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Memória Técnica da 3ª Reunião dos Secretários Executivos para 

Avaliação dos Trabalhos da Bacia do Rio Tietê  

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2018, na Agência das Bacias PCJ, em Piracicaba/SP, foi 

realizada reunião com representantes dos comitês de bacia hidrográfica (CBHs) localizados na Bacia 

do Rio Tietê, registrados em lista de presença, objetivando a discussão e aprovação do “Plano de 

ações coletivas e solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê” (doravante 

“Plano de Ações”). O convite e a pauta da reunião, bem como os materiais a serem discutidos, foram 

enviados aos componentes do grupo por meio de mensagem eletrônica em 22 de novembro de 

2018 e reenviadas em 11 de dezembro de 2018. Estavam representados os seguintes CBHs: Alto 

Tietê (AT); Baixo Tietê (BT); Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ); Sorocaba e Médio Tietê (SMT), e 

Tietê-Batalha (TB) (pp).  (1) O Sr. Luiz Roberto Moretti, Secretário-executivo do CBH-PCJ e PCJ 

FEDERAL iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informou que o Plano de Ações a ser 

discutido foi elaborado com base nas contribuições enviadas pelos CBHs segundo suas demandas 

locais, integrando-as de forma a verificar as demandas regionais da bacia, conforme estabelecido 

na 2ª Reunião dos Secretários Executivos para Avaliação dos Trabalhos da Bacia do Rio Tietê, 

realizada em 19 de outubro de 2018, em Piracicaba. O Sr. Lupércio Ziroldo Antonio, Secretário-

executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha (CBH-TB), enviou suas considerações a 

respeito do Plano de Ações via e-mail, as quais foram entregues a todos os presentes para discussão. 

(2) Procedeu-se então à análise do documento. O “Plano de Ações” é composto por introdução, 

enquadramento das propostas segundo os Programas de Duração Continuada (PDCs) do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, descrição dos eixos de atuação e encaminhamentos quanto à 

execução das ações previstas para cada eixo. Foi estabelecido que o termo “vertente do Rio Tietê” 

seria alterado para “Bacia do Rio Tietê” em todo o documento, ampliando a noção de conjunto e 

completude. Em relação aos quatro eixos propostos, cada ação de cada eixo recebeu atenção 

especial quanto à redação e ao agrupamento em que se encontrava, de maneira a buscar coesão 

quanto à forma e ao conteúdo e consenso quanto à pertinência da temática para o quadro regional 

da Bacia do Rio Tietê. Quanto às contribuições encaminhadas pelo Sr. Lupércio, foi considerado pelo 

grupo que as mesmas dizem respeito à etapa seguinte, após a consolidação deste Plano de Ações, 

quando serão detalhados os programas para desenvolvimento de cada uma das temáticas 

elencadas. Alguns termos foram alterados, buscando dar maior teor propositivo às ações. Dessa 
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forma, foram consolidados quatro eixos de atuação: Eixo 1 – Coleta de dados e informações para 

diagnóstico e planejamento regional integrado; Eixo 2 – Identificação dos impactos nas transições 

entre UGRHIs; Eixo 3 – Integração dos mecanismos de gestão; Eixo 4 – Comunicação social e difusão 

de informações. (3) Após a consolidação e aprovação do Plano de Ações, encaminhou-se que o 

mesmo será levado às Câmaras Técnicas ou Grupos Técnicos de Planejamento dos CBHs da Bacia, 

buscando ampliar e articular as discussões. Após a apreciação pelas Câmaras/Grupos de 

Planejamento, o Plano de Ações será apreciado pelos Plenários dos CBHs, buscando-se a aprovação 

de deliberação por parte de cada CBH, manifestando acordo pelo Plano de Ações ora discutido, o 

que se estima que aconteça durante o primeiro trimestre do próximo ano (até o final de 

março/2019). A 4ª Reunião dos Secretários Executivos para Avaliação dos Trabalhos da Bacia do Rio 

Tietê será realizada em 13 de fevereiro de 2019, no município de Barra Bonita/SP. 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. 


