
CBH-PCJ COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 31 de julho de 1995, no anfiteatro G2 da
Universidade Estadual Paulista - UNESP, sito à
Avenida 24- A, 1.515 - Bairro Bela Vista, em Rio
Claro, realizou-se a 1a Reunião Extraordinária
do CBH-PCJ, registrando-se a participação de 75
pessoas, dentre 13 representantes de Municípios
(8 com direito a voto, 5 Prefeitos); 11
representantes do Estado e 13 representantes
da Sociedade Civil; conforme listagem anexa à
presente e do público registrado em livro
próprio. Após a recepção dos presentes, foi
composta a mesa dirigente dos trabalhos com o
Professor Dr. Sergio Nereu Pagano, Vice-
presidente do Campus da UNESP; o senhor
Demerval da Fonseca Nevoeiro Junior, Prefeito
Municipal de Rio Claro; o senhor Antonio Carlos
de Mendes Thame, Prefeito de Piracicaba e
Presidente do CBH-PCJ; senhor João Moyses
Abujadi, Prefeito de Valinhos e Presidente do
Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios
Piracicaba e Capivari; o senhor Luiz Roberto Del
Gelmo, representante do Prefeito Municipal de
Jundiaí e do Comitê de Recuperação do Rio
Jundiaí (CERJU); o senhor Clauri Santos Alves
da Silva, Prefeito de Ourinhos e Presidente do
Comitê das Bacias Hidrográficas do Médio
Paranapanema - CBH-MP; o senhor José Aldo
Demarchi, Deputado Estadual; o senhor José
Machado, Deputado Federal; o senhor Eduardo
Lovo Paschoalotti, representante do CIESP-
Limeira e Vice-Presidente do CBH-PCJ; e o
senhor Rui Brasil Assis, Diretor da Bacia do
Médio Tietê do DAEE e Secretário Executivo do
CBH-PCJ.

1 - Abertura e verificação de presença:
Dando início à reunião o senhor Presidente do
CBH-PCJ, saudando e agradecendo a presença
de todos e uma vez constatado o quorum, dá
por aberto os trabalhos. O senhor Presidente
Convida as autoridades presentes a fazerem uso
da palavra: Senhor Sergio Nereu Pagano, saúda
a todos os presentes e deseja que os objetivos
propostos para a reunião sejam alcançados; o
senhor Demerval da Fonseca Nevoeiro Junior,
Prefeito de Rio Claro, coloca que a discussão do
tema, recursos hídricos, nunca esteve tão
palpitante como agora, principalmente neste
momento em que se discute a legislação federal
sobre o assunto, que é necessário garantir que
os recursos não venham a ser centralizados, a
exemplo do que sempre aconteceu e que
possam partir diretrizes, no presente, que possa
justificar, no futuro, a não omissão daquela
tarde; o senhor José Aldo Demarchi , Deputado
Estadual, após saudar os presentes comunica
que já entrou em contato com outros
parlamentares estaduais para a formação de
uma frente parlamentar e solicitou aos membros
do CBH-PCJ que municiem esses deputados para
que possam argumentar em plenário quando da

votação de matéria a respeito de recursos
hídricos.

2 - Leitura e aprovação da Ata da 4a
Reunião Ordinária: Considerando a
distribuição prévia, é solicitada e aceita a
dispensa da leitura. Passando-se à votação,
sendo aprovada por aclamação.

3 - Comunicações: 3.1 - Da Secretaria
Executiva: O senhor Rui Brasil Assis, do DAEE,
comunicou a alteração dos representantes de
diversas entidades componentes do CBH-PCJ e o
inicio dos trabalhos visando a elaboração do
Plano das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiai para posterior aprovação junto ao CRH,
provavelmente em novembro, comunica, ainda o
recebimento de uma solicitação da DERSA para
discutir as alternativas para a navegabilidade do
rio Piracicaba que preliminarmente esta sendo
discutido no CORHI. 3.2 - Da Câmara Técnica
de Assuntos Institucionais CT-AI: O
coordenador da Câmara Técnica, senhor Rui
Brasil Assis, do DAEE, comunicou que recebeu
do Presidente do Comitê uma agenda de
trabalhos contendo quatro solicitações básicas:
Sugestões ao Plano 96/99; sugestões e
manifestações quanto ao PL. 2.249/91; a
organização de um seminário regional sobre
tecnologias de tratamento de esgotos e o
acompanhamento dos estudos sobre a cobrança
pelo uso da água, num primeiro momento foi
dado prioridade ao estudo de sugestões ao
relator do PL. 2.249/91 e agradeceu o Serviço
Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba -
SEMAE e a Sociedade de Abastecimento de Água
de Campinas - SANASA pela contratação do
consultor jurídico e ao DAEE pelo apoio logístico.
3.3 - Da Câmara Técnica de Outorgas e
Licenças - CT-OL: O coordenador da Câmara
Técnica, senhor Luiz Roberto Moretti, do DAEE,
comunicou que recebeu do Presidente do Comitê
uma agenda de trabalhos contemplando
basicamente: Sugestões ao Plano 96/99;
Parecer sobre o reenquadramento dos corpos
d’água na bacia do rio Piracicaba e Parecer
Técnico conclusivo sobre a captação de água do
município de Jundiaí no rio Atibaia., todos já em
andamento na CT-OL. 3.4 - Do Grupo Técnico
de Monitoramento Hidrológico - GT-MH : o
senhor Luiz Roberto Moretti do DAEE,
coordenador do Grupo comunicou que continua
realizando reuniões mensais para o operação
dos reservatórios do sistema do Piracicaba e
também o monitoramento de qualidade de água.
3.5 - Da Câmara Técnica de Proteção e
Recuperação dos Recursos Naturais - CT-
RN: A coordenadora da Câmara Técnica,
senhora Márcia Calamari, da SMA/DEPRN,
comunicou que recebeu do Presidente do Comitê
uma agenda de trabalhos contemplando
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basicamente: Sugestões ao Plano 96/99 com
prioridade para as micro-bacias de
abastecimento público e outras áreas de especial
interesse, assunto já em discussão na CT-RN.
3.6 - Da Presidência: o Presidente do CBH-
PCJ, senhor Antonio Carlos de Mendes Thame,
convidou a todos para a Audiência Pública sobre
o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos , dia 11 de agosto e também
para participarem, no dia 4 de agosto, do
lançamento do Carimbo Filatélico comemorativo
ao Comitê, ambos em Piracicaba, comunicou
contato com o Superintendente do DAEE Dr.
Antonio de Pádua Perosa e o Secretário de
Recursos Hídricos, Saneamento e Obras Dr.
Hugo V. S. M. da Rosa, sobre a proposta de
Agência de Bacias e o andamento dos
financiamentos via FEHIDRO, que esta
dependendo do estabelecimento de alguns
critérios por parte do Banespa e ainda sobre os
entendimentos com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, comunicou também a
participação do CBH-PCJ nas Audiências Públicas
ocorridas em Santa Barbara D‘Oeste e Campinas
sobre o prolongamento da Rodovia dos
Bandeirantes.

4 - Relato dos assuntos a deliberar: O
senhor Secretário Executivo expõe o conteúdo
das minutas de Deliberações distribuídas
previamente aos senhores representantes. 4.1 -
Alteração nas Normas Gerais para Criação e
funcionamento das Câmaras Técnicas
(Deliberação 08 de 15/04/94): O senhor
Presidente coloca o assunto para discussão e
solicita ao Secretário Executivo que faça um
resumo dos motivos da alteração, em seguida a
palavra foi aberta a todos os presentes e
colocada a proposta em votação sendo aprovada
por unanimidade. 4.2 - Sugestões do CBH-
PCJ ao Senhor Relator do PL. no 2.249/91,
que trata da instituição da Política e
Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos: O senhor Presidente coloca
o assunto em discussão e solicita ao
coordenador da CT-AI um relato das discussões
havidas em torno do assunto. O Senhor Rui
Brasil Assis relatou que foram realizadas 3
reuniões com a participação do consultor jurídico
Dr. Cid Tomanik Pompeu, do Engo Flávio Terra
Barth, da Associação Brasileira de Recursos
Hídricos - ABRH e de membros de outros

Comitês. O senhor Presidente convida o Dr. Cid
Tomanik Pompeu para fazer uma explanação
sobre o assunto em discussão com um
detalhamento maior sobre as sugestões do CBH-
PCJ. Depois da explanação do Dr. Cid a palavra
foi aberta a todos os presentes para o
esclarecimento de dúvidas e outras sugestões,
para o que fizeram uso da palavra o senhor João
Moyses Abujadi, o senhor J. Marco Pareja C.,
representante da Preservação de Limeira, O
senhor Rui Brasil Assis, O senhor Eduardo Lovo
Paschoalotti, o senhor José Machado, o senhor
Antonio Carlos Sarti, da SORIDEMA de Rio Claro
e o senhor Luiz Roberto Moretti, do DAEE, após
esses esclarecimentos o Parecer Técnico da CT-
AI contendo sugestões do CBH-PCJ ao Relator
do PL. no 2.249/91 foi colocada em votação
sendo aprovado por unanimidade.

5 - Encerramento: O senhor Presidente abre a
palavra para as considerações finais ao senhor
Clauri Santos Alves da Silva, Prefeito de
Ourinhos e Presidente do Comitê da Bacia do
Médio Paranapanema. que agradeceu o convite
feito para participação na reunião e salientou a
importância de um trabalho conjunto entre os
diversos Comitês, principalmente em função da
experiência que o CBH-PCJ tem em relação aos
demais; ao senhor Luiz Roberto Del Gelmo,
representante do Prefeito de Jundiaí e do CERJU
que enfatizou a necessidade de um
acompanhamento constante junto ao governo do
Estado para que a criação da Agência de Bacia
se dê o mais rápido possível; ao senhor
Demerval da Fonseca Nevoeiro Junior, Prefeito
de Rio Claro que manifestou sua alegria em ter
sediado um encontro de tão grande importância
para o futuro; e ao Secretário Executivo senhor
Rui Brasil que agradeceu a UNESP de Rio Claro e
a Professora Myriam R. Prochnow pelo seu
empenho na realização da reunião. O senhor
Presidente agradece a presença e a participação
de todos e ressalta que o CBH-PCJ busca com
essas sugestões dar ênfase ao caráter orientador
da lei na medida em que dá horizontes para que
a lei possa ser um elemento maximizador da
eficiência dos Recursos Hídricos e não tendo
mais nada a tratar , naquele momento, dá por
encerrada a reunião.
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