ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos 30 dias do mês de Março de 1999, no Auditório do
SESI, em Rio Claro, realizou-se a 11ª Reunião
Ordinária do CBH-PCJ, registrando-se a participação
de cerca de 120 pessoas; entre representantes dos
Municípios, da Sociedade Civil e do Estado; conforme
lista de presença anexa, e do público, registrada em
livro próprio. Após a recepção aos presentes, foi
composta a mesa dirigente dos trabalhos com os
senhores: Pedro Teodoro Kühl, Presidente do CBHPCJ e Prefeito de Limeira; Eduardo Lovo Paschoalotti,
Vice-Presidente do CBH-PCJ e representante do
CIESP/Americana; Antonio Carlos de Mendes Thame,
Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras;
Humberto de Campos, Prefeito de Piracicaba e
Presidente do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos
Rios Piracicaba e Capivari, Cláudio de Mauro, Prefeito
de Rio Claro e Rui Brasil Assis, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras e
Secretário Executivo do CBH-PCJ. 1. Abertura:
Dando início à reunião, o Sr. Rui Brasil Assis registra a
presença dos membros do CBH-PCJ e demais
personalidades. Informa a existência de quorum e
passa a palavra ao Presidente do CBH-PCJ, que
agradece a presença de todos; ao Prefeito de Rio Claro
e à Direção do SESI/Rio Claro, por cederem as
dependências para a realização da reunião; e declara
iniciada a reunião, colocando a palavra à disposição
dos integrantes da mesa. Não houve manifestações. 2.
Leitura e Aprovação da Ata 6ª Reunião
Extraordinária: O Sr. Rui Brasil Assis passa a tratar
da leitura e aprovação da Ata da 6ª Reunião
Extraordinária do CBH-PCJ, realizada em 11 de
fevereiro de 1999, em Holambra. Não ocorrendo
manifestações sobre a redação da mesma, esta é
aprovada por unanimidade. 3. Comunicações: O
Secretário Executivo cita todas as entidades que
fazem parte do Comitê, comunica que conforme a
pauta constante do material entregue, os itens 4.1 e 4.2
são deliberativos e serão votados pelos membros
representantes do 3.º mandato e a partir do item 4.3,
serão votados pelos novos representantes a serem
empossados nesta data, para o 4.º mandato. Em seguida
passou-se para as comunicações: 3.1) Estudo
FF/COPLASA – “Programa de Investimentos para as
Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí”
contratado
junto
ao
Consórcio
Figueiredo
Ferraz/Coplasa, pela Unidade de Gerenciamento de
Programa da Secretaria de Recursos Hídricos, com
recursos do Banco Mundial, através de convênio com o
Governo Federal. Está em fase de conclusão, e os
últimos trabalhos foram apresentados numa reunião do
Grupo Técnico de Planejamento, no dia 23/03/99.
Nesse trabalho há uma novidade, que é um modelo, em
planilhas Excel, que vai ajudar a definir questões
relacionadas com os valores a serem estabelecidos para
a cobrança pelo uso da água. Foi acordado pelo GT-PL
e o Consórcio FF/Coplasa, a realização de um
Seminário Regional, para todos os prefeitos e a
comunidade, que terá por objetivo mostrar qual é o

produto elaborado e as propostas e perspectivas para o
futuro. Nesse Seminário deverão ser distribuídos um
CD, contendo os dados principais da região e o modelo
em planilha, já mencionado, e um álbum com o resumo
de todo o trabalho. A proposta é que seja realizado na
segunda quinzena de abril, e deverá ser programado
pelos novos dirigentes do Comitê; 3.2) Agência de
Bacias – O Comitê optou pela implantação da Agência
de Bacias e tem uma Comissão Técnica específica, que
até o momento realizou 10 reuniões sobre o assunto,
sendo que no dia 16 de março, em São Paulo, o CBHPCJ realizou um Workshop, juntamente com os
Comitês do Sorocaba e Médio Tietê; do Alto Tietê; do
Ribeira e do Mogi-Guaçu, para uma troca de
experiências sobre a implantação das Agências de
Bacias, onde surgiram algumas propostas, como a de
documento que será encaminhado a todos os comitês
de bacias para que: a) haja articulação e o
envolvimento, através de cada comitê interessado na
implantação das Agências, com os deputados estaduais
da sua região, para que, juntamente com a Secretaria
de Recursos Hídricos, sejam feitas gestões para
aprovação urgente do Projeto de Lei sobre a Cobrança
pelo Uso da Água, que é fundamental para a criação
das Agências de Bacias; b) elaborar Moção com
proposta para que os deputados respeitem os princípios
básicos do Projeto de Lei que o executivo enviou para
a Assembléia. 3.3) Evento - O comitê recebeu convite
para participar do Seminário “Cidades Sustentáveis”,
que ocorrerá no dia 06/04/99, no auditório do Ibama,
em Brasília, e vai discutir a elaboração da Agenda 21
Brasileira. 3.4) Relatório de Atividades – O Secretário
Executivo comentou o relatório de atividades do
Comitê do período de 25/03/97 a 30/03/99, constante
do caderno distribuído (págs. 15 à 24), todas as
reuniões plenárias; locais e datas de eventos realizados;
participação dos segmentos nas reuniões plenárias; as
atividades desenvolvidas pelos grupos e câmaras
técnicas e os gastos da Secretaria Executiva, de
abril/97 a março/99. 4. Assuntos a deliberar. 4.1 Aprovação da instituição do Prêmio Yara de
Jornalismo e respectivo regulamento: O Sr.
Secretário Executivo, esclarece que o lançamento deste
prêmio anual se deu no evento comemorativo dos 5
anos do Comitê, no Engenho Central, em Piracicaba; e
que deverá ser patrocinado pela iniciativa privada. A
Secretaria Executiva do Comitê está tentando viabilizar
os recursos para os prêmios, mantendo contato com
diversas empresas. A proposta do Comitê é de que se
aprove essa deliberação, conforme apresentada,
deixando os valores dos prêmios e os patrocinadores
para serem negociados pela Secretaria Executiva. Esta
Deliberação só será numerada e terá validade a partir
da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado,
que ocorrerá após as definições mencionadas. Fica
estabelecido que a Secretaria Executiva poderá alterar
somente o título do Prêmio, podendo ser acrescida a
marca do patrocinador, se após acordo, for necessário.
Não havendo manifestações do Plenário, é colocada

em votação, sendo a mesma aprovada por
unanimidade. 4.2. Indicação de empreendimentos
para financiamento junto ao FEHIDRO e outras
providências. O Sr. Rui Brasil esclarece que as
inscrições foram efetuadas no período de 12/02/99 a
15/03/99. Houve ainda plantão para sanar dúvidas; um
subgrupo, analisou e pontuou os empreendimentos.
Foram protocoladas 29 inscrições. Houve, também,
reunião com os candidatos e o GT-PL, quando foi
possível analisar a pontuação aplicada pelo subgrupo,
e ainda, procedeu-se à pontuação pelo Grupo Técnico
de Planejamento. A Fundação Paulista de Tecnologia ,
através do Centro Tecnológico de Lins, que concorreu
juntamente com a FUMEP e a FIPAI, foi indicada
como tomadora, para o desenvolvimento de estudos,
projetos e serviços para quatorze municípios, de acordo
com a Deliberação 63/99, tendo apresentado o menor
valor: R$ 92.320,00, que foi descontado do montante
de recursos do FEHIDRO disponíveis para o CBHPCJ. O DAEE, também foi indicado para receber
recursos no valor de R$ 360.000,00, para
“Implantação do Sistema de Alerta Telemétrico”, que
por ser de caráter regional, não passou pelo processo
de pontuação. Consta do caderno distribuído, todos os
empreendimentos inscritos, hierarquizados, suplentes,
os protocolos indeferidos e os protocolos retirados
pelos solicitantes, em função da priorização de apenas
um empreendimento classificado. Sem mais
manifestações, é colocada em votação a minuta de
Deliberação n.º 67/99, com inclusão, no artigo 5.º, da
data de 31/07/99, como prazo limite para a assinatura
de todos os contratos, ainda pendentes, inclusive os
desta deliberação, e também a inclusão de um
parágrafo, dando o prazo de 4 meses, para os
suplentes, a partir da sua indicação; sendo aprovada a
Deliberação n.º 67/98, por unanimidade. 4.3 Empossa
entidades da Sociedade Civil para o mandato de
99/2000 – Minuta de Deliberação n.º 68/99. É
esclarecido pelo Vice-presidente do CBH, que a
deliberação 66/99 estabeleceu calendário para as
eleições para o mandato 99/2000; foram 97 as
entidades inscritas no período de 12/02 a 12/03/99,
sendo que 10 foram indeferidas por não atenderem os
requisitos previstos na Lei 7663. Em 22/03/99, foi
realizada Assembléia da Sociedade Civil, na Câmara
Municipal de Paulínia, e as entidades indicadas como
titulares e suplentes constam da Minuta da
Deliberação. Não havendo manifestações, o Senhor
Secretário Executivo encaminha para votação na forma
proposta a Deliberação 68/99; sendo aprovada por
unanimidade. 4.4- Elege e empossa dirigentes para o
mandato de 99/2000 e dá outras providências – o Sr.
Rui Brasil Assis esclarece que o Plenário aprovou que
os representantes dos Municípios, da Sociedade Civil
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e do Estado, indicassem, respectivamente, o
Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário Executivo.
Para tal, foram realizadas reuniões setoriais, em cada
um dos três segmentos do Plenário do CBH-PCJ,
ficando eleitos e empossados: Presidente: o Sr.
Cláudio Antonio de Mauro, Prefeito de Rio Claro;
Vice-Presidente, reeleito, o Sr. Eduardo Lovo
Paschoalotti, representante do CIESP/Limeira e
Secretário Executivo, o Sr. Luiz Roberto Moretti,
Diretor da Bacia do Médio Tietê, representante do
Departamento de Águas e Energia Elétrica. Foram
indicados, também, pelos Senhores Prefeitos e demais
representantes do segmento dos Municípios: a) para
representar o Quarto Grupo, junto ao Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, correspondente às
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o Sr.
João Carlos Vitte, Prefeito de Santa Gertrudes e como
suplente o Sr. João Guido Conti, Prefeito de Salto; b)
para terem direito a voto no Plenário do CBH-PCJ, os
representantes dos seguintes Municípios: Americana;
Analândia (titular) e Monte Mor (suplente); Artur
Nogueira; Bragança Paulista; Campinas; Hortolândia;
Indaiatuba; Jundiaí; Limeira; Pedreira; Piracicaba;
Saltinho (titular) e São Pedro (suplente); Salto (titular)
e Santa Bárbara D´Oeste (suplente); Santa Gertrudes;
Sumaré e Vinhedo. Sem outras manifestações do
Plenário, é colocada em votação a minuta de
Deliberação CBH-PCJ nº 69/99, sendo aprovada por
unanimidade. 5. OUTROS ASSUNTOS: O Sr. Rui
Brasil Assis abre para as manifestações referentes a
outros assuntos não constantes da pauta. O Senhor
Pedro Kühl, agradece a todos a oportunidade que teve
de trabalhar em prol da região, como Presidente do
CBH-PCJ e afirma que continuará na luta junto com o
Comitê. O Sr. Rui Brasil, afirma que foi muito
gratificante o trabalho desenvolvido durante os 5 anos
em que exerceu o cargo de Secretário Executivo do
Comitê, que houve um empenho pessoal no trabalho, e
que acredita que a nova diretoria executará o trabalho
com grande capacidade; agradece a toda a equipe que o
acompanhou nesse período e se coloca à disposição na
Secretaria de Recursos Hídricos. Os dirigentes, hoje
empossados, também agradecem a oportunidade e
confiança depositadas, e afirmam que farão o possível
para manter o nível em que vinham sendo tratadas as
questões do CBH, sempre como pioneiro. Sem mais, o
Sr. Rui Brasil Assis encaminha a reunião ao
encerramento passando a palavra aos componentes da
mesa para as considerações finais. O Sr. Cláudio de
Mauro, Prefeito de Rio Claro, agradece
pela
oportunidade de sediar este encontro, deixando as
portas abertas para outros. Em seguida o Sr. Pedro
Teodoro Kühl, agradece a presença de todos e encerra
a reunião.
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