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REGISTRO DE REUNIÃO - BIÊNIO 2021/2023 

CT-ECA - CÂMARA TÉCNICA DE ESTUDOS E  

COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 

Data: 01/08/2022 Local: REUNIÃO VIRTUAL 
 

Início: 14 horas e 30 minutos Encerramento: 16horas e 30 minutos 
 

REUNIÃO CT-ECA - BIÊNIO 2021/2023  

PAUTA:  

- Aprovação da ata da reunião anterior 
- Discussão sobre a minuta de Deliberação da CT ECA ao Plenário do Comitê; 
 -Encaminhamentos 

 

PARTICIPANTES:  lista gerada pela plataforma teams (anexo) 

FALTAS JUSTIFICADAS: -x-x-x- 
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Reunião realizada em 01 de agosto de 2022 às 14h00 

 

 

Registros dos participantes da reunião de 01/08/2022, realizada pelo Zoom. 

 

Sr. Renato (Presidente) inicia a reunião. Pontua que o Sr. Rocco (Fiesp) enviou comentários sobre 
a ata da reunião de 22/07/2022, onde questionou se o placar da votação de aprovação do estudo não 
seria de 6 a 2 ao invés 8 a 2. Sr. Edilson cita os nomes que votaram a favor: Alan Dias (DAEE), Cely 
Roledo (ABES), George Canuto (Secretaria de Estado da Saúde), Marcos Faria (Prefeitura de Piquete), 
Maria Eduarda San Martin (Prefeitura de Pindamonhangaba), Renato Veneziani, Rodrigo Romanini 
(Prefeitura de São José dos Campos), e Vilmar Votre (Prefeitura de Monteiro Lobato), sendo todos 
representantes indicados oficialmente; e votos contra: Jorge Rocco (Fiesp) e Ricardo Jacob (Sabesp). 

O Sr. Ricardo Jacob (Sabesp) se manifesta que também enviou manifestações na sexta-feira, dia 
29/07, e sugere compartilhar seu documento sobre a ata com todos. Suas correções são apresentadas, 
sendo referentes a detalhamento de datas e da versão do documento trabalhada nas últimas reuniões. 
Todos mostram-se de acordo com suas sugestões de alteração. 

Sr. Renato coloca a ata em votação e os demais aprovam. 
Em seguida inicia-se a discussão acerca da deliberação que visa estabelecer novos valores para os 

PUBs da cobrança. Professor Flaviano compartilha em tela, e conjuntamente vão sendo sugeridas 
melhorias. 

Sr. Edilson sugere trocar a ordem do parágrafo para que se mantenha a ordem cronológica; Sr. 
Rocco sugere troca de “dos mesmos” para “dos presentes” no parágrafo 12; Sr. Bruno Bitencourt 
(Sabesp) aponta que faltou mencionar a reunião de 04/07/2022; Sr. Rocco sugere que acrescente “de 
acordo com as revisões do estudo e do simulador” no 13º parágrafo e sugere que suprima a palavra 
“grandes” do parágrafo 15; Sr. André Navarro (CBH-AT) contribui no parágrafo 17, onde sugere o 
detalhamento “da Câmara Técnica do Plano de Bacias”. 

Finalizada a leitura e discussão dos “considerando” desta deliberação, segue-se para a discussão 
da deliberação que visa alterar o PBH 2020-2023, sobre os usos insignificantes. 

Sr. Rocco pergunta onde está estabelecido 5 m3/dia no Decreto nº 51.450/2006 e Dra. Eleusa 
(Regea) explica que isso não está no Decreto, pois ele é omisso quanto a isso, devendo-se seguir as 
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portarias do órgão gestor. Em seguida realiza-se longa discussão sobre a deliberação e a exclusão do 
parágrafo do PBH, definindo-se conjuntamente algumas inclusões e alterações na deliberação. 

Retorna-se para a deliberação anterior, para a leitura do que será deliberado caso aprovada. 
Sr. Ricardo, sobre o artigo 4º, questiona como seria implementado o que está previsto, e Sr. 

Edilson explica que para eventual alteração seriam utilizados critérios técnicos, discutidos internamente 
no CBH, podendo ser proposto ao CRH que se acrescente esses parâmetros de cobrança. Sr. Rocco 
pergunta se não é importante ter um parágrafo esclarecendo que a deliberação anterior será revogada, 
onde todos concordam e elaboram conjuntamente o texto adequado. Sr. Bruno Raniely sugere 
alteração no artigo 9º, pois a citada deliberação CRH nº 63/2006 estaria revogada, sendo melhor citar a 
deliberação CRH nº 180/2015.  

Sr. Renato coloca a minuta da deliberação em votação. O Sr. Rocco e o Sr. Ricardo votam contra a 
minuta; o Sr. George Canuto, Sr. Rodrigo Romanini e Sr. Renato Veneziani votam pela aprovação. 
Sr. Renato encerra a reunião, agradecendo todas as contribuições. 

 

Nada mais havendo, eu Edilson de Paula Andrade, lavrei a presente Ata. 

 

REGISTRO DA REUNIÃO ELABORADA POR: Secretaria Executiva do CBH-PS. 

 


