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 Relação dos Membros dos Plenários - Presentes 

Entidade Nome 

AAMHOR Miguel Madalena Milinski 

ABCON Ana Paula Fernandes Abrahão 

ABES-SP Luís Eduardo Gregolin Grisotto 

AEAAS Paulo Takeyama 

AEJ Jaime Ramiro 

AFOCAPI Ricardo Dias Pacheco 

ASSEMAE 

Hugo Marcos Piffer Leme 

Marco Antônio dos Santos 

Paulo Roberto S. Tinel 

Associação dos Atrativos do 

Salto 
p/ Paulo Henrique Pereira 

CETESB Maria da Penha de O. Alencar 

CIESP – DR Americana p/ Alexandre Luis A. Vilella 

CIESP – DR Campinas Jorge Antonio Mercanti 

CIESP – DR Indaiatuba Roberto Mario Polga 

CIESP - DR Jundiaí Roberto Mario Polga 

CIESP- DR Limeira Jonas Vitti 

CIESP- DR Piracicaba p/ Alexandre Luis A. Vilella 

CODEN Ricardo Ongaro 

Consórcio PCJ Francisco Carlos Castro Lahóz 

Consórcio Piraí Francisco Antônio Moschini 

FIEMG p/ Paulo Henrique Pereira 

FIESP Alexandre Luis Almeida Vilella 

Fórum das Américas Rodrigo Hajjar Francisco 

Fundação Florestal Luiz Sertório Teixeira 

IEF Raquel Junqueira Costa 

IGAM p/ Albert A. Andrade de Oliveira 

INEVAT Francisco Antônio Moschini 

IPSA Waldemar Bóbbo 

Min. Integração Nacional p/ Max V. Rodrigues Barbosa 

P.M. de Amparo Laura Petri Geraldino 

P.M. de Artur Nogueira João Aparecido Santa Rosa  

P.M. de Analândia Leandro Eduardo Santarpio 

P.M. de Bom Jesus dos 

Perdões 
Melissa Ferreira Soares 

P.M. de Bragança Paulista p/ Fábio José Machado 

P.M. de Cabreúva p/ Rosimeire Rabelo S. Timporim 

P.M de Campo Limpo 

Paulista  
Fernanda Desordi Lobo 

P.M de Campinas Rogério Menezes  

P.M. de Capivari 
Rodrigo Abdala Proença 

José Luiz Cabral 

P.M. de Cordeirópolis Osmar da Silva Júnior 

P.M. de Corumbataí Lucilene de Aquino Siqueira 

P.M de Cosmópolis  Celso Evangelista Martins 

P.M de Dois Córregos  Jefferson César Padrin Filho 

P.M. de Extrema Paulo Henrique Pereira 

P.M de Holambra 
Fernando Fiori de Godoy 

Petrus Bartholomeus Well 

P.M. de Itapeva p/ Gabriel Augusto Campos 

P.M. de Itatiba p/ Wagner Dias de Carvalho 

PM de Itirapina Alípio Marques Junior 

P.M. de Itu Vincent Robert Roland Menu 

P.M. de Itupeva Alexandre Mustafa 

P.M. de Jarinu Harry Nicolau Kowalscki 

P.M. de Jundiaí Maria das Graças Martini 

P.M. de Louveira p/ Roberto Silveira Junior 

P.M. de Mairiporã p/ Ana Luiza Varella de Almeida 

P.M de Monte Mor p/ João Primo Baraldi 

P.M. de Nazaré Paulista José Ricardo Ramos 

P.M. de Nova Odessa 
Benjamim Bill Vieira de Souza 

Ricardo Ongaro 

P.M. de Pedreira 
Fábio Vinicius Polidoro 

José Moretti Neto 

P.M. de Piracicaba Barjas Negri 

P.M de Piracaia Ana Lucia Watanabe 

P.M. de Rafard Carlos Roberto Bueno 

P.M. de Rio Claro Francesco Rotolo 

P.M. de Rio das Pedras 
Antônio Carlos Defavari 

Daniel Gonçalves 

P.M de Saltinho 
Carlos Alberto Lisi  

Hélio Franzol Bernardino 

P.M. de Sapucaí-Mirim p/ Paulo Henrique Pereira 

P.M. de São Pedro 
Hélio Donizete Zanatta 

Thiago Silvério da Silva 

P.M de Valinhos 
Laís Helena A. dos Santos Aloise 

Pedro Inácio Medeiros 

P.M. de Vinhedo p/ Rosangela Grigolleto 

Rotary Internacional D- 

4590 
Luiz Antônio C. e Silva Brasi 

SAA Sérgio Rocha Lima Diehl 

SABESP 

Hélio Rubens G. Figueiredo 

Maurício Polezi 

Osvaldo de Oliveira Vieira 

Secretaria da Educação  Fábio Augusto Nogreiros 

Secretaria da Saúde Luiz Alberto Buschinelli Carneiro 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social 
Maria Aparecida Ribeiro Germek 

SINMEC p/ Paulo Henrique Pereira 

SMA Sandra Jules Gomes da Silva 

SR Campinas p/ João Primo Baraldi 

SR Indaiatuba p/ João Primo Baraldi 

SR Limeira Nilton Piccin 

SR Monte Mor p/ João Primo Baraldi 

SR Rio Claro João Primo Baraldi 

SR Salto p/ João Primo Baraldi 

SSRH 
Vinícius Rosa Rodrigues 

Luiz Roberto Moretti 

Suprema Franciscus J. Maria Schoenmaker 

Relação dos Membros dos Plenários 

Com Ausência Justificada 

Entidade Nome 

AEAN Edmo José Stahl Cardoso 

CIESP – DR Bragança 

Paulista  
Michele Consolmagno 

DAEE Sebastião Vainer Bosquilia 

Secretaria de Energia 
Raphael R. Ferreira 

Oscar B. B. Pion 

Secretaria de Logística e 

Transportes 

Marcelo Poci Bandeira 

 Augusto Olavo Leite 

SIAESP Flávia Moretto Paccola 

SRHQ/MMA Roseli dos Santos Souza 

Aos onze dias do mês de agosto de 2017, nas 

dependências do Centro de Convenções Moinho, 

em Holambra/SP, realizou-se a 15ª Reunião 
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Extraordinária dos Comitês PCJ (CBH-PCJ; PCJ 

FEDERAL e CBH-PJ), registrando-se a 5 

participação de 156 pessoas, entre representantes 

dos municípios, da sociedade civil, dos usuários de 

recursos hídricos, dos governos dos estados de São 

Paulo e Minas Gerais e do governo federal, 

conforme “Relação dos Membros dos Plenários 10 

Presentes” apresentada e público em geral, 

registrado em livro próprio. Composição da mesa 

dirigente: Após a recepção aos presentes, a mesa 

dirigente dos trabalhos foi composta conforme 

segue: Barjas Negri (Prefeito Municipal de 15 

Piracicaba, Presidente do CBH-PCJ e do PCJ 

FEDERAL e Presidente do Aglomerado Urbano de 

Piracicaba);   Marco Antonio dos Santos 

(Presidente em exercício do CBH-PCJ e do PCJ 

FEDERAL); Fernando Fiori de Godoy (Prefeito 20 

Municipal de Holambra); Benjamim Bill Vieira de 

Souza (Prefeito Municipal de Nova Odessa e 

Presidente do Consórcio Intermunicipal das Bacias 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí); Vicente 

Andreu Guillo (Diretor-presidente da Agência 25 

Nacional de Águas); Vinícius Rosa Rodrigues 

(Secretário-executivo dos Comitês PCJ); José 

Alexandre Perinotto (Professor-doutor e Diretor do 

Instituto de Geociências e Ciências Exatas da 

Universidade Estadual Paulista); Sergio Razera 30 

(Diretor-Presidente da Agência das Bacias PCJ). 2. 

Abertura: Dando início à reunião, o Cerimonial 

convidou aos componentes da mesa para tomarem 

seus lugares e a todos para ouvirem e cantarem o 

Hino Nacional Brasileiro. 2.1. Saudações iniciais 35 

dos membros da mesa: O Cerimonial 

cumprimentou a todos e agradeceu a cessão do 

espaço. A seguir, passou a palavra ao Diretor-

presidente da Agência das Bacias PCJ, Sr. Sergio 

Razera, que cumprimentou a todos, e enfatizou que 40 

o diferencial dos Comitês PCJ é participação ativa 

dos prefeitos das Bacias PCJ, que dá uma 

qualidade especial para as atividades deste comitê. 

A seguir, passou a palavra ao Professor-doutor e 

Diretor do Instituto de Geociências e Ciências 45 

Exatas da Universidade Estadual Paulista, Sr. José 

Alexandre Perinotto, que deu boas-vindas a todos, 

agradeceu a oportunidade de estar participando da 

presente reunião. Após, o Cerimonial passou a 

palavra para o Diretor-presidente da Agência 50 

Nacional de Água, Vicente Andrew, que saldou a 

todos, discorreu sobre a temática água e suas 

perspectivas para trabalhos curto e longo prazos, 

solicitando apoio das Bacias PCJ, na tramitação da 

PL 315, que altera distribuição da Cfurh, a 55 

Compensação Financeira pela Utilização dos 

Recursos Hídricos, para os municípios e Estados 

que têm hidrelétricas. Após, o Cerimonial passou a 

palavra ao Prefeito de Nova Odessa e, Sr. 

Benjamim Bill Vieira de Souza que cumprimentou 60 

a todos os membros dos Comitês PCJ e informou 

que o município de Nova Odessa está integrado 

com as discussões relacionadas a recursos hídricos 

e atuação junto aos Comitês PCJ, ressaltando a 

importância e necessidade dos municípios das 65 

Bacias PCJ estarem envolvimentos nas questões 

atreladas a recursos hídricos. E que o Consórcio 

PCJ vai trabalhar em prol a segurança hídrica das 

Bacias PCJ. O Cerimonial passou a palavra para o 

Prefeito Municipal de Holambra, Fernando Fiori 70 

de Godoy, que saudou a todos, desejando um 

excelente trabalho e profícuos resultados e 

agradeceu a orientação que os Comitês PCJ e a 

Agência das Bacias PCJ, oferece aos municípios 

das Bacias PCJ na gestão dos recursos hídricos. 75 

Informou sobre as conquistas do município na 

gestão de recursos hídricos e saneamento e da 

implantação do projeto de saneamento rural, sendo 

um dos primeiros municípios do País a implantar 

um centro de tratamento sanitário em área rural. 80 

Convidou a todos a participarem da Expoflora que 

ocorrerá de 24/08/17 a 25/09/17. Posteriormente, o 

cerimonial passou a palavra ao Vice-presidente do 

CBH-PCJ e 2º Vice-presidente do PCJ FEDERAL, 

Sr. Marco Antonio dos Santos, que saudou a todos 85 

e manifestou sua satisfação pelo trabalho realizado 

pelos Comitês PCJ e das conquistas alcançadas por 

este colegiado.  A seguir, passou a palavra ao 

Prefeito Municipal de Piracicaba, Sr. Barjas Negri, 

agradecendo a hospitalidade. O Prefeito Barjas 90 

agradeceu a presença de todos e manifestou a 

satisfação de sediar a reunião dos Comitês PCJ e 

enfatizou da importância das discussões e decisões 

tomadas pelos Comitês PCJ, face aos desafios 

enfrentados pelas Bacias PCJ, na gestão de 95 

recursos hídricos, ressaltando a acuidade da 

participação de todos, relatou sobre os trabalhos 

desenvolvidos. Concluiu desejando uma boa 

reunião a todos. Na sequência, com autorização do 

Presidente dos Comitês PCJ, o Cerimonial passou 100 

a palavra ao Secretário executivo dos Comitês PCJ, 

Sr. Vinícius, deu início aos trabalhos nominando as 

entidades representadas na reunião, confirmando a 

existência de quórum nos três comitês. Dando 

prosseguimento à reunião, passou ao item 3. 105 

Informes: 3.1. da Secretaria Executiva (SE): O 

Sr. Vinícius parabenizou em nome da Diretoria dos 

Comitês PCJ, a Câmara Técnica de Saúde 

Ambiental (CT-SAM) dos Comitês PCJ pela 

realização, no dia 25/05/2017 no município de 110 

Santa Bárbara d’Oeste, da 2ª capacitação em Plano 
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de Segurança da Água, direcionada 

especificamente para os membros das equipes que 

implantarão o plano nos quatro municípios pilotos 

(Santa Bárbara d’Oeste, Santa Gertrudes, 115 

Cordeirópolis e Ipeúna). Ressaltou que a iniciativa 

está sendo realizada em conjunto com os quatro 

municípios citados e é considerada pioneira e 

inovadora no país. O Sr. Vinícius parabenizou em 

nome da Diretoria dos Comitês PCJ, a Câmara 120 

Técnica de Saneamento (CT-SA) dos Comitês 

PCJ, pela realização do I Simpósio da Câmara 

Técnica de Saneamento, com o tema “Avanços de 

Desafios nas Bacias dos Rios PCJ", realizado no 

dia 01/06/2017, no município de Limeira/SP.  O 125 

Sr. Vinícius parabenizou em nome da Diretoria dos 

Comitês PCJ, a Câmara Técnica de Conservação e 

Proteção de Recursos Naturais (CT-RN) e a 

Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água no 

Meio Rural (CT-Rural) dos Comitês PCJ, pela 130 

realização 1ª Reunião Pública Revisão do Plano 

Diretor de Recomposição Florestal Visando 

Conservação de Água no Âmbito das Bacias PCJ, 

realizado no dia 01/08/2017, no município de Nova 

Odessa/SP,   com o objetivo de promover a 135 

atualização do Plano Diretor para Recomposição 

Florestal visando a Conservação de Água nas 

Bacias Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí. Ressaltou que as próximas consultas 

estão agendadas para os dias 29/09/17 e 30/11/17, 140 

convidando a todos para participarem. Maiores 

informações estão disponíveis no site dos Comitês 

PCJ. O Sr. Vinícius parabenizou em nome da 

Diretoria dos Comitês PCJ, a Câmara Técnica de 

Plano de Bacias (CT-PB) dos Comitês PCJ, pela 145 

realização da 1ª Consulta Pública sobre o 

diagnóstico que foi confeccionado para as Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí e servirá de base para a revisão do Plano 

das Bacias PCJ (2010-2020).  Informou que a 150 

consulta faz parte de uma agenda onde se pretende 

promover uma integral revisão do principal 

instrumento de planejamento das Bacias PCJ, o 

Plano de Bacias. Após a fase de diagnóstico, serão 

elaborados estudos sobre cenários de futuro para os 155 

recursos hídricos da região, assim como, sobre as 

ações e investimentos recomendados. E dando 

continuidade à esta Consulta Pública está sendo 

iniciada a etapa de contribuição virtual ao 

Diagnóstico da Revisão do Plano das Bacias PCJ, 160 

onde o Relatório atualizado com o Diagnóstico 

encontra-se disponível para download no site dos 

Comitês PCJ, assim como a apresentação realizada 

durante a consulta presencial. As colaborações 

sobre o tema deverão ser encaminhadas até o dia 165 

16 de agosto de 2017, através de formulário digital, 

também disponível no site dos Comitês PCJ. O Sr. 

Vinícius informou que encontra-se disponível no 

site dos Comitês PCJ, a publicação no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, da Resolução 170 

Conjunta ANA/DAEE-925, de 29-5-2017, que “ 

Dispõe sobre as condições de operação para o 

Sistema Cantareira - SC, delimitado, para os fins 

desta Resolução, como o conjunto dos 

reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha 175 

e Paiva Castro”, conforme o cronograma da 

renovação da outorga do Cantareira,  estabelecidos 

pelos órgãos gestores Agência Nacional de Águas 

(ANA) e o Departamento de Águas e Energia 

Elétrica de São Paulo (DAEE). O Sr. Vinícius 180 

cientificou ao plenário que o governador Geraldo 

Alckmin assinou no dia 07/06/2017 a autorização 

para a construção, pelo Departamento de Águas e 

Energia Elétrica- DAEE, das barragens de Pedreira 

e Duas Pontes. A obra é uma importante garantia 185 

de segurança hídrica para a região das Bacias PCJ 

(rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), defendida 

como alternativa de abastecimento de água pelos 

Comitês PCJ e Agência PCJ. No total, serão 

investidos R$ 782 milhões (setecentos e oitenta e 190 

dois milhões de reais) na construção dos 

reservatórios, com a previsão de que as obras 

tenham início no segundo semestre de 2017. O Sr. 

Vinícius informou que foram publicadas, em 30 de 

maio de 2017, as Portarias do Departamento de 195 

Águas e Energia Elétrica (DAEE) nºs 1.630, 1.631, 

1.632, 1.633, 1.634, 1.635 e 1.636, que entraram 

em vigor a partir de 01 de julho de 2017, e 

revogaram expressamente as Portarias DAEE nº 

717/96, 2.292/06, 2.850/12, 054/10, 2.069/14 e 200 

2.434/14, que dispõem sobre os procedimentos de 

natureza técnica e administrativa para a obtenção 

de manifestação e outorga de direito de uso e de 

interferências em recursos hídricos no Estado de 

São Paulo, e estabelecem novas regras e critérios 205 

inclusive para os casos que dispensam e isentam o 

usuário da necessidade de obter outorga de 

recursos hídricos. . O Sr. Vinícius convidou a 

todos para participar do IV Workshop de Águas 

Subterrâneas: “Compartilhando Experiências”, 210 

realizado pela Câmara Técnica de Águas 

Subterrâneas (CT-AS) dos Comitês PCJ, que será 

realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 

2017, UNESP - Rio Claro, e terá o objetivo de 

aprofundar o debate sobre o uso e a gestão das 215 

águas subterrâneas. As vagas são limitadas e as 

inscrições gratuitas, e poderão ser efetuadas no 

endereço:www.agenciapcj.org.br/aguassubterranea

s". Na oportunidade parabenizou Câmara Técnica 
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de Águas Subterrâneas (CT-AS) dos Comitês PCJ, 220 

pela iniciativa. O Sr. Vinícius informou que foram 

concluídas, em 09/06/2017, as reuniões de posse 

dos membros de dez câmaras técnicas (CTs) e de 

eleição dos coordenadores, coordenadores-adjuntos 

e secretários das mesmas, para a gestão 2017-2019. 225 

Em seguida, o Sr. Vinícius apresentou os nomes 

dos coordenadores eleitos em cada câmara técnica, 

bem como, um quadro síntese da composição das 

representações de cada CT, onde se encontravam 

informações referentes ao número de membros, 230 

entidades envolvidas, entre outras. Em seguida, 

parabenizou os membros eleitos para as câmaras 

técnicas. O Sr. Vinícius informou que o e-mail da 

Secretaria Executiva mudou e pediu a todos que 

anotassem o novo e-mail.  Na sequencia o Sr. 235 

Vinícius convidou ao Professor-doutor e Diretor do 

Instituto de Geociências e Ciências Exatas da 

Universidade Estadual Paulista, Sr. José Alexandre 

Perinotto, para expor sobre a criação do Geoparque 

da Bacia do Corumbataí, onde a intensão é inserir 240 

o assunto no âmbito dos Comitês e, 

posteriormente, levar a discussão para as câmaras 

técnicas e, eventualmente, voltar o assunto para a 

plenária para deliberação. Após a explanação, 

passou a palavra ao Dr. José Alexandre, o qual 245 

informou que Geoparque é uma área protegida, 

com limites definidos, provida de patrimônio 

geológico de valor científico, histórico e cultural 

que, em cooperação com seus habitantes, visa 

promover estratégias de desenvolvimento 250 

sustentável por meio do turismo e educação 

ambiental. Cientificou que oito municípios do 

Estado de São Paulo que compõem a bacia do rio 

Corumbataí, se mobilizam para a criação do 

Geoparque Corumbataí. As vantagens do projeto 255 

em prol do desenvolvimento sustentável, inclui a 

preservação dos patrimônios natural e cultural, o 

desenvolvimento socioeconômico, o resgate, a 

valorização e a preservação da cultura regional. 

Colocou como facilitadores o fato de não 260 

necessitar de novas leis, não havendo regramentos 

legais específicos para uso da área e não ocorrendo 

a exclusão das atividades já desenvolvidas pela 

população.  Ressaltou que para efetivar o 

Geoparque Corumbataí é necessária certificação da 265 

Unesco (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), detentora do selo 

Global Geoparks Network. São 17 metas a serem 

cumpridas, em sintonia com uma agenda universal 

a ser perseguida mundialmente até 2030. 3.2. da 270 

Agência das Bacias PCJ: O Sr. Vinícius passou a 

palavra ao Sr. Sérgio Razera, Diretor-Presidente da 

Agência das Bacias PCJ, o qual informou que Que 

Florianópolis sediou entre os dias 21 e 23 de junho 

o “Encontro Latino-Americano de Organismos de 275 

Bacias” sob o tema “A Gestão das Bacias 

Hidrográficas frente às Mudanças Climáticas”, na 

qual a Agência das Bacias PCJ e membros dos 

Comitês PCJ, estiveram participando, com o 

objetivo foi promover um debate participativo 280 

sobre a gestão das águas no território abrangido 

pelos países participantes, de modo geral, e sobre a 

gestão de bacias hidrográficas frente às mudanças 

climáticas, em especial dentro do território das 

Américas do Sul, Central, Caribe e México. 285 

Ressaltou que uma das apresentações foi sobre a 

Ação Eco Cuencas, uma iniciativa internacional, 

iniciada em 2014, que reúne nove parceiros 

europeus e latino-americanos - entre eles a 

Agência PCJ - em torno de uma ideia comum: “a 290 

bacia hidrográfica é um espaço estratégico para 

lutar contra os efeitos das alterações climáticas”. O 

Sr. Sergio informou que a Agência Nacional de 

Águas (ANA) implantou em sua sede o programa 

"Papel Zero", de modo que os processos sejam 295 

todos digitais. Diante do exposto informou que a 

ANA está estudando a proposta de apoio técnico e 

financeiro às entidades delegatárias para 

implantação desse programa, e que futuramente 

todo o material das reuniões dos Comitês PCJ 300 

serão apenas em meio digital. O Sr. Sergio 

informou que por ocasião da realização da 66ª 

Reunião Ordinária da CT-PL, realizada no dia 

05/05/2017, no Consórcio PCJ, no município 

Americana/SP, foi constituído o Grupo Técnico do 305 

Fórum Mundial (GT Fórum Mundial), para definir 

a atuação dos Comitês PCJ no 8º Fórum Mundial 

da Água, que acontecerá em março de 2018, em 

Brasília (DF). Informou que já foram realizadas 2 

reuniões do GT, e que já foram definidas as 310 

demandas, entidades parceiras; como divulgar e a 

Estratégia de Atuação Sobre o Fórum, e que 

oportunamente será apresentado a CT-PL a atuação 

dos Comitês PCJ no referido evento. 3.3. dos 

Membros do Plenário:. Na sequência o Sr. 315 

Vinícius passou a palavra ao Sr. Luis Eduardo 

Grisotto, representante da ABES-SP, que convidou 

aos plenários, para participarem entre os dias 2 a 6 

de outubro de 2017, no moderno espaço "São 

Paulo Expo", 29º Congresso Brasileiro de 320 

Engenharia Sanitária e Ambiental, da ABES, o 28º 

Encontro Técnico AESabesp e a 28ª Feira 

Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – 

FENASAN, com o tema Central: “Saneamento 

Ambiental: Desenvolvimento e Qualidade de Vida 325 

na Retomada do Crescimento”. Na sequência o Sr. 

Vinícius passou a palavra ao Sr. Alexandre Luis 
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Vilella, representante da FIESP e Coordenador da 

Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico 

(CT-MH) dos Comitês PCJ, que deu um feed back 330 

sobre o andamento da outorga do Sistema 

Cantareira, cientificou aos plenários, a CT-MH, 

realizou um novo pleito ampliando a vazão na 

calha do Rio Atibaia e na calha do Rio Jaguari, em 

8m3/s.  Externou a preocupação quanto as 335 

condições de escoamento nas calhas do rio 

Cachoeira e do rio Atibainha, informando que estas 

condições trazem algumas restrições liberações de 

vazões adicionais. 4. Assuntos a deliberar: 4.1 

Ata da reunião realizada no dia 31/03/2017, nas 340 

dependências do Auditório da FUMEP, no 

município de Piracicaba/SP: O Sr. Vinícius 

explicou tratar-se da minuta da ata da última 

reunião plenária, ocorrida no município de 

Piracicaba/SP, e questionou sobre a necessidade de 345 

leitura da ata. Dispensada a leitura, foi aberta a 

palavra para discussão e, não havendo 

manifestação, colocou a minuta da ata em votação, 

sendo aprovada por unanimidade e sem alterações. 

4.2. Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 350 

276/17, de 11/08/2017: “Referenda Atos dos 

Presidentes dos Comitês PCJ”:  O Sr. Vinícius 

lembrou que as deliberações ad referendum são 

discutidas e aprovadas em reuniões da Câmara 

Técnica de Planejamento (CT-PL), em virtude da 355 

necessidade de atendimento das demandas mais 

urgentes dos Comitês PCJ, devendo as mesmas ser 

referendadas pelos Plenários dos Comitês PCJ. O 

Sr. Vinícius detalhou a Deliberação “Ad 

Referendum” dos Comitês PCJ nº 271/17, de 360 

19/04/17, informando que os termos da 

Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 

253/16, de 20/09/16, que aprocou a criação da 

Comissão Eleitoral para renovação dos membros 

do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios 365 

Piracicaba e Jaguari – mandato 2017-2021, 

referendada pelos Plenários dos Comitês PCJ 

através da  Deliberação dos Comitês PCJ nº 

255/16, de 16/12/2016, foi instituída Comissão 

Eleitoral composta por representantes do CBH-PJ 370 

para conduzir o processo eleitoral junto com o 

IGAM, cabendo a essa Comissão Eleitoral a 

prática de todos os atos de coordenação, de análise 

e decisão de cadastramento/inscrição, julgamento 

de recursos e impugnações, de direção das 375 

reuniões, de apuração de resultados, entre outros 

pertinentes à condução do Processo Eleitoral do 

CBH-PJ, sendo a Comissão eleitoral, composta 

por: Poder Público Estadual: a Sra. Raquel 

Junqueira Costa, representante do Instituto 380 

Estadual de Florestas – IEF; Poder Público 

Municipal: a Sra. Thais Scognamiglio Campos 

Lourenço, representante da Prefeitura Municipal de 

Camanducaia; Entidades da Sociedade Civil: Sr. 

José Carlos Zambone, representante Associação 385 

dos Atrativos do Salto; Representante dos 

Usuários: Sra. Laene Fonseca Vilas Boas , 

representante Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais - FIEMG. Diante do exposto, 

informou que foi protocolado na Secretaria 390 

Executiva dos Comitês PCJ, em 03/02/2017, o 

Oficio nº 077/17, da Prefeitura Municipal de 

Camanducaia, datado de 24 de janeiro de 2017, 

informando a substituição do seu representante 

junto aos Comitês PCJ, sendo que a Sra. Thais 395 

Scognamiglio Campos Lourenço, que não mais 

representa àquela municipalidade, fazendo-se 

assim necessário a atualização da 

representatividade da Prefeitura Municipal de 

Camanducaia na referida Comissão Eleitoral.  400 

Informou que diante do prazo de realização da 

reunião Plenárias dos Comitês PCJ, estar agendada 

para o mês de agosto de 2017, a Agência das 

Bacias PCJ, que acompanha as ações na Bacia PJ, 

solicitou autorização dos Presidentes dos Comitês 405 

PCJ, para que alterasse a indicação da Comissão 

Eleitoral do PJ, e que fosse expedido “ad 

referendum”, a nova indicação. Na sequência 

apresentou a minuta de deliberação ad referendum, 

informando que a indicada para compor a 410 

Comissão Eleitoral do CBH-PJ, como 

representante do Poder Público Municipal da 

Prefeitura Municipal de Camanducaia, seria a Sra. 

Luana da Silva. Na sequência o Sr. Vinícius 

explanou sobre a Deliberação “Ad Referendum” 415 

dos Comitês PCJ nº 272/17, de 05/05/2017, 

apresentando a deliberação sobre o Relatório de 

Situação dos Recursos Hídricos nas Bacias PCJ 

2017 – ano base 2016, informando que a Lei nº 

16.337/2016 alterou o prazo de elaboração dos 420 

Relatórios de Situação das UGRHIs, estabelecendo 

o dia 30 de junho como prazo máximo para 

deliberação do documento final pelo colegiado e 

envio à Coordenadoria de Recursos Hídricos, da 

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do 425 

Estado de São Paulo (CRHi). Diante do exposto, 

explicou que o “Relatório de Situação das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí 2017 (ano base 2016)”, foi preparado pelos 

representantes da Agência das Bacias PCJ e da 430 

Câmara Técnica do Plano de Bacias dos Comitês 

PCJ (CT-PB). No âmbito da CT-PB foi constituído 

grupo de trabalho que analisou e propôs o 

conteúdo do relatório, sendo apreciado e aprovado, 

o relatório em questão, na 70ª Reunião Ordinária 435 
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da CT-PB, realizada em 26/04/2017, em Rio Claro 

/SP, que encaminhou para a apreciação da Câmara 

Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês 

PCJ, que apreciou o assunto durante a sua 66ª 

Reunião Ordinária, realizada em 05/05/17, no 440 

Consórcio PCJ, em Americana/SP.  O Sr. Vinícius 

comentou sobre a importância do relatório, tendo 

em vista que o Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo – FEHIDRO usa 

o mesmo como um de seus instrumentos para 445 

pontuação dos CBHs para a distribuição de 

recursos, oriundos do FEHIDRO, aos comitês 

paulistas, sendo necessária a aprovação através de 

Deliberação dos Comitês PCJ. Informou que 

documento trata-se da síntese do processo para 450 

elaboração do Relatório de Situação PCJ – 2017 

(ano base 2016), conforme metodologia e 

procedimentos estabelecidos pela Coordenadoria 

de Recursos Hídricos, da Secretaria de Saneamento 

e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Fez 455 

uma introdução à apresentação do Relatório de 

Situação ano-base 2017 (ano base 2016), e 

informou que a Lei Estadual 16.337/2016 de 

Saneamento exige que o Relatório de Situação seja 

aprovado por todos os Comitês de Bacia, o que não 460 

seria possível tendo em vista o prazo – junho de 

2017, sendo assim, foi necessário a aprovação ad 

referendum dos presidentes dos Comitês PCJ, para 

que seja possível atender a essa exigência legal. 

Explanou sobre os dados técnicos e o escopo do 465 

Relatório de Situação de 2017 das Bacias PCJ, 

discorrendo sobre os indicadores: disponibilidade 

das águas; demanda de água; balanço hídrico; 

saneamento básico; abastecimento de água; 

esgotamento sanitário (coleta, tratamento e 470 

eficiência); Indicador de Potabilidade das Águas 

Subterrâneas; saneamento básico e manejo de 

resíduos sólidos; qualidade de águas superficiais; e 

avaliação da gestão do CBH-PCJ (período 2016), 

apresentando os critérios de avaliação do relatório 475 

além das inclusões e modificações que foram 

propostas no documento base.  Após, o Sr. 

Vinícius detalhou a Deliberação dos Comitês PCJ 

Ad Referendum nº 273/17, de 05/05/2017, que 

alterou a Deliberação ad referendum CBH-PCJ nº 480 

166/15, de 01/10/15, quanto à indicação de 

representantes do segmento Municípios para o 

Conselho Deliberativo da Fundação Agência das 

bacias PCJ, para o mandato 2015-2017.  Explicou 

aos presentes os termos da Deliberação Comitês 485 

PCJ nº 045/2009, de 28/08/2009, que aprovou os 

procedimentos para indicação dos membros dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação 

Agência das Bacias PCJ. Relacionou a nova 

composição dos plenários dos Comitês PCJ, 490 

empossada pela Deliberação Comitês PCJ nº 

264/2017, de 31/03/2017, ressaltando que não 

houve a recondução da Prefeitura Municipal de 

Pedreira/SP e Prefeitura Municipal de Saltinho/SP 

no atual mandato da CT-PL. Por esse motivo, as 495 

vagas ocupadas pelas Prefeitura Municipal de 

Pedreira/SP e Prefeitura Municipal de Saltinho/SP 

no Conselho Deliberativo da Fundação Agência 

das Bacias PCJ, indicado por meio da Deliberação 

ad referendum CBH-PCJ nº 166/15, de 01/10/15, 500 

deveria ser ocupada por outro membro da CT-PL, 

do segmento Municípios, que ainda não faça parte 

do referido Conselho Deliberativo. Ressaltou, 

ainda, que o parágrafo único, do art. 8, do Estatuto 

da Fundação Agência das Bacias PCJ, estabelece 505 

que os membros do Conselho Deliberativo poderão 

ser substituídos sempre que houver alterações no 

segmento dos Comitês PCJ, que representam. 

Cientificou ao plenário que no âmbito dos Comitês 

PCJ, o assunto foi apreciado pela Câmara Técnica 510 

de Planejamento (CT- PL) durante a sua 66ª 

Reunião Ordinária, realizada em 05/05/17, no 

Consórcio PCJ, em Americana/SP, tendo os 

representantes do Segmento Municípios da CT-PL 

eleitos e indicados os dois novos membros titulares 515 

do segmento Municípios para compor o Conselho 

Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, 

para o mandato 2017-2019, que findará em 

novembro de 2017, a Prefeitura Municipal de Nova 

Odessa, sendo seu membro represente o Sr. 520 

Ricardo Ôngaro e a Prefeitura Municipal de Rio 

das Pedras sendo seu membro represente o Sr. 

Daniel Gonçalves. Após, o Sr. Vinícius cientificou 

aos Plenários que os termos da Deliberação “Ad 

Referendum” dos Comitês PCJ nº 274/17, de 525 

05/05/2017, aprovaram a indicação de 

representantes dos Comitês PCJ para atendimento 

ao § 6º do Art. 5º da Resolução Conjunta 

ANA/DAEE nº 925 de 29 de maio de 2017; 

extinguiu o GT-Cantareira, e deu outras 530 

providências, informando que devido a publicação 

da Outorga do Sistema Cantareira conforme os 

termos da Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925 

de 29 de maio de 2017, que dispõe sobre as 

condições de operação para o Sistema Cantareira - 535 

SC, delimitado, para os fins desta Resolução, como 

o conjunto dos reservatórios Jaguari-Jacareí, 

Cachoeira Atibainha e Paiva Castro, e os termos da 

Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 926, de 29 de 

maio de 2017, que outorgou à SABESP o uso das 540 

vazões máximas médias mensais do Sistema 

Cantareira, para fins de abastecimento público, 

utilizando e interferindo em recursos hídricos, 
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existi a necessidade de indicação de representantes 

dos Comitês PCJ para atendimento ao § 6° do Art. 545 

5º, da Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925 de 

29 de maio de 2017, visando o acompanhamento 

das definições das vazões a serem liberadas para as 

Bacias PCJ mencionadas no § 5° do Art. 5º.  Do 

mesmo modo, os termos da Deliberação Conjunta 550 

dos Comitês PCJ nº 017/2004, de 05/11/2004, que 

criou para o acompanhamento e monitoramento 

das operações do Sistema Cantareira - Portaria 

DAEE 1213, de 06 de agosto de 2004, referente à 

Outorga do Sistema Cantareira de 2004  - o Grupo 555 

de Trabalho denominado GT-Cantareira no âmbito 

da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico 

(CT-MH) dos Comitês PCJ, teve suas funções 

substituído pelas Resolução Conjunta ANA/DAEE 

nº 925, de 29 de maio de 2017 e Resolução 560 

Conjunta ANA/DAEE nº 926, de 29 de maio de 

2017, sendo necessária a extinção do GT-

Cantareira. Diante do exposto, informou que diante 

do prazo de realização da reunião Plenárias dos 

Comitês PCJ, estar agendada para o mês de agosto 565 

de 2017,  e a necessidade do acompanhamento das 

descargas do Sistema Cantareira, pelas Bacias PCJ, 

a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, solicitou 

autorização dos Presidentes dos Comitês PCJ, para 

a indicação dos representantes dos Comitês PCJ 570 

para atendimento ao § 6º do Art. 5º da Resolução 

Conjunta ANA/DAEE nº 925 de 29 de maio de 

2017, e que fosse expedido “ad referendum”, 

baseado nos termos Deliberação Conjunta dos 

Comitês PCJ nº 011/04, de 30/07/2004, que aprova 575 

normas para participação de representantes dos 

Comitês PCJ em outros colegiados.  Na sequência 

apresentou a minuta de deliberação ad referendum, 

informando que os indicados para 

acompanhamento dos assuntos relativos às 580 

questões tratadas nos artigos citados são:  o 

Coordenador da Câmara Técnica de 

Monitoramento Hidrológico (CT-MH) dos 

Comitês PCJ como representante TITULAR e o 

Coordenador-adjunto da Câmara Técnica de 585 

Monitoramento Hidrológico (CT-MH) dos 

Comitês PCJ como representante SUPLENTE. 

Ressaltou que seria extinto o Grupo de Trabalho 

denominado GT-Cantareira no âmbito da Câmara 

Técnica de Monitoramento Hidrológico dos 590 

Comitês PCJ (CT-MH), criado pela Deliberação 

Conjunta dos Comitês PCJ nº 017/2004, de 

05/11/2004 e revogadas as disposições contidas na 

Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 

017/2004, de 05/11/2004.  Na sequência, o Sr. 595 

Vinicius lembrou os termos da Deliberação dos 

Comitês PCJ nº 257/16, de 16/12/2016, e seus 

Anexos I a V, definiram, dentre outros itens, os 

critérios gerais e específicos, o cronograma de 

atividades e as ações passíveis de obtenção de 600 

financiamento com recursos da Compensação 

Financeira/Royalties e das Cobranças PCJ - 

exercício 2017 e os empreendimentos inscritos 

para seleção e indicação, em 2017, e que 

apresentassem todos os documentos exigidos 605 

naquela deliberação, conforme atestado emitido 

pela Agência das Bacias PCJ, seriam indicados por 

meio de deliberação ad referendum dos presidentes 

dos Comitês PCJ, de acordo com a disponibilidade 

de recursos financeiros do exercício de 2017, 610 

conforme ordem cronológica de protocolo. Diante 

do exposto, o Sr. Vinícius detalhou a Deliberação 

“Ad Referendum” dos Comitês PCJ nº 275/17, de 

18/07/2017, relatando sobre a ampla divulgação do 

processo de inscrição e que foi mantido, pela 615 

equipe da Fundação Agência das Bacias PCJ, 

plantões para esclarecimentos de dúvidas sobre as 

condições de acesso aos documentos e 

preenchimento dos mesmos. Informou que dos 37 

empreendimentos inscritos para o processo de pré-620 

qualificação visando à obtenção de recursos da 

Compensação Financeira/Royalties e das 

Cobranças PCJ – exercício 2017, 02 foram 

indeferidos, não se enquadrando nos critérios de 

seleção de projetos estabelecidos na Deliberação 625 

dos Comitês PCJ nº 257/16 ou como beneficiários 

da Compensação Financeira/Royalties ou das 

Cobranças PCJ; restando 35 empreendimentos que 

foram pré-qualificados e prosseguiram no processo 

de pré-qualificação, com os ajustes solicitados 630 

pelas câmaras técnicas dos Comitês PCJ; que dos 

37 empreendimentos inscritos em 2017, 31 

empreendimentos foram classificados, sendo que 

os outros 06 empreendimentos restante foram 

indeferidos por não atenderem aos pré-requisitos, 635 

estabelecidos no Art. 4º, do Anexo I, da 

Deliberação dos Comitês PCJ n° 257/2016, de 

16/12/2016; que dos 06 empreendimentos 

indeferidos, 03 candidatos a tomadores 

protocolaram recurso junto aos Comitês PCJ 640 

solicitando a reconsideração do indeferimento de 

seus respectivos empreendimentos, e que os 

referidos pleitos de recursos dos candidatos a 

tomadores SAEAN, SAAE Salto e SAAE Rio das 

Pedras (2 projetos) foram apreciados na 65ª 645 

Reunião Ordinária da Câmara Técnica de 

Planejamento dos Comitês PCJ (CT-PL), realizada 

em 03/03/2017, em Piracicaba – SP, que  em sua 

decisão final, aprovou dar novo prazo para os 

candidatos a tomadores dos 04 empreendimentos 650 

que foram indeferidos e que apresentaram 
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recursos, podendo complementar a documentação 

faltante, de acordo com o cronograma estabelecido 

na Deliberação dos Comitês PCJ nº 257/16, a fim 

de permanecerem no processo de hierarquização de 655 

empreendimentos do exercício de 2017, ficando 

estes hierarquizados na 1ª lista de suplência do 

exercício de 2017; que dos 35 empreendimentos 

pré-qualificados, após as complementações 

solicitadas pela Agência das Bacias PCJ, câmaras 660 

técnicas dos Comitês PCJ, agentes técnicos e pelos 

órgãos licenciadores; apenas 29 empreendimentos 

se inscreveram para o processo definitivo de 

seleção; que desses 29 empreendimentos inscritos, 

01 empreendimento não foi qualificado por não 665 

apresentar toda documentação exigida; que no 

processo de hierarquização do exercício de 2016, 

dos 32 empreendimentos que se inscreveram para 

o processo definitivo de seleção, 11 

empreendimentos ficaram na lista de suplentes do 670 

exercício 2016, 03 empreendimentos por não 

apresentarem toda documentação exigida e, outros 

08, por não haver saldo disponível para serem 

indicados, constantes no Anexo IV da Deliberação 

Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 248/16, sendo 675 

que os termos da Deliberação Ad Referendum dos 

Comitês PCJ nº 257/16, de 16/12/2016 que em seu 

Art. 1º priorizou para serem indicados a receberem 

recursos da Cobrança PCJ Federal provenientes do 

Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ – 680 

exercício 2017-2020, item V- Recuperação da 

Qualidade dos Corpos D’água e item VI – 

Programa de Uso Racional da Água da rubrica 

“Ações a serem financiados como demanda 

espontânea”, e eventuais saldos do PAP-PCJ 2013-685 

2016, aqueles empreendimentos suplentes do 

exercício de 2016, constantes no Anexo IV da 

Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 

248/16; que os termos da Deliberação Ad 

Referendum dos Comitês PCJ nº 262/17, de 690 

24/01/2017, que indicou 07 empreendimentos 

localizados nas Bacias PCJ, dos 11 

empreendimentos que ficaram na lista de suplentes 

do exercício de 2016, para financiamento com 

recursos oriundos das cobranças pelo uso dos 695 

recursos hídricos em rios de domínio da União 

sendo que 04 empreendimentos suplentes do 

exercício 2016 não apresentaram toda 

documentação exigida em 10/01/2017 para 

poderem ser indicados; que em 24/02/2017, o 700 

SAAE Atibaia protocolou Ofício nº 067/2017-DS 

solicitando reconsideração do seu 

empreendimento, para fins de indicação, como 

suplente do processo de hierarquização do 

exercício de 2017, visto que resolveu a pendência 705 

financeira, existente em 10/01/2017, junto a 

Receita Federal, referente ao INSS, sendo o 

assunto  apreciado na 65ª Reunião Ordinária da 

CT-PL dos Comitês PCJ, realizada em 03/03/2017, 

em Piracicaba – SP, o qual aprovou dar um novo 710 

prazo de acordo com o cronograma estabelecido na 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 257/16, não só ao 

SAAE de Atibaia, mas também aos outros 03 

tomadores dos empreendimentos suplentes de 

2016, para que apresentem as pendências dos 715 

respectivos empreendimentos pré-qualificados do 

exercício de 2017, ficando estes na 2ª lista de 

suplências, onde apenas 03 se inscreveram para o 

processo definitivo de seleção; que o SAAE de 

Indaiatuba protocolou ofício GS nº 061/2017, 720 

solicitando reconsideração aos Comitês PCJ, 

referente ao cancelamento do Contrato FEHIDRO 

nº 152/2015, realizado pela Coordenadoria de 

Recursos Hídricos – CRHi, que foi apreciada na 

66ª Reunião Ordinária da CT-PL dos Comitês PCJ, 725 

realizada em 05/05/2017, em Americana/SP, onde 

em sua decisão final, aprovou a solicitação do 

SAAE, ficando este na 3ª lista de suplência do 

exercício 2017, devendo apresentar a 

documentação necessária de acordo com o 730 

cronograma estabelecido na Deliberação dos 

Comitês PCJ nº 257/16, para os empreendimentos 

pré-qualificados do exercício de 2017; que dos 29 

empreendimentos pré-qualificados no processo de 

2017, dos 03 empreendimentos da 2ª lista de 735 

suplentes e 01 empreendimento da 3ª lista de 

suplentes, totalizando 33 empreendimentos 

inscritos, apenas 01 empreendimento não foi 

qualificado pelo fato de não apresentar toda 

documentação exigida, outros 32 empreendimentos 740 

apresentaram toda a documentação exigida e estão 

perfeitamente enquadrados no Plano das Bacias 

PCJ 2010-2020, vigente, incluídos nas propostas 

de ações previstas nos respectivos Programas de 

Duração Continuada - PDC, todos os 745 

empreendimentos poderão ser indicados pelos 

Comitês PCJ de acordo com a disponibilidade de 

recursos financeiros das Cobranças PCJ e 

FEHIDRO.  Na sequência o Sr. Vinícius 

apresentou os recursos financeiros disponíveis aos 750 

Comitês PCJ, exercício 2017, para as contratações 

de empreendimentos, por meio da Compensação 

Financeira/Royalties e das Cobranças PCJ e os 

empreendimentos indicados para contratação com 

recursos do FEHIDRO, da cobrança pelo uso dos 755 

recursos hídricos de domínio da União e de 

domínio do Estado de São Paulo. Posteriormente 

aos esclarecimentos, o Sr. Vinícius abriu a palavra 

para manifestações dos membros do plenário e, 



Comitês PCJ 
 Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) no 7.663/91(CBH-PCJ), a Lei Federal no 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)  

Ata da 15ª Reunião Extraordinária dos Comitês PCJ, realizada em Holambra/SP, em 11/08/2017 

 Página 9 de 10 

 

não havendo, colocou a Minuta de Deliberação dos 760 

Comitês PCJ nº 276/17 que “Referenda Atos dos 

Presidentes dos Comitês PCJ” em votação, sendo a 

mesma aprovada por unanimidade. 4.3. 

Deliberação Comitês PCJ nº 277/17, que 

“Indica o diretor-presidente, o diretor-765 

administrativo e financeiro e o diretor-técnico 

da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(Agência das Bacias PCJ)”: O Sr. Vinícius 

explanou sobre o conteúdo da Deliberação dos 770 

Comitês PCJ nº 045/09, de 28/08/2009, que 

aprovou os procedimentos para indicação dos 

membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e 

indicou o diretor-presidente da Fundação Agência 

das Bacias PCJ. O Sr. Vinícius, ressaltou que o 775 

Estatuto da Agência das Bacias PCJ prevê em seu 

inciso III, do art. 13, que o seu Conselho 

Deliberativo deve eleger, a cada 2 (dois) anos, o 

diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, cuja 

indicação deverá ser feita pelos Comitês PCJ. Após 780 

os esclarecimentos, o Sr. Vinícius passou a palavra 

ao Sr. Barjas Negri, Prefeito de Piracicaba e 

Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, que 

informou que em entendimentos na Diretoria dos 

Comitês PCJ, que a ocupação do cargo de Diretor-785 

presidente da Agência PCJ, deveria ser 

desempenhada por um profissional que tenha 

conhecimento dos trabalhos desenvolvidos e 

executados pela instituição. Concluiu informando 

que, a Diretoria dos Comitês PCJ, indica e 790 

apresenta aos Plenários dos Comitês PCJ o Sr. 

Sérgio Razera, atual Diretor-presidente da Agência 

das Bacias PCJ, para recondução ao cargo do 

Diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ. A 

palavra foi aberta ao plenário para manifestações 795 

que, prontamente, aclamou o nome do Sr. Sérgio 

para recondução como Diretor-presidente da 

Fundação Agência das Bacias PCJ. Na sequência, 

o Sr. Sérgio, reconduzido ao cargo, fez as 

indicações para o preenchimento dos cargos de 800 

Diretor-técnico e Diretor-administrativo e 

financeiro da Agência das Bacias PCJ, sendo 

reconduzidos a Sra. Patrícia Gobet de Aguiar 

Barufaldi, para o cargo de Diretora-técnica e do Sr. 

Ivens de Oliveira, para o cargo de Diretor-805 

Administrativo e Financeiro. O Sr. Vinícius abriu a 

palavra para discussão, não ocorrendo 

manifestações, colocou a minuta em votação, que 

foi aprovada por unanimidade. 4.4. Minuta de 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 278/2017, que 810 

“Define cronograma e regras para seleção de 

empreendimentos de Demanda Espontânea 

visando à indicação para obtenção de 

financiamento com recursos da Compensação 

Financeira/royalties e das Cobranças PCJ 815 

(federal, paulista e mineira) pelo uso dos 

recursos hídricos, referentes ao orçamento de 

2018 e dá outras providências”: O Sr. Vinícius 

iniciou explicando sobre o grupo de trabalho, 

criado no âmbito da CT-PL, para a proposição dos 820 

critérios de distribuição de recursos e a origem dos 

recursos a serem deliberados, informando que os 

recursos da Cobrança Federal PCJ já estão 

comprometidos com o PAP (Programa de 

Aplicação Plurianual), conforme aprovado pela 825 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 258/16, de 

16/12/2016, que aprova o Plano de Aplicação 

Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PAP-PCJ para o 

exercício 2017-2020, e dá outras providências. Em 830 

seguida, o Sr. Vinícius iniciou a apresentação 

sobre a proposta trabalhada pelo GT-Critérios e o 

cronograma do processo para distribuição de 

recursos do FEHIDRO e das Cobranças PCJ, para 

o exercício 2018, explicando a linha de trabalho 835 

adotada para as propostas apresentadas, que são 

similares ao ano de 2017, com a inclusão de 

critérios de pontuação estabelecidos por GRUPO 

de empreendimentos, e desempate; a possibilidade 

de indicações dos empreendimentos para 840 

financiamento na modalidade reembolsável; pré-

requisitos para a obtenção dos recursos.  Em 

seguida, o Sr. Vinícius apresentou as propostas 

aprovadas no GT-Critérios, referentes aos 

percentuais destinados aos PDCs 3 (Recuperação 845 

da Qualidade de Corpos D’Água) e 5 (Promoção 

do Uso Racional dos Recursos Hídricos), conforme 

porcentagens de valores máximos de distribuição 

em cada PDC, aprovado pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CRH) e os termos do Decreto 850 

nº 51.449, de 29 de dezembro de 2006 e do 

Decreto nº 61.430, de 17 de agosto de 2015, e os 

critérios específicos para seleção e indicação de 

empreendimentos na modalidade “reembolsável”, 

de acordo com os termos da Deliberação 855 

COFEHIDRO nº 178/2017, de 09/03/2017, 

informando que Câmara Técnica de Planejamento 

(CT-PL) dos Comitês PCJ, que apreciou o assunto 

durante a sua 67ª Reunião Ordinária, realizada em 

07/07/17, no SANASA, em Campinas/SP. Na 860 

sequência, o Sr. Vinícius apresentou proposta de 

cronograma, esclarecendo as datas propostas, 

informando que a ideia é a manutenção dos 

procedimentos e critérios já utilizados desde o 

exercício 2015. Detalhou os critérios de pontuação 865 

para os empreendimentos dos Grupos I e II. 

Ressaltou que cada candidato a tomador de 
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recursos, poderá inscrever apenas 1 (um) 

empreendimentos para que seja submetido à 

análise da Agência das Bacias PCJ, e 870 

posteriormente, indicados para financiamento 

pelos Comitês PCJ, ou na modalidade “não 

reembolsável” ou na modalidade “reembolsável” e 

que ficam canceladas as listas de suplências de 

exercícios anteriores a 2018, conforme 875 

estabelecidas nas Deliberações dos Comitês PCJ nº 

266/17 e nº 267/17, ambas de 31/03/2017.  Na 

sequência, o Sr. Vinícius passou a palavra para a 

Sra. Elaine Franco de Campos, Coordenadora de 

Projetos da Agência PCJ, que informou os 880 

resultados e os valores disponíveis por PDC, na 

situação atual, do orçamento de 2018, e simulações 

de aplicação dos recursos e detalhou os 

procedimentos da Modalidade Reembolsável. Na 

sequência, o Sr. Vinícius abriu a palavra para 885 

discussão, não ocorrendo manifestações, colocou a 

minuta em votação, que foi aprovada por 

unanimidade. 5. Encerramento:. Nada mais 

havendo a tratar, o Sr. Vinícius, agradeceu a 

presença de todos e deu a reunião por encerrada. 890 
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