Avaré–SP, 28 de agosto de 2019
Ref.: CARTA DE AVARÉ
Os participantes do II Encontro Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, em
Avaré-SP, no período de 26 a 28 de agosto de 2019, considerando que a Bacia do Paranapanema
abrange 247 municípios, possuindo um comitê interestadual, três comitês de bacias no Paraná e três
comitês em São Paulo, e atinge uma população, conforme o censo do IBGE (2010), de 4.680.725
habitantes;
Considerando a aprovação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do
Paranapanema (PIRH Paranapanema), no qual estão sendo desenvolvidas várias ações, entre elas:
os estudos de cargas poluidoras das indústrias; a implantação e integração da rede de monitoramento
das águas subterrâneas e definição das áreas de recarga dos aquíferos; estudos de pequenos
reservatórios do Alto Paranapanema; implantação do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) em
Bacias de mananciais de abastecimento público; e os esforços de comunicação do Comitê;
Considerando a recente instalação da Sala de Situação para acompanhamento dos níveis dos
reservatórios do Rio Paranapanema; e
Considerando o esforço para integrar as ações do PIRH aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e reconhecendo a necessidade de tomar medidas urgentes para promover o acesso
a água e ao saneamento, com o apelo para que haja mais empenho para alcançar os ODS.
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ENTENDEM QUE:
Deve ser estimulada a gestão integrada das águas atmosféricas, superficiais e subterrâneas;
É importante aprofundar estudos sobre a poluição difusa proveniente de áreas urbanas e rurais;
É importante estimular a revitalização das Bacias visando a segurança hídrica e energética,
perante as mudanças climáticas;
Deve ser ampliada a implantação de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA);
É importante valorizar os municípios que desenvolvem o Programa VERDEAZUL e o ICMS
Ecológico;
É fundamental que os órgãos gestores estaduais e a União estabeleçam condicionantes de
outorga e licenciamento vinculadas à execução das ações dos Planos de Recursos Hídricos
dos Comitês da Bacia do Rio Paranapanema;
É importante a aplicação de recursos de compensações ambientais para ações dos Planos de
Recursos Hídricos dos Comitês da Bacia do Rio Paranapanema;
Deve ser estimulada a continuidade da participação e esforços dos órgãos públicos
(Municípios, Estados e União), usuários de recursos hídricos e sociedade civil.
Atenciosamente;
Participantes do II Encontro Integrado da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema
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