
ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO - CMDRA

Realizada em 06/08/2021, às 14:30 pelo endereço virtual https://meet.google.com/ntp-
wsbx-mqm

Presentes  os  membros  do  conselho:  Ana  Maria  Heuminsk  de  Ávila
(CEPAGRI/UNICAMP),  Claudinei  Barbosa  (CEASA  Campinas),  Cristina  Criscuolo
(EMBRAPA), Daniella Farias Scarassatti (SMDEST/PMC), Francisco de Andrade Nogueira
Neto (SRC), Gisele Vilela (EMBRAPA), José Benedito Napoleone Silveira (SMDEST/PMC),
Luis  Fernando  Amaral  Binda  (SRC),  Marco  Túlio  Ospina  Patino  (FEAGRI/UNICAMP),
Ricardo de Oliveira Munhoz (CEASA Campinas).  Como convidada(o)s: Adriana Flosi,
Fabio Coca, Marina Barbosa, Mauro Myiashiro, Sergio de Britto Pereira Figueira, 

Dando início a reunião, o presidente do Conselho,  Francisco de Andrade Nogueira
Neto,  agradeceu a participação de todos e colocou em votação a Ata da reunião
anterior,  realizada  em  11/06/21,  previamente  encaminhada,  sendo  a  mesma
aprovada por todos. O presidente falou sobre a importância do tema da reunião, que
versaria  sobre   a  crise  hídrica  e  o  papel  da  Agência  PCJ,  esclarecendo  que  o
palestrante convidado,  Sr.  Sergio  Razera,  não  pode estar  presente  em função de
problemas de saúde, e que o mesmo seria substituído pela Sra. Marina Barbosa, do
corpo técnico da Agência PCJ. O presidente Francisco agradeceu a participação da
Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico,  Adriana  Flosi,  e  falou  da  própria
experiência como produtor rural para destacar a importância do tema da reunião,
uma vez que a disponibilidade água é fator primordial para a  atividade agrícola. A
Sra. Marina Barbosa passou a relatar as ações da Agência PCJ, consubstanciadas no
Plano de Bacias PCJ,  que abrange o período de 2020 a 2035. Ela explicou que o
trabalho  da agência  era  caracterizado  por  ações  pontuais  até  2015,  mas  a  crise
hídrica  do  período  levou  os  Comitês  a  aprovarem  a  política  de  mananciais,
representando  uma  inovação  na  atuação.  O  objetivo  principal  é  a  proteção  de
mananciais e se concentra nas principais microbacias, com ações que se destinam a
reforçar a infraestrutura construída e a infraestrutura verde ou natural. O novo plano
prevê a construção do Reservatório de Pedreira, no Rio Jaguari (2025), Reservatório
de Piraí, no ribeirão Piraí (afluente do Jundiaí) – (2025), Reservatório de Duas Pontes,
no Rio Camanducaia (2030), e Sistema Adutor Regional (SAR) tramos Leste e Oeste
(2035).  Segundo  a  representante  do  PCJ,  os  procedimentos  operacionais  são  um
refinamento  do  plano  de  bacias  e  compreendem  programas  estruturantes  e
estratégicos, sempre com foco nas microbacias de interesse para o abastecimento.
público.  Como exemplo de ações estruturantes,  ela  mencionou a recuperação de
áreas de interesse (Programa I), e os pagamentos por serviços ambientais (Programa
II), sendo que a escolha de áreas é balizada com a publicação de editais. Já as ações
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estratégicas prescindem de editais e estão voltadas para recuperação e conservação
de Áreas  sujeitas  à  restrição  de  uso  com vistas  à  proteção  de  recursos  hídricos
(Programa III) e a Proteção da Mata Atlântica e Cerrado (Programa IV). Dentro do
PLANO DAS BACIAS PCJ 2020-2035 a prioridade é a Conservação e uso do solo e da
água  no  meio  rural  e  restauração  florestal.  A  priorização  é  feita  por  área  de
contribuição  (ACs)  e  também dentro  de  cada um dos  80  municípios  da  área  de
atuação do PCJ. É utilizada uma escala com 5 gradações, que classifica tanto as áreas
de  contribuição,  quanto  as  diversas  regiões  dentro  de  um  mesmo  município,
posicionando-as  como  de  muito  baixa  até  muito  alta  prioridade  para  receber
intervenções.  Só  as  áreas  classificadas  com de  prioridade  muito  alta  e  alta  são
elegíveis para participarem dos editais do Plano de Bacias, o mesmo valendo para as
microbacias que sofrerão intervenções, as quais deverão estar localizadas dentro as
áreas prioritárias. A sra. Marina afirmou que outra atribuição da Agência PCJ é a de
ajudar  os  municípios  a  se  estruturarem,  visando a  adequabilidade ambiental.  Ela
apresentou diagnóstico do saneamento rural na área de atuação do PCJ detalhando
os percentuais de atendimento a itens como abastecimento de água, esgotamento
sanitário, destinação de resíduos sólidos e drenagem. Listou também dez municípios
que encontram-se em situação de criticidade muito alta,  a saber: Holambra, Artur
Nogueira, Louveira, Itupeva, Engenheiro Coelho, Atibaia, Pinhalzinho, Jarinu, Socorro e
Valinhos.  O  atendimento  aos  municípios  se  dá  mediante  empresas  contratadas,
chamadas Unidades Gestoras de Programa - UGP, que fazem o diagnóstico ambiental
das  propriedades  rurais  escolhidas/indicadas  pela  prefeitura,  analisando  37  itens
relacionados ao conceito de sustentabilidade e elaborando os PIPs (Projetos Integrais
de Propriedades). Na elaboração destes, os dados do CAR podem ser utilizados, com
posterior validação em campo pelas UGPs. As prefeituras são instadas a acompanhar
e os proprietários podem utilizar o diagnóstico para efeito do PRA. Fazendo balanço
das ações levadas a efeito nos últimos anos, a Sra. Marina informou que, entre 2017
e  2020,  foram  investidos  R$  13  milhões,  abrangendo  diagnósticos  ambientais,
execução, restauração, PSA e sistemas de informação. Para o período de 2021 a 2025
serão mais R$ 15 milhões investidos, sendo R$ 9 milhões em PSA. Os projetos de PSA
em andamento, relativos aos editais de 2018 e 2019 envolvem 5 municípios de 5
diferentes  microbacias,  com  investimento  total  de  R$  1,4  milhões  e  com  60
propriedades atendidas. Já os diagnósticos ambientais, via PIPs, somam total de R$
2,2  milhões  desde  2017,  com  projetos  ainda  em  execução  e  abrangendo  382
propriedades em 9 diferentes microbacias. Sobre o programa Banco de Áreas do PCJ,
foram contemplados  4  municípios,  em 4 microbacias,  desde 2019,  com as  áreas
beneficiadas somando 511 hectares, sendo 288 relacionados aos PIPs desenvolvidos,
e 223 oriundos de passivos ambientais gerais. Segundo a Sra. Marina, hoje existe
maior  demanda  de  resgate  de  passivos  ambientais  do  que  áreas  para  oferecer.
Encerrando,  ela  explicou  que  os  aportes  de  recursos  são  divididos  entre  várias
instituições,  como  secretarias  estaduais,  agências  como  a  Agência  Nacional  de
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Águas, ou fundações como a SOS Mata Atlântica e Banco do Brasil.  Ao retomar a
palavra, o presidente Francisco questionou sobre como proceder ao diagnóstico de
sua propriedade, sendo informado da possibilidade de encaminhar o estudo via CATI/
Secretaria da Agricultura, ou por iniciativa da própria prefeitura. Respondendo a outro
questionamento,  a  sra.  Marina  informou  que,  nos  casos  das  propriedades
diagnosticadas  via  PIPs,  cujos  números  foram  apresentados  anteriormente,  a
indicação  das  propriedades  também  ocorre  por  iniciativa  das  prefeituras.  Na
sequência, o presidente Francisco agradeceu a participação da palestrante Marina
Barbosa,  a  qual  também  recebeu  os  cumprimentos  da  Secretária  de
Desenvolvimento,  Adriana  Flosi.  E,  nada  mais  havendo  a  tratar,  o  presidente  do
Conselho  deu  por  encerrada  a  reunião  e  eu,  José  Benedito  Napoleone  Silveira,
elaborei a presente ATA.

Campinas, 06 de agosto de 2021.
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