
AATTAA    1 

CCOOMMPPLLEETTAA  2 

  3 

  4 

2211ªª..  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  5 

  6 

  7 

  8 

CCBBHH  ––  SS  MM    TT  9 

  10 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  11 

0044//1100//22000066  12 

  13 

MMuunniiccííppiioo  ddee  LLaarraannjjaall  PPaauulliissttaa14 



 2 

  15 

Roberto Fuglini - Prefeito do Município de Laranjal – Bom dia a todos. Vamos abrir os trabalhos. 16 
Desculpem a demora, nós estávamos lá embaixo deliberando quem seria o nosso candidato a 17 
Presidente, e depois de muita porrada nós conseguimos chegar num acordo.  Então queria 18 
fazer a composição da mesa. Vou chamar o Élbio que é o Presidente do Comitê. O 19 
Presidente do Ceriso o Sr. Jair Cassola, a Rosângela Secretária Executiva,  o Wendelll da 20 
sociedade Civil,  o nosso Presidente eleito por enquanto, o Marco de Iperó, chegamos a um 21 
consenso  e nós levamos o nome dele para ser o novo Presidente. E queria chamar também o 22 
Prefeito do Município Sorocaba o Vitor Lippi, E quero passar agora a palavra para a 23 
Rosângela para que ela dê continuidade ao trabalho. 24 

Rosângela – Secretária Executiva  - Boa Tarde a todos. Nós tínhamos uma pauta proposta, mas ela 25 
foi modificada. Dentro dessa pauta também nós teríamos uma apresentação  que seria 26 
realizada pelo Sr. Eduardo Mazollenis Engenheiro da Cetesb, só que ele não pode estar 27 
presente, então nós faremos uma reunião do colegiado e ele fará uma apresentação 28 
especifica sobre a cobrança. Também nós temos na pauta Agência de Bacia que seria 29 
apresentada pela Engenheira Jussara. Alguns dos que estão presentes aqui, eles gostariam de 30 
ouvir essa apresentação. Os senhores, o colegiado decide. Como já foi feita a eleição, vocês 31 
gostariam de ouvir a apresentação da Jussara, para que a gente possa seguir essa pauta? 32 
Gostaríamos que vocês se manifestassem, ai a Jussara apresenta e aborda o tema Agencia de 33 
Bacia. Todos concordam que ela faça a apresentação? Então por favor, eu pediria à Jussara 34 
que fizesse a apresentação e em seguida nós informaríamos os resultados das eleições. Antes 35 
da Jussara falar eu queria pedir desculpas à Lucy, para fazer a composição da mesa também, 36 
ela é da Agencia de Bacia, por favor.  37 

Rosângela– Jussara, então você poderia fazer a apresentação?  38 

Jussara– Bom, eu não sei, acho que fica um pouco extemporânea essa apresentação uma vez que já 39 
teve reunião, todo mundo já deve ter discutido sobre a importância da Agencia, fizeram suas 40 
eleições, ta certo, então ela fica bastante extemporânea. Eu queria apenas chamar a atenção 41 
de todo mundo para a questão da sustentabilidade da Agencia. Nós estamos dando um passo 42 
muito, muito, muito importante hoje aqui. A cobrança pelo uso da água está aprovada e vai 43 
ser implantada no Estado de São Paulo. Isso é fato. Ela já foi regulamentada e agora os 44 
Comitês estão se preparando para isso. O nosso Comitê tem uma Agência de Bacias. Se não 45 
tivesse Agência de Bacias quem gerenciaria esses recursos seria o próprio Estado. Mas nós 46 
temos uma Agência de Bacias. Quem vai administrar esses recursos, é essa Agência de 47 
Bacias que nós estamos elegendo aqui hoje, a direção, o Conselho Deliberativo, e o 48 
Conselho Fiscal. Isso é muito importante. Importante que todos saibam que nós vamos ter 49 
um trabalho intenso nesse próximo ano e que todo mundo que se candidatou tem que saber 50 
que tem que vir para arregaçar as mangas, trabalhar mesmo, criar muitas coisas, 51 
conhecimento, metodologias que muita gente não conhece, que nós vamos ter que ir atrás e 52 
buscar, aprender e fazer na própria Bacia. Para isso nós sabemos que a lei garante que a 53 
partir da implantação da cobrança até 10% dos recursos arrecadados podem ser utilizados 54 
para implantação da Agência de Bacias. O que significa isso? A Agência tem que ter um 55 
local, tem que ter uma sede, tem que ter equipamento, tem que ter gente funcionando, tem 56 
que ter secretárias e infra-estrutura, telefone, fax, e-mail e coisas do gênero. Isso tem um 57 
custo. Fora isso existem outros custos que a Lucy, que é a atual Presidente da Agência de 58 
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Bacias, esteve conversando com o Promotor Público essa semana, tem uma série de custos, 59 
eles acontecem, mesmo que a Agência não faça nada. Tudo tem que ser registrado nos 60 
livros, tudo tem que ser publicado no Diário Oficial do Estado, todos os atos, e tudo que for 61 
deliberado, no Diário Oficial do Estado e nos jornais locais. Isso significa um custo. Então 62 
esses custos esse ano, tem que ser assumidos por quem ocupar a Presidência da Agência. A 63 
não ser que haja um acordo com outros, mas é muito importante que a gente saiba que nós 64 
estamos construindo uma coisa muito séria, não dá para a gente dizer, eu quero, eu 65 
concordo, que bacana, é legal, e não se envolver de fato. Não existe essa possibilidade agora. 66 
Agora é tudo ou nada. Há dois anos nós criamos a Agência. A Agência ficou esperando a 67 
implantação da cobrança, ela foi implantada. É agora. A partir do ano que vem, nós temos 68 
que ter uma proposta de sustentabilidade da Agência. Felipe eu queria que colocasse aquela 69 
deliberação  104 que é a proposta do Prefeito. Quando nós criamos a Agência da Bacia em 70 
janeiro de 2003, nós tínhamos aprovado no Comitê uma deliberação que estipulava um valor 71 
por cotas para as Prefeituras colaborarem. Nós tivemos inclusive a dúvida que esses valores 72 
uma vez aprovados com a assinatura do Promotor Público, com o Estado, se isso não se 73 
constituía numa dívida ativa, uma vez que eles não foram pagos de 2003  até agora. Fizemos 74 
uma consulta ao Departamento Jurídico e eles nos disseram que não. Não se caracteriza 75 
como uma divida ativa. Porem a partir do momento que nós enviarmos a deliberação desse 76 
Comitê para a Promotoria Pública, com o nome da direção da Agência de Bacias, com o 77 
nome do Conselho Deliberativo, e com o nome do Conselho Fiscal, ela começa a funcionar. 78 
E aqueles municípios que estão ali, como instituidores tem a obrigação de fazer essa 79 
contribuição para essa Agência de Bacias. Tem essa atribuição. Então são 22 municípios, a 80 
deliberação é essa que o Felipe colocou na tela. Tem uma tabelinha que diz o seguinte: que 81 
município de até 10.000 habitantes contribui com um salário mínimo por mês. De 10.001 até 82 
30.000 habitantes com 3 salários mínimos por mês. De 30.001 até 65.000 habitantes com 5 83 
salários mínimos. 65.001 até 90.000 habitantes, com 8 salários mínimos por mês. De 90.001 84 
até 125.000 habitantes, com 10 salários mínimos. E maior de 125.000 habitantes, com 12 85 
salários mínimos. Isso foi aprovado em 2002, foi baseada nessa deliberação aprovada pelos 86 
Prefeitos, que foi feita a escritura assinada junto com o Promotor Público. Então existem 22 87 
municípios que são instituidores, e que fizeram a sua lei municipal com esses valores. Tem 88 
ai os municípios na minha apresentação, se quiser podia mostrar.Tem o compromisso de 89 
responder esses valores. Os demais 12 municípios a gente queria solicitar que colaborassem. 90 
Eles entram nessa Agência como colaboradores. Com que prazo nós precisamos disso? No 91 
máximo um ano. È o ano que vem, é até implantar a cobrança. Agora, não adianta a gente 92 
fazer tudo isso e não ter recursos para tocar a Agência de Bacias. Precisa ter recurso. Houve 93 
uma proposta do Prefeito do Município de Votorantim de alterar esses valores, e eu tenho a 94 
seguinte proposta Prefeito, a todo mundo marcarmos uma reunião do Comitê até o final do 95 
ano, dia 10 de novembro vai ter outra reunião do Comitê. Eu proponho que se faça um 96 
outro estudo para esses valores  e se apresente aqui na reunião do Comitê e se aprove 97 
essa colaboração. Só para não ficar uma coisa fechada desses valores. Tem que ter essa 98 
colaboração para o ano que vem. Eu queria chamar a atenção dos Prefeitos, o instituidor não 99 
tem jeito. Quem são os instituidores, Anhembi, Alumínio, Araçoiaba da Serra, Bofete, 100 
Boituva, Conchas, Cerquilho, Cesário Lange, Cabreúva, Ibiúna, Itu, Iperó, Jumirim, Laranjal 101 
Paulista, Mainrique, Piedade, Porangaba, Porto Feliz, Quadra, Salto, Sorocaba, São Roque, 102 
Vargem Grande Paulista. Esses Municípios são os instituidores, os que eu não falei não 103 
estão como instituidores. Podem entrar como colaboradores, nesse ano que vai entrar que a 104 
gente vai precisar dessa contribuição. Ta bom assim Prefeito? A gente apresentar uma nova 105 
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proposta? Então eu acho que é isso, o resto vocês já discutiram nas reuniões setoriais. Eu 106 
queria agradecer, ...um momentinho 107 

Francisco Antonio Mosquini – Instituto de Estudos Vale do Tietê–INEVAT Salto– A preocupação 108 
nossa é o seguinte: Se for alterado o sistema de pagamento, cada Câmara vai fazer a sua lei 109 
de novo, a gente não sabe como que anda isso, agora final de ano já...então seria por 110 
enquanto permanecer o que já existe. 22 Câmaras fazer tudo de novo, é complicado. 111 
Obrigado. 112 

Jussara – É muito complicado mesmo. Por isso Francisco a gente faz uma discussão, porque muitas 113 
dessas leis estão erradas, muitas puseram valores errados. Então a gente faz uma discussão 114 
para ver como contempla isso ...para o ano que vem. Então obrigada. 115 

Rosângela – Alguém mais quer se manifestar? Então eu pediria ao Prefeito do Município Iperó por 116 
favor que informasse a respeito da votação no segmento dos municípios.  117 

Marco Antonio Vieira de Campos  - Prefeito do Município Iperó – Bom dia a todos. Bom dia 118 
Prefeito Roberto Fuglini, nosso anfitrião aqui em Laranjal, o Presidente do Comitê Élbio, 119 
Presidente do Ceriso Jair, demais Prefeitos que eu cumprimento em nome do Prefeito Vitor 120 
Lippi, a Sociedade Civil em nome do Wendelll. Bom é uma reunião atípica, tivemos que 121 
inverter a pauta porque a gente entende que a criação, acima disso a efetivação da Agência 122 
de Bacias é de suma importância para que a gente consiga consolidar o processo de melhoria 123 
dos recursos hídricos, não só na nossa região como também a nível de Estado e a nível de 124 
Federação. Na nossa pré-reunião com os Prefeitos acabou sendo indicado o meu nome como 125 
um dos candidatos a Presidência da Agência de Bacias, e já determinamos os 6 membros 126 
também do Conselho, e a discussão é que lá com certeza muitos ajustes terão que ser feitos 127 
ainda na estrutura da nossa fundação da Agência, no estatuto.  A nossa Agência nasceu com 128 
22 municípios, se não me engano o número, somos 34 nas Bacias, nós temos que criar os 129 
instrumentos para que os outros municípios  ingressem também na Agência de Bacias e ai a 130 
gente começa a marchar. Então essa foi a instrução, a Jussara anotou os nomes, o Élbio tem 131 
os números ai? Do Conselho que não saiu lá embaixo? Então saiu como Sorocaba, Ibiúna, 132 
Votorantim, Cerquilho, Mairinque e Porto Feliz. Como não prevê suplente o estatuto atual, 133 
os demais municípios que se inscreveram a gente já deixou eles em uma lista aqui de 134 
suplência visto que há um interesse e a disposição de que todos os municípios participem. 135 
Independente somente do voto. Porque nós vamos precisar de muito trabalho técnico nesse 136 
próximo ano e meio a dois que é o prazo que a gente imagina que a gente vai conseguir criar 137 
a infra-estrutura para operacionalizar a cobrança pelo uso da água. De maneira que essa 138 
cobrança vá para a sociedade como um ideal de melhorar a situação de meio ambiente, de 139 
recursos hídricos, etc, e não como uma taxação sobre a sociedade. A sociedade já não 140 
agüenta mais tanta tributação. Então nós precisamos saber criar uma maneira que não 141 
desestimule as Prefeituras os investimentos que elas tem hoje no sistema de água e esgoto, 142 
as indústrias nas implantações de novas unidades industriais, e a agricultura em toda sua 143 
atividade. Então essa é a cautela que a gente imagina que vamos ter que ter bastante 144 
dinamismo em ajustar o nosso estatuto e os próximos passos.  145 

Rosângela - Secretária Executiva - A proposta da Sociedade Civil vai ser encaminhada então pelo 146 
Wendelll.  147 
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Wendelll - Sociedade Civil – Bom dia a todos, quero dar os parabéns a todos pelo comparecimento 148 
num momento realmente histórico, muito importante na história do nosso Comitê, da 149 
Fundação Agência de Bacias . Queria relembrar que a fundação foi instituída por 23 150 
instituidores, 22 Prefeitos e a Associação Icatu representado a Sociedade Civil, também 151 
instituidora dessa Fundação. Nós fizemos lá nossa reunião, e foi um trabalho muito 152 
interessante, um trabalho muito democrático, muita discussão, o pessoal falou bastante. 153 
Fizemos votações, o pessoal abriu mão de algumas coisas. Uma grande aula de cidadania do 154 
segmento Sociedade Civil, uma data fundamental e importante que de ver ser lembrada para 155 
sempre. A Sociedade Civil indicou seis representantes para o Conselho Deliberativo da 156 
Agência da Bacia, a Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), o Sindicato Rural 157 
de Piedade, Associação Ecológica Icatu, Associação Japi, Unesp (Universidade Estadual 158 
Paulista) Sorocaba, Faditu (Faculdade de Direito de Itu). Para compor o Conselho Fiscal, 159 
como titular o Sintaema (Sindicato Dos Trabalhadores Em Água, Esgoto e Meio Ambiente)  160 
e suplente a Faculdades Evolução. A chapa para as eleições da Sociedade Civil, indicou para 161 
a Presidência a Associação Icatu, para a Diretoria Técnica a Universidade de Sorocaba, e 162 
para a Diretoria Financeira a Ciesp. Nós fizemos aqui um acordo, uma composição com o 163 
pessoal do segmento dos municípios, para não haver necessidade de eleição, de processo 164 
eleitoral, seria desnecessário no momento tão importante que nós precisamos estar todos 165 
juntos imbuídos do mesmo pensamento que é fazer essa Fundação funcionar, e funcionar 166 
direito. Então na composição, seria então uma deliberação para esse Comitê, os segmentos 167 
municípios, os segmentos Sociedade Civil juntos, indicam então para a Presidência da 168 
Agência de Bacias a Prefeitura Municipal de Iperó através do Marco. O Prefeito Marco 169 
dentro das atribuições dele, na medida em que seja eleito Presidente da Agência de Bacias 170 
tem por estatuto a indicação das Diretorias, a Diretoria Técnica e Diretoria Financeira, nós 171 
propusemos por acordo e o Prefeito Marco indica a Diretoria Técnica da Fundação, a Uniso 172 
Universidade de Sorocaba, e também a sede da Agência da Bacia nos deu a oportunidade de 173 
ser na Uniso também. E ele também tem a atribuição de indicar o Diretor Financeiro, e agora 174 
então ele vai tratar disso. Obrigado.  175 

Marco - Prefeito do Município de Iperó – Queria agradecer o Wendell e a Sociedade Civil pela 176 
indicação, confirmar a posição da Uniso, mas lembrar a Uniso também como todos os 177 
municípios também já se comprometeram, que não é só as questões do espaço físicas, não é, 178 
professor? A gente terá a colaboração de equipamentos, pessoas disponíveis para estarem no 179 
dia-a-dia. Nós temos certeza que num ambiente universitário será fácil a gente compor a 180 
rotina do dia-a-dia, visto que as Prefeituras também  tão deslocando equipes técnicas para a 181 
gente trabalhar. Iperó tem participado do Cofehidro (Conselho de Orientação do 182 
FEHIDRO), nós temos conseguido ter esse relacionamento construtivo, mas acima de tudo a 183 
gente entende que é uma somatória de esforços. O espaço físico só, é um detalhe. É 184 
importante o conteúdo que nós vamos colocar lá dentro da Uniso. E gostaria de convidar o 185 
Nobel para assumir aqui conosco o compromisso, e com isso a gente dá mais um passo.  186 

Nobel – Bom dia a todos. Essa posição da Universidade de Sorocaba de estar se colocando à 187 
disposição  para assumir a Diretoria Técnica da Agência de Bacia, foi tomada através de 188 
conversas que a gente teve com demais entidades do segmento da Sociedade Civil, 189 
especialmente com a Ciesp e com as demais Universidades, a Unesp de Sorocaba e com 190 
UFSCar (Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba) a gente tem também um 191 
compromisso dessas entidades de estarem disponibilizando não só recursos materiais como 192 
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recursos pessoais também para a gente trabalhar de uma maneira efetiva e conseguir 193 
realmente estruturar essa Agência de Bacias. Nós acreditamos que só com uma Agência 194 
local é que a gente vai realmente atingir os objetivos dessa política de recursos hídricos que 195 
tem uma série de objetivos de preservar, conservar e recuperar os recursos hídricos de 196 
Sorocaba e Médio Tiete. Obrigado. 197 

Marco - Prefeito do Município de Iperó – Com relação a outra Diretoria que é a Financeira, nós 198 
estamos fazendo uma Fundação. Nessa Fundação nós vamos ter que fazer as licitações. 199 
Vamos ter concurso público, vamos ter uma estrutura que uma Prefeitura tem e ali que nós 200 
temos que tomar bastante cuidado. Então como na composição com as Prefeituras, eu não 201 
consegui falar com todos ainda, eu pediria à mesa para deixar só a indicação do Diretor 202 
Financeiro, eu faço em uma semana, ta certo? Eu já fiz alguma sondagem aqui hoje, mas eu 203 
precisaria desse tempo para acabar de fechar e a gente estará anunciando para sair de uma 204 
maneira harmônica como tem saído essa reunião nossa  nesse momento, e com isso a gente 205 
consolidar esse processo. Essa é minha proposta.  206 

Rosângela - Secretária Executiva -  Os dois segmentos então fizeram as suas propostas, e se o 207 
colegiado estiver de acordo nós podemos por aclamação eleger a composição dessa Agência 208 
de Bacias. Então, por aclamação pode ser eleita essa composição? -  – o Presidente do 209 
Comitê o Prefeito Élbio gostaria de fazer uso da palavra 210 

Élbio Trevisan Presidente do CBH- S M T – Bom dia a todos. Quero agradecer ao Prefeito anfitrião 211 
Roberto Fuglini. Quero também agradecer a todos os componentes da mesa.  Quero também 212 
falar do Vitor Lippi representando todos os Prefeitos aqui presentes, também a Sociedade 213 
Civil segmento do Estado, senhoras e senhores, quero agradecer a presença de todos. Quero 214 
Marco, parabenizar a você que foi eleito Presidente da nossa Agência de Bacias e dizer que 215 
isso, o segmento político, os Prefeitos estavam achando que isso teria um custo político em 216 
cima disso e é pelo contrário gente, custo político ia ter se nós não fizéssemos a cobrança 217 
pelo uso da água. Porque nós vamos cuidar do meio ambiente com esses recursos, então a 218 
sociedade num todo ia cobrar mais se a gente não fizesse a cobrança pelo uso da água. Eu 219 
quero dizer que não há nenhum custo político nisso e sim beneficiando todo o nosso meio 220 
ambiente toda a Bacia do Sorocaba Médio Tietê. Eu acho que agora está na hora do almoço 221 
e eu quero deixar as considerações finais ao Prefeito Roberto Fuglini e depois mais alguém 222 
que queira falar, o Vitor Lippi gostaria também. Então gente muito obrigado a todos. 223 

Vitor Lippi Prefeito do Município de Sorocaba – Bom dia a todos, eu quero cumprimentar nosso 224 
anfitrião o Prefeito Roberto Fuglini, o Élbio, o Cassola, o Marco, o Wendell, técnicos 225 
representantes das Secretarias de Estado, meus queridos Prefeitos companheiros, lutadores 226 
do dia-a-dia, Sociedade Civil parabéns por vocês. Eu quero dizer só da minha alegria, só 227 
isso. Só quero agradecer vocês por esse momento bom. A gente vê que a gente não veio aqui 228 
para disputar, a gente veio aqui para somar, para conseguir o consenso para trabalhar algo 229 
que é tão importante que é a questão ambiental, das nossas águas. Eu quero como cidadão, 230 
dizer que eu fico muito feliz, muito orgulhoso de  estar nesse momento onde todos estão 231 
empurrando a mesa para o mesmo lado. Isso significa que essa mesa, por mais pesada que 232 
seja, nós vamos caminhar rápido com ela. Agradeço muito a compreensão a harmonia, esse 233 
entendimento, esse ambiente propício para construção que nós estamos fazendo aqui. 234 
Parabéns para vocês todos, eu vou contribuir com tudo que eu puder, assim como esse é o 235 
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desejo de todos nós. Muito obrigado, parabéns a vocês, parabéns mais uma vez para o Élbio, 236 
para o Fuglini, enfim para todos vocês.  237 

 238 

Rosângela - Secretária Executiva -  O Renato solicitou que se fizesse a relação dos membros que 239 
representariam o Estado no Conselho Deliberativo da Agência de Bacias. A Secretaria da 240 
Fazenda; de Planejamento; de Recursos Hídricos e Energia; e do Meio Ambiente e o Estado 241 
também indica um usuário que é a Sabesp. Dando seqüência à reunião, eu gostaria então de 242 
pedir ao Wendell que fizesse os informes da Sociedade Civil  243 

Wendell - Sociedade Civil – Nós pretendemos fazer uma coisa um pouco mais longa, mas a 244 
importância da reunião, eu vou apenas citar algumas. Nós fizemos 2 reuniões da Sociedade 245 
Civil, antes que eu esqueça já vou aproveitar, vamos marcar mais uma reunião da Sociedade 246 
Civil para o dia 21, 9 horas da manhã em Sorocaba. Se algum representante da Sociedade 247 
Civil quiser trazer para a sua cidade depois a gente conversa. Numa dessas reuniões foi 248 
levantado pela colega Ildeia a situação muito difícil por que passa  o Conselho Gestor da 249 
APA de Itupararanga. Esse Conselho não vem funcionando não vem se reunindo. Ela pediu 250 
para a gente colocar isso para o Comitê, porque o Comitê tem participação no Conselho, 251 
então para que a gente faça mais esforços no sentido de que esse Conselho que é uma coisa 252 
muito importante a criação da APA de Itupararanga, foi uma coisa vital para todos nós, nós 253 
conseguimos e a gente então quer que esse Conselho funcione, é muito importante para a 254 
sobrevivência de todos nós, afinal é a água da Represa de Itupararanga que todos nós 255 
consumimos. Em relação aos contratos da Sabesp, nessas 2 reuniões nós conversamos mais 256 
uma vez. Eu quero só lembrar aos senhores que  em outubro do ano passado na cidade de 257 
Porangaba esta plenária deliberou uma ação para que a gente começasse a fazer reuniões  e 258 
discutirmos contratos Sabesp. Nós estamos em outubro de 2006 e nada aconteceu. Nós 259 
fizemos uma reunião em Cesário Lange no inicio do ano, muita conversa, muito bonito, 260 
muitas promessas e nada aconteceu. Algum tempo depois fizemos outra reunião em 261 
Sorocaba, lá nós acordamos uma série de atitudes e uma série de procedimentos que até 262 
agora não foram cumpridos. O Élbio esteve lá conversando com o Secretário em São Paulo. 263 
Como disse a nossa colega Ildeia também. A Sabesp é um patrimônio do povo do Estado de 264 
São Paulo, ninguém quer o fim da Sabesp. Nós queremos a Sabesp funcionando, coisa que 265 
hoje não acontece. Se as coisas estivessem funcionando nós não precisaríamos estar aqui 266 
falando disso. É uma questão lógica. Nós queremos ela com contatos novos, contratos mais 267 
justos, contrato que contemple melhor os municípios, e principalmente contemplar quem 268 
sofre com tudo isso que são as populações dessas sociedades atingidas pela Sabesp. E nós 269 
vamos continuar nesse tema, dando total apoio as Prefeituras, cobrando dos Prefeitos que 270 
eles se mobilizem mais, é mais um momento histórico, porque para o Estado de São Paulo 271 
nós não podemos continuar nessa situação. Os contratos são muito ruins, são antigos, estão 272 
vencendo, e nós temos que dar um jeito nisso. Então o fórum é o Comitê e eu tenho certeza 273 
que o Estado está imbuído disso também. Então o Comitê tem que continuar em cima, 274 
continuar trabalhando. Essa situação tem que mudar e tem que mudar logo. Os contratos já 275 
foram vencidos, os  contratos estão vencendo e isso não pode continuar desse jeito. Com 276 
relação à Agência de Bacias eu não vou falar mais nada, só uma coisa que a Lucy citou na 277 
nossa ultima reunião, é a responsabilidade de quem vai fazer parte dessa Agência de Bacias, 278 
não só do Estados, os Prefeitos, mas eu falo em particular dos nossos colegas da Sociedade 279 



 8 

Civil. È muito sério o que nós estamos fazendo aqui hoje. O comprometimento que nós 280 
estamos assumindo hoje aqui. Não é brincadeira, não é para sair na fotografia, não é para 281 
sair por ai dizendo que faz parte de uma Agência de Bacias. É para trabalhar e trabalhar 282 
muito. Também nós tivemos uma coisa importante, nós vamos começar a promover 283 
pesquisas dentro do segmento Sociedade Civil no intuito de promover cursos de capacitação 284 
para nós mesmos. Cursos do Fehidro, cursos de Legislação Ambiental. então nós vamos 285 
fazer uma pesquisa dentro dos segmentos, quais seriam os cursos que o pessoal da 286 
Sociedade Civil gostaria de fazer e vamos trazer esses cursos para dentro do Comitê, do 287 
segmento. O Plano de Bacia, nós estivemos em São Paulo, eu a Jussara e a Rosângela, 288 
vamos ter finalmente no final deste ano, na ultima reunião do Comitê, nós seremos 289 
contemplados então com o Plano de Bacias do nosso Comitê. Essa é uma luta antiga 290 
também que com bastante esforço e cobrança principalmente, mas com muito trabalho e 291 
com muito esforço, no final deste ano, nós teremos enfim o Plano de Bacia para que a gente 292 
possa trabalhar o ano que vem, porque será fundamental no uso do trabalho da Agência de 293 
Bacias para cobrança pelo uso da água. Para resumir, só com relação a PCHS nós 294 
continuamos na briga contra a instalação das PCHS na nossa Bacia. Nós não queremos a 295 
PCHS de Jumirim na cidade de Salto e vamos continuar combatendo isso enquanto for 296 
possível. Não queremos a PCH na cidade de Cerquilho. Lembro mais uma vez, no mês 297 
passado a mortandade de peixes aqui em Sorocaba e Laranjal no rio Sorocaba, por conta do 298 
oxigênio zero na água do rio Sorocaba e Laranjal. Então essa brincadeira de colocar PCH 299 
nos rios da nossa Bacia, que procurem outras Bacias. Nós sabemos qual é o interesse dessas 300 
empresas, não vou dizer aqui para não arrumar confusão, mas nós estamos atentos, estamos 301 
em cima disso. Continuamos contra a construção dessas PCHS nas nossas Bacias e vamos 302 
continuar lutando contra isso. Para resumir, um documento tirado pela Sociedade Civil, o 303 
Ghandi que ia fazer isso, nós acabamos fazendo em conjunto, essa é uma deliberação desse 304 
Comitê para a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, no sentido 305 
de que...tudo isso que eu disse aqui, essas protelações todas, esse não andamento correto das 306 
coisas, a Sociedade Civil propõe então, uma deliberação desse Comitê para ser enviado em 307 
forma de documento para a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos que nós queremos 308 
urgência na resposta acordada, comprometida, a Sabesp com esse Comitê e até agora não 309 
cumpriu nada de apresentar documentação. Poderia ser estudado como fazer este texto, é 310 
uma proposta para que a gente pressione a Secretaria a cumprir com o que foi prometido, e 311 
não tem feito isso. O Élbio foi lá conversar com o Secretario, vai falar sobre o assunto, 312 
depois eu só gostaria de voltar para encerrar, eu tenho mais alguns assuntos aqui. 313 

Sr. Élbio Trevisan Presidente do CBH- S M T –  Nós estivemos reunidos esses dias atrás com o 314 
Secretário de Recursos Hídricos e cobramos dele a planilha de custos da Sabesp, cobramos 315 
dele também o contrato de programa e a minuta do convenio e ele ficou de fornecer ainda 316 
talvez até o final do mês. O Ricardo Araújo também está percorrendo todos os municípios, 317 
levantando as questões que estão emperradas entre município e SABESP. Então eu acredito 318 
que vamos aguardar até o final do mês esse resultado que nós pedimos a ele. Então eu volto 319 
ao Wendell. 320 

Wendell – Sociedade Civil – Para prestar conta do projeto Fehidro da Fundação SOS Mata 321 
Atlântica, da qual e participo também, que é o projeto Observando os Rios, o rio Sorocaba e 322 
Médio Tietê. Nós já formamos 24 grupos em 22 municípios, amanhã estaremos lá Viviane, 323 
e, que é o monitoramento hídrico da águas do rio Sorocaba e Médio Tietê e seus principais 324 
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afluentes, feito por estudantes, professores e ambientalistas. Um projeto de educação 325 
ambiental durante um ano com financiamento Fehidro. A ultima capacitação vai ser feita lá 326 
em São Roque. Então o projeto já esta andando, nós estamos aqui prestando contas, quem 327 
quiser conversar a respeito eu trouxe um kit de análise no carro para quem quiser conhecer. 328 
Para encerrar eu quero fazer 2 convites, um é do Grupo Caturros Navegantes, é uns birutas 329 
lá de Sorocaba que estão fazendo uma navegação do Rio Sorocaba. Já fizeram a parte de 330 
Sorocaba até Boituva. E nós vamos agora à Icatu, SOS Mata Atlântica, vamos participar do 331 
resto do trabalho até aqui Laranjal Paulista. Então a gente quer conversar com os Prefeitos 332 
de Boituva, Iperó, Laranjal, Tatuí, Cerquilho, Jumirim, para que eles possam participar nós 333 
vamos fazer este trabalho em 4 etapas, com acampamentos, com plantio de árvores, soltura 334 
de alevinos, operação rio limpo. Em cada município desse vai haver uma atividade na 335 
margem do Rio Sorocaba. Então estamos convidando a todos participarem e contamos com 336 
o apoio das Prefeituras. E o 2º evento dia 12 vamos fazer uma navegação em Tiete, desde a 337 
ponte Pirapora na Estrada Tietê/Capivari, até a ponte do arco na Praça do Divino. Nós tamos 338 
tentado resgatar os eventos culturais e religiosos, que a sujeira que nós provocamos no Rio 339 
Tietê praticamente dizimou com esse tipo de trabalho. Convido todos para no dia 12, às 8 da 340 
manhã estamos lá na ponte de Pirapora no Rio Tietê para fazer essa navegação em 341 
homenagem ao dia de Nossa Senhora Aparecida, é um evento cultural, religioso, ecológico, 342 
para gente resgatar a cultura do pobre rio Tietê. Queria cumprimentar e agradecer a todos. 343 
Muito Obrigado. 344 

 345 

Sr. Élbio Trevisan Presidente do CBH- S M T – Algum Prefeito quer manifestar, falar já que  a 346 
presença de vocês foi mais de 23 Prefeitos hoje. 347 

Rosângela - Secretária Executiva - Existe uma proposta da Sociedade Civil para que seja 348 
encaminhado um documento solicitando documentos a serem enviados pela SABESP 349 
sejam enviados para as Prefeituras. A Sociedade Civil irá elaborar esse documento,  a 350 
Secretaria Executiva envia à Secretaria de Recursos Hídricos. Todos concordam? Senhor 351 
Mosquini, o senhor pediu a palavra, por favor. 352 

Francisco Antonio Mosquini – Instituto de Estudos Vale do Tietê–INEVAT Salto – É sobre a 353 
Agência de Bacias. Na reunião que nós tivemos da Sociedade Civil eu já falei esse assunto. 354 
Salto pertence também, além do Sorocaba Médio Tietê nós pertencemos ao Piracicaba, 355 
Capivari, Jundiaí. O Piracicaba é um rio cuja nascente está no sul de Minas Gerais, é um rio 356 
federal. Então já está sendo feita a cobrança pelo uso da água, e viu Prefeitos, não houve 357 
assim um prejuízo político. Não houve. Tanto é que a inadimplência não chega a 3%. 358 
Inclusive esses daí é porque está sendo discutido algum ajuste, etc. Então nós não podemos 359 
ter medo de que haja esse tipo de prejuízo. Como são 2 Comitês um Federal e 1 Estadual são 360 
fundidos. O Estadual acho que antes de março vai começar a cobrança, estão bem adiantados 361 
os estudos, inclusive já foi aprovado uma tabela de acordo com o uso da água. Eu acho que 362 
talvez no 1º nós consigamos começar a fazer essa cobrança. O importante é que o dinheiro lá 363 
no PCJ, já está sendo distribuído como acontece no Fehidro, para obras nos municípios. 364 
Muito obrigado. 365 

 366 
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Rosângela - Secretária Executiva -  Alguém mais do segmento da Sociedade Civil gostaria de se 367 
manifestar? 368 

 369 

Wendell – Sociedade Civil – Só relembrando, gostaria de conversar com os Prefeitos do Baixo 370 
Sorocaba logo após a reunião sobre o trabalho. Obrigado. 371 

Rosângela - Secretária Executiva – Do segmento  dos municípios, algum Prefeito gostaria de se 372 
manifestar? 373 

Prefeito Fábio Bello de Ibiúna - Queria cumprimentar os Prefeitos da mesa, o Prefeito anfitrião. Um 374 
alerta, eu acho que em relação á SABESP todos os Prefeitos tem que ter uma decisão muito 375 
grande sobre a SABESP no município. Eu já fiz um oficio rescindindo o contrato com a 376 
SABESP, porque temos a Represa de Itupararanga, temos a rede de esgoto na cidade que 377 
não é atendida, temos obras paralisadas há 6 anos, buraco para a cidade que não tem reparo. 378 
Acho que agora é a hora de os Prefeitos se unirem e colocar a SABESP na parede. Ou 379 
atende as Prefeituras ou rescinde os contratos. Está de parabéns o Wendell e a todos que 380 
falaram em relação à SABESP. A SABESP está prejudicando o Estado de São Paulo. Eu 381 
tenho certeza disso, porque nós temos um  prejuízo muito grande com o meio ambiente . O 382 
esgoto é jogado nos rios e vai para as represas porque a SABESP ganha dinheiro no 383 
município e não faz a parte dela em relação ao meio ambiente. Era isso. Ibiúna está 384 
rescindindo o contrato com a SABESP. 385 

 386 

Rosângela - Secretária Executiva -  Prefeito do Município de Laranjal. 387 

Roberto Fuglini - Prefeito do Município de Laranjal – O Prefeito do Município Ibiúna falou uma 388 
coisa que eu quero aproveitar. Em 2005 nós fizemos uma reunião na Câmara e foi trazido 389 
um Prefeito e ele também tinha rescindido o contrato, mas a SABESP conseguiu derrubar 390 
essa rescisão. Nós somos 34 Prefeitos, se nós não pressionarmos a SABESP, ela vai 391 
continuar fazendo o que ela quer, vai continuar poluindo nossos rios, e a gente vai brigar 392 
com ela isoladamente. Eu tinha pedido lá em Sorocaba, para o Élbio colocar uma assessoria 393 
jurídica para que desse suporte para a gente. Porque nós temos a Câmara Técnica, nós temos 394 
os técnicos que entendem de Lei de meio ambiente. Existe lei federal, estadual, municipal. 395 
Tudo para que a gente possa coibir essas ações de poluição nos rios. Só que a gente não faz 396 
uso disso. Então, é aquilo que eu falei lá embaixo, não é o caso nosso, nós temos que parar. 397 
Nós somos Prefeitos, somos políticos, temos que deixar a vaidade de lado.  Como o Wendell 398 
falou, não temos que sair em foto nenhuma, e não temos que acrescentar no nosso 399 
curriculum apenas que somos Presidente, que fazemos parte de uma comissão. Nós temos 400 
que trabalhar sério para que nós consigamos dentro de nossos municípios uma situação que 401 
não tenha uma situação poluidora. A SABESP é problema em todas nossas reuniões. Nós só 402 
metemos o pau na SABESP, mas nenhuma ação concreta a gente toma. Em Cesário Lange 403 
eu perguntei para o Piza que é o Diretor da SABESP, eu falei para ele, lá em Laranjal 404 
Paulista nós tivemos uma reunião na Câmara em 2005 o senhor falou que arrecada 405 
R$300.000 por mês com a água, e sendo uma empresa ela não visa prejuízo, ela visa lucro. E 406 
quanto ele investiria, no mínimo R$200.000, ele lucraria R$100.000. Se faz nove anos que 407 
ele ta trabalhando aqui em Laranjal, ele deve ter recebido mais de 10 milhões de reais. E o 408 
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Márcio lá de Cerquilho, ele falou que com 3 milhões e meio eles iam fazer o tratamento de 409 
água e esgoto, que lá é da própria Prefeitura. Por que não tirou 3 milhões e meio desses 10 410 
milhões e fez o tratamento de água e esgoto em Laranjal Paulista? Ele não soube explicar e o 411 
representante da Secretaria de Recursos Hídricos que estava lá também não soube explicar. 412 
Não soube explicar onde era mandado o dinheiro. Ele só falou que pegava dinheiro 413 
emprestado do BNDES, isso para mim não interessa. Eu quero que o dinheiro que ele recebe 414 
aqui, ele invista no meu município. O Ielo de Botucatu estava lá, tinha vencido o contrato 415 
dele de 30 anos... quer dizer o meu contrato é de 25 anos, vai esperar vencer para poder 416 
renovar para prometer que vai fazer tratamento de esgoto? Eu acho que o Comitê tinha que 417 
procurar os órgãos competentes para que a SABESP assine um TAC com os municípios. Se 418 
ela não assinar um TAC ela não vai ter responsabilidade. Porque assinando um TAC nós 419 
podemos acionar ela na justiça. Se ele não assinar TAC nós não temos como aciona-lo. Eles 420 
tem bons advogados e nós aqui no Comitê nós não temos uma assessoria jurídica. Eu entro 421 
na minha Prefeitura de uma forma contra a SABESP, Ibiúna entra de outra forma, Cesário 422 
Lange, e nós vamos perder todas as ações. Eu acho que a gente tinha que fazer uma ação em 423 
conjunto todos nós que dependemos da SABESP. Senão vamos ficar a vida inteira aqui 424 
batendo os pés e não vamos ter resultados. A CETESB multa, eles entram na justiça e 425 
derrubam a multa. Eu faço lei no município, fizemos uma lei recentemente 2528 que é sobre 426 
meio ambiente, eu vou começar a multar a SABESP. Só que eu multo e ela entra na justiça e 427 
ela vai derrubar. Eu acho que nós temos que tomar uma atitude em conjunto. Nós estamos 428 
brigando aqui no Comitê para colocar um Presidente, Câmara Técnica, Diretoria disso, 429 
daquilo. Agora eu acho que nós temos que direcionar o nosso principal problema que é a 430 
SABESP. Temos que focar um assunto e resolver. Se nós ficarmos focando em todos 431 
assuntos batendo e todo mundo, nós nunca vamos chegar num acordo.  432 

Rosângela - Secretária Executiva -  Mais algum Prefeito gostaria de se manifestar? 433 

Prefeito José Oscar Pavan de Conchas – Boa tarde a todos. Eu gostaria de deixar registrado aqui, 434 
que o ano passado teve uma reunião no Clube de Cerquilho, quando eu teci vários 435 
comentários pesados contra a SABESP.  E numa reunião eu falei que neste ano eles iam 436 
começar a rede elevatória no município de Conchas. E começaram, já tão fazendo a rede 437 
elevatória, já fizeram uma caixa para captação do nosso esgoto. Pelo menos em Conchas 438 
eles já deram inicio no tratamento de esgoto e até 2008 o esgoto do nosso município vai 439 
estar todo tratado. Eu estou defendendo a SABESP no meu município, porque nós também 440 
estamos uns 13 anos de contrato com eles. Obrigado. 441 

Rosângela - Secretária Executiva - Mais algum Prefeito gostaria de se manifestar? Algum 442 
manifestante do segmento do Estado? Então para encerrar a reunião e gostaria de agradecer 443 
a todo pela presença e convidar a todos para que dia 10 nós possamos realizar outra reunião 444 
do Comitê, cuja pauta principal será as Diretrizes dos Recursos do Fehidro. E gostaria de 445 
pedir a alguma cidade algum Prefeito que pudesse sediar essa reunião? Então pode ser em 446 
Tatuí? Será dia 10 de novembro em Tatuí. Gostaria de passar a palavra ao nosso Presidente e 447 
depois ao nosso anfitrião. Obrigada a todos. 448 

 449 

Marco - Prefeito do Município de Iperó – Mais uma vez agradeço a presença de todos e passo a 450 
palavra ao nosso anfitrião para fazer as considerações finais. 451 
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 452 

Roberto Fuglini - Prefeito do Município de Laranjal – Quero agradecer a presença de todos vocês 453 
aqui em Laranjal Paulista, e na saída, quando vocês forem embora, nós fizemos um jardim 454 
novo e colocamos uma laranja que é o símbolo da tematização de Laranjal Paulista, que nós 455 
somos a cidade do brinquedo e nós estamos com a laranja simbolizando a nossa cidade. 456 
Preparamos uma feijoada para vocês, desculpe, está calor, mas a Rede Globo foi a culpada, 457 
disse que ia fazer frio hoje. Convido a comerem uma bela feijoada e se alguém passar mal na 458 
saída pega um Sonrisal. Obrigado. 459 

 460 
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