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(T)- TITULAR (S)-SUPLENTE (P) - PROCURAÇÃO 

 
Pauta: A pauta e a convocação da reunião 
foram enviadas aos presentes por meio de 
mensagem eletrônica no dia 6 de junho de 
2018. 2. Abertura da 2° Reunião Conjunta 
CT Rural e CT RN e 127ª Reunião Ordinária: 
A abertura da reunião foi realizada pelos 
Coordenadores João Primo Baraldi (CT-Rural) 
e João Demarchi (CT-RN), que agradeceram  
a presença de todos. João Baraldi informou 
que os proprietários rurais tem sido 
prejudicados devido à ação da ARTESP que 
tem fechado as vias de acesso das 
propriedades devido ao ato de desvio dos 

caminhões para evitar os pedágios. João 
Baraldi disse que fez um pedido sozinho para 
rever a situação junto à SAA e CNA. Com 
relação a  reunião  para  avaliação dos projetos 
relacionados  à  Política  de  Mananciais,  João 
ainda informou que no dia anterior, 
infelizmente, nenhum dos 11 projetos foi 
aprovado ainda e sugeriu que João Demarchi 
ajude a melhorar o trabalho, tendo em vista 
que os municípios não tem CONDEMA ou 
quando monta a UGP não monta direito. João 
falou que está chegando a quarta revolução 
industrial que é a robótica e que robô não vai 
produzir    alimento,    e    que    devemos   nos 
preocupar com isso. Disse ainda que no forum 
mundial da água estavam presentes grandes 
empresas e que não fazem o rastreamento de 
quanto gasta a produção de uma lata de 
cerveja, só dos produtos agropecuários. 
Concluindo, João Baraldi disse que os comitês 
PCJ devem valorizar o pequeno  produtor 
como se fosse o "fundo da casa" dos comitês 
de bacias. Com a palavra Denis Silva 
secretário informou que encaminhou a minuta 
da ata da reunião 126 para todos os membros 

Gilda Carneiro Ferreira (T) UNESP/IGCE Membros presentes CT Rural 

Entidade Representante 

AFOCAPI Ricardo Dias Pacheco (S) 

ASSEMAE 
Gladis Meiry Matteo (T) 
Amanda Alves de Lima (S) 

Associação Vale 
Verde 

João Primo Baraldi (S) 

CATI Denis Herisson da Silva (S) 

CETESB 
Ana Carolina Fonseca 
Borges (S) 

Cooperativas de 
Holambra 

Fernando Ruiter  (T) 
Petrus Bartholomeus Weel 
(S) 

COPLACANA Ricardo Dias Pacheco (S) 

Geoblue Leandro da Silva (T) 

DAEE 
Sebastiao Vainer Bosquilia 
(T) 

P.M. de Itatiba Ricardo Pires Staningher (T) 

P.M. de Limeira Meire Menezes Bassan (S) 

P.M. de Rio Claro Miguel Madalena Milinski (T) 

P.M. de 
Jaguariuna 

Aline Granghelli Catão (S) 

P.M. de Jarinu José Lelio de Moura (T) 

SAA Denis Herisson da Silva (S) 

SANASA 
Gladis Meiry Matteo (T) 
Amanda Alves de Lima (S) 

SR de Campinas 
Luis Fernando Amaral Binda 
(T) 

SR de Indaiatuba Wilson Tomaseto (S) 

SR de Jundiai 
Luis Fernando Amaral Binda 
(T) 

SR de Monte Mor 
Luis Fernando Amaral Binda 
(T) 

SR de Piracicaba Ricardo Dias Pacheco (T) 

SR de Rio Claro João Primo Baraldi (T) 

SR de Salto João Primo Baraldi (S) 
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e não foi retornada nenhuma alteração. João 
Baraldi colocou em votação e não houve 
alteração, sendo a ata da 126ª reunião 
aprovada por unanimidade. A seguir solicitou 
ao membro Sr. Ricardo Dias Pacheco que 
apresentasse o Sr. Rodrigo Cristofoletti que o 
substituirá na representação da AFOCAPI na 
CT Rural. O Sr. Ricardo Dias Pacheco 
informou que ficará impossibilitado em 
representar a AFOCAPI devido a sua 
promoção dentro da entidade. A seguir Dr. 
João Baraldi concedeu a palavra ao Dr. João 
Demarchi para conduzir a pauta da reunião 
conjunta. Demarchi agradeceu a presença de 
todos e adiantou a situação da Política de 
Mananciais: o GT Áreas Protegidas (da CT 
RN) está mais envolvido especificamente nos 
programas 3 e 4 da Política de Mananciais, 
mas que pretende contar com a participação 
da CT Rural. informou que o Sr. Rodrigo da 
Profill/Rhama faria a apresentação  do 
Relatório Preliminar (P1), da Etapa 3: Caderno 
de Conservação e Uso no Meio Rural e 

Recuperação Florestal, referente à Revisão e 
Atualização do Plano das Bacias PCJ 2010 a 
2020. Rodrigo iniciou a palestra, agradeceu as 
duas câmaras e informou que houve um 
esforço em tornar o relatório mais objetivo, 
sendo disponibilizado para todos os membros 
da Câmara. Rodrigo destacou que o relatório 
trata     os   7    condicionadores: Plano de 
contingência para o setor rural (Conflitos 
disponibilidade x demanda e Áreas críticas); 
Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) 
(Casos de sucesso na bacia); Áreas de 
proteção de mananciais de interesse regional 
(Situação atual das cinco ARPM, Legislação 
específica); Conservação e recuperação de 
nascentes, matas ciliares e áreas de recarga ( 
PDR Florestal; Projetos existentes); CAR 
(Avaliação de propriedades cadastradas; 
Análise da situação com relação aos demais 

temas); Saneamento rural (Identificação de 
áreas) e Zoneamento hidroagrícola ( 
Conceitos, justificativa Informações 
disponíveis). Uma das dúvidas que Rodrigo 
comentou seria determinar qual o recorte mais 
conveniente para fazer as análises. Assim, 
para um estudo detalhado  supramunicipal 
será considerado as 225 zonas hidrográficas 
das bacias PCJ. Porém abriu-se a discussão 
com os membros da importância de se 
trabalhar com as áreas de contribuição, João 
Demarchi citou a subbacia de abastecimento 
do município de Jundiaí que envolve 3 (AC’s), 
que daria um peso maior para importância de 
uma recomposição florestal. Eduardo Leo 
defendeu que se deve considerar a relação de 
diversas AC’s com àquelas que estão 
envolvidas diretamente com o ponto de 
captação. Posteriormente ao tratar o assunto 
de PSA, Rodrigo disse que o arranjo 
institucional dentro do município é importante 
tanto quanto o envolvimento do proprietário no 
projeto e informou que cada município tem  

sua característica que pode facilitar  ou 
dificultar a implantação do PSA, citando a 
cana-de-açucar como exemplo. Após a 
apreciação do relatório, a palavra foi  
concedida ao Dr. Luiz Sertório (Fundação 
Florestal) que convidou todos os membros a 
participarem da audiência pública sobre 
“Criação da Área de Proteção Ambiental 
Barreiro Rico e da Área  de  Proteção 
Ambiental Tanquã - Rio Piracicaba”, que 
abrangem os municípios de Anhembi, 
Botucatu, Dois Córregos, Piracicaba, Santa 
Maria da Serra e São Pedro, que se realizará 
no dia 28 de agosto de 2018, às 17 horas, no 
Anfiteatro da Prefeitura Municipal de 
Piracicaba. Ao final da apresentação, os 
Coordenadores, agradeceram a presença de 
todos e deu por encerrada a reunião às 12:30 
e eu, Denis Herisson da Silva, digitei a 
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presente ata que será encaminhada a todos 
para apreciação e aprovação na reunião 
seguinte. 

 
Campinas, 27 de julho de 2018 

 
 

João Primo Baraldi 
Coordenador da CT-RURAL 

 
 

Nilton Piccin 
Coordenador adjunto da CT-RURAL 

 
 

Denis Herisson da Silva 

Secretário CT-RURAL 


