Dia 20 de agosto de 2012
O presidente abriu a reunimo dando boas vindas aos presentes, agradeceu a presenoa de todos e como
nmo havia informes da presidrncia e atendendo a pauta da reunimo, foram aprovadas, com ressalvas, as
atas da 78
. e da 79
. reuni}es da CTAS.Em seguida a representante da SRHU/MMA,a senhora
Roseli,apresentou o andamento das discuss}es sobre os tema prioritirios propostos pelo CNRH a
CTAS,a saber:
¾Articulaomo da unimo e dos estados para o fortalecimento da gestmo de iguas subterrkneas em
aqt
feros de abrangrncia interestadual e transfronteirioa,
¾Monitoramento quali- quantitativo das iguas subterrkneas
¾Avaliaomo da gestmo do Sistema Guarani,
¾Recarga artificial de aqt
feros,
¾Aqt
feros carsticos,( proposto pelo FONASC.CBH)
¾Outros temas relevantes.

O presidente em sua fala apys ouvir a apresentaomo em tela observou que ``tivemos alguns avanoos``
uma vez que aquela ckmara jiestava tratando alguns daqueles temas ali apresentados e que para a
pryxima reunimo podert
amos ter um relato para cada tema.Continuando passou a fazer um breve relato
sobre o GT Recarga Artificial de Aqt
feros que havia se reunido naquela manhm ressaltando os
seguintes pontos: o GT trabalhou em cima de uma revismo conceitual,do levantamento das legislao}es
estaduais pertinentes ao tema (pouqut
ssimas legislao}es estaduais fazem referencia o tema ,com
exceomo de Smo Paulo / Resoluomo 88/89 os demais estados fazem uma copia da da legisla;cmo
federal),que na ultima reunimo fora criado o GT com o objetivo da elaboraomo de uma resoluomo a ser
apresentada ao CNRH.Ficou acordado a apresentaomo da boneca da resoluomo na pryxima
reunimo.Observou ainda que o representante da ANA,por motivos de foroa maior, nmo iria apresentar
seu relato sobre o tema e que no seu entendimento a representante da SRHU/MMA em sua fala ji
havia contemplado o relato do GT Gestmo do Sistema Aqt
fero Guarani.Nmo houve a apresentaomo do
GT - Uso alternativo de igua subterrknea onde existe rede de distribuiomo de empresas
concessionirias.Contexto geral para introduzir a apresentaomo do Ministprio da Sa~de - Humberto de
Albuquerque,presidente da CTAS e Npdio Carlos Pinheiro,representante do Estado do Mato Grosso e
Goiis.

O presidente caminhando para o encerramento da reunimo colocou aos presentes que o item 05 da
pauta: ``Apresentaomo da Agencia Nacional de Èguas sobre o tema prioritirio: ``Diretrizes para
articulaomo entre a Unimo e os estados com vistas ao fortalecimento da gestmo de iguas subterrkneas
em aqt
feros de abrangrncia interestadual e transfronteirioa`` nmo iria acontecer,gerando uma alteraomo
da pauta da manhm do dia 21 de agosto que deveria ser iniciada com a apresentaomo do Ministprio da
Sa~de sobre a Portaria 2914/2011.

Dia 21 de agosto de 2012

O presidente abriu os trabalhos dando boas vindas a todos os presentes, em especial a equipe do
Ministprio da Sa~de e fez um breve relato a respeito da repercussmo da aplicaomo da Portaria
2.914/2011 segundo a ABAS - Associaomo Brasileira de Èguas Subterrkneas alegando a existrncia de

emails de alguns estados questionando a aplicaomo nos estados da referida portaria,que a mesma
causaria um colapso no abastecimento de iguas nas cidades ,geraria uma crise financeira - econ{mica
a ser e enfrentadas pelas empresas que trabalham com a perfuraomo de pooos,portaria nmo tem forca
de lei,e que nmo existe nenhuma lei que prot
be soluo}es alternativas e que finalmente a ABAS havia
protocolado junto ao Ministprio de Sa~de oficio cujo teor tratava desta temitica.

Em seguida passou a palavra para a senhora Adriana Cabral, representante do Ministprio da Sa~de,
que fez uma explanaomo de todo o processo de elaboraomo da referida portaria,ressaltando inclusive que
havia um representante da SRHU/MMA no grupo de trabalho que conduziu os trabalhos sendo os
mesmos consolidados sempre por consenso.Continuando afirmou que o Ministprio da Sa~de tem
recebido tambpm questionamentos a respeito da aplicaomo da Portaria,e os tem esclarecidos e equipe
do Ministprio da Sa~de nmo iria criar nenhum constrangimento para o senhor ministro da sa~de e a
assessoria jurt
dica iria responder o documento encaminhado pela ABAS na pryxima semana,o que foi
ratificado pela assessora jurt
dica que a acompanhava.

Aproveitando a oportunidade j representaomo da sociedade civil presente a reunimo que assina o
presente relatyrio levantou ou seguintes pontos a respeito deste assunto, de alta relevkncia, para
reflexmo e futuros encaminhamentos:

¾ interesses corporativos fundamentando ³
as entre linhas´das preocupao}es apontadas,
¾ a discussmo nmo nasceu no kmbito da CTAS,foi pautada a ela pela ABAS,
¾ a ausrncia de articulaomo do representante da SRHU/MMA no grupo de trabalho que elaborou a
Portaria com a CTAS,uma vez que o tema tinha ligao}es intrt
nsecas com a agenda de temas da
CTAS,
¾ a dicotomia das ao}es do CNRH, atravps das ckmaras tpcnicas , neste caso a CTAS,com a
dinkmica que a gestmo dos recursos ht
dricos exige(se manifestar por mono}es e portarias que
muitas vezes smo poucos conhecidas e aplicadas pela sociedade em geral estmo muito a aqupm da
seriedade, da gravidade e da urgrncia que a sociedade necessita para os diversos usos dos
recursos ht
dricos).

Mas uma vez vamos ratificar nosso repudio a vinculaomo do calendirio pobre de reuni}es das
CTS-CNRH com os gastos referentes a participaomo da sociedades civil - ONGs nas referidas
reuni}es.Mais uma vez a sociedade civil arcou com as despesas de hospedagem, transporte e
alimentaomo para participar da reunimo em tela.O pagamento das diirias foi efetuado no dia 25 de
agosto,istop,05 dias apys o termino da mesma, tendo como justificativa,segundo informaomo verbal do
senhor Adacio, a falta de tinta para as impressoras da secretaria.

