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PAUTA 

 I - Expediente:  

1. Informes gerais; 

II - Ordem do dia:  

1. Apresentação do trabalho feito pela Emplasa relativo ao Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI). 

2. Apresentação da Revisão do Plano das Bacias Hidrográficas dos rios 

Piracicaba,  

Capivari e Jundiaí. 

 

 

 

Participantes: 

 

EMPLASA  

Maria Ligia Wertheimer 

Marilda Pinheiro 

Fabiana Pereira Coelho 

Maria Claudia Lima 

Waldemar de Lucca Filho 

Agência PCJ 

Eduardo Léo 

Patrícia Barufaldi 

Sergio Razera 

DAEE e SE-PCJ Luiz Roberto Moreti 



AgemCamp 

Ester Viana  

Carmen T. A. Elias 

Viviane Moreira  

Sérgio Machado 

Ellen Seabra 

 

I - Expediente:  

1. Informes gerais; 

 

A Sr.ª Ester Viana, Diretora Executiva da AGEMCAMP agradeceu a presença 

de todos e destacou a importância do alinhamento entre o PDUI e o plano de 

Bacias do PCJ. 

 

1. Apresentação do trabalho feito pela Emplasa relativo ao Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI). 

 

 



















 

 

Relativo as audiências públicas do PDUI, tudo indica que serão realizadas 

em cada um dos municípios, conforme esclarecido pela Sr.ª Maria Ligia, da 

Emplasa. 

A Emplasa elaborou 5 PDUIs, incluindo o pioneiro realizado na Região 

Metropolitana de São Paulo. 

O PDUI não tira o direito do município de determinar a utilização de seu 

território, todavia estabelece diretrizes para proporcionar uma visão regional 

e direcionar um melhor uso. 

2. Apresentação da Revisão do Plano das Bacias Hidrográficas dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

 



 

































 

 



Na apresentação do Sr. Eduardo Léo da Agência PCJ, ficou esclarecido 

que o Plano de Bacias está sendo revisado, ou seja, as metas já estão 

estruturadas. 

A revisão do Plano de Bacias tem como objetivo alinhar as iniciativas com 

vistas a aumentar a capacidade de abastecimento hídrico, bem como atingir 

as metas de qualidade da água. Nesse sentido, uma das maiores dificuldades 

enfrentadas pelo Plano é quanto ao acúmulo de partículas poluentes que 

impendem que as metas de qualidade da água sejam atingidas. A Agência 

de Bacias do PCJ oferece subsídio técnico para as discussões do Comitê de 

Bacias PCJ. 

A maior parcela do abastecimento de água da Região Metropolitana de 

Campinas é a direcionada aos serviços públicos, considerados prioritários.  

Ficou claro da necessidade de cooperação entre os municípios, 

principalmente no que se refere a proteção dos mananciais. Algo 

extremamente relevante para os municípios que estejam localizados fora das 

proximidades áreas de captação.  

Tanto o Plano das Bacias do PCJ como o PDUI-RMC sofrerão revisões 

periódicas.  

Nada mais a tratar o Sr. Sérgio Machado agradeceu a presença de todos 

e deu por encerrada a Reunião Extraordinária da Câmara Temática de PDUI 

PCJ da RMC.  

 

Campinas, 01 de agosto de 2018. 

 

 

Sérgio Machado Ferreira 

Ouvidor – AGEMCAMP 


