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COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos 31 de março de 1995, no anfiteatro do
Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa, sito à
Rua Heitor Penteado, 516, realizou-se a 4a
Reunião Ordinária do CBH-PCJ, registrando-se a
participação de 150 pessoas, dentre 19
representantes de Municípios (10 com direito a
voto, 8 Prefeitos); 15 representantes do Estado
e 14 representantes da Sociedade Civil;
conforme listagem anexa à presente e do
público registrado em livro próprio. Após a
recepção dos presentes, foi composta a mesa
dirigente dos trabalhos com o senhor José
Mauro, Vice-Prefeito de Nova Odessa e
representante do Prefeito Municipal; o senhor
João Carlos Aguiar de Mattos Diretor do Instituto
de Zootecnia de Nova Odessa; o senhor
Waldemar Sândoli Casadei, Secretário Adjunto e
Representate do Secretário de Estado de
Recursos
Hídricos
Saneamento
e
Obras
(SRHSO); o senhor José Machado, Deputado
Federal; o senhor Luciano Zica, Deputado
Federal; o senhor Flávio Calegari, Prefeito de
Atibaia
e
Vice-Presidente
do
Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e
Capivari; o senhor Luiz Roberto Del Gelmo,
representante do Prefeito Municipal de Jundiaí e
do Comitê de Recuperação do Rio Jundiaí
(CERJU); o senhor Antonio Carlos de Mendes
Thame, Prefeito de Piracicaba e Presidente do
CBH-PCJ; o senhor Eduardo Lovo Paschoalotti,
representante
do
CIESP-Limeira
e
VicePresidente do CBH-PCJ; e o senhor Rui Brasil
Assis, Diretor da Bacia do Médio Tietê do DAEE e
Secretário Executivo do CBH-PCJ.
1 - Abertura e verificação de presença:
Dando início à reunião o senhor Presidente do
CBH-PCJ, saudando e agradecendo a presença
de todos e uma vez constatado o quorum, dá
por aberto os trabalhos. O senhor Presidente
Convida as autoridades presentes a fazerem uso
da palavra: Senhor José Mauro, Vice Prefeito de
Nova Odessa, saúda a todos os presentes e
enaltece o trabalho do CBH-PCJ e relata algumas
obras relaciondas ao meio ambiente que a
prefeitura de Nova Odessa está realizando; o
senhor João Carlos Aguiar de Mattos, Diretor do
Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, após
saudar os presentes coloca as instalações do
Instituto à disposição do CBH-PCJ para outros
eventos que se fizerem necessários; o senhor
Waldemar Sândoli Casadei, Secretário Adjunto
da Secretaria de Estado de Recursos Hídricos,
Saneamento e Obras, relata , suscintamente, o
processo de instalação do Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado
de São Paulo e o pioneirismo do CBH-PCJ e
coloca que a Secretaria esta atenta ao problema
dos tratamentos de esgoto, principalmente na
questão de recursos financeiros e com a
disposição de estruturar o mais rápido possível a

agência de bacia e colocou como proposta para
o CBH-PCJ um grande seminário para analisar as
formas de participação da iniciativa privada no
processo de tratamento de esgoto; o senhor
José Machado, Deputado Federal, avalia que o
sucesso alcançado pelo CBH-PCJ até o momento
se dá pela capacidade de todos atuarem de
forma suprapartidária , no Comitê. e comunica o
encerramento de sua participação no CBH-PCJ,
como
membro
titular,
representando
a
Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP),
agradece a todos e parabeniza o CBH-PCJ, pelo
trabalho desenvolvido. Coloca também que a
bancada paulista na Câmara Federal, em
especial os Deputados eleitos pela região de
atuação do CBH-PCJ estão atentos à trmitação
do Projeto de Lei sobre o Sistema Nacional de
Recursos Hídricos, que no momento está
tramitando na Comissão Permanente do Meio
Ambiente e propoem que a Câmara Técnica de
Assuntos Institucionais promova uma discussão
sobre o Projeto de lei Federal; o senhor Luciano
Zica, Deputado Federal, argumentou que o meio
ambiente deve ser preocupação de todos e
obrigação dos Deputados eleitos, colocou-se à
disposição de todos e propôs um compromisso
coletivo dos Deputados da região para não votar
leis sem a discussão prévia com os Comitês.
2 - Leitura e aprovação da Ata da 3ª
Reunião
Ordinária:
Considerando
a
distribuição prévia, é solicitada e aceita a
dispensa da leitura, foi acatada a solicitação de
retificação do representante da Universidade
Metodista de Piracicaba (UNIMEP) e Deputado
Federal senhor José Machado quanto a uma
justificativa de voto em separado que sera
acrescido à ata. Passando-se à votação, sendo
aprovada por aclamação.
3 - Comunicações: 3.1 - Dos órgãos do
CORHI: O senhor José Paulo Ganzelli, da
CPLA/SMA, comunicou reunião realizado no dia
24/03, entre as Secretarias de Estado do Meio
Ambiente e de Recursos Hídricos, Saneamento e
Obras, juntamente com todos os orgãos
veinculados a estas Secretarias para discutir o
andamento e a estrutura do CORHI, aprovando
a criação de uma Secretaria Executiva,
estabelecendo um prazo de 45 dias para a
montagem de um grupo para dar apoio aos
Comitês e o Conselho Estadual de Recursos
Hídricos
(CRH);
3.3
Da
Secretaria
Executiva: O senhor Rui Brasil Assis, do DAEE,
comunicou o recebimento de correspondências:
do representante do CENA/USP, comunicando
sua ausência na Reunião; do Deputado Federal
José Machado datada de 21/03/95, onde relata
que faz parte da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e
informou sobre existência de um projeto
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denominado
"Projeto
de
Execução
Descentralizada", junto ao Ministério do Meio
Ambiente e exortou o CBH-PCJ a credenciar se
para receber parte dos recursos destinados ao
Estado de São Paulo; da SMA, enviando
oficialmente o Relatório "Estabelecimento de
Metas Ambientais e Reenquadramento dos
Corpos D'agua" e sugere sua analise a nivel das
Câmaras Técnicas e da ABES, secção Campinas
solicita que nesta proposta de mudança de
Estatuto se considere a ABES como uma
assessoria.
4. Relato dos assuntos a deliberar: O senhor
Secretário Executivo expõe o conteúdo das
minutas
de
Deliberações
distribuídas
previamente aos senhores representantes e
informa a alteração de alguns representantes do
Estado. 4.1 - Relatório de Situação dos
Recursos Hídricos - 1994: O senhor
Presidente coloca o assunto para discussão e
solicita ao Secretário Executivo que faça um
resumo do conteúdo do Relatório. O senhor
Secretário solicitou a colaboração do Engenheiro
Luiz Roberto Moretti do DAEE que explicitou
alguns pontos mais técnicos do Relatório, em
seguida o Senhor Secretário relatou a reunião
ocorrida em 24/03/95 para discussão do item 5
do Relatório denominado "Recomendações" onde
se decidiu rever o formato do Relatório para que
se tenha condições de, ao longo do ano, os
orgãos do Estado e dos Municípios já possam ir
produzindo as informações e dados para facilitar
a execução deste Relatório e houve também
solicitação para que se incorporasse ao Relatório
uma análise das informações com duas partes:
uma síntese das informações mais técnicas,
principalmente dos gráficos existentes; e uma
outra parte com análises de caráter mais político
e institucioanal. Manifestaram-se ainda sobre o
assunto: o representante da Secretaria da
Saúde, senhor Eliseu Diniz, que comunicou a
existência de diversos trabalhos relativos à
questão dos recursos hídricos na Secretaria de
Saúde e a disposição de inclui-las no Relatório;
o senhor João Batista Campos Cintra, Prefeito de
Amparo, que parabenizou os trabalhos do CBHPCJ e relatou algumas obras que a sua
administração está realizando na área de
saneamento básico: o senhor José Machado,
Deputado Federal, colocou que o Relatório deve
ser entendido como um instrumento de ação
política e não burocraticamente, para que possa
haver uma mudança cultural em toda sociedade,
solicitou à presidencia do CBH-PCJ um
relacionamento mais cuidadoso com a imprensa
e cobrou a participação mais efetiva de orgãos
do Estado, principalmente da SABESP; o senhor
Waldemar Sândoli Casadei, Representante da
SRHSO, em concordância com o Deputado José
Machado, no que se refere ao relacionamento
com a imprensa, propôs que o CBH-PCJ realize
um amplo programa de esclarecimento à
população para que haja um engajamento da
sociedade na questão da cobrança pelo uso da
água , colocou também mudanças significativas
na estrutura administrativa da SABESP; o

senhor Francisco Pazelli Ometto, representante
do Sindicato Rural de Limeira, lembrou que
realmente existe um grande temor dos usuários
de água, principalmente industriais e irrigantes,
em relação à cobrança pelo uso da água e
cobrou dos municípios uma maior participação e
cumprimento das metas programadas no
Relatório. Após o debate o senhor Presidente
colocou o assunto em votação, sendo aprovado
por aclamação. 4.2 - Posse das Entidades
representantes do segmento "Sociedade
Civil"para
o
segundo
mandato:
Após
aprovação de alteração na pauta o senhor
Presidente solicitou ao Secretário Executivo que
procedesse a leitura do nome das entidades que
representarão a Sociedade Civil no CBH-PCJ no
biênio 95/96. O senhor Secretário relatou a
reunião ocorrida em 22/02/95, na Câmara
Municipal de Paulinia e procedeu leitura do nome
das entidades, após o que o senhor Presidente
considerou empossadas as entidades. 4.3 Eleição e Posse do Presidente, Vice
Presidente e Secretário Executivo do CBHPCJ para o segundo mandato: O senhor
Presidente solicita ao Secretário Executivo que
informe aos presentes o local onde se reunirão
os segmentos em separado, após o informe o
senhor Francisco Pazelli Ometto, propôs que se
mantivesse o acordo havido para o primeiro
mandato quanto à distribuição dos cargos da
diretoria do CBH-PCJ, ou seja, os representantes
dos municípios escolhem o Presidente, os
representantes da Sociedade Civil escolhem o
Vice Presidente e os representantes do Estado
escolhem o Secretário Executivo, proposta que
aceita por todos. Após as reuniões setoriais o
senhor Presidente solicitou ao Secretário
Executivo o encaminhamento do assunto em
discussão. O Secretário Executivo solicitou aos
coordenadores das reuniões setoriais que
fizessem um relato e comunicassem as decisões
das mesmas, em seguida, como coordenador da
reunião setorial do Estado, colocou que os
representantes fizeram uma rápida avaliação da
atuação deste segmento junto ao Comitê e
incaram o Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE), na pessoa do Eng Rui Brasil
Assis para continuar ocupando o cargo de
Secretário Executivo. O senhor Eduardo Lovo
Paschoalotti, coordenador da reunião setorial da
Sociedade Civil comunicou que o segmento
indicou o representante do Centro das Industrias
do Estado de São Paulo-CIESP (Delegacia
Regional de Limeira), na pessoa do senhor
Eduardo Lovo Paschoalotti para continuar
ocupando o cargo de Vice Presidente do Comitê.
O senhor Antonio Carlos de Mendes Thame,
coordenador da reunião setorial dos Municípios,
informou
que
o
segmento
indicou
o
representante do município de Piracicaba, na
pessoa do senhor Antonio Carlos de Mendes
Thame, para continuar o cargo de Presidente do
CBH-PCJ. As indicações foram submetidas ao
plenário que as aprovou por aclamação. 4.4 Alteração do Estatuto do CBH-PCJ: O senhor
Presidente solicita ao Secretário Executivo que
esclarecimento sobre o assunto. O Secretário
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esclarece que trata-se de acrescentar um
paragráfo ao inciso III, Artigo 7o do Estatuto,
com o seguinte teor "A Categoria das
Universidades, Institutos de Ensino Superior e
Entidades de Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico, têm direito à indicação de até 6
(seis) assessores que terão direito a voz nas
reuniões do CBH-PCJ", uma vez que este
paragráfo que consta do Estatuto com Artigo 5o
das disposições transitória, se extinguirá com o
término do primeiro mandato. O senhor José
Paulo Ganzelli, representante da Secretaria do
Meio Ambiente, colocou que a questão já esta
contemplada uma vez que qualquer entidade
técnica pode solicitar credenciamento junto ao
CBH-PCJ e manifestar-se nas reuniões .A
senhora Miryan C. R. Prochnow, representante
da UNESP - Rio Claro, salientou que a alteração
se faz necessária para deixar explícito no
Estatuto a participação desta Categoria para dar
uma maior agilidade ao processo. O senhor
Fernando C. S. Padilha, representante da CPFL ,
endossa a proposta do senhor Paulo Ganzelli e
argumenta que todas as outras Categorias
teriam o mesmo direito. O senhor Presidente
retomando a palavra comunicou que recebeu
pedido dos prefeitos municipais para que
houvesse uma outra alteração no Estatuto, em

Rui Brasil Assis
Secretário Executivo

relação aos municípios que têm direito a voto no
CBH-PCJ, deste modo propôs o adiamento da
decisão para a próxima reunião do Comitê,
proposta esta que foi aceita por todos.
5. Outros Assuntos: O senhor Presidente abre
a
palavra
aos
presentes.
não
houve
manifestação.
6 - Encerramento: O senhor Presidente faz um
agradecimento aos membros do Comitê pelo
esforço de cada um que possibilitou avanços
significativos e também pela recondução ao
cargo de Presidente, salientando a necessidade,
já colocada, de mudança de mentalidade de
todos para que esta novidade que é a Agência
de Bacia se torne realidade .O Secretário
Executivo comunica que a íntegra de todas
Deliberações, na forma aprovada na reunião,
serão publicadas no Diário Oficial do Estado nos
próximos dias. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradece a presença e
participação de todos e dá por encerrada a
reunião
.

Eduardo Lovo Paschoalotti
Vice-Presidente

Antonio Carlos de Mendes
Thame
Presidente

