, onde qualquer solução para pleitear/obter a outorga tem que ter 79 
autorização da CVS. Porém há restrições para o aproveitamento da solução alternativa. 80 
Para o debate deste tema, a CTUM convidou o Sr. Luís Sérgio Valentim, da Coordenadoria de 81 
Vigilância Sanitária – CVS, da Secretaria da Saúde, que fez um histórico do problema. Identificou a 82 
necessidade de discutir com maior profundidade eventuais restrições ao uso de soluções 83 
alternativas para abastecimento, em especial quanto à restrição em locais onde existe rede pública 84 
de abastecimento. Foi apresentada uma proposta de texto para a Moção, a qual os membros da 85 
CTUM analisaram e ajustaram o texto. Ao final, foi gerada uma Minuta de Moção CRH n° 09/15 ao 86 
Ministério da Saúde, a ser apreciada e aprovada pelo Conselho, em sua próxima reunião, 87 
reiterando os termos da Moção CRH nº 08/11. 88 
 
Informes: Atendendo solicitação da CTPLAN, a Coordenadora solicitou registrar em ata que os 89 
representantes da CTUM no GT Enquadramento são a Sra. Liv Nakashima (CPLA) e a Sra. Ana 90 
Lucia Silva. Salienta-se que a Sra. Ana Lucia Silva não é mais membro da CTUM, e que tal 91 
retificação, com nova indicação, será feita na próxima reunião. 92 
O encerramento foi realizado pela Sra. Leila. Ata elaborada por Oswaldo Rossetto Jr.  93 
 
Próxima reunião: Ficou agendada próxima reunião para o dia 10/09/2015, às 14h, local a definir. 94 


