
DELIBERAÇÃO CBH-PCJ No  123/2002, de 10/09/2002

Aprova Programas de Ações, com seus respectivos Objetivos, a
Programação e o Calendário de Atividades das Câmaras e Grupos
Técnicos do CBH-PCJ, até dezembro de 2002.

O Plenário do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ),

no uso de suas atribuições legais, em sua 18ª Reunião Ordinária:

Considerando que as Câmaras e Grupos Técnicos do CBH-PCJ, além das suas respectivas reuniões

ordinárias e extraordinárias, podem e devem desenvolver atividades que visem  propiciar a participação de um

número maior de pessoas nas discussões, relativas às suas atribuições, de temas de interesse para a região;

Considerando a necessidade de uma melhor orientação de suas atividades e de adequada

organização dos trabalhos e, principalmente, dos eventos programados pelas Câmaras e Grupos Técnicos do

CBH-PCJ;

Considerando que, para a realização de atividades, conforme acima referido, há necessidade de

gastos, por parte da Secretaria Executiva do CBH-PCJ, com verbas de custeio, para auxílio à programação,

divulgação e desenvolvimento das ações relativas aos eventos a serem implementados pelas Câmaras e Grupos

Técnicos do CBH-PCJ;

Delibera:

Artigo 1º - Ficam aprovados os “Programas de Ações das Câmaras e Grupos Técnicos do CBH-PCJ

e seus Objetivos” e a “Programação e o Calendário de Atividades das Câmaras e Grupos Técnicos do CBH-PCJ,

até 31/12/2002”, constantes dos  Anexos I e II, respectivamente, desta Deliberação.

§  1o – Deverá ser incluída, em data a ser definida pelas Diretorias dos Comitês das Bacias

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ) e do Alto Tietê (CBH-AT), a realização de

Encontro Técnico conjunto do CBH-PCJ e do CBH-AT, objetivando integrar suas ações, conforme propostas

constantes da Deliberação CBH-PCJ no 112/01, de 03/10/2001.

§ 2o – A Secretaria Executiva do CBH-PCJ  poderá promover alterações nas datas previstas no

Anexo II, dentro das semanas nas quais estão programadas as atividades objeto desta Deliberação, visando a

adequações, em função da disponibilidade de entidades que venham a ser parceiras na execução das mesmas.

Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-PCJ.

LUIZ ROBERTO MORETTI

Secretário-executivo

EDUARDO LOVO PASCHOALOTTI

Vice-presidente

CLAUDIO ANTONIO DE MAURO

Presidente
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Anexo I da Deliberação CBH-PCJ/123/2002, de 10/09/2002

PROGRAMAS DE AÇÃO PARA AS CÂMARAS E GRUPOS TÉCNICOS DO
CBH-PCJ

Programa de Ação Objetivos do Programa
Melhoria Operacional e

Gerencial dos Serviços de
Saneamento

Promover e fomentar o treinamento e a capacitação dos
profissionais que atuam nos serviços públicos e privados de
saneamento dos 62 municípios da área de atuação do CBH-

PCJ (São Paulo e Minas Gerais) visando melhorar as técnicas
de operação de ETAs, ETEs e Aterros Sanitários; o

aparelhamento de laboratórios e o monitoramento da qualidade
da água distribuída à população.

Educação Ambiental Definir uma Política do CBH-PCJ quanto ao desenvolvimento
de ações em educação ambiental capazes de organizar

pessoas e instituições, de forma democrática e participativa,
para a difusão e aplicação do conceito de Desenvolvimento
Sustentável, voltado à questão dos recursos hídricos, em

consonância com o Plano de Bacias, transformando a
Educação Ambiental em Instrumento de Gestão das Águas.

Gestão Municipal dos
Recursos Hídricos

Fomentar e criar condições para que os Municípios das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (58 de
SP + 4 de MG) implantem um processo de gerenciamento

integrado das águas, compatível com as modernas técnicas
disponíveis, apoiando-se em metodologias de capacitação,

treinamento e assessoramento técnico e legal. Assim, também
objetiva-se preparar os Municípios, com um sistema

organizacional e técnico, que propicie a formalização de
instrumento legal, para pleitearem a “delegação da gestão das

águas de interesse local”, já prevista na legislação atual.

Monitoramento dos Recursos
Hídricos

Desenvolver e fomentar atividades e o aparelhamento de
instituições para a realização do monitoramento da qualidade e

da quantidade dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, de forma descentralizada, participativa e
integrada, destacando-se a implantação de sistema de
vigilância e tomada de decisões sobre mananciais de

abastecimento público.

Desenvolvimento de Ciência
e Tecnologia

Definir uma Política do CBH-PCJ e desenvolver ações que
possibilitem o fomento, a integração de instituições e a difusão
de ciência e tecnologia, na área de recursos hídricos, capazes

de organizar pessoas e instituições públicas e privadas, de
forma democrática e participativa, visando ao Desenvolvimento
Sustentável, destacando-se ações voltadas à constituição de

banco de dados.
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Anexo II –  Deliberação CBH-PCJ/ 123/2002, de 10/09/2002
PROGRAMA E CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DAS CÂMARAS E GRUPOS TÉCNICOS DO CBH-PCJ, até

31/12/2002

SETEMBRO/ 2002 OUTUBRO/ 2002 NOVEMBRO/ 2002 DEZEMBRO/ 2002

1.ª  SEMANA

2 – 6 1 – 4 1 2 – 6

19a  Reunião Ordinária do CBH-PCJ (a
confirmar)

Seminário sobre pesquisas já realizadas
no Reservatório Salto Grande (GT-
SAM)

2.º Curso de Técnicas de Laboratório na
UNESP – Rio Claro (GT-SAN)

2.ª  SEMANA

9 - 13

18a  Reunião Ordinária do CBH-
PCJ (Valinhos)

Palestra sobre Resíduos Sólidos
baseada em Curso do Conselho
Regional de Química (CT-SA)

7 – 11

Palestra  sobre Área  de Proteção e Re-
cuperação de Mananciais do Ribeirão
dos Toledos (CT-SA).

4 – 8

Seminário sobre Técnicas e Ferra-
mentas de Gestão Ambiental (CT-
Saneamento, GT-MH e CT-OL)

9 – 13

Workshop sobre Desenvolvimento de
Ciência e Tecnologia (GT-ID)

Workshop sobre Bancos de dados de
águas subterrâneas (GT-AS)

3.ª  SEMANA

16 - 20 14 – 18

Seminário sobre impactos das cargas
difusas na qualidade de água das Bacias
PCJ (GT-ID/ GT-MH)  na UNICAMP

11 – 14             (15 feriado)

Workshop: Banco de dados para a
Gestão dos recursos Hídricos (GT-ID/
GT-MH), no CENA, em Piracicaba.

16 - 20

4.ª  SEMANA

23 – 27

Curso de Gestão de Drenagem Ur-
bana – I  módulo  (GT-PL/ ANA)
em Atibaia

21 – 25

Curso de Gestão de Drenagem Urbana –
II  módulo  (GT-PL/ ANA)

18 – 22

II  Encontro de Educação Ambiental
(CT-RN/ GT-ID), EEP, em Piracicaba

23 - 27              (25 feriado)

5.ª  SEMANA

30 27 – 31

Seminário sobre Implantação de Siste-
ma de Qualidade Analítica e Credenci-
amento em Laboratórios de análise de
água (GT-SAM)

25 – 29

Encontro Técnico sobre Licencia-
mento e Outorga (CT-SA / CT-OL)

30 - 31
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