ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Aos 05 de maio de 1999, no Instituto de Zootecnia de Nova
Odessa, realizou-se a 7ª Reunião Extraordinária do CBHPCJ, registrando-se a participação de aproximadamente 100
pessoas entre representantes dos Municípios, Sociedade
Civil e Estado; conforme lista de presença anexa, e do
público registrada em livro próprio. Após a recepção foi
composta a mesa dirigente dos trabalhos com os Senhores
Cláudio Antônio de Mauro, Presidente do CBH-PCJ e
Prefeito de Rio Claro; Eduardo Lovo Paschoalotti, VicePresidente do CBH-PCJ e representante do CIESP/Limeira;
José Mário Moraes, Prefeito de Nova Odessa; Humberto
de Campos, Prefeito de Piracicaba e Presidente do
Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e
Capivari; João Carlos Vitte, Prefeito de Santa Gertudes e
Representante do 4º Grupo no Conselho Estadual de
Recursos Hídricos; Vereador Dimas Antônio Starnini,
Presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa; Dr.
Gilberto Bufara, Diretor Geral do Instituto de Zootecnia; e
o Eng.º Luiz Roberto Moretti, Diretor da Bacia do Médio
Tietê do DAEE e Secretário Executivo do CBH-PCJ. 1.
Abertura: Iniciando a reunião o Prefeito de Nova Odessa,
anfitrião, agradece a presença de todos e ao Diretor do
Instituto de Zootecnia que cedeu a casa para a reunião.
Com a palavra o Sr. Gilberto Bufara, saúda a todos e
agradece a oportunidade de estar recepcionando esta
reunião. O Secretário Executivo registra a presença dos
Prefeitos; dos representantes da Sociedade Civil; do
Estado, e demais personalidades, informando a existência
de quorum e passa a palavra ao Presidente do CBH-PCJ,
que agradece a presença de todos, ao Prefeito de Nova
Odessa e ao Diretor do Instituto de Zootecnia por ceder o
recinto para a realização da reunião. Passa a palavra ao
Eng.º Moretti, para a leitura e aprovação da Ata da reunião
anterior. 2. Leitura e Aprovação da Ata da 11ª Reunião
Ordinária: O Eng.º Moretti, solicita a dispensa da leitura
da Minuta da Ata da 11ª Reunião Ordinária do CBH-PCJ,
considerando sua distribuição prévia, que é aprovado. É
solicitada retificação na lista de presença, no que tange a
Sociedade Civil do 4.º mandato, o Sr. Breno Montanari
Ramos, representando o Grupo Eco de Bragança Paulista,
como titular e Carlos Alberto Aquino, representando Flora
Cantareira, como suplente. Não ocorrendo mais
manifestações sobre a redação da mesma, esta é aprovada
por unanimidade. 3. Comunicações: O Eng.º Moretti
comunica duas justificativas de ausência para esta reunião:
do representante da CESP e da Secretaria de Esportes e
Turismo. Comunica, também, a participação do CBH-PCJ
na Audiência Pública do EIA/RIMA da Barragem de Santa
Maria da Serra, realizada em Piracicaba. Informa que a

CESP, por solicitação da Secretaria do Meio Ambiente,
encaminhou, ao Comitê, ofício solicitando análise do
Relatório de Impacto Ambiental. Posteriormente será
encaminhado às Câmaras Técnicas relacionadas com o
assunto para que se organizem e desenvolvam um trabalho
de apreciação e posterior manifestação, encaminhando ao
Plenário para deliberar sobre o assunto. O Vice-Presidente,
Eduardo L. Paschoalotti, comunica que representou o
CBH-PCJ, numa reunião em Brasília, a convite da
Secretaria de Planejamento, sobre Cidades Sustentáveis,
no dia 06 de abril, onde foram apresentadas sugestões para
serem incluídas no documento final para melhorar o
desenvolvimento com relação ao meio ambiente. Comunica
também, que a empresa CPP- Companhia Paulista de
Polipropileno, procurou o Comitê e mostrou a preocupação
com a instalação do Pólo Petroquímico de Paulínia e a sua
relação com os recursos hídricos, sendo que o material
apresentado se encontra na sede da Secretaria Executiva. O
Presidente do CBH-PCJ, comunica a sua participação,
juntamente com técnico do DAEE, Sebastião Bosquilia, em
seminário, em Campos do Jordão, promovida pelo Comitê
da Bacia do Rio Paraíba do Sul e Mantiqueira, com
comitiva de empresários alemães interessados na área de
recursos hídricos, especialmente tratamento de esgotos e
resíduos sólidos, mas têm interesses, também, de investir
em outras áreas. O Eng. Rui Brasil Assis, complementa que
numa reunião posterior à essa, com os empresários
alemães, o Prefeito de Caçapava mostrou interesse num
projeto especifico de lixo; ofereceu e foi aceito o município
de Caçapava para um projeto piloto em conjunto com São
José do Campos. O Presidente, Cláudio de Mauro comenta
o 43.º Encontro de Paulista de Municípios, que aconteceu,
também, em Campos do Jordão, na semana passada, onde
houve a palestra do Secretário de Recursos Hídricos;
também fez uma palestra representando o CEPAM, o Dr.
Casadei, onde relatou a experiência piloto na bacia do
Mogi, de se trabalhar no sentido de uniformizar a
legislação referente à recursos hídricos e meio ambiente
para os municípios da bacia. O Dr. Casadei foi convidado
para se reunir com a diretoria do CBH-PCJ, no dia 18 de
maio de 1999, em Rio Claro, para expor e detalhar melhor
o projeto voltado para a região do CBH-PCJ. Com a
palavra o Prefeito Humberto de Campos, comunica que o
Consórcio encaminhou a todos os Deputados Estaduais,
uma cópia da Moção apoiando a aprovação do Projeto de
Lei original da Cobrança pelo uso das Águas, derrubando
as 102 emendas; e dois substitutivos; e foi encaminhado,
também, à maioria dos Prefeitos da região, uma proposta de
um PL do Prefeito Zico, de Capivari, a respeito do salário

desemprego, em que ele propõe uma contrapartida de
serviços às Prefeituras. O Prefeito Humberto propõe a
união do Comitê e do Consórcio, unindo objetivos, através
de reuniões das Diretorias e menciona também o interesse
da Prefeitura de Piracicaba em participar de algumas
câmaras e grupos técnicos do CBH-PCJ. 4. Assuntos a
deliberar:
4.1 – Delegação ao Presidente, VicePresidente e Secretário Executivo de funções para ações
relativas à cobrança pelo uso das águas: O Sr. Secretário
Executivo, expõe que a diretoria do CBH-PCJ tem sido
chamada a se manifestar constantemente sobre o Projeto de
Lei 20/98, sobre a Cobrança pelo uso da Água. Essa
deliberação visa viabilizar a rápida aprovação do PL
020/98, contemplando as diretrizes e os conceitos sobre
“cobrança pelo uso das águas” já aprovados e discutidos
pelo Plenário do CBH-PCJ. Para tal, propõe a delegação ao
Presidente, Vice Presidente e
Secretário Executivo,
atribuições conforme a minuta apresentada. O Presidente
do CBH-PCJ, diz que esteve presente na reunião da
Diretoria do Consórcio, onde definiu-se realizar uma
reunião da qual participe o Presidente do Comitê, do
Consórcio e o Secretário de Recursos Hídricos, para que
seja esclarecida a posição da Secretaria de Recursos
Hídricos a respeito do PL 20/98 e deverá ser promovida
uma discussão dentro da Bacia quanto à Gestão dos
Recursos Hídricos, para posicionamento sobre o assunto.
Com a palavra o Sr. Francisco Lahóz, do Consórcio, diz
que qualquer projeto que vá para votação na Assembléia
passa por um acordo de liderança, existindo prioridades,
então para que isto vá para a pauta deverá haver um esforço
muito grande do nosso e demais Comitês, só que em cima
do PL original sem alterações. O Presidente do CBH-PCJ,
sem mais manifestações, encaminha o assunto para votação
na forma proposta. É aprovada pela maioria, tendo apenas
01 voto contrário, ficando aprovada a de Deliberação CBHPCJ nº 70/99 na forma apresentada. 4.2 . alteração do
tomador para receber recursos do FEHIDRO para
execução das obras da Estação de Tratamento de
Esgotos de Valinhos: O Eng.º Moretti esclarece que se
essa minuta for aprovada será de número 71/99 e não
72/99, devido a inversão da pauta da reunião. Esclarece que
o CBH-PCJ deliberou verba do FEHIDRO, à Prefeitura
Municipal de Valinhos, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
Reais), sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais) na
modalidade “com retorno” (Deliberação CBH-PCJ nº
49/97, de 19/09/97), e R$ 500.000,00 (quinhentos mil
Reais) na modalidade “sem retorno” (Deliberação CBHPCJ nº 59/98, de 21/08/98), com contrapartida de
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais);
esclarece também que Prefeitura Municipal de Valinhos,
através de Ofício GP/DE/P-0132/99, de 30/04/99, solicitou,
ao CBH-PCJ, a mudança do tomador dos recursos do
FEHIDRO destinados às obras da ETE-Capuava, da

Prefeitura Municipal de Valinhos para o Departamento de
Águas e Esgotos de Valinhos, justificando que “as obras a
serem realizadas estão diretamente vinculadas aos serviços
prestados por aquela autarquia” e as demais condições já
aprovadas seriam mantidas. O Eng. Rui Brasil Assis, se
manifesta favorável a essa deliberação e solicita
manifestação da Prefeitura de Valinhos sobre as
dificuldades que estão impedindo à assinatura do contrato.
O Sr. Luiz Mayr, da Prefeitura de Valinhos, esclarece que o
valor da obra foi alterado, que estão buscando outros tipos
de financiamento para executar as obras e unindo forças
com o Departamento de Água e Esgoto ao qual caberá
administrar a obra. O Sr. Presidente do CBH-PCJ, sem
mais manifestações, encaminha o assunto para votação na
forma proposta e a Deliberação CBH-PCJ n.º 71/99 é
aprovada por unanimidade. 4.3. discussão e proposição
para alteração da composição das Câmaras e Grupos
Técnicos – CT-OL, CT-RN, GT-PL, GT-ID, CT-SA,
CT-AG: O Eng.º Moretti explica as Deliberações de no 10
e no 11, de 15/04/94; n.º 26, de 15/11/95; n.º 33, de
21/03/96; n.º 56 e n.º 60, de 21/08/98, que instituíram,
respectivamente, a Câmara Técnica de Outorgas e Licenças
(CT-OL), Câmara Técnica de Conservação e Proteção dos
Recursos Naturais (CT-RN);
Grupo Técnico de
Planejamento (GT-PL); Grupo Técnico de Integração e
Difusão de Pesquisas e Tecnologia (GT-ID); Câmara
Técnica de Saneamento (CT-SA); e Comissão Tripartite
para instituição da Fundação Agência das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CTAG); e que dentre os membros que compunham as
respectivas Câmaras, constam entidades que não foram
eleitas para o mandato 99/2000. Expõe que nas páginas 09
à 14 estão gráficos representando a participação de cada
entidade em reuniões de câmaras e grupos técnicos,
devendo auxiliar na escolha da nova composição. Deverá
ser estabelecido um prazo para apresentação do novo
representante. O Sr. Sérgio Amaral, do Instituto Phenix,
solicita que não se restrinja a participação de outras
entidades da sociedade civil que desenvolvam pesquisa no
GT-ID. O Plenário aceitou essa alteração na redação da
composição do GT-ID. Após reunião setorial de cada um
dos segmentos que compõem o Plenário foram
apresentadas as seguintes entidades: A Câmara Técnica
de Outorgas e Licenças (CT-OL) passa a ser constituída
por 5 representantes de cada segmento: I – Órgãos e
Entidades Estaduais: a) Secretaria do Meio Ambiente; b)
Secretaria da Saúde; c) DAEE; d) CETESB; e e) SABESP;
II - Entidades da Sociedade Civil: a) PreservAÇÃO; b)
ASSEMAE; c) Sindicato Rural de Indaiatuba; d) ABES –
Subseção Campinas; e e) Associação de Engenharia,
Arquitetura, Agronomia e Geologia de Rio Claro. III Municípios: a) Americana; b) Campinas; c) Jundiaí; d)
Nova Odessa; e e) Salto. A Câmara Técnica de

Conservação e Proteção de Recursos Naturais (CT-RN)
passa a ser constituída por 5 representantes de cada
segmento: I - Órgãos e Entidades Estaduais: a) Secretaria
do Meio Ambiente; b) Secretaria da Agricultura e
Abastecimento; c) CODASP; d) DAEE; e e) Fundação
Florestal; II - Entidades da Sociedade Civil: a) Associação
Limeirense de Educação; b) PreservAÇÃO; c) ASPAPA;
d) Sindicato Rural de Bragança Paulista; e e) Associação
dos Engenheiros de Jundiaí; III - Municípios: a) Campo
Limpo Paulista; b) Indaiatuba; c) Limeira; d) Piracicaba; e
e) São Pedro. O Grupo Técnico de Planejamento (GTPL) passa a ser constituído por 7 representantes de cada
segmento: I – Órgãos e Entidades Estaduais: a) Secretaria
de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras; b) Secretaria
do Meio Ambiente; c) Secretaria da Agricultura e
Abastecimento; d) DAEE; e) CETESB; f) Fundação
Florestal; e g) SABESP. II - Entidades da Sociedade Civil:
a) CIESP - Limeira; b) ASSEMAE; c) Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari;
d) ABES – Subseção Campinas; e) Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Limeira - AEAL; f) Fórum de
Entidades Civis que exercem atividades nas Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí; e g) SORIDEMA. III –
Municípios: a) Americana; b) Campo Limpo Paulista; c)
Holambra; d) Hortolândia; e) Limeira; f) Piracicaba; e g)
Saltinho. O Grupo Técnico de Integração e Difusão de
Pesquisas e Tecnologia (GT-ID) passa a ser assim
constituído: I - representantes indicados pelas seguintes
Entidades da Sociedade Civil: a) CENA/USP; b)
UNICAMP; c) UNIMEP. d) FUMEP; e) Associação
Limeirense de Educação – ALIE.; f) UNESP-Rio Claro; g)
Instituto Phenix; e h) Associação Amigos do Camanducaia.
II - representantes dos seguintes Órgãos e Entidades com
atividades nas áreas de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico do Governo Estadual: a)
DAEE/CTH;
b) CETESB; c) IAC; e d) IPT. A Câmara Técnica de
Saneamento (CT-SA) passa a ser constituída por 4
representantes de cada segmento: I – Órgãos e Entidades
Estaduais: a) Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento
e Obras.; b) Secretaria da Saúde; c) SABESP; e d)
CETESB. II - Entidades da Sociedade Civil: a) Titular:
ABES – Subseção Campinas; Suplente: ASPAPA; b)
Titular: AEAL; Suplente: CIESP Americana; c)
ASSEMAE; e d) SORIDEMA; III Municípios: a) Titular:
Holambra; Suplente: Campinas; b) Titular: Piracicaba;
Suplente: Vinhedo; c) Titular: Salto; Suplente: Jundiaí; e d)
Titular: Santa Bárbara D´Oeste; Suplente: Nova Odessa. A
Comissão Tripartite para instituição da Fundação
Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí (CT-AG) passa a ser constituída por 3
representantes de cada segmento: I - Órgãos e Entidades
Estaduais: a) Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento
e Obras; b) Secretaria do Meio Ambiente; e c) Titular:

DAEE; Suplente: Secretaria da Agricultura e
Abastecimento; II - Entidades da Sociedade Civil: a)
Titular: Grupo Eco; Suplente: SORIDEMA; b) CIESP
Limeira; Suplente: Sindicato Rural de Campinas; c) Titular:
ASSEMAE.; Suplente: Consórcio Intermunicipal das
Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari. III - Municípios:
a) Titular: Holambra; Suplente: Rio das Pedras; b) Titular:
Saltinho; Suplente: Piracicaba; e c) Titular: Valinhos;
Suplente: Campinas. Por indicação da reunião setorial do
segmento da sociedade civil perderão a condição de
membros da Câmara ou Grupo Técnico, as entidades cujos
representantes faltarem em duas reuniões consecutivas, sem
justificativa por escrito e antecipada, assumindo as vagas
os suplentes indicados; a saber: a) I – CT-RN: Associação
de Recuperação Florestal – Flora Cantareira.; II – GT-PL:
1º - CIESP-Americana; 2º - Sindicato Rural de Campinas e
3º - CIESP Rio Claro; III – CT-AG: ASPAPA. Por
indicação da reunião setorial do segmento dos municípios,
participarão, também, da CT-OL, CT-RN, CT-SA e GTPL, como convidados permanentes para todas atividades,
sem direito a voto, um representante do Presidente do
Comitê, e um representante de cada um dos Prefeitos com
assento nos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e de
Saneamento. O presidente do CBH-PCJ, sem mais
manifestações do Plenário coloca em votação as indicações
acima e a Deliberação 72/99 é aprovada por unanimidade
com a redação proposta. 5. OUTROS ASSUNTOS: O
Eng. Moretti comunica que a página na Internet do CBHPCJ está a disposição das entidades que queiram colocar
um link. O Presidente do CBH-PCJ propõe ao Plenário que
a análise do RIMA de Santa Maria da Serra seja
encaminhado ao GT-PL e à CT-RN para uma proposta em
conjunto e posterior encaminhamento ao Plenário. Este
assunto deverá ser coordenado pela Secretaria Executiva.
Abre para as manifestações referentes a outros assuntos não
constantes da pauta: A Sra. Alba, do Grupo Eco, fez a
leitura da proposta assinada pelo Instituto Phenix, Grupo
Eco de Bragança Paulista, Fórum das Entidades do CBHPCJ, PreservAÇÃO, Associação Flora Cantareira,
Sociedade Rioclarense de Defesa do Meio Ambiente,
ASPAPA, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de
Limeira, Associação dos Engenheiros de Jundiaí,
Associação de Preservação de Paulínia, Associação
Amigos do Camanducaia e Fundação Municipal de Ensino
de Piracicaba, em 04/05/99, com o seguinte conteúdo:
“Dadas as diferentes implicações que o polo Petroquímico
de Paulínia pode provocar em toda região, tanto em relação
aos recursos hídricos quanto aos aspectos ambientais. É
proposto que o Comitê realize reunião ou seminário,
convidando os empreendedores, universidades, e órgãos de
pesquisa para um amplo debate e esclarecimentos sobre o
projeto”. O Presidente do CBH-PCJ esclarece que o Comitê
pode se colocar como uma instância obrigatória para tratar

desse assunto e na oportunidade será realizado um
seminário. O eng. Rui Brasil Assis, informa que encontrase na Internet a agenda do Sr. Secretário de Recursos
Hídricos para que os Comitês agendem suas reuniões para a
possível participação do Sr. Secretário e se possível até
Luiz Roberto Moretti
Secretário Executivo

para assinatura de contratos do FEHIDRO nestes eventos.
Sem mais, o Presidente do CBH-PCJ, Sr. Cláudio Antônio
de Mauro, agradece a presença de todos e encerra a
reunião.

Eduardo Lovo Paschoalotti
Vice Presidente

Cláudio Antonio de Mauro
Presidente

