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TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE 1 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS- CTAS 2 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 14 horas, 3 

na sede da SEMA, Av. Borges de Medeiros, nº 261, 15º andar, auditório, Porto 4 

Alegre – RS, ocorreu a trigésima segunda reunião ordinária da Câmara Técnica 5 

de Águas Subterrâneas – CTAS/RS. Membros Presentes: Sérgio Cardoso – 6 

Comitê Gravataí; Shirley Dini Nielsen – Comitê Baixo Jacuí; Ivan Carlos Viana 7 

– Comitê Várzea; Jeferson Silveira – Comitê Mampituba; Fernando Lague – 8 

Comitê Litoral Médio; Régis Silva – Secretaria da Saúde; Isabel Dresch – SOP; 9 

Rejane de Abreu – DRH/SEMA; Ricardo Núncio – SDR. Demais Presentes: 10 

Jorge Furtado – CORSAN; Carlos Sobrinho – DRH/SEMA; Gabriel Frota – 11 

CRH/SEMA. O Presidente dá início à reunião saudando a todos e propõe a 12 

inclusão de dois itens na ordem do dia, sendo eles a publicação da portaria de 13 

indeferimento de diversos processos de outorga pelo DRH e a publicação do 14 

Decreto 53.343 que cria o Programa de Regularização de Poços. Após 15 

concordância dos membros presentes referente as inclusões de pauta, Isabel 16 

Dresch, representante da SOP, relata que, conforme acordado na última reunião 17 

da CTAS, trouxe a resposta que foi encaminhada ao CREA referente a uma 18 

denúncia sobre a perfuração de poços por parte da SOP, para conhecimento. 19 

Acordou-se a Secretaria Executiva do CRH encaminhar a documentação à todos 20 

os membros da CTAS. Após breves esclarecimentos, o Presidente entra na 21 

ordem do dia. Item 1. Apreciação da Ata da 31ª Reunião Ordinária da CTAS: 22 

Os membros presentes dispensam a leitura da ata e o Presidente coloca a 23 

mesma em regime de votação. Aprovado por unanimidade. Item 2. Calendário 24 

de Reuniões CTAS 2019: O Presidente apresenta o cronograma de reuniões do 25 

CRH para 2019 e cita que a ideia é propor um calendário para a CTAS que 26 

dialogue com o do CRH. Após breves debates, aprovou-se o calendário da CTAS 27 

com reuniões nas seguintes datas: 26/02, 30/04, 02/07, 27/08, 29/10, sempre às 28 

14 horas. Item 3. Novo Regimento Interno do CRH e CT’s: O Presidente faz 29 

breve relato sobre o novo regimento interno do CRH, citando que este valerá 30 

também para as Câmaras Técnicas. Apresenta as partes que se referem às 31 

Câmaras Técnicas e, após esclarecimentos, finalizou-se este item da pauta, sem 32 

deliberação. Item 4. Relatório de Execução de Perfuração de poços da SOP e 33 

SDR: Isabel Dresch, representante da SOP, faz breve relato sobre a metodologia 34 

da SOP para firmamento dos termos de cooperação para perfuração de poços 35 

bem como a logística da SOP para deslocamento de equipamento de perfuração. 36 

Ricardo Núncio, representante da SDR, relata como se dá os procedimentos 37 

para perfuração de poços por parte da SDR e cita que não são usados recursos 38 

do FRH. Após debates e esclarecimentos, ficou acordado a SOP encaminhar à 39 

todos o modelo dos termos de cooperação firmados com as Prefeituras. Acordou-40 

se ainda o Presidente relatar na CTFRH a necessidade de estabelecer 41 

condicionantes para aprovação de novos recursos para a SDR, como o 42 

atendimento de critérios técnicos na perfuração de poços. Item 5. Inclusão de 43 

Pauta – Portaria de Indeferimento de diversos Processos de Outorga: O 44 

Presidente faz breve relato sobre a portaria e questiona a representante do DRH 45 

sobre como se deu este processo. Rejane de Abreu cita que houve a publicação 46 
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da portaria nº 110/2018 onde consta que os processos de solicitação de outorga 47 

iniciados antes de a referida portaria entrar em vigência e que contém 48 

inconsistências de documentação serão indeferidos e arquivados, sendo 49 

necessário abertura de novo processo via SIOUT. Cita que, sobre os processos 50 

que estavam completos foram separados e encaminhou-se ofício aos usuários 51 

incentivando a adesão ao SIOUT. Após esclarecimentos, finalizou-se este item de 52 

pauta. Item 6. Alterações de resolução/Decreto aprovado na última reunião 53 

do CRH: O Presidente faz breve relato sobre a alteração do Decreto, citando que 54 

se incluíram os poços tipo ponteira na mesma categoria dos poços de pequeno 55 

diâmetro. Rejane de Abreu faz breve relato sobre a motivação da demanda. 56 

Após debates e esclarecimentos, encerrou-se este item de pauta, sem 57 

deliberação. Item 7. Publicação do Decreto 54.343 que institui o Programa 58 

Estadual de Regularização de Poços para Captação de Águas Subterrâneas: 59 

O Presidente faz breve relato sobre o lançamento do programa e a publicação do 60 

Decreto. Coloca que há algumas ações referentes ao programa que devem ser 61 

debatidas na CTAS. Após debates e esclarecimentos, ficou acordado a CTAS 62 

provocar o CRH quanto ao debate sobre o programa, deixando clara a 63 

necessidade de a CTAS participar da construção e de seu acompanhamento. 64 

Item 8. Análise dos Termos de Referência para Perfuração de Poços: 65 

Presidente Sérgio Cardoso faz breve relato sobre a motivação de provocar este 66 

debate na CTAS. Rejane de Abreu cita que os TR’s encaminhados na 67 

convocação são antigos e não se aplicam atualmente, sendo necessário observar 68 

o que é solicitado no SIOUT atualmente. Sérgio Cardoso coloca que a proposta 69 

é provocar o debate na CTAS no sentido de tornar público os termos de 70 

referência a todos os Presidentes de Comitês de Bacia. Após esclarecimentos, 71 

ficou acordado o Presidente entrar em contato com o Diretor do DRH para 72 

questionar sobre o que o SIOUT pode fornecer para abrir um debate de 73 

transparência a nível de Câmara Técnica e Comitês de Bacia. Item 9. Assuntos 74 

Gerais: Não houve inscrições em assuntos gerais. Com nada mais havendo a 75 

tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada. 76 


