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Memória Técnica da 2ª Reunião dos Secretários Executivos 

para Avaliação dos Trabalhos da Vertente do Rio Tietê 

(CBHs da Bacia do Tietê e Paraíba do Sul) 

 

Aos dezenove dias do mês de outubro de 2018, na Agência das Bacias PCJ, em Piracicaba/SP, 

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

Bacia do Paraíba do Sul, registrados em lista de presença, para discussão de ações regionais 

referentes do Plano Estadual de Recursos Hídricos 2016-2019. (1) O Sr. Luiz Roberto Moretti, 

secretário-executivo dos Comitês PCJ explanou sobre os objetivos da reunião de 

acompanhamento das ações realizadas e do planejamento das próximas etapas. O Sr. Sergio 

Razera, diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, destacou a necessidade da realização 

de ações conjuntas de forma organizada, apontando a importância da composição do grupo 

e do ordenamento das propostas; manifestou ainda a importância do estabelecimento de 

parcerias com universidades e institutos de pesquisa de modo a produzir e organizar dados 

disponíveis para diagnóstico da situação da Bacia do Tietê e suporte à tomada de decisão. 

(2) Como subsídio às discussões, o Sr. Hélio Suleiman, diretor-presidente da Fundação 

Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT, apresentou nota técnica para 

apreciação, apresentando dados de monitoramento do Rio Tietê disponibilizados pela SOS 

Mata Atlântica e CETESB. O documento foi discutido e será enviado aos presentes por e-mail, 

tendo a FABHAT se disponibilizado para o aprimoramento dos documentos segundo as 

demandas verificadas pelos CBHs. (3) Foi exposto pelos membros participantes demandas e 

dificuldades de origens diversas, além dos desafios de como lidar com a poluição do Tietê ao 

longo da bacia. Com base nas linhas de ação propostas no âmbito do programa de articulação 

das vertentes em 2016, foi verificada a necessidade de aprimoramento e especificação dos 

tópicos. Assim, os presentes discutiram as frentes elencadas, destacando-se a proposta de 

maior integração entre as agências de bacia para compartilhamento de experiências e ações 

conjuntas (CBH-AT); a análise de possibilidades de aprimoramento das leis que regem a ação 

das agências de bacia, em especial a Lei Estadual nº 10.020/1998 (CBH-AT); e a proposição 

de regras de operação de barragens para mitigação de impactos (CBH-SMT). De maneira a 

convergir as proposições tematicamente diversas, o Sr. Moretti sugeriu a elaboração de um 

plano de ações coletivas, com pautas objetivas e exequíveis, cuja primeira etapa consiste na 

sistematização das propostas e linhas de ação, a serem enviadas, no máximo de três por 

CBH, elencadas por ordem de prioridade, à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, através do 

e-mail se.pcj@comites.baciaspcj.org.br, até 01 de novembro de 2018. Esta Secretaria reunirá 

os apontamentos e apresentará a minuta de plano de ações aos CBHs da vertente do Rio 

Tietê até 22 de novembro, cuja reunião para aprovação das ações definidas e outras 

tratativas sobre o tema em questão se dará em 18 de dezembro de 2018. Com a ciência e 

concordância de todos quanto às próximas etapas e prazos e nada mais havendo a tratar, o 

Sr. Moretti agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 


