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Relação dos Membros dos Plenários presentes 

Entidade  Nome 

ABES-SP Ana Maria Souza Pereira 
ABCON Enio Antônio Campana 

AME 
José Almeida Chagas 
Maria Natalina Mazochi 
Paulo Henrique Pereira 

APABARPA/ GRUDE Jonas Santarosa 

ASSEMAE 
Hugo Marcos Piffer Leme 
Maria das Graças Martini 
Paulo Roberto S. Tinel 

CETESB Rita de Cássia Lorenzi 
CIESP - DR Jundiaí Roberto Mario Polga 
CIESP – DR Limeira Eduardo Lovo Paschoalotti 
CIESP- DR Piracicaba p/ Roberto Mario Polga 
Circuito Turístico 
Serras Verdes 

José Carlos Zambone 

Consórcio PCJ Dalto Favero Brochi 

Consórcio Piraí 
Francisco Antonio 
Moschini 

COOPERVAP Eduardo Lovo Paschoalotti 
COPASA Alexandre José Grego 
DAE Americana Romualdo José Kokol 

DAEE 
Leonildo Ednilson Urbano 
Luiz Roberto Moretti 

Elo Ambiental Claudia Grabher 
FIESP p/ Roberto Mario Polga 
IEF Raquel Junqueira Costa 
IGAM p/ Raquel Junqueira Costa  
IPSA Waldemar Bóbbo 
INEVAT Francisco Antonio 

Moschini 
P.M. de Americana Jonas Santarosa 
P.M. de Artur Nogueira Edson Antonio Sacilotto 
P.M. de Atibaia Márcia Cavazana Nogueira 
P.M. de Camanducaia Célio de Faria Santos 
P.M. de Campinas Maria Fernanda Spina         

Chiocchetti 

P.M. de Capivari 
 José Luiz Cabral 
Luis Donisete Campaci 

P.M. de Campo Limpo 
Pta. 

Neive Rodrigues Noguero 

P.M. de Extrema Paulo Henrique Pereira 
P.M. de Holambra Margareti Rose de         

Oliveira Groot 
P.M. de Itu Agnaldo José Simão 
P.M. de Itapeva Sidney José da Rosa 
P.M. de Joanópolis Vinicius de Moraes Ferrari 
P.M. de Jundiaí p/ Maria das Graças Martini 
P.M de Limeira p/ Rogério Mesquita 
P.M. de Louveira Tatiana Fidelis Correia da 

Silva 
P.M. de Mogi Mirim Carlos Nelson Bueno  
P.M. de Monte Mor Osvaldo Aparecido Vancini 
P.M. de Pedreira José Moretti Neto 

P.M. de Piracaia 
Fabiane Cabral da Costa 
Santiago 

P.M. de Piracicaba Barjas Negri 
P.M. de Rio Claro p/Willy Werner Grassmann 

Bóbbo 
P.M. de Salto Márcio Mendes da Silva 
P.M. de Santo Antônio 
de Posse 

José Henrique Villela        
Guerra 

P.M. de Santa Bárbara 
d’Oeste 

p/ Célia Maria Campos 

P.M. de Santa 
Gertrudes 

Carlos Alberto do Carmo 

P.M. de Socorro p/ Salete de Fátima Torres 
Ishikawa 

P.M. de Vinhedo Cássio José Capovilla 
Rotary Internacional D- 
4590 

Luiz Antônio Carvalho e 
Silva Brasi 

SAA 
Ângelo César Bosqueiro 
Sérgio Rocha Lima Diehl 

SABESP 
José Roberto Fumach 
Osvaldo de Oliveira Vieira 

Secretaria de            
Desenvolvimento 
Social 

Ana Maria Leme da Silva 
Sampaio 

Secretaria da Fazenda Geraldo Roberto Bócoli 
SINMEC p/ Paulo Henrique Pereira 
SMA André Luiz Sanchez         

Navarro 
SR Extrema Josino Garcia Neto 
SR Limeira Nilton Piccin 

SSRH 
Leonildo Ednilson Urbano 
Luiz Roberto Moretti 

Terceira Via Edwaldo Luiz de Oliveira 
 

Relação dos membros dos Plenários com ausência 
justificada 

Entidade Nome 

CIESP – DR Campinas Mauro José Lauro 
4ª Cia de Polícia 
Ambiental 

Fábio da Nóbrega 

Ministério da 
Integração Nacional 

Irani Braga Ramos 

Secretaria de Logística 
e dos Transportes 

Marcelo Pocci Bandeira 
Augusto Olavo Leita 

SRHU/MMA 
Ana Cristina Monteiro 
Mascarenhas 
Franklin de Paula Júnior 

SR Piracicaba José Rodolfo Penatti 
ÚNICA André Elia Neto 

Soridema Harold Gordon Fowler 

  

Aos 23 dias do mês de setembro de 2011, nas 
dependências do Clube Literário Jaguary, em 
Camanducaia/MG, realizou-se a 6ª Reunião 
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Extraordinária dos Comitês PCJ (CBH-PCJ, PCJ 
FEDERAL e CBH-PJ). Registrando-se a presença de 5 
98 pessoas, entre representantes de municípios, das 
organizações civis, 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 Presentes” e público em 10 
geral, registrados em livro próprio. 1. Composição 
da mesa dirigente: Após a recepção dos presentes, a 
mesa dirigente dos trabalhos foi composta conforme 
segue: Barjas Negri (Prefeito de Piracicaba; 
Presidente do CBH-PCJ e do PCJ Federal e Diretor-15 
presidente da Agência das Bacias PCJ); Luiz Roberto 
Moretti (Secretário-executivo dos Comitês PCJ); 
Célio de Faria Santos (Prefeito de Camanducaia, 1º 
Vice-presidente do PCJ Federal e Presidente do 
CBH-PJ); Eduardo Lovo Paschoalotti (Vice-20 
presidente do CBH-PCJ e 2º Vice-presidente do PCJ 
FEDERAL); Fabiane Cabral da Costa Santiago 
(Prefeita de Piracaia); Walter Tesch (Coordenador de 
Recursos Hídricos da Secretaria de Saneamento e 
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo); Ana 25 
Perugini (Deputada Estadual de São Paulo). 2. 
Abertura: Dando início à reunião, o Sr. Moretti 
agradeceu a presença de todos, pediu aos membros 
da mesa dirigente a tomarem seus lugares e a todos a 
ouvirem e cantarem o Hino Nacional Brasileiro. 30 
Após, o Sr. Moretti, agradeceu à Prefeitura Municipal 
de Camanducaia pela cessão do espaço, como 
também, o auxilio na recepção dos presentes. A 
seguir, passou a palavra ao Prefeito de Camanducaia 
e Presidente do CBH-PJ, Sr. Célio de Faria Santos, 35 
que agradeceu a presença de todos, forneceu 
informações sobre o município e informou sobre a 
realização do 1º Torneio de Lego do Estado de 
Minas, que é um projeto do Município de 
Camanducaia na área de Educação, realizado  40 
concomitantemente à reunião Plenária dos Comitês 
PCJ. Em seguida, o Sr. Moretti passou a palavra para 
o Coordenador de Recursos Hídricos, da Secretaria 
de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de 
São Paulo, Sr. Walter Tesch, que cumprimentou a 45 
todos e evidenciou satisfação pelo trabalho dos 
Comitês PCJ, destacou os desafios da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos no Estado de São Paulo 
através de seus Comitês de Bacias, ressaltando a 
importância da integração de estados na gestão de 50 
recursos hídricos. Após, o Sr. Moretti passou a 
palavra para a Deputada Estadual, Sra. Ana Perugini, 
que saudou a todos, demonstrou satisfação pelo 
trabalho desenvolvido na bacia, pelos Comitês PCJ, e 
ressaltou a importância da bacia PJ e dos trabalhos 55 
que vêm sendo desenvolvidos na área de recursos 
hídricos na região. Lembrou a todos sobre a 
importância do Sistema Cantareira e explanou suas 
preocupações frente às negociações para a renovação 
de sua outorga.  Explanou sobre os trabalhos 60 
realizados pela SABESP e comunicou que no dia 30 

de setembro de 2011 haverá o relançamento da frente 
parlamentar de acompanhamento das ações da 
Sabesp, em busca da criação de uma política estadual 
de recursos de saneamento para o Estado de São 65 
Paulo, informou que o Diretor-executivo da Agência 
Nacional de Águas estará presente e convidou a todos 
para apreciarem o evento. A Deputada Ana Perugini, 
ainda discorreu sobre o desafio de garantir a 
preservação de mananciais e o tratamento de 70 
efluentes nas bacias do Alto Tietê, e do Sorocaba e 
Médio Tietê. Após, o Sr. Moretti passou a palavra ao 
Prefeito de Piracicaba, Presidente do CBH-PCJ e do 
PCJ Federal e Diretor-presidente da Agência das 
Bacias PCJ, Sr. Barjas Negri, que agradeceu a 75 
presença de todos e ressaltou a importância das 
discussões no âmbito dos comitês PCJ. Na sequência, 
o Sr. Moretti deu início aos trabalhos nominando as 
entidades representadas na reunião, confirmando a 
existência de quorum nos três Comitês. O Sr. Moretti 80 
destacou o recebimento de Oficio do Prefeito de 
Amparo, Sr. Paulo Turato Miota, que apresenta o Sr. 
Hilário Piffer Júnior, eleito presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do 
Circuito das Águas e informando que esse Consórcio 85 
foi um dos escolhidos para fazer parte do 
Observatório dos Consórcios Públicos e do 
Federalismo, sendo esta uma parceria entre a Frente 
Nacional dos Prefeitos, a Caixa Econômica Federal e 
o Programa das Nações Unidas para o 90 
Desenvolvimento. Dando prosseguimento à reunião, 
passou ao item 3. Informes: 3.1. da Secretaria 
Executiva (SE): O Sr. Moretti informou que as onze 
Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ apresentaram 
seus planos de trabalhos do período de julho 2011 a 95 
julho de 2012, e que estes serão consolidados, 
podendo assim ter as previsões de custos, prazos e 
ações. O Sr. Moretti informou que ocorrerá, entre os 
dias 24 e 28 de outubro, em São Luís/MA, o XIII 
ENCOB e que foi viabilizada a participação de dois 100 
membros de cada Câmara Técnica dos Comitês PCJ. 
O Sr. Moretti explanou sobre o Prêmio 
COFEHIDRO e lembrou a todos que na 5ª Reunião 
Extraordinária dos Comitês PCJ, realizada em 
Piracicaba, em 28/06/2011, foi aprovada a 105 
Deliberação dos Comitês PCJ n° 113/11, que 
“estabelece procedimentos para a seleção e 

indicação de empreendimentos financiados com 

recursos do FEHIDRO para participar dos Prêmios 

COFEHIDRO 2011”. A deliberação, em seu artigo 110 
3°, atribui à CT-PL a função de constituir comissão, 
composta por membros dos plenários dos Comitês 
PCJ, para a seleção e indicação de empreendimentos, 
dentre os relacionados em seu Anexo II, para 
concorrerem ao prêmio de “Melhor Projeto”, de 115 
acordo com o regulamento instituído pelo 
COFEHIDRO. A Comissão do Prêmio COFEHIDRO 
foi composta pelos representantes das seguintes 
entidades: SORIDEMA, CIESP-Jundiaí e 
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ASSEMAE; e contou com a presença de 120 
representantes da Agência das Bacias PCJ e da 
Secretaria Executiva. O Sr. Moretti informou ainda 
que os Comitês PCJ indicaram seis  projetos, e todos 
continuam na disputa pelo Prêmio. 3.2. da Agência 
das Bacias PCJ: O Sr. Moretti passou a palavra ao 125 
Sr. Sérgio Razera, Diretor Administrativo-Financeiro 
da Agência das Bacias PCJ, o qual informou que a 
Agência PCJ passou por auditoria da Agência 
Nacional de Águas – ANA, que analisou os gastos de 
custeio do primeiro semestre de 2011. O Sr. Sérgio 130 
informou que a reunião dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal da Agência PCJ, ocorrerá no dia 07 de 
novembro de 2011, no município de Piracicaba/SP e 
conta com a participação de todos os conselheiros 
indicados para o mandato 2011-2013. O Sr. Sérgio 135 
Razera, corroborou, ainda, que a primeira fase da 
Oficina Preparatória FEHIDRO/Cobranças PCJ, 
realizada no dias 16 de agosto, em Campinas/SP e 17 
de agosto, em Camanducaia/MG, contou com a 
participação de 170 pessoas e que a segunda fase 140 
dessa oficina ocorrerá no dia 04/10/11, no município 
de Campinas, no auditório da CATI, na qual serão 
apresentadas as exigências de pré-inscrição para os 
empreendimentos, tais como: cronograma, os 
requisitos gerais e os manuais pertinentes. O Sr. 145 
Sérgio comunicou que no Fórum Mundial das Águas, 
que ocorrerá em 2012, em Marselha na França, o 
Brasil será representado pela Agência Nacional de 
Águas, assim como no Fórum das Américas, que 
acontecerá em novembro, na Colômbia. O Sr. Sérgio 150 
explanou que dentre os seis tópicos discutidos haverá 
o tema: Implementação dos Planos de Recursos 
Hídricos e destacou que a ANA levará a experiência 
dos Comitês PCJ como o exemplo brasileiro. Após, o 
Sr. Sérgio passou a palavra à Diretora-Técnica da 155 
Agência das Bacias PCJ, Sra. Adriana Isenburg, que 
relatou os trabalhos que vêm sendo realizados junto 
aos Tomadores, Agentes Técnicos e Financeiros e 
demonstrou o andamento e os valores desembolsados 
dos projetos do FEHIDRO e das Cobranças PCJ. A 160 
Sra. Adriana Isenburg informou, ainda, que uma das 
metas do Contrato de Gestão, firmado com a Agência 
Nacional de Águas, diz respeito à avaliação dos 
membros dos Comitês PCJ sobre a atuação da 
Agência PCJ. Diante desta exposição a Sra. Adriana 165 
solicitou a todos que preencham e devolvam a ficha 
de questionário de avaliação dos trabalhos da 
Agência PCJ que foi distribuida. 3.3. do Consórcio 
PCJ – Agência PJ: O Sr. Moretti passou a palavra 
ao Sr. Francisco Lahóz, Coordenador da Agência PJ, 170 
que explicou a atuação do Consórcio PCJ, enquanto 
entidade equiparada das funções de Agência de Bacia 
na parcela mineira das bacias PCJ. O Sr. Francisco 
informou que o Consórcio PCJ, enquanto Entidade 
Equiparada, recebeu nota 7,2 na avaliação do 175 
Contrato de Gestão assinado com o IGAM do ano 
2010, e explicou que após defesa junto ao IGAM, 

onde constatou-se a não-contabilização de um projeto 
executado pelo Consórcio PCJ, o que diminuiu a 
porcentagem de recursos desembolsados, e que, após 180 
reavaliação, a nota foi elevada para 9,0. O Sr. 
Francisco salientou, ainda, que havia sido aprovado 
pelos Comitês PCJ que os recursos do Fundo de 
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de 185 
Minas Gerais – FHIDRO, na ordem de R$ 
140.000,00 (cento e quarenta mil reais), seriam 
utilizados para projetos e pagamentos de serviços 
ambientais para os cinco municípios das bacias PJ; 
entretanto, houve um impedimento legal e não foi 190 
possível que a Agência da Bacia PJ contratasse esses 
projetos. Diante deste fato realizou-se reunião com os 
municípios que fazem parte do CBH-PJ, e decidiu-se 
utilizar esses recursos para elaboração do Relatório 
da Situação da Bacia PJ. 3.4. dos Membros do 195 
Plenário: O Sr. Moretti passou a palavra às 
representantes do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas - IGAM, Sra. Sônia Souza Lima e Sra. 
Simone José das Neves Assis, que convidaram a 
todos para participarem da reunião que ocorrerá no 200 
dia 19 de outubro (às 10h), em Camanducaia, para 
apresentação de mobilização da Campanha de 
Regularização no Estado de Minas Gerais do Uso de 
Recursos Hídricos, intitulada “Água – Faça o uso 
legal”. A Sra. Simone explicou que o conteúdo desta 205 
etapa, que terá a duração de dois anos, trará 
informações sobre as legislações e documentação, 
bem como, esclarecimentos para regularização de 
outorga e cadastro dos usuários. O Sr. Moretti 
retomou a palavra e, a pedido da SANEBAVI - 210 
Vinhedo, convidou a todos a estarem presentes na 
inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto 
Capivari, que acontecerá em 01 de outubro, em 
Vinhedo. O representante do Município de Itapeva, 
Sr. Sidney José da Rosa, pediu a palavra e explanou 215 
sobre a necessidade de alteração no regimento 
Interno do PJ.  O Sr. Moretti explicou que a 
Deliberação Normativa CERH-MG nº 30/09, de 26 
de agosto de 2009, que altera a Deliberação 
Normativa CERH-MG nº 04, de 18 de fevereiro de 220 
2002, estabelece diretrizes para a formação e 
funcionamento de Comitês de Bacia Hidrográfica em 
Minas Gerais, bem como para as eleições e mandato 
dos membros dos Comitês de Bacias do Estado de 
Minas Gerais. Expôs que, segundo essa deliberação 225 
normativa, entre outras alterações, seria necessária a 
alteração do mandato dos membros do CBH-PJ de 
dois anos para quatro anos. O Sr. Moretti informou, 
ainda, que no âmbito da CT-PL foi constituído o GT-
Regimento do CBH-PJ, composto pelos 230 
representantes das entidades: P. M. de Extrema, P. 
M. de Itapeva, IEF e CIESP-Limeira, e contará com a 
presença de representantes da Agência da Bacia PJ, 
Agência das Bacias PCJ e da Secretaria Executiva, e 
que o GT- Regimento se reunirá no dia 06 de outubro 235 
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para as discussões das adequações no regimento 
interno de acordo com diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Estadual de Minas Gerais. 4. Assuntos a 
deliberar: 4.1. Ata da reunião realizada no dia 
28/06/2011 nas dependências da Estação da 240 
Paulista, em Piracicaba: O Sr. Moretti explicou 
tratar-se da minuta da última reunião plenária, 
ocorrida no município de Piracicaba, e questionou 
sobre a necessidade de leitura da ata. Dispensada a 
leitura, foi aberta a palavra para discussão e não 245 
havendo manifestação colocou a minuta da ata em 
votação, sendo aprovada por unanimidade, sem 
alterações. 4.2. Minuta de Deliberação dos Comitês 
PCJ que “Referenda Atos dos presidentes dos 
Comitês PCJ”: O Sr. Moretti detalhou a Deliberação 250 
“Ad Referendum” nº 119/2011, de 29/07/2011, que 
cancelou a indicação de empreendimentos e indicou 
os empreendimentos suplentes da Deliberação dos 
Comitês PCJ n° 117/11, de 28/06/11, de modo a 
financiá-los com recursos oriundos das cobranças 255 
pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da 
União e do Estado de São Paulo, localizados nas 
bacias PCJ – Cobranças PCJ e do FEHIDRO, 
referentes ao exercício de 2011. Após, o Sr. Moretti 
discorreu sobre a Deliberação “Ad Referendum” n° 260 
120/11, de 23/08/2011, que indicou dois 
representantes para participarem do projeto 
“Desenvolvimento de Capacidades da Sociedade 
Civil: ampliando a atuação nos Comitês de Bacias 
Hidrográficas”, do Conselho Estadual de Recursos 265 
Hídricos de São Paulo (CRH/SP), durante o XIII 
ENCOB, entre os dias 24 e 28 de outubro, em São 
Luís/MA, explicando que o CRH/SP, em razão da 
realização do projeto, solicitou que os Comitês PCJ 
indicassem dois membros da sociedade civil para 270 
participação no mesmo e que os indicados para 
atender a esta solicitação foram os Senhores Ricardo 
Schmidt (CT-RN) e Luiz Antonio Carvalho e Silva 
Brasi (CT-Rural).  Após as explanações, o Sr. 
Moretti abriu a palavra para discussão e, não 275 
ocorrendo manifestação, colocou a minuta de 
deliberação em votação, que foi aprovada por 
unanimidade. 4.3. Minuta de Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 122/11, que “Indica 
empreendimentos para financiamento com recursos 280 
oriundos do Fundo de Recuperação Proteção e 
Desenvolvimento Sustentável das Bacias 
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – 
FHIDRO – conforme Edital SEMAD n.º 01/2011”: 
O Sr. Moretti explanou sobre a minuta de deliberação 285 
e passou a palavra ao Sr. Francisco, que informou 
que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e o Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, tornaram 
público o Edital SEMAD/IGAM nº 01/2011, que 290 
abre as inscrições e apresenta os critérios para a 
captação de recursos do Fundo de Recuperação, 
Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias 

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO. 
O Sr. Francisco informou que os empreendimentos 295 
relativos às Bacias PJ devem ser inscritos até o dia 
15/11/2011, acompanhados dos respectivos termos 
de referência. O total de recursos disponibilizados é 
de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para cada 
comitê. O Sr. Francisco informou que, em reunião 300 
realizada no dia 25/08/2011, com representantes dos 
cinco municípios das Bacias PJ, decidiu-se pela 
contratação de Planos de Saneamento para estes 
cinco municípios, com o custo financeiro médio de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) por plano, 305 
perfazendo-se um total de R$ 600.000,00 (seiscentos 
mil reais). Para completar o montante de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais) seria indicada a 
realização da primeira etapa do projeto “Diagnóstico 
Ambiental e Desenvolvimento de Sistemas de 310 
Implementações de Projetos de Recuperação da 
Qualidade dos Corpos D’água do Município de 
Camanducaia/MG”, com o valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais).  A segunda etapa deste 
diagnóstico terá o custo de R$ 221.686,00 (duzentos 315 
e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais) e 
seria indicada para suplência. Foi proposta a 
indicação, ainda, de um terceiro projeto, como 
suplente, que envolve o plantio de dez hectares de 
mata ciliar, com o custo de R$ 200.000,00 (duzentos 320 
mil reais). O Sr. Francisco explicou, também, que as 
suplências estão previstas no edital e serão 
convocadas, caso não existam projetos suficientes. O 
Sr. Moretti abriu a palavra para discussão e não 
ocorrendo manifestações, colocou a minuta de 325 
deliberação em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. 4.4. Minuta de Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 123/11, que “Autoriza a Fundação 
Agência de Bacias PCJ a aprovar adequações e 
remanejamento de recursos financeiros aprovados 330 
para o “Plano de Aplicação de Recursos para 
Atendimento Técnico à Parcela Mineira das Bacias 
PCJ, na Área de Abrangência do Comitê PJ” 
constante da Deliberação dos Comitês PCJ nº 
103/11, de 31/03/2011”: O Sr. Moretti iniciou 335 
lembrando que o plano de aplicação em questão foi 
aprovado na reunião plenária realizada no dia 
09/12/2010, na cidade de Nova Odessa, e que 
posteriormente, na reunião plenária de 31/03/2011, 
no município de Hortolândia, verificou-se a 340 
necessidade de alteração de seu programa de 
trabalho, oportunidade na qual foram acrescidos 
alguns itens, como a atualização do cronograma e 
remanejamento de valores, sendo que o valor global 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 345 
inicialmente deliberado, manteve-se inalterado. Após 
os esclarecimentos o Sr. Moretti discorreu sobre a 
minuta de deliberação informando que a presente 
minuta autoriza a Agência das Bacias PCJ, que é o 
Agente Técnico do Contrato, pois o recurso é oriundo 350 
da cobrança federal PCJ, perpetrar ajustes que forem 
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necessários no âmbito desse plano de trabalho, de 
forma a agilizar possíveis remanejamentos, 
mantendo-se o valor global de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais). Após, o Sr. Moretti abriu para 355 
discussão, não ocorrendo manifestações, colocou em 
votação a minuta de deliberação, que foi aprovada 
por unanimidade. 4.5. Minuta de Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 124/11, que “indica 
empreendimentos para apoio ao sistema de gestão 360 
de recursos hídricos nas Bacias PCJ com recursos 
oriundos da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos em rios de domínio da União, referentes ao 
exercício de 2011”: O Sr. Moretti informou que 
ainda há saldo disponível para a indicação de 365 
empreendimentos pelos Comitês PCJ. Em seguida, 
explanou sobre a necessidade de se disponibilizar 
recursos na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), para a contratação de empresa especializada 
para realizar a análise dos orçamentos dos 370 
empreendimentos que se inscreverão no processo de 
distribuição de recursos 2012, conforme proposta e 
cronograma aprovados no âmbito da CT-PL, com o 
intuito de agilizar o desembolso de recursos. O Sr. 
Moretti salientou, também, a importância da 375 
disponibilização de recursos deste saldo para a 
elaboração de sistema de alerta contra cheias e 
inundações, tendo em vista a aproximação do período 
de chuvas 2011-12 e as situações emergenciais 
ocorridas no período anterior. O Sr. Moretti informou 380 
que a elaboração de tal sistema teria custo estimado 
em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 
Após as explanações, o Sr. Moretti abriu a palavra 
para discussão e, não ocorrendo manifestação, 
colocou a minuta de deliberação em votação, que foi 385 
aprovada por unanimidade. 4.6. Minuta de 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 125/11, que 
“Cancela indicação e faz nova indicação de 
empreendimentos, financiados com recursos da 
Cobrança Mineira PCJ, exercícios de 2010 e 2011, 390 
referentes ao Plano de Macrodrenagem para o 
Município de Camanducaia-MG”: O Sr. Moretti 
explanou sobre a segunda etapa do projeto de 
macrodrenagem do município de Camanducaia e 
informou que, por dificuldades ocorridas em 2010, 395 
para a liberação dos recursos da Cobrança Mineira, o 
Consórcio PCJ, com os recursos da Cobrança Federal 
a ele repassados para atendimento ao CBH-PJ, 
contratou a “Primeira Etapa do Projeto de 
Macrodrenagem para Camanducaia/MG”, cujo 400 
projeto foi concluído em 2010. Ainda em 2010, o 
Consórcio PCJ, firmou contrato de repasse com a 
Prefeitura de Camanducaia, no valor de R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais), para a “Segunda Etapa do 
Projeto de Macrodrenagem de Camanducaia/MG”, 405 
para o qual não houve comparecimento de empresas 
participantes da licitação empreendida pela 
prefeitura. Diante do exposto, foi proposto que os 
valores da Cobrança Mineira relativos a 2011, 

aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 410 
sejam somados aos de 2010, para que o valor global 
disponível aproxime-se do valor necessário à 
execução deste projeto, que é da ordem de R$ 
100.000,00 (cem mil reais). Propôs, também, que, se 
aprovada a junção proposta, o próprio Consórcio PCJ 415 
realizasse a contratação do projeto. Após as 
explanações, o Sr. Moretti abriu a palavra para 
discussão e solicitou para que, na redação, fosse 
alterado o nome “Consórcio PCJ” para “Entidade 
Equiparada do CBH-PJ”; colocou a minuta de 420 
deliberação em votação, que foi aprovada por 
unanimidade. 4.7.  Minuta de Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 126/11, que “Indica os 
representantes do CBH-PCJ, do PCJ FEDERAL e 
do CBH-PJ na Assembléia Geral do Fórum 425 
Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – 
FNCBHs, de 2011”: O Sr. Moretti iniciou 
explicando que no último dia do XIII Encontro 
Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - 
ENCOB, a ser realizado entre os dias 24 e 430 
28/10/2011, em São Luiz/MA, ocorrerá a Assembléia 
Geral Anual dos Comitês de Bacias Hidrográficas do 
Brasil, na qual será eleita a nova Coordenação do 
Fórum Nacional. Informou que os Comitês PCJ 
devem indicar 3 representantes com direito a voto, 435 
sendo um para cada comitê. No âmbito da CT-PL, 
foram indicados os representantes, eleitos nos termos 
da Deliberação dos Comitês PCJ nº 110/11, conforme 
segue: para o CBH-PCJ, a Srª Maria Fernanda Spina 
Chiocchetti; para o PCJ Federal, o Sr. Dalto Fávero 440 
Brochi e para o CBH-PJ, o Sr. Sidney José da Rosa. 
Em seguida o Sr. Moretti abriu a palavra para 
discussão e, após considerações dos membros dos 
Plenários, acordou-se que, havendo necessidade de 
mudança de representantes ora indicados, a alteração 445 
será feita por meio de deliberação “ad referendum”. 
Após conclusões, o Sr. Moretti colocou a minuta em 
votação, que foi aprovada por unanimidade. 4.8. 
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 
127/11, que “Indica os representantes dos 450 
segmentos Município e Sociedade Civil para os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e a Diretoria da 
Fundação Agência das Bacias PCJ para a gestão 
2011-2013”: O Sr. Moretti explanou sobre o 
conteúdo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 045/09, 455 
de 28/08/2009, que aprova os procedimentos para 
indicação dos membros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal e indica o diretor-presidente da Fundação 
Agência das Bacias PCJ e informou que os 
representantes dos municípios paulistas e da 460 
sociedade civil para o mandato 2011/2013 dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo da Agência PCJ e 
dos representantes do segmento Estado para o 
Conselho Fiscal, para o mandato 2011/2013, foram 
eleitos no âmbito da CT-PL. A composição ficou 465 
assim estabelecida: 1) Governo do Estado de São 
Paulo: Secretaria de Planejamento, Secretaria da 
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Fazenda, Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de 
Energia e SABESP, todos membros permanentes de 470 
acordo com a Lei 10.020/98.. 2) Municípios: P. M. 
de Campinas, P. M. de Campo Limpo Paulista, P. M. 
de Piracaia, P. M. de Limeira, P. M. de Rio Claro e P. 
M. de Capivari. 3) Usuários: Sindicato Rural de 
Campinas, ASSEMAE e CIESP Jundiaí. 4) 475 
Organizações Civis: Consórcio PCJ, Associação de 
Recuperação Florestal da Bacia do Rio Piracicaba e 
Região – FLORESPI, Associação do Rotary Club – 
Rotary Internarcional – D4590 . Para composição do 
Conselho Fiscal, foram eleitos os seguintes 480 
representantes: 1) Estado: Secretaria da Saúde 
(Titular) e Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
(Suplente). 2) Municípios: P. M. de Holambra 
(Titular) e P. M. de Atibaia (Suplente). 3) Usuários e 
Organizações Civis: Sindicato Rural de Piracicaba 485 
(Titular) e ABES-SP (Suplente). Após, o Sr. Moretti 
destacou as indicações para o Diretor-Presidente, 
Diretor-Administrativo e Financeiro e Diretor-
Técnico da Agência das Bacias PCJ. O Prefeito de 
Camanducaia, Sr. Célio, solicitou a palavra e 490 
manifestou proposta para a recondução do Prefeito de 
Piracicaba, Sr. Barjas Negri, ao cargo de Diretor-
Presidente. O Sr. Moretti retomou a palavra e 
também demonstrou apoio como Secretário-
executivo, para a recondução do Sr. Barjas Negri 495 
como Diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ. 
Após as explanações, foi ratificada, por unanimidade, 
a indicação do Sr. Barjas Negri como Diretor-
Presidente da Agência PCJ, sendo que o mesmo 
propôs a recondução do Diretor-Administrativo e 500 
Financeiro, Sérgio Razera e da Diretora-Técnica, 
Adriana Isenburg, o que foi aprovado por 
unanimidade. Foi proposta a inclusão de parágrafo 
único que permitirá a indicação de representante da 
Prefeitura Municipal de Campinas, para o Conselho 505 
Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, 
por meio de deliberação “ad referendum” do 
presidente do CBH-PCJ, o qual foi aprovado por 
unanimidade. O Sr. Moretti abriu a palavra para 
discussão, não ocorrendo manifestações, colocou a 510 
minuta em votação, que foi aprovada por 
unanimidade. 4.9. Minuta de Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 128/11, que “Altera a Deliberação 
Conjunta dos Comitês PCJ nº 091/08, que 
estabelece prazos para os contratos financiados com 515 
recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
do domínio da União (Cobrança Federal PCJ) e dá 
outras providências”: O Sr. Moretti explicou que a 
alteração da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ 
nº 091/2008, de 18/03/2008, que estabelece prazos 520 
para os contratos financiados com recursos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos do domínio 
da União (Cobrança Federal), se faz necessária para 
agilizar o processo de desembolso dos recursos 
financeiros da cobrança pelo uso dos recursos 525 

hídricos em rios de domínio da União. O Sr. Moretti 
lembrou que o GT-Prazos foi criado com esta 
finalidade no âmbito da Câmara Técnica de 
Planejamento dos Comitês PCJ (CT-PL), sendo 
constituído pelos representantes das seguintes 530 
entidades: ASSEMAE, SABESP, COOPERVAP, P. 
M. Rio Claro e Consórcio PCJ; com participação da 
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e da Agência 
das Bacias PCJ. O Sr. Moretti passou a palavra para 
o Sr. Sérgio Razera, Diretor Administrativo-535 
financeiro da Agência das Bacias PCJ, que 
apresentou e detalhou as etapas e os prazos, 
discutidos e aprovados no âmbito do GT-Prazos, para 
os contratos financiados com recursos da cobrança 
federal no âmbito dos Comitês PCJ.  Além das 540 
alterações de prazo, a minuta de deliberação proposta 
sobre o tema apresenta a previsão de cancelamento 
do contrato, pela Caixa Econômica Federal, nos 
casos em que os tomadores não cumpram os prazos 
até o fechamento da licitação, sendo o recurso 545 
reencaminhado para nova deliberação dos Comitês 
PCJ. Também, no caso de atrasos na execução do 
empreendimento, o tomador será considerado 
inadimplente técnico pela Agência das Bacias PCJ e 
ficará impedido de pleitear recursos financeiros junto 550 
aos Comitês PCJ, em exercícios posteriores, até que 
conclua o empreendimento. O Sr. Sérgio informou, 
ainda, sobre a proposta de que, uma vez iniciada a 
execução do empreendimento, o prazo estabelecido 
no contrato poderá ser prorrogado somente uma vez, 555 
por período igual ao aprovado no cronograma físico-
financeiro pelo Agente Técnico, quando da análise da 
documentação técnica, desde que não exceda o prazo 
de 4 anos, a contar da data de emissão da Ordem de 
Serviço. Em razão de atrasos na Seleção/Licitação, 560 
poderá ser solicitada, pelo Tomador, prorrogação de 
prazo, por meio do encaminhamento de pedido, 
devidamente justificado, à Agência das Bacias PCJ, 
com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias do 
vencimento do respectivo prazo estabelecido, a qual 565 
realizará análise técnica do referido pedido e 
encaminhará parecer técnico a ser utilizado como 
subsídio para decisão da Câmara Técnica de 
Planejamento (CT-PL). Após as explanações, o Sr. 
Moretti abriu a palavra para discussão sendo proposta 570 
a alteração do parágrafo segundo do artigo primeiro, 
que ficou com a seguinte redação: “§ 2º - O prazo de 

vigência a ser estabelecido no contrato de 

transferência será igual à soma dos prazos 

estabelecidos no inciso III e nas alíneas “c” e “d” 575 
do inciso IV, além do prazo estabelecido no 

cronograma físico-financeiro aprovado pelo Agente 

Técnico quando da análise da documentação 

técnica”. Posteriormente às manifestações do 
plenário, colocou a minuta de deliberação em 580 
votação, com a modificação mencionada, que foi 
aprovada por unanimidade. 4.10. Minuta de 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 129/11, que 
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“Define cronograma e regras para hierarquização 
de empreendimentos visando à indicação para 585 
obtenção de financiamento com recursos do 
FEHIDRO e das cobranças (federal, paulista e 
mineira) pelo uso dos recursos hídricos, referentes 
ao orçamento de 2012, e dá outras providências”: O 
Sr. Moretti iniciou explicando a origem dos recursos 590 
a serem deliberados e sobre o grupo de trabalho 
criado no âmbito da CT-PL para a proposição dos 
critérios apresentados na minuta de deliberação em 
análise. Em seguida, o Sr. Moretti iniciou a 
apresentação da minuta de deliberação sobre os 595 
critérios e o cronograma do processo para 
distribuição de recursos do FEHIDRO e das 
Cobranças PCJ, para o exercício 2012, explicando 
que a proposta apresenta significativas alterações em 
relação ao ano anterior e que a minuta de deliberação 600 
esta de acordo com o Plano de Bacias 2010-2020. 
Alertou que os empreendimentos de Demanda 
Induzida e de Demanda Espontânea deverão ser 
inscritos nos dias 24 a 26/10/2011, na mesma semana 
em que se realizará o ENCOB. O Sr. Moretti 605 
detalhou todo o corpo da deliberação, apresentando 
os percentuais de recursos para cada grupo de 
empreendimentos e destacando algumas novidades 
no processo, tais como: 01) Emissão da Declaração 
de Adequação - com o auxílio de uma equipe técnica 610 
contratada a Agência das Bacias PCJ emitirá atestado 
de adequação do projeto e orçamentos ao padrão de 
exigência dos Agentes Técnicos envolvidos; 02) 
Alteração de data da 47ª Reunião Ordinária da CT-
PL do dia 02/03/12 para o dia 09/03/2012; 03) 615 
Inclusão da Certidão de Débitos Trabalhistas na 
documentação exigida, em função de lei federal 
superveniente; 04) Apresentação de detalhamentos 
sobre a execução de Plano Diretor de Combate a 
Perdas ou Plano Municipal de Saneamento Básico 620 
para empreendimentos que envolvam ações de 
combate a perdas; 05) Alteração no item 
“Participação no Processo de Gestão”, para o qual a 
presença do prefeito nas reuniões plenárias terá maior 
contribuição no cômputo da pontuação; 06) Alteração 625 
na metodologia de cálculo do Índice de Seleção de 
Contrapartida (ISC) e na faixa de valores a serem 
oferecidos como contrapartida, a qual será específica 
para cada município; 07) Atendimento a critérios 
definidos no Manual Orientativo para Hierarquização 630 
de Empreendimentos da Agência das Bacias PCJ. 
Finalizadas as explanações, o Sr. Moretti abriu a 
palavra para discussão e após as manifestações do 
plenário, colocou a minuta de deliberação em 
votação, com a inclusão no Anexo III da “exigência 635 
aos empreendimentos de Demanda Induzida em 

apresentar ata aprovada da reunião da Câmara 

Técnica que aprovou a indicação do 

empreendimento”, que foi aprovada por 
unanimidade. 5. Encerramento: Nada havendo mais 640 
a tratar, o Sr. Moretti passou a palavra ao Sr. Célio, 

Prefeito de Camanducaia, que agradeceu a presença 
de todos e demonstrou satisfação por Camanducaia 
sediar esta reunião plenária e deu por encerrada a 
reunião.  645 
 

 
 
 
 650 

BARJAS NEGRI 
Presidente 

CBH-PCJ e PCJ FEDERAL 
 
 655 
 
 

CÉLIO DE FARIA SANTOS 
Presidente do CBH-PJ e 

1º Vice-presidente do PCJ FEDERAL 660 
 
 
 

LUIZ ROBERTO MORETTI 
Secretário-executivo 665 

Comitês PCJ 


