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MEMBROS PRESENTES 
 

Entidade Representante 

AFOCAPI José Rodolfo Penatti 

ASSEMAE 
Júlio César do 
Nascimento (S) 

Associação Vale 
Verde 

João Primo Baraldi 
(S) 

CATI 
Tatiana Marsola 
Piovezani (S) 

CETESB 
Ana Carolina F. B. 
Thomaziello (S) 

Coop. dos 
Agricultores 
Familiares Rio Claro 

José Alves Roso (T) 

Cooperativas de 
Holambra 

Fernando Ruiter (T) 
Petrus Weel (S) 

COPLACANA 
José Rodolfo Penatti 
(T) 

DAE Jundiaí 

Maria Carolina HD 
Simões (T) 
Felipe Oliveira Magro 
(S) 

DAE S.B.O. 
Larissa Moreno Prieto 
de Bonfim (T) 

Geobluebr Leandro da Silva (T) 

Instituto de 
Zootecnia  

Valdinei Tadeu 
Paulino (T) 

Odebrecht Ambiental 
Carina Maria Giorgetti 
Betarelli (T) 

P.M. de Atibaia 
Marcos Roberto 
Albertini (S) 

P.M. de Itatiba 
Alcides Gilberto 
Trevine (S) 

P.M. de Jaguariúna 
Rafaela Rossi de C. 
Freitas (T) 

P.M. de Limeira 

Dirceu Brasil Vieira 
(T)  
Luiz Gonzaga da 
Silva(S) 

P.M. de Nova 
Odessa 

André Luiz Xavier de 
Macedo Barreto (T) 

P.M. de Rio Claro 

Davi Betanho 
Romualdo (T) 
Carlos Alberto 
Teixeira de Lucca (S) 

Rotary Club de São 
Pedro 

José Fernando 
Campos Ricardo 

SANASA 
Júlio César do 
Nascimento (S) 

SR de Campinas 
João Primo Baraldi 
(S) 

SR de Indaiatuba 
José Rodolfo Penatti 
(T) 

SR de Itu 
Alexandra Mara 
Vetroni Martins (T) 

SR de Jundiaí 
Luis Fernando Amaral 
Binda (T) 

SR de Limeira Nilton Piccin (T) 

SR de Mogi Mirim Eneas Rodrigues (T) 

SR de Monte Mor Rogério Maluf (T) 

SR de Piracaia 
Leonardo Alves dos 
Anjos (S) 

SR de Piracicaba 
José Rodolfo Penatti 
(S) 

SR de Rio Claro 
João Primo Baraldi 
(T) 

SR. de Salto  
João Primo Baraldi 
(S) 

Terceira Via 
Nelson Luiz Neves 
Barbosa (T) 
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UNICA 
Marcelo Akira 
Mizutani (S) 

UNICAMP 
Ariovaldo José da 
Silva (T) 

CONVIDADOS 

Adriana M M Pires 
Embrapa Meio 
Ambiente 

Fabio Ap. Ferreira DAE SBO 

Maria Eugenia 
Martins 

Agencia PCJ 

Leonardo Baumgratz Agencia PCJ 

 
Pauta: A convocação da reunião e a pauta 
prévia foram enviadas aos membros por meio 
de mensagem eletrônica no dia 05 de agosto 
de 2015. Abertura da 98º Reunião 
Ordinária: O coordenador da CT-Rural, Sr. 
João Baraldi abriu a reunião, agradeceu a 
presença de todos e abriu a  palavra para 
representante da Prefeitura Municipal de 
Jaguariúna, Rafaela Rossi de C. Freitas, 
Diretora do Departamento Meio Ambiente, 
que deu boas vindas a todos. Informando que 
a cidade de Jaguariúna está prestes a tratar 
100% do esgoto. Ainda em relação ao projeto 
Pagamento por Serviços Ambientais – PSA  -  
informou que tem vários proprietários 
cadastrados e que nos próximos meses 
acredita que será assinado os contratos. O 
Coordenador agradeceu a hospitalidade e 
acolhimento para realização da reunião da 
CT-RURAL. Em seguida o Coordenador levou 
a conhecimento dos presentes que o 
secretário da câmara técnica Dr. Denis havia 
justificado sua ausência e que a suplente dele 
faria o papel de apanhar a assinatura dos 
presentes na lista de presença o que foi feito.  
Após o Coordenador convidou-a para 
secretariar a presente reunião sendo aceito, a 
qual foi então nomeada secretária “ad hoc”.  
O Coordenador foi informado pela secretária 
que já tinha “quórum” suficiente para as 
aprovações que se fariam necessárias 

inseridas na pauta. Assim, o Coordenador 
informou que a ata foi previamente enviada 
para apreciação e perguntou se alguém tinha 
alguma alteração para propor. Não houve 
manifestação e a ata 97 foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida foi tratado os 
informes gerais: Sobre Sistema Cantareira o 
Coordenador participou da Plenária dos 
Comitês na 13ª reunião extraordinária dos 
Comitês PCJ realizada na cidade de 
Bragança Paulista, no dia 12/08/2015, em que 
foi aprovada a manifestação dos Comitês, 
cujo documento foi elaborado e consolidado 
com a presença do Coordenador nas reuniões 
realizadas pelo comitês PCJ  intercâmaras 
nos dias 22 e 23/07/2015 na Sanasa 
Campinas, SP. Informou que o prazo de 
validade da outorga foi proposto por 10 anos 
com revisão obrigatória em 5 cinco anos, 
vazão proposta para bacia PCJ 10m3/s 
(média anual), e que as recomendações de 
todas as câmaras foram atendidas inclusive a 
CT-RURAL. Informou ainda que referida 
manifestação se encontra disponível no site 
dos Comitês PCJ. Informou ainda que a Dra. 
Isabella (Grupo de Trabalho - PSA),  justificou 
sua ausência porém, comunicou a 
Coordenação que em relação 
acompanhamento do relatório da TNC em seu 
ponto de vista está tudo em ordem, e sabe 
que a empresa vem trabalhando para corrigir 
alguns imprevistos e aguarda reunião com o 
grupo para escrever lições aprendidas e que o 
relatório deve ser aprovado. Com relação ao 
GT-PSA. estavam presentes os 
representantes da Agencia de Bacias / 
Eugênia e Leonardo que também 
acompanham a política a ser aplicada para o 
PSA cuja coordenadora do grupo é a Dra. 
Isabella/Eugênia. Conforme contato 
telefônico,  o grupo se reunirá no dia 
24/08/2015 para fechamento da política PSA. 
No dia 31/08/2015 será enviado a todos os 
participantes das CT’s Rural e Recursos 
Naturais, para leitura e avaliação, e após,  
com a aprovação dos presentes, foi 
cancelada a reunião da CT-Rural para o dia 
11 de setembro próximo, na Prefeitura 
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Municipal de Limeira, para atender a proposta 
da Agencia de Bacias para realização da 
Reunião em Conjunto das CT’s RURAL e 
RECURSOS NATURAIS, que será realizada 
no dia 10/09/2015 nas instalações do Instituto 
de Zootecnia (IZ) de Nova Odessa, SP para 
discussão e em seguida aprovação da Política 
PSA, com tempo hábil para apresentação na 
reunião da CT-PL prevista para o dia 
24/09/2015  e posterior Reunião da Plenária 
prevista para o dia 23/10/2105. O 
Coordenador submeteu a apreciação e todos 
aceitaram as alterações das datas das 
reuniões. Ainda como informações foi pedido 
palavra pelo Membro Representante da 
Prefeitura Municipal de Limeira, Prof.  Dr. 
Dirceu, o qual relatou problemas que vem 
ocorrendo com plantas invasores nas áreas 
agrícolas e não consegue no âmbito dos 
órgãos públicos autorização para exterminar 
ou controlar.  Assim propôs para a CT 
estabelecer diálogo para se encontrar um 
caminho junto a os Comitês PCJ/Órgãos 
Públicos, já que se trata de área rural, com 
relação a Cipó e leucena. Ainda, pede a 
desburocratização para regularização as 
represas (reservação de água) dos produtores 
rurais (corroborando com os anseios da carta 
de Charqueada). Com a palavra o 
Coordenador informou que em relação a  
desburocratização para legalização da 
represas estamos aguardando o 
pronunciamento das demais CT’s cujo 
encaminhamento foi dada pela CT-PL. 
Informou que aguarda as contribuições para 
posterior envio e possível aprovação pela 
plenária dos Comitês e será enviado aos 
órgão públicos a fim de acatarem ou não a 
proposta. Com relação as plantas daninhas o 
Coordenador após ouvir as colocações dos 
presentes propôs, se possível na próxima 
reunião da CT-Rural que será em conjunto 
com a CT-RN como tem tudo a ver com as 
duas câmaras que atuam na área rural, um 
espaço para apresentação de palestras com 
Professores renomados nesses assuntos para 
buscar soluções. Logo após o Coordenador 
passou para o item apreciação do relatório da 

TNC visando o pagamento no âmbito do 
Projeto Produtor de Água cuja apresentação 
foi efetuada pelo Engº Henrique da TNC. 
Foram efetuados pelos presentes alguns 
questionamento na ordem de informações 
complementares sendo respondido pelo 
mesmo a contento. Após o Coordenador 
colocou em votação o pagamento a 9ª parcela 
no valor de R$28.595,50 e da 10ª parcela no 
valor de R$28.595,60 a qual foi aprovada por 
unanimidade dos presentes. O Coordenador 
passou então a palavra para Engª Dra. 
Adriana para apresentação da palestra sobre 
o tema: USO DE RESÍDUOS NA 
AGRICULTURA, destacando que o Brasil 
importa adubo pagando altas cifras, quando o 
nosso lixo se reciclado e bem trabalhado com 
tecnologias avançadas teríamos a produção 
adubo produzido pelo próprio país, evitando-
se referida divisa sair para enriquecer outros 
países. Exemplificou como o ramo 
sucroalcooleiro vem administrando esses 
recursos que antes eram desperdiçados. Foi 
aberta a palavra para perguntas e várias 
indagações foram importantes, afiançado por 
todos ser este o caminho que se deve seguir, 
principalmente, no sentido de economizar. 
Também informou que é necessário também 
desmitificar que o resíduo na agricultura, tem 
que ser bem trabalhado (transformar em bom 
produto), fertilizando o solo sem contaminá-lo. 
Nada mais foi tratado e a reunião foi 
encerrada às 11:55 pelo Coordenador João 
Baraldi. Eu Tatiana Marsola Piovezani 
secretária “ad hoc” digitei a presente ata que 
será submetida a todos para apreciação e 
posterior aprovação na próxima reunião. 

 
Jaguariúna, 14 de agosto de 2015. 

 
João Primo Baraldi  

Coordenador da CT-Rural 

 
Nilton Piccin 

Coordenador-adjunto da CT-Rural 

 
Denis Herisson da Silva 
Secretário da CT-Rural 


