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Súmula da reunião de 13/08/2009, quinta-feira, das 14h00 às 17h00, FIESP,São Paulo. 
Reunião conjunta das Câmaras CTUM e CTAS 
 
Estiveram presentes à reunião: 

Membros da CTAS-CRH: 

1. Gerôncio Rocha 
2. Carlos Roberto Sarni 
3. Luciana Martin Rodrigues Ferreira  
4. Luis Sérgio Ozório Valentim 
5. Osmar José Gualdi 
6. Vânia Lucia Rodrigues 

Membros da CTUM-CRH: 

1. Leila de Carvalho Gomes 
2. Célia Poeta 
3. Michico Ishihara 
4. Oscar Brás B. Pion 
5. Silvio Renato Siqueira 

Ausências justificadas: 
1. Fernando de Faria Tabet 
2. Arnaldo Pereira da Silva 

Convidados: 

1. Sérgio Lúcio Torres  
2. Nilceia Fianchi 
3. Virgínia M.T. Coelho 
4. Fernando de Carvalho 
5. Arnaldo Mauro Elmer  
6. Ruy W. Sellinger 
7. Seica Ono. 

Pauta: 

- Aprovação das atas de reuniões anteriores;  
- Informes sobre renovação das Câmaras Técnicas;  
- Criação de um Grupo de Trabalho para redigir  minuta de deliberação sobre Área de Restrição da Região de 
Jurubatuba e 
- Testes de bombeamento (Bebedouro-Andes). 
 
A reunião foi aberta, pelos coordenadores das duas Câmaras que teceram comentários/justificativas sobre a 
pauta da presente reunião. Inicialmente foram apreciadas das atas das reuniões dos dias 22.04, 05.06, 01.07, 
13.10 e 03.11.2008 e também 12.02.2009, as quais foram aprovadas, após atendimento das correções 
solicitadas pelos representantes. 
 
Sra. Leila informou sobre a renovação da Câmara Técnica de Usos Múltiplos – CTUM e que enviará a nova 
composição da referida Câmara nos próximos 15 dias; além disso, informou que a representação do segmento 
Estado já está completa e que há necessidade envidar esforços para uma maior participação dos municípios e 
da sociedade civil. O coordenador da CTAS, Sr Gerôncio, reforçou a ocorrência dos mesmos problemas em 
sua Câmara.  
 
Ficou definido que na próxima reunião deverão ser escolhidos o coordenador e relator para cada câmara, e 
também a criação de um Grupo de Trabalho para redigir minuta de deliberação sobre Área de Restrição da 
Região de Jurubatuba; o item 3 da pauta foi adiado. 
 
A seguir foi feita a apresentação pelo técnico do DAEE, Sr. Osmar Gualdi, dos resultados dos testes de 
bombeamento realizados no distrito de Andes (região Bebedouro - poços perfurados no aqüífero Bauru e 
Serra Geral).  
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As seguintes informações foram obtidas a partir dos testes realizados na Fazenda Aparecida:  
 
-  Todos os poços apresentaram-se sem revestimentos; foram realizados testes em 6 poços e o bombeamento 
demonstrou a existência de  interferência entre os mesmos; 
- A distância dos poços à rede de energia elétrica foi uma das dificuldades apresentadas para a realização dos 
testes; 
- Os resultados dos testes foram encaminhadas para o IG e para o consultor responsável pelo trabalho; serão 
encaminhados pela Vânia aos membros da CTAS e da CTUM em breve, por e-mail; 
- o SR Osmar informou que o proprietário da fazenda contratou um estudo cujos resultados foram 
encaminhados para Itália e USA e, de acordo com o proprietário, o poço nº10 (não medido no teste do 
DAEE) seria o provável causador do evento; este estudo não foi disponibilizado para o DAEE, porém esta 
aberto o diálogo. 
 
Sr.Gerôncio sugeriu a realização de uma reunião entre DAEE, IG e IGA, em Araraquara, para avaliação dos 
resultados e proposição de ações. Sugeriu que se convidasse o proprietário da Fazenda Aparecida para 
participar desta reunião, e se possível, que ele apresentasse os resultados do estudo contratado. 
 
Sra. Leila lembrou as missões/tarefas da CTUM que foram apresentadas na reunião de Coordenadores, ou 
seja, o enquadramento das águas subterrâneas e a elaboração da minuta de deliberação sobre Área de 
Restrição da Região de Jurubatuba. Sugeriu trazer para a próxima reunião das Câmaras as discussões que 
estão em pauta na CTPOAR do CNRH, tais como, a proposta de minuta para “Estabelecer diretrizes gerais 
para a definição de vazões mínimas remanescentes” e “Estabelecer procedimentos gerais para manifestação 
prévia e outorga de direito de uso de recursos hídricos para fins de diluição de efluentes líquidos ou gasosos, 
tratados ou não, em corpos de água superficiais”.   
 
Pauta para próxima reunião:  
 
- Posse dos novos membros das Câmaras Técnicas; 
- Eleição de Coordenador e Relator das Câmaras Técnicas; 
- Criação de um Grupo de Trabalho para redigir minuta de deliberação sobre Área de Restrição da Região de 
Jurubatuba; 
- Proposta para criação de GT para discutir o enquadramento das águas subterrâneas (convidar a Sra. Dorothy 
Casarini para fazer uma apresentação sobre o tema); 
- Proposta para criação de GT para elaborar minuta de proposta ao CRH sobre a restrição de uso do lençol 
freático em áreas urbanas. 
 
Foi marcada a próxima reunião para o dia 27 de agosto, horário e local a definir e convite para participar no 
dia 14 de setembro da Reunião da CTPOAR do CNRH, que ocorrerá junto com o Congresso Internacional de 
Meio Ambiente Subterrâneo, promoção da ABAS. 
 
Ata elaborada por Célia Poeta, Michico Ishihra e Vânia Lucia Rodrigues. Aprovada na reunião conjunta 
CTAS e CTUM em 10/09/2009. 

 

 


