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Membros presentes 

 

ESTADO 

Entidade Representante 

SIMA/DAEE Luiz Fernando carneseca (T) 

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

Secr. de Agricultura e 

Abastecimento 
Antoniane A. de Oliveira Roque (T) 

MUNICÍPIOS 

Entidade Representante 

P.M. de Sta. Bárbara 

D’Oeste 

Gustavo Venezian Iamondi (S) 

Victor Marinheiro (T) 

Araçoiaba da Serra Allas Henrique Haro Manrique (T) 

SOCIEDADE CIVIL 

Entidade Representante 

SINDIPEDRAS Marcelo Rodrigues Sampaio (T) 

ABCON Eduardo Ramos da Silva Leme (S) 

ABES Mara Ramos (S) 

ASSEMAE Luís Filipe Rodrigues (S) 

ÚNICA André Elia Netto (T) 

AESABESP Ester Feche Guimarães (T) 

Membros Ausentes Entidades com Justificativa 

 

CONVIDADOS 

Entidade Representante 

  

 

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

 

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

enviada aos membros em 20/09/2021 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 e se 

desculpando pela ausência na reunião anterior, na 

sequência passou a palavra para o Sr. Luís Filipe 

Rodrigues, Relator da CT-UM e representante da 

ASSEMAE, que passou as orientações para realização da 15 

reunião. 

 

3. Apresentação da Pauta CT-UM:  

 

O Coordenador Luiz Fernando, falou sobre a pauta da 20 

reunião. 

 

 Abertura e informes; 

 Aprovação da ata reunião anterior; 

 Discussão sobre o tema "Reuso direto de Água 25 

não potável, para fins urbanos, provenientes de 

Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário"; 

 Outros Assuntos: 

 Encerramento. 

 30 

O Coordenador perguntou aos membros se haveria algum 

informe a ser feito, mas não houve nenhuma manifestação 

de interesse. 

 

4. Aprovação da Ata reunião anterior da CT-UM: não 35 
tendo nenhuma consideração a ata em questão, a mesma 

foi aprovada por unanimidade pelos membros e será 

publicada no site do SIgRH. 

 

5. Discussão sobre o tema "Reuso direto de Água não 40 

potável, para fins urbanos, provenientes de Estações 

de Tratamento de Esgoto Sanitário": 

 

O Coordenador iniciou fazendo uma contextualização 

sobre a reunião anterior, prosseguiu falando sobre os 45 

encaminhamentos que deverão resultar destas discussões e 

ressaltou que o papel desta CT, em função da demanda 

encaminhada pelo CRH, é fazer uma revisão da 

deliberação CRH 204/2017, não sendo objetivo desta CT 

esgotar o assunto reuso, pois ele envolve questões que não 50 

estão no âmbito desta CT e que devem ser discutidas em 

seus ambientes, reforçou que o papel desta CT é fazer 

uma leitura revisiva desta deliberação do CRH, e que na 

sua expectativa, deve-se concentrar os esforços no texto 

atual da deliberação do CRH, para verificar o que existe 55 

nesta deliberação que mereça alguma alteração, 

complementação, alteração, pois quanto ao reuso de 

estações de tratamento de efluentes já existe um quadro 

bem definido, devido aos vários atores que estiveram 

presentes nas reuniões anteriores desta CT, e sugeriu fazer 60 

uma leitura dos itens da deliberação para propor sugestões 

de alteração e aprimoramento ao Conselho, continuou 

levantando uma questão da reunião anterior, referente aos 

temas que seriam  discutidos nesta reunião e caso seja 

necessário, que estes fossem relacionados, e passou a 65 

palavra aos membros, o Relator completou dizendo que 

ficou faltando na reunião anterior a visão da indústria 

sobre o assunto em questão, o Sr. Marcelo Rodrigues 

Sampaio representante do SINDIPEDRAS e a Sra. 

Cristina Maria C. L. Barrichello, sugeriram que as 70 

contribuições da FIESP sejam encaminhadas por e-mail 

para agilizar o processo, o Relator se comprometeu a falar 

com o representante da FIESP e fazer a solicitação em 

questão, neste momento o Sr. André  Elia Netto, 

representante da ÚNICA, solicitou a palavra para passar a 75 

visão da Agro Industria, no caso a Canavieira, mencionou 

que a maior preocupação com esta deliberação, que é bem 

vinda naturalmente, mas é preciso ficar bem claro que ela 

fala de reuso externo, de uma água de estação de 

tratamento de efluentes que passa por tratamento e que 80 

posteriormente é reaproveitada, afetando o saneamento 

básico ou as industrias que estão propensas a utilizar esta 
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água, entretanto é necessário ter muito cuidado para não 

confundir com o reuso interno que já existe em várias 

usinas Canavieiras, pois o mesmo reutiliza muito a sua 85 

água para vários processos, ressaltou que o controle de 

qualidade é feito pela própria usina, sendo que o último 

reuso é o agrícola do efluente, reforçou que praticamente 

todas as usinas do Estado de São Paulo não tem 

lançamento de efluentes por este motivo e dissertou sobre 90 

a utilização da água no setor, e finalizou enfatizando a sua 

preocupação com o assunto, a comparação entre reuso 

interno e externo, e questionado pelo Sr. Marcelo 

Rodrigues Sampaio representante do SINDIPEDRAS se 

seria necessário modificar alguma coisa na deliberação, o 95 

Sr. André Elia informou que seria interessante deixar mais 

claro esta questão, e falou que iria consultar seus pares e 

depois retornaria com uma resposta, a Sra. Mara Ramos 

representante da ABES solicitou a palavra e informou que 

precisa reler a deliberação, pois teve o entendimento que 100 

se trata de reuso geral e não direcionado ao saneamento, e 

ressaltou que iria revisar a deliberação para possíveis 

contribuições, o Coordenador esclareceu para os membros 

qual o objeto desta deliberação, sendo ele "Reuso direto 

de Água não potável, para fins urbanos, provenientes de 105 

Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário", e reforçou a 

necessidade de se focar as discussões na deliberação do 

CRH, e aproveitou para fazer um comparativo com a 

resolução conjunta e explicitou a diferença no parágrafo 

1° e enalteceu a necessidade de explicitar e fazer um 110 

comparativo entre ambas, e informou que se os membros 

desta CT entenderem que existe a necessidade de se uma 

outra deliberação específica para algum outro tipo de 

reuso, então no relatório que será encaminhado para o 

CRH, esta questão deve ser pontuada, e se o mesmo 115 

entender que este assunto ainda precise aprofundar as 

discussões para deliberações de reuso específicas, assim 

será feito, mas que no momento o trabalho demandado é 

de se revisar esta deliberação para ficar mais clara. O 

Coordenador aproveitou para pontuar o artigo 4° da 120 

deliberação e suas preocupações para com o mesmo. O Sr. 

Marcelo questionou qual seria o prazo para entrega das 

contribuições, o Coordenador respondeu que a princípio o 

prazo seria novembro/21, na sequência o Sr. Gustavo 

Venezian Iamondi representante da P.M. de Santa Bárbara 125 

D’Oeste solicitou a palavra para fazer dois 

questionamentos, um deles quanto á outorga da água de 

reuso e sua cobrança, outro quanto a sua utilização na 

agricultura, o Coordenador esclareceu as dúvidas em 

questão, prosseguiu enfatizando que existe a possibilidade 130 

de se solicitar uma prorrogação de prazo para entrega do 

trabalho caso seja necessário, isso não impede de se 

apresentar um relatório preliminar com o que está sendo 

feito e discutido pela CT. O Coordenador continuou 

propondo analisar item a item da deliberação e anotar 135 

quais seriam as contribuições e alterações propostas, os 

membros concordaram com a proposta e se iniciou a 

leitura da deliberação, o Coordenador propôs deixar os 

considerandos para o final e se iniciou pelo artigo 

primeiro fazendo a alteração proposta anteriormente, e 140 

prosseguiu com as discussões dos demais artigos 

registrando as alterações propostas pelos membros em 

cada um deles. Após as contribuições o Coordenador 

agradeceu a todos. 

 145 

6. Outros Assuntos: 

 

Não havendo outros assuntos para esta reunião, O 

Coordenador prosseguiu informando que as discussões 

sobre este assunto continuam na próxima reunião e 150 

agradeceu a presença de todos. 

 

O Coordenador informou que a próxima reunião da CT-

UM será no dia 20/10/21, por vídeoconferência. 

 155 

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 160 

Coordenador da CT-UM 

 

Luís Filipe Rodrigues 

Relator da CT-UM 
 165 

 


