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ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Aos 15 de março de 1996, no Esporte Clube
Santa Sofia, sito à Rua Cezira de Queiroz, 284,
em Pedreira, realizou-se a 3a Reunião
Extraordinária do CBH-PCJ, registrando-se a
participação de 100 pessoas, dentre 22
representantes de Municípios (12 com direito a
voto, 17 Prefeitos); 10 representantes do Estado
e 11 representantes da Sociedade Civil,
conforme lista de presença anexa, e do público
registrado em livro próprio. Após a recepção dos
presentes, foi composta a mesa dirigente dos
trabalhos com os senhores Hamilton Bernardes
Júnior, Prefeito de Pedreira; Antônio Carlos de
Mendes Thame, Prefeito de Piracicaba e
Presidente do CBH-PCJ; Oscarlino Barcellos
Júnior, Secretário Executivo do COFEHIDRO;
João Moyses Abujadi, Prefeito de Valinhos e
Presidente do Consórcio Intermunicipal dos Rios
Piracicaba e Capivari; Frederico Polo Muller,
Prefeito Municipal de Americana; João Batista
Campos Cintra, Prefeito de Amparo; Flávio
Callegari, Prefeito de Atibaia; Paulo Afonso
Ferreira Bueno, Prefeito de Bom Jesus dos
Perdões; Edivaldo Antônio Orsi, Prefeito de
Campinas; Osvaldo Ricomini, Prefeito de
Capivari;
Antônio
Doimo,
Prefeito
de
Corumbataí;
Celso
Capato,
Prefeito
de
Holambra; André Benassi, Prefeito de Jundiaí;
José Eneas Conti, Prefeito de Monte Alegre do
Sul; Francisco Eduardo Marrano, Prefeito de Rio
das Pedras; José Maria de Araújo Júnior, Prefeito
de Santa Barbara D’Oeste; Valtimir Ribeirão,
Prefeito de Santa Gertrudes; Jonas Ferragut,
Prefeito de Vinhedo; José Machado, Deputado
Federal; Luiz Roberto Del Gelmo, representante
do Comitê de Recuperação do Rio Jundiaí
(CERJU);
Eduardo
Lovo
Paschoalotti,
representante
do
CIESP-Limeira
e
VicePresidente do CBH-PCJ; e 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, saúda e agradece a presença de todos,
constata a existência de quorum e dá por
abertos os trabalhos. O senhor Presidente
convida o anfitrião, senhor Hamilton Bernardes
Júnior, Prefeito de Pedreira, para fazer uso da
palavra. O senhor Prefeito saúda a todos e
manifesta a alegria em receber os membros do
Comitê para reunião tão importante e deseja
que os objetivos propostos para a reunião sejam
alcançados. Em seguida, com a anuência da
presidência, convida o senhor Ernesto Dimas
Bolela, Secretário de Serviços Urbanos do
município de Campinas para fazer uso da
palavra. O senhor Ernesto Dimas Bolela,
comunica que o município de Campinas
implantou um moderno sistema de tratamento
de resíduos sólidos e lixo hospitalar.

2 - Leitura e aprovação da Ata da 2a
Reunião Extraordinária: Considerando a
distribuição prévia, é solicitada e aceita a
dispensa da leitura. Passando-se à votação, o
texto da minuta é aprovado por unanimidade.
3 - Comunicações: 3.1 - Da Presidência: o
Presidente do CBH-PCJ, senhor Antônio Carlos
de Mendes Thame, faz uma saudação especial
ao Prefeito de Campinas, Dr. Edivaldo Orsi, que
assume a grande responsabilidade de substituir
o Prefeito Magalhães Teixeira, que sempre
norteou as suas ações no conhecimento
sistematicamente
adquirido
dos
técnicos,
caracterizando a sua preocupação com a
presente e as futuras gerações e, ao receber o
Dr. Edivaldo Orsi manifesta a certeza do mesmo
desprendimento, visão e senso de oportunidade
que víamos no representante do município de
Campinas, que ocupava lugar de destaque no
Comitê e também com representante da região
no Conselho Estadual de Recursos Hídricos CRH. Continuando, relata uma série de reuniões
ocorridas desde a reunião do Comitê realizada
em Piracicaba, para aprovação das emendas ao
Anteprojeto de Lei Geral sobre Agências de
Bacias, aprovado pelo CRH, reuniões estas de
articulação e costura política com os demais
Comitês, de análise preliminar das 71 emendas
ao anteprojeto, culminando com a reunião do
CRH, realizada no dia 4 de março, no Palácio dos
Bandeirantes, que aprovou o Anteprojeto de Lei
Geral sobre as Agências de Bacias, que será
encaminhado
ao
Senhor
Governador
e
posteriormente à Assembléia Legislativa do
Estado. Nesta mesma reunião foi aprovada a
distribuição de verbas do FEHIDRO, do exercício
de 1996 e comunicou ainda, o recebimento de
correspondência do Deputado Federal Aroldo
Cedraz e do Dr. Paulo Romano da Secretaria
Nacional de Recursos Hídricos, convidando o
Comitê para uma reunião no dia 18 de março,
em Brasília, para discussão do Substitutivo
preliminar ao P.L. 2249/91, neste ato o comitê
estará representado pelo Vice-Presidente e pelo
Secretário Executivo, além do consultor jurídico
Dr. Cid Tomanik Pompeu. 3.2 - Da Secretaria
Executiva: O Secretário Executivo, senhor Rui
Brasil Assis, comunicou: homenagem feita ao
CBH-PCJ pelo município de Paulinia, no dia
28/02, com a entrega da medalha da ecologia; a
participação no Workshop "Plano Diretor para a
Recuperação e Proteção do Reservatório de
Salto Grande", realizado em Americana, no dia
29/02 pela CPFL e Consórcio Intermunicipal;
registra o recebimento de correspondências da
Secretaria Nacional de Recursos Hídricos,
convidando para o "Encontro Nacional Recursos
Hídricos
e
Desenvolvimento
Sustentável", a realizar-se em Brasília, entre os
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dias 19 e 21 de março; e da Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de
Limeira, convidando para a "II Semana Nossas
Águas", a realizar-se entre os dias 16 e 23 de
março,
em
Limeira,
o
CBH-PCJ
estará
participando do evento com o fornecimento de
materiais para a Exposição e através de palestra
a ser proferida pelo presidente no dia 21 de
março sobre o tema "Água como Integração
Regional". Continuando, informa indicações e/ou
alterações de representantes no Comitê:
Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e
Obras, Suplente - Antônio Malo Silva Bragança;
Secretaria de Economia e Planejamento,
Suplente - José Carlos Maurício Hoffmann;
Secretaria de Esportes e Turismo, Titular Maurilen Zimenes da Ponte e Suplente - Neuza
Camilo Loncini. Finalizando comunicou que em
função das dificuldades no recebimento das
fichas Consultas, com as informações de
investimentos dos municípios e entidades
estaduais, está havendo atraso na elaboração do
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos de
1995, ficando adiada sua apreciação para a
próxima reunião do Comitê. 3.3 - Do Grupo
Técnico de Monitoramento Hidrológico - GTMH : o senhor coordenador, Luiz Roberto Moretti
do DAEE, comunicou que o Subgrupo de algas
realizou reuniões com os prefeitos de Piracicaba
e Americana a respeito da proliferação de algas
no reservatório de Salto Grande, o que vem
trazendo inúmeros problemas para as captações
destes municípios; o subgrupo de controle de
qualidade das águas irá realizar, no dia 26/03,
um encontro técnico sobre monitoramento e
controle de pesticidas em águas utilizadas para
abastecimento público.
4 - Assuntos a Deliberar: Por solicitação do
Presidente, o Secretário Executivo faz uma
breve introdução dos assuntos a deliberar,
passando-se em seguida à discussão de cada
item da pauta. 4.1 - Parecer do CBH-PCJ ao
Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE, sobre a captação do município de
Jundiaí no Rio Atibaia: O senhor presidente
solicita ao Secretário Executivo um relato dos
fatos que envolveram a matéria em discussão. O
senhor Rui Brasil Assis, relatou que o caso já foi
objeto de um Parecer Técnico da Câmara
Técnica de Outorgas e Licenças CT-OL e uma
Deliberação do CBH-PCJ, em 21/12/94, ocasião
em que foi recomendando ao DAEE uma
autorização provisória para que o Município de
Jundiaí
pudesse
efetuar
sua
captação,
executando, entretanto, as recomendações
feitas no sentido de minimizar os pontos
negativos causados por esta reversão de água.
Após analisar e verificar "in loco" as medidas
tomadas pelo Município de Jundiaí, a CT-OL
emitiu um novo Parecer Técnico considerando
cumpridas as exigências feitas anteriormente e
aprovando nova manifestação ao DAEE, sobre a
autorização em definitivo para a captação de
água de 1.200 l/s. O senhor Luiz Roberto Del
Gelmo, Superintendente do DAE de Jundiaí,
relatou as medidas e providências que foram

tomadas pelo DAE em atendimento às
solicitações Comitê, afirmando inclusive o custo
de tais medidas ao município. Após estes
esclarecimentos, o presidente abre a palavra aos
demais membros do Comitê. Não havendo
nenhuma manifestação, coloca o assunto em
votação, sendo aprovada por unanimidade a
Deliberação CBH-PCJ nº 32/96, que "aprova
recomendações ao DAEE sobre captação de água
no rio Atibaia para abastecimento de Jundiaí".
4.2 - Criação do Grupo Técnico de
Integração e Difusão de Pesquisas e
Tecnologias (GT-ID): O senhor Presidente
solicita ao Secretário Executivo que faça uma
explanação sobre o assunto. O senhor Rui Brasil
Assis explica que após a realização de um
Workshop, pelo CENA, onde o assunto foi
ventilado, foi encaminhado ao CBH-PCJ uma
solicitação para que o Comitê criasse uma
Câmara Técnica que pudesse fazer uma
integração entre aquilo que está sendo
estudado, pesquisado e desenvolvido nas
Universidade e os órgãos técnicos do governo
aplicam essas pesquisas no campo prático. Em
seguida, o professor Carlos Clemente Cerri
acrescenta considerações sobre os objetivos do
Grupo Técnico. O senhor presidente coloca o
assunto
em
discussão,
não
havendo
manifestações contrárias, coloca em votação a
Deliberação CBH-PCJ nº 33/96, que cria o
referido Grupo Técnico, sendo aprovada por
unanimidade. 4.3 - Indicação ao FEHIDRO de
prioridades de Investimentos na área do
CBH-PCJ, com recursos do orçamento de
1995: O senhor Presidente passa a palavra ao
Secretário Executivo, que faz um relato das
reuniões do Grupo Técnico de Planejamento
(GT-PL), mencionando os critérios definidos para
pontuação a ser atribuída às solicitações de
recursos financeiros, para fins de hierarquização
e seleção dos investimentos a serem indicados
ao FEHIDRO. Na sequência, expõe que com
esses critérios o grupo passou a analisar as
solicitações, e com os dados fornecidos pelos
próprios interessados, foram elaboradas diversas
tabelas que contém os dados e as pontuações de
cada solicitação, a colocação de cada uma
quanto à prioridade, e três propostas de
alternativas para a escolha do plenário. Em
seguida o presidente coloca a palavra à
disposição de todos. Manifestaram-se o senhor
João Batista C. Cintra, elogiando o trabalho do
GT-PL e em nome do espirito de coletividade
defende que os critérios para recebimento de
verbas à fundo perdido devem permanecer. O
senhor João Moyses Abujadi, coloca que um
aspecto a ser considerado, a partir de agora, é o
limite de endividamento dos municípios, que no
caso de Valinhos houve a necessidade de abrir
mão do recurso priorizado em 1994. Fizeram
uso da palavra, ainda, o senhor Reginaldo
Toledo Ruiz, colocando a importância do projeto
de Sumaré; a senhora Márcia Calamari, o
senhor José Maria de Araújo Júnior, Prefeito de
Santa Barbara D’Oeste, relatando a solução
encontrada por aquele município para a
resolução do problema do abastecimento do
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município; o senhor Eduardo Paschoallotti, que
propõe a inclusão de um prazo de 45 dias para
que os municípios que tiveram projetos e obras
priorizados pela Deliberação no 15/94, de
21/12/94,
providenciem
os
documentos
necessários e assinem os respectivos contratos
com o FEHIDRO, caso contrário os recursos
seriam repassados para aqueles municípios que
ficaram na suplência; o senhor Peter B.B.
Walker, representante da ASSEMAE, argumenta
que 45 dias seria um prazo muito curto para que
os municípios resolvam suas pendências; o
senhor João Batista C. Cintra, prefeito de
Amparo propõe que o prazo seja de 60 dias,
restando um prazo de 30 dias para que os
órgãos do Estado pudessem fazer as analises
pertinentes. Após essas manifestações o senhor
presidente coloca as propostas em votação:
primeiramente a revogação do Inciso I, do
Artigo 6o, da Deliberação no 31/96, de 12/01/96,
que determina o número máximo de 1 (hum)
pleito por município, órgão ou entidade, sendo
aprovada por unanimidade; em seguida, a
proposta de distribuição das verbas do
FEHIDRO, constante na tabela 3 (alternativa 2)
e consubstanciada na minuta de Deliberação
"C", do material previamente distribuído, é
também aprovada por unanimidade. Finalmente,
a proposta de inclusão na Deliberação, aprovada
anteriormente, de um artigo com a seguinte
redação "Fica estipulado o prazo de 60 (sessenta
) dias, a partir da data desta Deliberação, para
que os tomadores de recursos do FEHIDRO
indicados pela Deliberação no 15 de 21/12/94,
que ainda não assinaram os respectivos
contratos, nas modalidades "sem retorno" ou
"financiamento",
providenciem
de
forma
completa a documentação necessária junto aos
órgãos competentes para habilitarem-se ao
recebimento dos recursos. Parágrafo Único. Fica
recomendado
à
Secretaria
Executiva
do
COFEHIDRO e seus agentes técnicos e
financeiros, que efetuem com a máxima
urgência possível as análises, aprovações e
licenciamentos necessários à assinatura dos
contratos referidos no caput, tendo em vista
viabilizar o recebimento de recursos ainda no
primeiro semestre do corrente ano", também é
aprovada por unanimidade. Essas aprovações
passaram a constituir a Deliberação CBH-PCJ nº
34/96.
6 - Outros Assuntos: O senhor Presidente
coloca a palavra à disposição de todos que
quisessem se manifestar sobre outros assuntos.
O senhor João Moyses Abujadi, Prefeito de
Valinhos
e
Presidente
do
Consórcio
Intermunicipal dos Rios Piracicaba e Capivari,
agradeceu e parabenizou o governo do Estado e
todos os membros do Comitê pela aprovação no
CRH do projeto de lei sobre as Agencias de
Bacias e colocou a sua preocupação em relação
à aprovação para retirada de água da bacia do
Rio Piracicaba, pelo município de Jundiaí; o
senhor João Batista C. Cintra, prefeito de
Amparo, parabenizou a todos e homenageou o
Prefeito Magalhães Teixeira que nos deixou, mas

o seu trabalho e empenho na formação Comitê
permanecem,
argumentando
ainda,
que
devemos pensar sobre o crescimento das
cidades da nossa região e sua industrialização
para que não aumentemos ainda mais os nossos
problemas; o senhor Edivaldo Orsi, Prefeito de
Campinas reiterou as palavras e homenagens
feitas
ao
Prefeito
Magalhães
Teixeira.
Continuando, refere-se à moção que foi
entregue ao senhor presidente sobre a
construção da estrada Campinas/Pedreira,
salientou que nenhum governante, quando se
propõe a realizar um obra, deixa de levar muito
a sério a questão ambiental, no caso específico
desta estrada, as pessoas que estão tratando do
assunto, são pessoas que tem uma preocupação
com a questão ambiental muito forte como é o
caso do Prefeito de Pedreira e do Secretário de
Serviços Urbanos, Ernesto Dimas Bolela, da
cidade de Campinas e, por outro lado, os órgãos
estaduais responsáveis pela análise do projeto
também tem as suas responsabilidades e não
aprovarão um projeto onde as leis sobre
proteção ao meio ambiente estejam sendo
desrespeitada; o senhor André Benassi, prefeito
de Jundiai argumentou que a preocupação do
Prefeito João Moyses Abujadi, de Valinhos, se
justifica, mas que o município de Jundiaí, já deu
inicio ao processo de construção de uma
barragem que vai possibilitar o armazenamento
das águas, na época das chuvas , fazendo com
que se necessite menos água do Rio Atibaia; o
senhor Celso Capato, Prefeito de Holambra,
agradeceu a todos pela inclusão do município de
Holambra na escala de prioridades para as
verbas do FEHIDRO; o senhor José Machado,
Deputado Federal, colocou a sua preocupação
em relação ao crescimento econômico e
populacional das cidades da região e sugeriu que
Comitê de bacia realize um seminário para se
discutir o caráter do desenvolvimento da região,
argumentou também que ao assinar a moção
que trata da estrada Campinas/Pedreira, o fez
no sentido de suscitar o debate; o senhor Pedro
Posciotti, representante da Secretaria de
Recursos Hídricos, Saneamento e Obras e
coordenador da Unidade de Gerenciamento de
Projeto (UGP) das bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí no convênio com o Banco
Mundial, comunicou que está em andamento a
preparação do Programa de Investimentos que
será objeto de financiamento do Banco Mundial
ou outras agências internacionais, a pretensão é
de que, até o final do ano, esteja pronta e
entregue a carta consulta ao COFIEX. Nas
próximas semanas equipes de trabalho, da UGP,
estarão nos municípios, levantando dados na
área de finanças, meio ambiente e resíduos
sólidos, solicitando a colaboração dos senhores
prefeitos no aspecto das finanças municipais
uma vez que, são dados muito importantes que
constarão da carta consulta, principalmente no
aspecto da contrapartida aos financiamentos. O
senhor presidente comunica o recebimento da
moção de repúdio à construção da estrada
Campinas/ Pedreira, solicita que o assunto
conste da ata da reunião e o envio de cópias aos
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prefeitos de Campinas e Pedreira, em seguida
encaminha a moção para análise e manifestação
da Câmara Técnica de Recursos Naturais - CTRN do Comitê. O senhor Osvaldo Kaise,
representante do Sindicato dos Eletricitários,
afirma que a presente moção se fez necessária
uma vez que está havendo certa dificuldade na
obtenção do projeto da referida estrada e ainda
para suscitar o debate sobre a mesma. O senhor
presidente passa a palavra aos senhores
Oscarlino Barcelos Júnior, do COFEHIDRO e
Paulo Afonso Ferreira Bueno, Prefeito de Bom
Jesus dos Perdões para assinatura do contrato e
entrega do cheque. O senhor Oscarlino Barcelos,
agradece a oportunidade e em nome do
Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e
Obras, Dr. Hugo Marques da Rosa entrega o
cheque referente à primeira parcela do repasse
a aquele município e solicita que o presidente do
CBH-PCJ assine o contrato como testemunha. O
senhor Paulo Afonso Ferreira Bueno, agradeceu
a todos e enfatizou que desde a sua posse como
prefeito, fez questão de apoiar, tanto o
Consórcio como o Comitê de Bacias, porque
acredita na luta pela despoluíção das bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

Rui Brasil Assis
Secretário Executivo

7 - Encerramento: O senhor Presidente passa
a palavra ao anfitrião, o Prefeito Municipal de
Pedreira senhor Hamilton Bernardes Júnior, que
parabenizou a direção do CBH-PCJ por mais um
contrato assinado, fruto de um trabalho
conjunto da região, em relação à estrada
Campinas/Pedreira argumentou que se pretende
um processo transparente, com a participação
de todos e no momento certo todos serão
chamados a colaborarem. Por outro lado, um
aspecto que chamou a atenção, nesta reunião,
foi a preocupação com o planejamento regional,
uma vez que, a questão tributária se dá onde é
gerado o emprego, não haveria nenhum
problema em ser uma cidade dormitório se
houvesse os recursos para administrá-la.
Finalizando agradeceu a presença e conclamou a
todos a continuarem unidos na luta pela
melhoria dos nossos rios. O senhor presidente
agradeceu
a
cordialidade
e
maravilhosa
recepção tida em Pedreira e não tendo mais
assuntos a discutir deu por encerrada a reunião
.

Eduardo Lovo Paschoalotti
Vice-Presidente

Antonio Carlos de Mendes
Thame
Presidente

