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

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 12 de janeiro de 1996, no anfiteatro do
Centro Cívico da Prefeitura Municipal de
Piracicaba, sito à Avenida Antonio Corrêa
Barbosa, 2233, em Piracicaba, realizou-se a 2a
Reunião Extraordinária do CBH-PCJ, registrando-
se a participação de 90 pessoas, dentre 11
representantes de Municípios (9 com direito a
voto, 3 Prefeitos); 10 representantes do Estado
e 13 representantes da Sociedade Civil;
conforme listagem e do público registrado em
livro próprio. Após a recepção dos presentes, foi
composta a mesa dirigente dos trabalhos com o
senhor Antonio Carlos de Mendes Thame,
Prefeito de Piracicaba e Presidente do CBH-PCJ;
o senhor Vanderlei Dionisio, Presidente da
Câmara Municipal de Piracicaba; o 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
Eduardo Lovo Paschoalotti, representante do
CIESP-Limeira e Vice-Presidente do CBH-PCJ; o
senhor Clauri Santos Alves da Silva, Prefeito de
Ourinhos e Presidente do Comitê das Bacias
Hidrográficas do Médio Paranapanema - CBH-
MP; o Otávio Scardelato, Prefeito de Pirangi e
Presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas
dos Rios Turvo e Grande; o senhor José Alcides
Faneco, Prefeito de Garça e representante no
CRH; o senhor Jesus Guimarães, Prefeito de
Tupã e Presidente do Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Peixe e Aguapeí; 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.

2 - Leitura e aprovação da Ata da 5a
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: participação no I Encontro sobre
Gestão da Bacia do Rio Tibagi, em Londrina;
participação no Seminário Tratamento de
Esgotos - Desafio Nacional, em Campinas;
realização de Palestra sobre Agência de Bacias,
em Praia Grande; encaminhamento de material
do CBH-PCJ ao Conselho de Recursos Hídricos
do Estado do Rio Grande do Sul; recebimento de

correspondência do Superintendente do DAEE,
Eng. Ivan Metran Whately, convidando a
Diretoria do Comitê para participar de um
Seminário sobre o Estudo da Cobrança pelo uso
dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo,
no dia 16/01/96; alteração do representante da
Fundação Florestal junto ao CBH-PCJ; e a
publicação no Diário Oficial do Estado das
Deliberações CRH no 8/95, sobre os Programas
de Duração Continuada - PDC’s e CRH no 9/95,
definindo distribuição dos recursos do FEHIDRO.
3.2 - Da Presidência: o Presidente do CBH-
PCJ, senhor Antonio Carlos de Mendes Thame
comunicou: participação no "II Encontro
Nacional de Consórcios de Municípios de Bacias
Hidrográficas ", em Vitória-ES; recebimento de
correspondência da CETESB aprovando a
dispensa de pagamento da Taxa de Licença para
os projetos do FEHIDRO; apresentação dos
Projetos de Lei, na Assembléia Legislativa do
Estado, número 856/95 do Deputado Vanderley
Macris e 917/95 do Deputado José Pivatto e a
disposição de ambos em retirar os projetos caso
haja um projeto de consenso do Executivo;
publicação no Diário Oficial do Estado da criação
da UGP -PCJ para coordenar e operacionalizar os
trabalhos atinentes ao convênio com o Banco
Mundial, foi nomeado para coordenar essa UGP
o Geólogo Pedro Pocciotti do DAEE; recebimento
de correspondência da CESP informando a
criação do Comitê Técnico Interno de Estudos
Integrados do Projeto Santa Maria da Serra -
CEISAMA, da Prefeitura Municipal de Pedreira,
solicitando a realocação de recursos do
FEHIDRO/94, da Secretaria Executiva do
FEHIDRO, comunicando a primeira liberação de
recursos do FEHIDRO para o município de
Pedreira e finalizando o senhor presidente
lembrou que Americana poderá ser o segundo
município a receber a verba.

4 - Relato dos assuntos a deliberar: O
senhor Secretário Executivo expõe o conteúdo
das minutas de Deliberações distribuídas
previamente aos senhores representantes. 4.1 -
Realocação de Recursos do FEHIDRO da
ETE Quilombo para ETE Samambaia, em
Campinas: 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 -
Proposta de Emendas do CBH-PCJ ao
Anteprojeto de Lei sobre a Constituição de
Agências de Bacias, aprovado pelo CRH em
11/12/95: O senhor Presidente coloca o
assunto em discussão e solicita ao Secretario
Executivo e coordenador do GT-PL um relato das
discussões havidas em torno do assunto. O
Senhor Rui Brasil Assis fez um rápido histórico
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sobre o tema lembrando que o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CRH aprovou
um Anteprojeto de lei genérico para todo o
Estado, em seguida convidou o consultor jurídico
do CBH-PCJ, Dr. Cid Tomanik Pompeu para fazer
as explicações que se fizessem necessárias para
o bom entendimento das propostas, para que
todos pudessem votar conscientes. Após os
esclarecimentos feito pelo Dr. Cid as emendas,
num total de vinte, foram lidas, discutidas e
aprovadas uma a uma e ao final foi aprovada a
Deliberação CBH-PCJ no 29/96. 4.3 - Critérios
para distribuição de Recursos de 1995 do
FEHIDRO: O senhor presidente coloca o
assunto para discussão e solicita ao Secretário
Executivo um relato sobre o assunto. O senhor
Rui Brasil fez uma apresentação das etapas que
se seguiram até a elaboração das propostas
contidas na Minuta de Deliberação CBH-PCJ no
31/96, sobre o assunto também se
manifestaram: o senhor Hamilton Bernardes
Junior, Prefeito de Pedreira , que solicitou a
inclusão do Pleito de seu município quanto a
realocação de verbas do FEHIDRO/94 na
Deliberação que ora se discutia; o senhor
Eduardo Lovo Paschoalotti apoiando a solicitação
de Pedreira; o senhor Luiz Roberto Del Gelmo,
também apoiando o pleito de Pedreira. O senhor
presidente propõem que seja votado o mérito do
Pedido do município de Pedreira, ficando a
Deliberação formal para ser feita à posteriori.
Colocada em votação, foi aprovada por
unanimidade. Em seguida colocou a Deliberação

n 31/96 em votação sendo aprovada também
por unanimidade.

5 - Encerramento: O senhor Presidente abre a
palavra para os membros da mesa para as
considerações finais: o senhor Clauri Santos
Alves da Silva, Prefeito de Ourinhos e Presidente
do Comitê da Bacia do Médio Paranapanema
agradeceu o convite e parabenizou o CBH-PCJ
pelos trabalhos desenvolvidos afirmando que as
decisões deste Comitê acabam sendo um
paradigma para os demais Comitê; o senhor
José Alcides Faneco, Prefeito de Garça e
membro do CRH, parabenizou os membros do
Comitê e se colocou favorável aos pleitos do
CBH-PCJ; o Senhor José Pivatto, Deputado
Estadual, agradeceu o convite e se colocou à
disposição do Comitê junto à Assembléia
legislativa; o senhor Rui Brasil Assis, Secretário
Executivo do CBH-PCJ, agradeceu o empenho e
a colaboração dos membros do GT-PL, que
trabalharam na preparação dos documentos
para a reunião. Finalizando o senhor Presidente
agradeceu a presença e o empenho de todos na
construção de um novo modelo de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos para a
região que com toda certeza será irradiado para
o restante do Estado e não tendo mais nada a
tratar , naquele momento, dá por encerrada a
reunião

.
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