CBH-PCJ

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI

ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos 25 de março de 1997, no auditório do SESI, em Piracicaba, sito à Av. Luiz Ralph Benatti, 600,
realizou-se a 8a Reunião Ordinária do CBH-PCJ, registrando-se a participação de cerca de duzentos e cinqüenta
pessoas, entre representantes dos Municípios, da Sociedade Civil e do Estado; conforme lista de presença anexa, e do
público registrado em livro próprio. Após a recepção aos presentes, foi composta a mesa dirigente dos trabalhos com os
senhores Eduardo Lovo Paschoalotti, Presidente em Exercício, e representante do CIESP-Limeira; o Prof. Jairo
Capasso, Diretor do SESI-Piracicaba; o Sr. Humberto de Campos, Prefeito de Piracicaba; o Sr. Antonio de Pádua
Perosa, Secretário Adjunto de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, representando o Secretário Hugo Marques da
Rosa; o Sr. Egídio Mauro Filho, Presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba; o Sr. Antônio Carlos de Mendes
Thame, ex-presidente do CBH-PCJ; o Sr. Vitório Antoniazzi, Prefeito de Valinhos Presidente do Consórcio
Intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba e Capivari; o Sr. Jorge Yatim, Superintendente do DAE Jundiaí,
representando o senhor Prefeito de Jundiaí; e o Sr. Rui Brasil Assis, Diretor da Bacia do Médio Tietê do DAEE e
Secretário Executivo do Comitê.
(1a parte ) - 1. Abertura: Dando início à reunião, o senhor Eduardo Lovo Paschoalotti, Presidente em
exercício do CBH-PCJ, agradece a presença de todos, informa a existência de quorum e dá por aberta a reunião. Em
seguida, o Diretor do SESI, Prof. Jairo Capasso, dá boas vindas a todos os presentes. Cita que normalmente o SESI
cede o espaço para reuniões, congressos e que este encontro é um das mais importantes realizados em suas
dependências. Na sequência o Sr. Antonio de Pádua Perosa, Secretário Adjunto de Secretaria Estadual de Recursos
Hídricos, Saneamento e Obras, faz uso da palavra, cita a importância do Comitê do CBH-PCJ pelo seu pioneirismo,
inovação e estabelecimento de determinados princípios em gestão de recursos hídricos. Tece comentários sobre o papel
do Estado na implantação e desenvolvimento da política de recursos hídricos, enfatizando que não cabe mais a ele a
primazia deste trabalho, mas que o mesmo deve ser realizado junto com os municípios e sobretudo junto com a
Sociedade Civil organizada, porisso o Comitê é um órgão tripartite. Relata que a importância dos Comitês também está
relacionada ao fato de que para a implantação do sistema de gestão dos recursos hídricos, está prevista a cobrança pelo
uso das águas, aspecto fundamental nesta gestão. Comenta que entre os resultados a serem alcançados estão o controle
de erosão, o abastecimento de água, o tratamento de esgotos, o controle da poluição dos rios; e que para tanto é preciso
uma certa direção para o sistema, ou seja, que os recursos arrecadados na área dos Comitês de Bacias não passarão para
o Tesouro do Estado, mas sejam de uso exclusivo dos Comitês. Evidentemente este gerenciamento está ligado à
implantação da Agência de Bacias, órgão executivo do Comitê que será responsável pela aplicação do plano de
investimentos aprovado pelo Plenário do Comitê. Finalizando, assinala a importância da manutenção da independência
dos três segmentos na indicação dos dirigentes do Comitê. Nesse sentido coloca que o Estado não interferirá na
indicação do Presidente ou do Vice-Presidente, que entende caber exclusivamente aos Senhores Prefeitos e à Sociedade
Civil, respectivamente; mas que há o interesse também na livre indicação, pelo Estado, da função que lhe couber na
direção do Comitê. Em continuidade, o Sr. Humberto de Campos, Prefeito de Piracicaba, cita que sente-se lisonjeado
em ser anfitrião de reunião tão importante; agradece a presença de todos; deseja que os trabalhos desenvolvam-se da
maneira mais profícua possível; e convida a todos para um almoço logo após a reunião. Externa seus agradecimentos ao
Prof. Jairo Capasso, pelo fato de ceder as instalações do SESI-Piracicaba e aos demais presentes. Dando
prosseguimento, o Presidente do CBH-PCJ, informa que na primeira parte da Reunião, têm direito a voto, no segmento
da Sociedade Civil, os representantes eleitos para o mandato 95/96, uma vez que a eleição para o mandato 97/98 dar-seá na 2a Parte da Reunião. Acrescenta também que na 1a Parte, no segmento dos Municípios, têm direito à voz todos os
senhores Prefeitos ou representantes formalmente indicados. Havendo necessidade de votação, votam os 16 Prefeitos
ou representantes dos municípios eleitos para os mandatos anteriores; e no segmento do Estado, os 16 representantes
são aqueles formalmente indicados já para o mandato 97/98.
2. Leitura e aprovação da Ata da 7a Reunião Ordinária: O senhor Eduardo Paschoalotti, Presidente em
exercício do CBH-PCJ, passa a palavra ao senhor Rui Brasil Assis, Secretário Executivo, que após as explicações de
praxe, solicita a dispensa da leitura da Ata da 7a Reunião Ordinária, considerando sua distribuição prévia. Não havendo
considerações sobre a redação da mesma, passa-se à votação, sendo aprovada por unanimidade.
3. Comunicações:
3.1 Da Presidência: O Presidente em exercício do CBH-PCJ, Sr. Eduardo Paschoalotti, comunica: a) o recebimento de
correspondência do Consórcio Intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba e Capivari, solicitando que seja levado a
efeito uma avaliação dos trabalhos do CBH-PCJ, de seus grupos técnicos e de seus estatutos; sobre o que esclarece que
como qualquer alteração estatutária depende de prévia distribuição da redação proposta e por não se tratar de questão
de caráter urgente, o assunto será encaminhado à próxima direção do Comitê; b) O Senhor Presidente da República, em
08 de janeiro de 1997, sancionou, com diversos vetos, a Lei no 9.433, que estabelece a Política Nacional de Recursos
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Hídricos. Esclarece que a regulamentação dessa lei, com tratativas já iniciadas, será sem dúvida, assunto a constar da
agenda do setor de recursos hídricos de todo o país nos próximos meses. Em face da importância do assunto, o Comitê
está distribuindo aos representantes titulares do Estado e Sociedade Civil, cópias do último exemplar da Revista “Bio”,
gentilmente cedidas pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária - ABES, que edita essa publicação; c) Foi
distribuída aos membros do Comitê uma “Síntese” dos estudos do “Plano Integrado de aproveitamento dos recursos
hídricos das bacias do Alto Tietê, Baixada Santista e Piracicaba/Capivari/Jundiaí. Como a síntese, embora ilustrativa,
não contém todas informações julgadas mais importantes, o Comitê providenciou a elaboração de um Relatório Resumo
destes estudos, que também serão distribuídos ao final da Reunião, cujo conteúdo certamente ajudará o planejamento
dos municípios na questão dos sistemas de água e esgoto.
3.2 Da Secretaria Executiva: O Secretário Executivo do CBH-PCJ, Sr. Rui Brasil Assis, comunica: a) O recebimento
de comunicações e justificativas de ausência do Deputado Federal Aroldo Cedraz; da Deputada Estadual Maria do
Carmo Piunti; do Secretário de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Senhor Emerson Kapaz; b)
Recebimento de convite do Consema - Conselho Estadual de Meio Ambiente, para Audiência Pública, a realizar-se em
Piracicaba, em 26/03/97, às 19:00 horas, no Salão da Câmara Municipal de Piracicaba, para discutir o Relatório
Ambiental Preliminar - RAP do Empreendimento Hídrico de Santa Maria da Serra, de responsabilidade da CESP.
Acrescenta que o Comitê já emitiu Parecer sobre o assunto, no decorrer de 1996; c) Recebimento de cópia de Moção,
da Deputada Maria do Carmo Piunti, no sentido de apelar ao Congresso Nacional que rejeite os vetos do Senhor
Presidente da República a 13 artigos do Projeto de Lei que institui o Sistema Nacional de Recursos Hídricos; d)
Realização de reunião, na semana p.p., com os Secretários Executivos de todos os Comitês de Bacia, onde foram
informados que o montante de recursos que o FEHIDRO colocará a disposição dos Comitês neste ano corresponderá a
cerca de R$ 25 milhões de reais. Os critérios para distribuição desta verba serão discutidos na próxima reunião do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
4. Eventuais alterações estatutárias:
O Presidente em exercício do CBH-PCJ, Sr. Eduardo Lovo Paschoalotti, esclarece que este item foi previsto apenas
para eventuais manifestações no decorrer das reuniões prévias. Como tais manifestações não ocorreram, torna
desnecessário discuti-lo no momento, propondo a retirada do item da pauta, o que é aceito por todos.
5. Manifestação do ex-presidente, Antonio Carlos de Mendes Thame: Considerando o volume de
assuntos a tratar, o Sr. Presidente, após consulta ao ex-presidente, propõe a transferência deste item para o final da
reunião, o que é aceito por todos.

6. Encaminhamento sobre o processo de eleição dos dirigentes para o mandato 97/98 : O Presidente em
exercício do CBH-PCJ, encaminha proposta no sentido da manutenção do acordo havido nas eleições anteriores, ou
seja, de que em reuniões plenária setoriais, os senhores Prefeitos indiquem o Presidente do Comitê; as entidades da
Sociedade Civil, indiquem a vice-presidência; e as entidades do Estado indiquem o Secretario Executivo. A proposta é
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência passa a palavra ao Secretário Executivo, que comunica
os locais das reuniões; menciona a forma como estão identificadas as pessoas credenciadas para participarem dessas
reuniões; e indica as pessoas da organização para eventual apoio logístico no decorrer das reuniões. Retomando a
palavra, o Presidente em exercício do CBH-PCJ, informa que as três reuniões dos segmentos deverão discutir e decidir
setorialmente sobre os assuntos constantes da pauta para a 2a parte da Reunião; solicita o retorno de todos no máximo
em 40 minutos, para discussão e decisão sobre os itens previstos na 3a parte da Reunião. Finalizando, solicita que cada
segmento indique um representante para posterior comunicação das decisões ao Plenário.
(2a parte) Reuniões Setoriais:
6.1 - Municípios: Com a presença de 39 dos 57 municípios membros do Comitê, sendo 24 prefeitos e
outros 15 representantes formalmente indicados; reuniram-se para decidir sobre os seguintes itens: a) Indicação de um
prefeito para representar o Quarto Grupo (Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí) junto ao Conselho
Estadual de Recursos Hídricos por um período de dois anos: Tomando a palavra, o Sr. Vitório Antoniazzi, Prefeito
de Valinhos, relata discussões anteriores no sentido da indicação do Sr. Humberto de Campos, Prefeito de Piracicaba.
Na sequência, o Sr. Humberto de Campos, relata o interesse em concorrer à indicação. Em continuidade, os Prefeitos e
representantes elegeram por unanimidade, o Sr. Humberto de Campos para ser o Prefeito representante da região de
atuação do Comitê junto ao CRH. Também, por unanimidade, foi eleito para assumir, na eventual vacância do titular, o
Prefeito de Piracaia, Sr. Eurides Badari. As cédulas para formalizar a eleição foram devidamente preenchidas, somente
pelos Prefeitos presentes, para encaminhamento ao CRH; b) Indicação de um prefeito para exercer a função de
Presidente do CBH-PCJ: tomando a palavra, o Sr. Vitório Antoniazzi, Prefeito de Valinhos, faz breve histórico das
discussões em torno do assunto, colocando inclusive o surgimento de mais de uma candidatura, mas que, após
entendimentos, resultaram na convergência para a indicação do Prefeito de Limeira, Sr. Pedro Teodoro Kühl. Não
havendo outras candidaturas, o Sr. Prefeito de Limeira, registra sua disposição de exercer a Presidência do Comitê,
trabalhando sempre levando em conta os interesses e participação de todos os 57 municípios que compõem o colegiado.
Não havendo outras manifestações, por unanimidade, é indicado o Sr. Pedro Teodoro Kühl; c) Eleição de 16
2

municípios com direito a voto no Plenário: Iniciando a discussão, o Sr. Vitório Antoniazzi, Prefeito de Valinhos,
relata discussões anteriores e propõe uma lista de 16 municípios. Após discussões sobre o assunto, com intervenções de
prefeitos e representantes, foram eleitos os seguintes municípios para o Plenário do Comitê: 1) Americana; 2) Bragança
Paulista; 3) Campinas; 4) Hortolândia; 5) Indaiatuba; 6) Jundiaí; 7) Limeira; 8) Monte Mor; 9) Nova Odessa; 10)
Pedreira; 11) Piracicaba; 12) Santa Bárbara D’Oeste; 13) Santa Gertrudes; 14) São Pedro; 15) Sumaré; e 16) Vinhedo;
6.2 - Sociedade Civil: As reuniões, com as presenças registradas em listas próprias, ocorreram primeiramente de forma
setorial, onde foram referendadas as indicações ocorridas em reunião preparatória realizada em Sumaré, em 11 março
p.p., ou promovidas rediscussões, resultando nas seguintes indicações de entidades para o Plenário do Comitê,
conforme cada um dos setores: a) Usuários das águas, representados por entidades associativas: 1) Titular - Centro das
Indústrias do Estado de São de Paulo - CIESP - Delegacia Regional de Limeira; Suplente- Centro das Indústrias do
Estado de São de Paulo - CIESP - Delegacia Regional de Piracicaba; 2) Titular - Centro das Indústrias do Estado de
São de Paulo - CIESP - Delegacia Regional de Americana; Suplente - Centro das Indústrias do Estado de São de Paulo
- CIESP - Delegacia Regional de Rio Claro; 3) Titular - Centro das Indústrias do Estado de São de Paulo - CIESP Delegacia Regional de Jundiaí; Suplente - Centro das Indústrias do Estado de São de Paulo - CIESP - Delegacia
Regional de Santa Bárbara D'Oeste ; 4) Titular - Sindicato Rural de Limeira; Suplente - Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de Hortolândia - ACIAH; 5) Titular - Sindicado Rural de Jundiaí; Suplente - Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré; 6) Titular - Sindicato Rural de Indaiatuba; Suplente - Sindicato Rural
de Campinas; 7) Titular e Suplente - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Águas e Esgotos - Região São
Paulo - Centro - ASSEMAE; 8) Titular - Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari; Suplente
- Associação Nacional dos Serviços Municipais de Águas e Esgotos - Região São Paulo - Centro - ASSEMAE; b)
Universidades, instituições de ensino superior, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico: 1) Titular - Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP; Suplente - Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCC; 2) Titular Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP-Rio Claro, através do Instituto de Biociências;
Suplente - Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, através da Escola de Engenharia de Piracicaba; c) Sindicatos
dos Trabalhadores, Associações Técnicas não Governamentais e Comunitárias; e entidades Ambientalistas: 1)
Titular - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Limeira (AEAL); Suplente - Associação dos Engenheiros de
Jundiaí; 2) Titular - Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba; Suplente - Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria de Energia Elétrica de Campinas (ELETRICITÁRIOS); d) Ambientalistas : 1) Titular - Museu Particular
de Jundiaí "Francisco De Matheo"; Suplente - Associação Ecológica Chico Mendes de Indaiatuba (AECHIN); 2)
Titular - Fórum Permanente das Entidades Civis que exercem atividades ambientais nas Bacias Piracicaba, Capivari e
Jundiaí; Suplente - Associação de Preservação do Meio Ambiente de Limeira (PreservAÇÃO); 3) Titular - Sociedade
Cultural, Científica e Ecológica Trilha Verde; Suplente - Grupo de Meio Ambiente - GRUMA; 4) Titular - Sociedade
Rioclarense de Defesa do Meio Ambiente - SORIDEMA; Suplente - Associação de Agricultura Natural de Campinas e
Região (ANC). Concluídas as reuniões dos quatro setores do segmento da Sociedade Civil, passou-se à reunião
Plenária, com a presença dos representantes das 16 entidades titulares indicadas, para indicação de um representante
para exercer a função de Vice-Presidente do CBH-PCJ. Apresentaram-se como candidatos os representantes do Museu
Particular de Jundiaí "Francisco De Matheo" e do CIESP-Americana. Após discussões votação, foi eleito o
representante do CIESP-Americana, Eduardo Lovo Paschoalotti. 6.3 - Estado: Com a presença de 14 das 16 entidades
componentes do segmento, os representantes reuniram-se para discutir e indicar o Secretário Executivo. Após o relato
da reunião preparatória havida em 18 de março p.p., ocasião em que foram colocadas as candidaturas do DAEE
(Diretoria da Bacia do Médio Tietê) e da CETESB (Gerência Regional), o assunto foi retomado. Manifestando-se o
senhor representante da CETESB, informa a retirada da candidatura daquela entidade. Na sequência, é indicada a
recondução do representante do DAEE, Sr. Rui Brasil Assis, para a função de Secretário Executivo e discutidos
assuntos do interesse do segmento para os trabalhos futuros.
(3a parte) Reunião Plenária:
1. Posse dos novos representantes: Após o encerramento das Reuniões Setoriais e recomposição da mesa, o
Presidente em exercício do CBH-PCJ, solicita ao coordenador da reunião do segmento dos Municípios, o Sr. Vitorio
Antoniazzi, Prefeito Municipal de Valinhos, que informe os 16 municípios eleitos com direito a voto no Plenário, o
representante dos Prefeitos indicado para o CRH e para a Presidência do CBH-PCJ, o que é feito em conformidade com
o descrito no relato da respectiva reunião setorial. Continuando, solicita ao coordenador das reuniões do segmento da
Sociedade Civil, o Sr. Wilson A. Bonança, representando o Sindicato Rural de Jundiaí, que menciona entidades eleitas,
conforme registrado no item referente à respectiva reunião setorial. Por último, solicita ao Sr. Rui Brasil Assis, que
informe a indicação feita pelo segmento Estado, o que também é feito como nos demais setores. Uma vez nominados os
48 representantes e suplentes, considera-os empossados para um mandato de dois anos, a iniciar-se em 25/03/97. Na
sequência, é informado pela mesa, que enquanto não forem formalmente indicados os representantes das entidades da
sociedade civil, os contatos e correspondências serão feitos com aqueles indicados para a presente reunião.
2. Eleição do Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo: O Presidente em Exercício, submete ao
Plenário os nomes e respectivas funções já mencionados, sendo eleitos por aclamação, respectivamente para as funções
de Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo, o Prefeito de Limeira, Sr. Pedro Teodoro Kühl; Sr. Eduardo
Lovo Paschoalotti, representando o CIESP de Americana e Sr. Rui Brasil Assis, representante do DAEE.
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3. Manifestação do ex-presidente, Antonio Carlos de Mendes Thame: Tomando a palavra o Sr. Mendes
Thame, agradece o apoio recebido à frente do Comitê; discorre sobre os principais trabalhos efetuados pelo Comitê,
desde sua instalação em novembro de 1993; relata as condições ambientais atuais e as estratégias que entende como
necessárias para atuação; e enfatiza a importância do CBH-PCJ e sua atuação no gerenciamento dos recursos hídricos.
Por último, parabeniza os novos dirigentes e integrantes do CBH-PCJ para o mandato 97/98, e deseja sucesso nos
trabalhos.
4. Encerramento :
O Presidente em exercício do CBH-PCJ passa a Presidência dos trabalhos ao Presidente eleito, Sr. Pedro T.
Kühl, Prefeito Municipal de Limeira; este fazendo uso da palavra, agradece aos presentes e diz tratar-se de pessoa de
diálogo, coloca-se a disposição de todos e ressalta a importância de trabalhos como a educação ambiental. Na
sequência, passa a palavra ao Sr. Humberto de Campos, Prefeito Municipal de Piracicaba, que agradece sua indicação
como representante da região no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e finalizando, agradece as presenças e a
oportunidade de sediar a reunião. Em seguida o Secretário Executivo informa que por motivos operacionais, os
Relatório Resumo dos Estudos do HIDROPLAN, que seria entregue aos representantes, será posteriormente remetido
pelo Correio. Na sequência, nada mais havendo a tratar o Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a
reunião, sendo a presente ata lavrada pelo Secretário Executivo, e após a respectiva aprovação, assinada pelo
Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo.

Aprovada por ocasião da 4a Reunião Extraordinária, ocorrida em 28/04/97, na Associação
Comercial e Industrial de Limeira - ACIL.
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