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Membros presentes 

 

ESTADO 

Entidade Representante 

SIMA/DAEE Luiz Fernando Carneseca (T) 

SIMA/SABESP Cristina Maria C. L. Barrichello (S) 

  

MUNICÍPIOS 

Entidade Representante 

P.M. de Ferraz de 

Vasconcelos 
Moacyr Alves de Souza (T) 

P.M. de Sta. Bárbara 

D’Oeste 

Victor Marinheiro (T) 

Gustavo Venezian Iamondi (S) 

P.M. de Araçoiaba da 

Serra 
Allas Henrique Haro Manrique (T) 

  

SOCIEDADE CIVIL 

Entidade Representante 

SINDIPEDRAS Marcelo Rodrigues Sampaio (T) 

ASSEMAE Luís Filipe Rodrigues (S) 

  

Membros Ausentes Entidades com Justificativa 

Secr. de Agricultura e Abastecimento 

CONVIDADOS 

Entidade Representante 

SANASA Renato Rosseto 

 

 (T) - Titular       (S) - Suplente        (R) - Representante 

 

1. Pauta: A convocação da Reunião da CT-UM foi 

enviada aos membros em 16/07/2021 por meio de 

mensagem eletrônica. 5 

 

2. Abertura da Reunião Ordinária e Informes: A 

abertura da Reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Fernando 

Carneseca, Coordenador da CT-UM e representante da 

SIMA/DAEE, que tendo o quórum necessário para a sua 10 

realização, iniciou agradecendo presença de todos, na 

sequência passou a palavra para o Sr. Luís Filipe 

Rodrigues, Relator da CT-UM e representante da 

ASSEMAE que aproveitou para informar as regras para a 

realização da reunião por videoconferência. 15 

 

3. Apresentação da Pauta CT-UM:  

 

O Coordenador Luís Fernando, falou sobre a pauta da 

reunião. 20 

 

 Abertura e informes; 

 Aprovação das atas reuniões anteriores; 

 Discussão sobre o Programa de Trabalho 2021-

2022 da CT-UM; 25 

 Outros Assuntos: 

 Encerramento. 

4. Aprovação das Atas reuniões anteriores da CT-UM:  

 

O Sr. Luís Filipe aproveitou para se desculpar por enviar 30 

as atas das reuniões de 24/02, 24/03 e 28/04 pendentes 

para análise e aprovação, informou que não foi 

encaminhada nenhuma solicitação de alteração e as 

mesmas foram aprovadas por unanimidade e serão 

encaminhadas para a publicação no site do SIgRH. 35 

 

O Coordenador prosseguiu com a reunião aproveitando 

para fazer um informe sobre a reunião do CRH ocorrida 

em 21/07, relatou os assuntos tratados que afetam e 

compete diretamente a CT-UM, e que merece uma 40 

notificação aos membros desta CT, primeiramente 

informou que foi aprovado mediante deliberação os 

Planos de Trabalhos das CT’s para o período 2021-2022, 

assim como as regras gerais que alteram o funcionamento 

das CT’s, relatou que assim que a versão final for 45 

encaminhada pela coordenadoria, a mesma será enviada 

aos membros para ciência e conhecimento, aproveitou 

para comentar a principal alteração quanto ao quórum 

para realização das reuniões, prosseguiu com demais 

informes sobre a reunião do CRH. 50 

 

5. Discussão sobre o Programa de Trabalho 2021-2022 

da CT-UM:  

 

 O Coordenador iniciou informando que os assuntos 55 

encaminhados para serem discutidos no biênio 2021-2022 

foram aprovados pelo CORHi e informou quais foram as 

alterações propostas pelo mesmo, mediante ao documento 

enviado originalmente, tendo sido aprovado no CORHi e 

no CRH, a representante da SIMA/SABESP Engª. 60 

Cristina Barrichello solicitou a palavra e indagou como 

fica a questão do assunto Prioridade de Usos que está 

sendo discutido em outra CT, o Coordenador informou 

que foi adotada a mesma descrição, justificativa, prazo e 

produto final utilizada pela CT-UM, ressaltando que a 65 

CT-PLAN e CT-UM, devem trabalhar conjuntamente 

nesta proposição. 

O Sr. Marcelo Rodrigues Sampaio representante do 

SINDIPEDRAS solicitou a palavra para propor que 

quando for abordado o assunto de água de reuso, se 70 

observar a situação das cavas de mineração e a 

possibilidade de se aproveitar esta água, o Relator 

informou que em momento oportuno este assunto será 

abordado e mais informações sobre o mesmo serão 

requisitadas. 75 

O Coordenador aproveitou para observar que a discussão 

em questão e informou que no primeiro instante o foco 

deve ser a água de reuso de efluente de estações de 

tratamento e que posteriormente a questão de outras fontes 

de abastecimento que poderão ser reutilizadas e que esta 80 

linha de ação pode ser adotada. 
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O Coordenador informou aos membros que gostaria de 

mais opiniões sobre o tema água de reuso e expôs seus 

motivos para tal, ressaltou que este assunto reflete 

diretamente nos produtores de água de reuso, as empresas 85 

de saneamento e dos usuários, envolvendo DAEE e 

Vigilância Sanitária, ressaltou que seria interessante ouvir 

as partes envolvidas e que a CT pode trazer subsídios para 

discussões das normas vigentes. A Engª. Cristina 

Barrichello solicitou a palavra e opinou que seria 90 

interessante trazer alguém da SABESP para falar sobre o 

assunto, antes de solicitar à CETESB uma apresentação 

sobre o tema, o Coordenador informou que seria 

interessante trazer todos os envolvidos para a mesma 

reunião, e que se o prazo não for suficiente, pode-se 95 

formar um GT para acelerar as discussões sobre o assunto, 

prosseguiu informando a legislação e normas a serem 

analisadas, ficou deliberado que o assunto seria objeto da 

pauta da próxima reunião. O Relator completou 

informando que poderiam ser convidados para participar 100 

da próxima reunião o Sr. Renato Rosseto da SANASA e o 

Sr. Alexandre Vilella representante da FIESP nesta CT. 

O Relator informou neste momento que o link utilizado 

para esta reunião se encerra em 5 minutos e se desculpou 

com os membros. 105 

O Coordenador deliberou que o assunto será discutido na 

próxima reunião e que a documentação necessária para 

embasar tais discussões serão encaminhadas 

posteriormente aos membros, quanto ao assunto de 

Segurança de Barragens o tema será objeto de apreciação 110 

em uma reunião futura, abordando os questionamentos 

feitos pelos representantes da Secretaria de Agricultura e 

da FAESP. 

Neste momento o link da reunião foi encerrado, na 

sequência o Relator gerou um novo link para dar 115 

continuidade á reunião e encaminhou o mesmo por e-mail 

aos membros. 

 

6. Outros Assuntos: 

  120 
O Relator aproveitou a oportunidade e convidou o Sr. 

Renato Rosseto da SANASA para contribuir com as 

discussões sobre água de reuso e passar mais informações 

sobre o assunto aos membros, dissertou sobre a Estação 

Produtora de Água de Reuso Capivari II (EPAR), 125 

legislação, possíveis consumidores, utilizações, 

características e dificuldades para seu aproveitamento, 

prosseguiu apresentando os parâmetros de turbidez da 

EPAR Capivari II e explicou o funcionamento da mesma 

que utiliza membranas ultrafiltrantes. O Coordenador 130 

questionou sobre a necessidade de autorização da 

CETESB e da Vigilância Sanitária, o Sr. Renato 

respondeu a questão da autorização da CETESB para 

implantação e operação e também da necessidade de 

outorga do DAEE e o Coordenador informou que a última 135 

alteração que foi feita na legislação foi por causa da 

necessidade de utilização da mesma pelo Corpo de 

Bombeiros para combate à incêndios e aproveitou para 

esclarecer a questão da outorga da água de reuso e da 

necessidade de se fazer uma revisão na instrução 140 

normativa utilizada atualmente.  

O Coordenador prosseguiu ratificando a abordagem a este 

assunto na próxima reunião e que o material de apoio para 

estas discussões serão encaminhados assim que possível. 

O Coordenador solicitou para verificar com a Secretaria a 145 

possibilidade de colocar os documentos no site do SIgRH. 

 

O Coordenador informou que a próxima reunião da CT-

UM será no dia 18/08/21, por vídeoconferência. 

 150 

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar na Reunião 

Ordinária da CT-UM, o Coordenador agradeceu a 

presença de todos e foi dada por encerrada a reunião. 

 

Luiz Fernando Carneseca 

Coordenador da CT-UM 

 

Luís Filipe Rodrigues 

Relator da CT-UM 


