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Memória Técnica da 1ª Reunião dos CBHS da Vertente da 

Bacia do Rio Tietê 

(CBHs da Bacia do Tietê e Paraíba do Sul) 

 

Aos vinte e quatro dias de outubro de 2016, na Agência das Bacias PCJ, em Piracicaba/SP, foi 

realizada reunião com os representantes dos Comitês localizados na Bacia do Tietê e na Bacia 

do Paraíba do Sul para discussão das ações do PERH 2016-2019. O sr. Leonildo Urbano, 

secretário executivo do CBH-PCJ explanou sobre os objetivos da reunião. Após, a sra. Patrícia 

Barufaldi, diretora técnica da Agência PCJ, retomou os assuntos acordados na reunião do dia 

16 de setembro de 2016, com a Coordenadoria de Recursos Hídricos e explanou que ficou 

definido aos Comitês da Bacia do Rio Tietê preencherem um formulário, elencando ações 

para execução em seu âmbito regional.  Lembrou que o documento se encontra online e 

cabia um representante ser seu relator. Após discussão, ficou acordado que o sr. Leonildo 

Urbano seria o relator do documento. Em seguida os representantes dos Comitês presentes 

discutiram o preenchimento do formulário, qual segue abaixo: 

 

Título da ação:  

Elaboração de projeto para a estruturação e o fortalecimento da integração dos Comitês 

da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê. 

 

Descrição da ação:  

Estabelecer uma agenda dos CBHs do Rio Tietê para discussões e definição de ações não 

estruturais, que permitam a integração em temas de interesse comum, tais como: 

• Ambiente adequado para diálogo entre os Comitês; 

• Mecanismos para a integração dos instrumentos de gestão; 

• Condições quanti-qualitativas dos pontos de entrega entre Comitês; 

• Medidas comuns para atendimento da demanda hídrica;  

• Proteção e recuperação de mananciais;  

• Mecanismos institucionais e agências de bacia; 

• Integração dos demais Comitês que estão inseridos na Macrometrópole paulista; 

• Levantamento e divulgação da situação da Bacia do Rio Tietê. 
 

Previsão de atividades: 

2016: Realizar uma reunião preliminar. 
2017: Realizar 2 eventos para desenvolvimento e acompanhamento do projeto. 
2018: Realizar 2 eventos para desenvolvimento e conclusão do projeto. 
2019: Realizar 2 reuniões para consolidação e apresentação do projeto de integração. 
 

Recursos financeiros: 

Sem previsão de uso de recursos no momento.  


