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Relação dos Membros dos Plenários – Presentes 

Entidade Nome 

4ª Cia de Polícia Ambiental Helington Ilgges da Silva 

AAMHOR Miguel Madalena Milinski 

ABCON 
Ana Paula Fernandes 

Abrahão 

ABES-SP 
Luís Eduardo Gregolin 

Grisotto 

AEAAS Paulo Takeyama 

ASSEMAE 

Hugo Marcos Piffer Leme 

Marco Antônio dos Santos 

Maria das Graças Martini 

Paulo Roberto Szeligowski 

Tinel 

BIOSS  Sidney José da Rosa 

CIESP - DR Bragança Paulista Michele Consolmagno 

CIESP - DR Campinas Jorge Antonio Mercanti 

CIESP - DR Indaiatuba 
Alexandre Luis Almeida 

Vilella 

CIESP - DR Limeira Jonas Vitti 

CIESP - DR Piracicaba Homero Scarso 

CIESP - DR Santa Bárbara d´Oeste NivaIdo José da Silva 

Circuito Serras Verdes  
Clodoaldo Antonio da 

Costa 

Consórcio PCJ 
Francisco Carlos Castro 

Lahóz 

CREA/MG  
Érika Albino de Souza 

Macedo Cruz 

DAEE 

Felipe Gobet de Aguiar 

Sarah Janaína Menuzzo 

Quental 

FIEMG Laene Fonseca Vilas Boas 

FIESP 
Alexandre Luis Almeida 

Vilella 

Fórum das Américas Rodrigo Hajjar Francisco 

Fundação Florestal 
Antônio Álvarto Buso 

Junior 

IEF Raquel Junqueira Costa 

IGAM Thiago Figueiredo Santana 

INEVAT 
Francisco Antonio 

Moschini 

Instituto Mineiro de Agropecuária 
Mariana Cristina Souza 

Santos 

IPSA-C Rodrigo Hajjar Francisco 

Movimento Resgate o Cambuí 
Teresa Cristina Moura 

Penteado 

P.M. de Americana 
Carlos Cesar Gimenez 

Zappia 

P.M. de Atibaia 
Fabiane Cabral da Costa 

Santiago 

P.M. de Cabreúva 
Maxwell Cavalcante 

Rodrigues 

P.M. de Camanducaia 
Saulo Tarsis Paiva Vieira 

(Suplente) 

P.M. de Charqueada 
Marcelo Eric de Almeida 

Santos 

P.M. de Elias Fausto Gisele Zaratin 

P.M. de Holambra Petrus Bartholomeus Weel 

P.M. de Itatiba 
Thomas Antonio Capeletto 

de Oliveira 

P.M. de Itirapina Alípio Marques Júnior 

P.M. de Jundiaí 
Martim de França Silveira 

Ribeiro 

P.M. de Limeira Simone Fernanda Zambuzi 

P.M. de Louveira 
Mateus Bento Batista 

Arantes 

P.M. de Mogi Mirim Evandro Antonio Trentin 

P.M. de Monte Alegre do Sul 
Benedictus Davi Siqueira 

Armigliato 

P.M. de Piracaia Stela Dalva Sorgon 

P.M. de Saltinho 
Ariella Machado de 

Oliveira Montebello 

P.M. de São Pedro 
Giovane Henrique 

Genezelli 

P.M. de Socorro Josué Ricardo Lopes 

P.M. de Toledo 
Damião Aparecido do 

Couto 

SAAESP 

Giovane Henrique 

Genezelli 

Ana Beatriz Cruzzato 

Moraes 

SABESP 
Antônio Carlos Teixeira 

Mauricio Polezi 

Sec. da Saúde 
Luiz Alberto Buschinelli 

Carneiro 

Sec. de Agricultura e 

Abastecimento 

Henrique Bellinaso 

Denis Herisson da Silva 

Sec. de Esportes Solange Guerra Bueno 

Sec. Logística e Transportes Augusto Olavo Leite 

Secretaria de Des. Regional Gabriel Chamma Júnior 

SIMA 

André Luiz Sanchez 

Navarro 

Caroline Túbero Bacchin 

Sindicato Rural de Campinas 
Luís Fernando Amaral 

Binda 

Sindicato Rural de Extrema Antonio Carlos Severine 

Sindicato Rural de Indaiatuba Wilson Tomaseto 

Sindicato Rural de Limeira Nilton Piccin 

Sindicato Rural de Rio Claro João Primo Baraldi 

SNSH/MDR Roseli Santos Souza 
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UNICA André Elia Neto 

  

Relação dos Membros dos Plenários com Ausência Justificada 

Entidade Nome 

P.M de Hortolândia José Nazareno Zezé Gomes 

P.M de Jaguariúna 
Márcio Gustavo Bernardes 

Reis 

 

 

Aos sete dias do mês de outubro de 2021, por meio de 

videoconferência, foi realizada a 24ª Reunião 

Extraordinária dos Comitês PCJ (CBH-PCJ, PCJ 

FEDERAL e CBH-PJ1), registrando-se a participação de 5 

103 (cento e três) pessoas, entre representantes dos 

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” apresentada acima 10 

e público em geral, registrados por meio de manifestação 

de presença realizada no chat da plataforma de 

videoconferência utilizada. 1. Abertura. A convocação e a 

pauta da reunião foram enviadas aos membros do CBH-

PCJ, do PCJ FEDERAL e do CBH-PJ1 por meio de 15 

mensagem eletrônica em 27/09/2021. A abertura da reunião 

foi realizada pelo Sr. André Luiz Sanchez Navarro, 

representante da Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente (SIMA) do Estado de São Paulo e Secretário-

executivo do CBH-PCJ e PCJ FEDERAL, que 20 

cumprimentou a todos e informou sobre a existência de 

quórum nos três comitês para o início da reunião, passou a 

palavra para o Sr. Tiago Valentim Georgette, Assessor 

Técnico da Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de 

Recursos Hídricos da Fundação Agência das Bacias PCJ, 25 

que apresentou as orientações para conduta das reuniões 

por videoconferência e informou que a reunião seria 

gravada para posterior confecção da ata. Na sequência, o 

Sr. André apresentou a pauta da reunião, questionando aos 

membros se havia alguma consideração sobre seu 30 

conteúdo. Não havendo manifestações, a pauta foi 

considerada aprovada por unanimidade, dando-se início 

aos trabalhos. 2.1 Aprovação da ata da 22ª Reunião 

Extraordinária dos Comitês PCJ (CBH-PCJ, PCJ 

FEDERAL e CBH- PJ1), realizada em 24/06/2021, por 35 

videoconferência. O Sr. André Luiz Sanchez Navarro, 

representante da Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente (SIMA) do Estado de São Paulo e Secretário-

executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, questionou 

aos membros sobre a necessidade de leitura da minuta de 40 

ata da 22ª Reunião Extraordinária dos Comitês PCJ, 

realizada em 24/06/2021, por videoconferência. A leitura 

foi dispensada por unanimidade e o Sr. André abriu a 

palavra para manifestações sobre seu conteúdo. Não 

havendo manifestações, o conteúdo da minuta foi colocado 45 

em votação, sendo aprovado por unanimidade. 2.2. 

Apreciação de minuta de deliberação que indica o 

Diretor-presidente, o Diretor Técnico e o Diretor 

Administrativo e Financeiro da Fundação Agência das 

Bacias PCJ, para o mandato 2021-2023. O Sr. André 50 

Luiz Sanchez Navarro, representante da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Estado de São 

Paulo e Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ 

FEDERAL, explanou sobre o conteúdo da Deliberação dos 

Comitês PCJ nº 045/09, de 28/08/09, que aprovou os 55 

procedimentos para indicação dos membros dos Conselhos  

 

Deliberativos e Fiscal e indicou o Diretor-presidente da  

Fundação Agência das Bacias PCJ. Explicou também se 

tratar de uma determinação da Lei nº 10.020, de 03 de julho 60 

de 1998 que coloca a necessidade de estar presente nos 

estatutos das Fundações Agência de Bacias que os 

Conselhos Deliberativos elegerão o presidente a partir de 

uma indicação do Comitê de Bacias Hidrográficas. O Sr. 

André Navarro ressaltou que o Estatuto da Fundação 65 

Agência das Bacias PCJ prevê no inciso III, do art. 13, que 

o Conselho Deliberativo deve eleger, a cada 02 (dois) anos, 

o Diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias PCJ. 

Ressaltou ainda que Câmara Técnica de Planejamento (CT-

PL) analisou o tema em sua 82º Reunião Ordinária, 70 

ocorrida em 03/09/2021, via videoconferência, no qual 

manifestou-se favoravelmente à recondução do Sr. Sergio 

Razera para o cargo de Diretor-presidente da Fundação 

Agência das Bacias PCJ, da Sra. Patrícia Gobet de Aguiar 

Barufaldi para o cargo de Diretora Técnica da Fundação 75 

Agência das Bacias PCJ e do Sr. Ivens de Oliveira para o 

cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação 

Agência das Bacias PCJ. Posteriormente aos 

esclarecimentos sobre o conteúdo da minuta de 

deliberação, o Sr. André abriu a palavra para as 80 

manifestações dos presentes. O Sr. Sérgio Razera afirmou 

que em reunião com o Sr. Luciano Santos Tavares de 

Almeida, Prefeito do Município de Piracicaba e Presidente 

do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, obteve o apoio do 

mesmo para sua recondução para o cargo de Diretor-85 

presidente para o biênio 2021-2023. Afirmou ainda que o 

Sr. Luciano sugeriu para que na próxima indicação para o 

cargo, prevista para 2023, os Comitês PCJ aprovem um 

edital público de seleção para que os nomes que sejam 

submetidos para os plenários sejam previamente 90 

selecionados através deste edital, seguindo toda a 

legislação vigente que rege o tema. O Sr. Sérgio concluiu 

afirmando que conversou com o Sr. André, concluindo que 

há necessidade da criação de um grupo dentro da Câmara 

Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ a fim 95 

de elaborar o edital mencionado, com vistas a condução do 

mandato da Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ 

biênio 2023-2025. O Sr. Sidney José da Rosa, representante 

da Associação de Agricultura Orgânica e Biodinâmica 

Serras de Santana, Presidente do CBH-PJ1 e 1º Vice-100 

Presidente do PCJ FEDERAL reiterou a fala do Sr. Sérgio 

Razera e demonstrou concordância com o pleito do Sr. 

Luciano Almeida, ressaltando que o intuito da proposta é o 

aprimoramento da gestão dos recursos hídricos nas Bacias 

PCJ. Não havendo mais manifestações, o Sr. André 105 

submeteu a minuta de deliberação de indicação da diretoria 

da Fundação Agência das Bacias PCJ, para o mandato 

2021-2023, à votação, sendo aprovado por maioria a 
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recondução do Sr. Sérgio Razera para o cargo de Diretor-

presidente. Houve o registro de quatro abstenções, 110 

conforme segue: Sr. Sidney José da Rosa, representante da 

Associação de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras 

de Santana, Sra. Laene Fonseca Vilas Boas, representante 

da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Sr. Saulo 

Tarsis Paiva Vieira, representante da Prefeitura Municipal 115 

de Camanducaia e o Sr. Damião Aparecido do Couto, 

representante da Prefeitura Municipal de Toledo e 

Secretário-executivo do CBH-PJ1. Logo em seguida, o Sr. 

Sergio, indicou a Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi 

para o cargo de Diretora Técnica e o Sr. Ivens de Oliveira 120 

para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, para 

ser encaminhada aos Plenários dos Comitês. Por fim, o Sr. 

Sérgio agradeceu a todos pela confiança e apoio na 

recondução dos cargos da diretoria. 2.3 Apreciação de 

minuta de deliberação que aprova o Parecer Técnico 125 

GT-Empreendimentos nº 04/2021, sobre o 

empreendimento Loteamento Jardim Tamboré 

Americana, no município de Americana/SP. O Sr. André 

Luiz Sanchez Navarro, representante da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Estado de São 130 

Paulo e Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ 

FEDERAL, informou se tratar de uma minuta de 

deliberação que aprova o Parecer Técnico GT-

Empreendimentos n° 04/2021, referente ao 

empreendimento Loteamento Jardim Tamboré Americana, 135 

no município de Americana/SP. Analisando os estudos e 

informações complementares, com base nos itens 

levantados nos Pareceres Técnicos GT-Empreendimentos 

nº 01/2014 e nº 01/2016, o GT-Empreendimentos 

considerou que a documentação complementar 140 

encaminhada atende integralmente às recomendações 

solicitadas, não havendo óbices, quanto à emissão das 

Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI). Em seguida, o 

Sr. André abriu a palavra para manifestações. Não havendo 

manifestações o Sr. André submeteu a minuta de 145 

deliberação que aprova o Parecer Técnico GT-

Empreendimentos nº 04/2021, sobre o empreendimento 

Loteamento Jardim Tamboré Americana, no município de 

Americana/SP, à votação, sendo aprovada por 

unanimidade. 2.4. Apreciação de minuta de deliberação 150 

que cancela a indicação do empreendimento “Obra do 

Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de 

Nazaré Paulista – Vicente Nunes” (Tomador: 

SABESP). O Sr. André Luiz Sanchez Navarro, 

representante da Secretaria de Infraestrutura e Meio 155 

Ambiente (SIMA) do Estado de São Paulo e Secretário-

executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, explanou se 

tratar de minuta de deliberação que cancela a indicação do 

empreendimento “Obra do Sistema de Esgotamento 

Sanitário no Município de Nazaré Paulista – Vicente 160 

Nunes, na Bacia Hidrográfica do PCJ”, cujo tomador é a 

SABESP. Informou sobre o Parecer Técnico PCJ nº 

157/2021, de 10/08/2021, elaborado pela Fundação 

Agência das Bacias PCJ, que manifestou pelo 

cancelamento da indicação do empreendimento, objeto do 165 

Contrato de Transferência nº 0499.148-11/2017 e cujo 

tomador é a Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo (SABESP). Em seguida, o Sr. André passou 

a palavra para a Sra. Karla Romão, Analista Técnica da 

Coordenação de Projetos da Fundação Agência das Bacias 170 

PCJ, que fez uma breve contextualização sobre o histórico 

do empreendimento, encaminhamentos, prazos licitatórios 

e manifestações, conforme apresentado no Parecer Técnico 

n° 157/2021, de 10/08/2021. Não havendo mais 

manifestações, o Sr. André submeteu a minuta de 175 

deliberação que cancela a indicação do empreendimento 

“Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município 

de Nazaré Paulista – Vicente Nunes”, tomador: SABESP, 

à votação, sendo aprovada por maioria, registrando a 

abstenção do Sr. Maurício Polezi, representante da 180 

SABESP. 2.5. Apreciação de minuta de deliberação que 

altera o Plano de Ação e o Programa de Investimentos - 

PA/PI para a gestão dos recursos hídricos nas Bacias 

PCJ para o quadriênio 2020 a 2023. O Sr. André Luiz 

Sanchez Navarro, representante da Secretaria de 185 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Estado de São 

Paulo e Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ 

FEDERAL, explanou sobre a estimativa de investimentos 

e metas do Plano de Ação e o Programa de Investimentos - 

PA/PI para a gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ, 190 

referente ao quadriênio 2020 a 2023. Em seguida, o Sr. 

André passou a palavra para a Sra. Aline Santi, Analista de 

Políticas Públicas da Coordenação de Sistemas de 

Informações da Fundação Agência das Bacias PCJ, que 

explanou sobre os objetivos da atualização do PA/PI, 195 

referente a realocação de recursos financeiros para os anos 

posteriores e complementação de recursos previsto para a 

realização de ações. Na sequência, o Sr. André ressaltou 

sobre a realocação dos recursos financeiros e proposta de 

nova redação para os artigos 3º e 14 da Deliberação dos 200 

Comitês PCJ nº 352/2021 e nº 353/2021, de 05/03/21. Não 

havendo mais manifestações, o Sr. André submeteu a 

minuta de deliberação que altera o Plano de Ação e o 

Programa de Investimentos - PA/PI para a gestão dos 

recursos hídricos nas Bacias PCJ para o quadriênio 2020 a 205 

2023, à votação. 2.6. Apreciação de minuta de 

deliberação que indica empreendimento da Fundação 

Agência das Bacias PCJ para financiamento com 

recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos em rios de domínio do Estado de São Paulo nas 210 

Bacias PCJ – Cobrança PCJ Paulista, referente ao 

exercício de 2021. O Sr. André Luiz Sanchez Navarro, 

representante da Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente (SIMA) do Estado de São Paulo e Secretário-

executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, informou se 215 

tratar de minuta de deliberação que indica empreendimento 

para o financiamento com recursos oriundos da cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio do 

Estado de São Paulo nas Bacias PCJ – Cobrança PCJ 

Paulista, referente ao exercício de 2021. Em seguida, o Sr. 220 

André passou a palavra ao Sr. Eduardo Léo, Coordenador 

de Sistemas de Informações da Fundação Agência das 

Bacias PCJ, que explanou sobre “Estudos técnicos para 

avaliação da qualidade da água bruta em rios das bacias 

PCJ, mediante análises toxicológicas, físico-químicas e 225 

microbiológicas”, destacando os precedentes do estudo, ao 

qual, pretende realizar coleta de água em três pontos 

distintos, sendo próximo as áreas de captações de água 
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bruta dos Rios Corumbataí, Atibaia e Jundiaí. O 

cronograma, escopo do estudo, será formado por três 230 

produtos: a) plano de trabalho; b) coleta e análise da água 

bruta; c) relatório contendo o diagnóstico da qualidade dos 

mananciais. Serão realizadas 4 (quatro) campanhas de 

coleta para os três pontos já informados, através de 

amostras compostas na seção transversal do rio, 235 

abrangendo parâmetros físico-químicos, microbiológicos e 

toxicológicos, acrescido também das medições de vazão 

através do uso de medidor ultrassônico. O projeto prevê um 

cronograma de 24 (vinte e quatro) meses. Em seguida, o Sr. 

André abriu a palavra para manifestações. A Sra. Roseli dos 240 

Santos Souza, representante da Secretaria Nacional de 

Segurança Hídrica do Ministério de Desenvolvimento 

Regional (SNSH/MDR) e 3ª Vice-presidente do PCJ 

FEDERAL questionou sobre a origem do recurso advindo 

da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos 245 

Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica 

(CFURH) e se ele entra nos Comitês PCJ através do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). O Sr. André 

Navarro explicou que a parte do recurso devida ao Estado 

de São Paulo entra no FEHIDRO e sua disponibilização 250 

para os comitês é discutida no Conselho de Orientação do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos (COFEHIDRO). 

Através de Deliberação o COFEHIDRO estabelece vários 

indicadores para se chegar em um valor diferente para cada 

comitê. Complementou afirmando que periodicamente 255 

podem ocorrer saldos de monta, por exemplo, de licitações 

ou de cancelamento de empreendimentos, no qual o 

COFEHIDRO encaminha ofício ao Comitê indicando o 

saldo, o que ocorreu em setembro passado, informando 

saldo de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 260 

A Sra. Roseli afirmou que sua dúvida foi sanada. Não 

havendo mais manifestações, o Sr. André submeteu a 

minuta de deliberação que indica empreendimento da 

Fundação Agência das Bacias PCJ para financiamento com 

recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos 265 

hídricos em rios de domínio do Estado de São Paulo nas 

Bacias PCJ – Cobrança PCJ Paulista, referente ao exercício 

de 2021, à votação, sendo aprovada por unanimidade. 2.7. 

Apreciação de minuta de deliberação que indica 

empreendimentos para financiamento com recursos 270 

oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em 

rios de domínio do Estado de São Paulo (Cobrança PCJ 

Paulista) e da Compensação Financeira pela Utilização 

dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia 

Elétrica (CFURH), referentes ao exercício de 2021, 275 

selecionados conforme as Deliberações Ad Referendum 

dos Comitês PCJ nº 352/2021 e nº 353/2021. O Sr. André 

Luiz Sanchez Navarro, representante da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Estado de São 

Paulo e Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ 280 

FEDERAL, informou se tratar de minuta de deliberação 

que indica empreendimento para financiamento com 

recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos em rios de domínio do Estado de São Paulo 

localizados nas Bacias PCJ (Cobranças PCJ Paulista) e da 285 

Compensação Financeira pela utilização dos Recursos 

Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica 

(CFURH), referente ao exercício de 2021. Em seguida, o 

Sr. André passou a palavra para a Sra. Lívia Modolo, 

Analista Técnica da Coordenação de Projetos da Fundação 290 

Agência das Bacias PCJ, que explanou citando as 

Deliberações Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 352/21 e 

353/21, de 05/03/2021, onde é referido o edital I de 

“Saneamento e Controle de perdas Hídricas” e o edital II 

de “Saneamento Rural”, definindo cronogramas e regras. 295 

Também abordou o processo de pré-qualificação, que após 

análise pela Fundação Agência das Bacias PCJ, Órgãos 

Licenciadores e Outorgantes e pelas Câmaras Técnicas dos 

comitês PCJ, tiveram dois empreendimentos indeferidos e 

vinte empreendimentos classificados. Após o período de 300 

adequação, todos os empreendimentos obtiveram 

conformidade técnica e financeira, e, portanto, estão aptos 

para obtenção de recursos financeiros. Por fim, relembrou 

que os anexos estão divididos por fonte de recurso e por 

PDCs, informando o valor dos repasses, sendo: fonte 305 

CFURH - R$1.383.948,02 (um milhão, trezentos e oitenta 

e três mil , novecentos e quarenta e oito reais e dois 

centavos) e da Cobrança Paulista - R$ 4.713.836,23 (quatro 

milhões, setecentos e treze mil, oitocentos e trinta seis reais 

e vinte três centavos), totalizando R$ 6.097.784,25 (seis 310 

milhões, noventa e sete mil, setecentos e oitenta quatro 

reais e vinte e cinco centavos). Não havendo mais 

manifestações, o Sr. André submeteu a minuta de 

deliberação que indica empreendimentos para 

financiamento com recursos oriundos da cobrança pelo uso 315 

dos recursos hídricos em rios de domínio do Estado de São 

Paulo (Cobrança PCJ Paulista) e da Compensação 

Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins 

de Geração de Energia Elétrica (CFURH), referentes ao 

exercício de 2021, selecionados conforme as Deliberações 320 

Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 352/2021 e nº 

353/2021, à votação, sendo aprovada por unanimidade. 2.8. 

Apreciação de minuta de deliberação que aprova o 

Mapa Estratégico e o Plano de Ações do Planejamento 

Estratégico dos Comitês PCJ para o período 2022 a 325 

2025. O Sr. André Luiz Sanchez Navarro, representante da 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do 

Estado de São Paulo e Secretário-executivo do CBH-PCJ e 

do PCJ FEDERAL, informou se tratar de minuta de 

deliberação que aprova o Mapa Estratégico e o Plano de 330 

Ações do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ para 

o período 2022 a 2025. Também relembrou que já foi 

finalizada a primeira fase do Planejamento Estratégico, 

aprovado pela Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 

116/20, de 30/06/2020. Em seguida, informou sobre a 335 

reconstituição do GT-Planejamento Estratégico, com 

intuito de elaborar o Mapa Estratégico e o Plano de Ações, 

sendo uma exigência contida no Contrato de Gestão nº 

003/200/ANA. Na sequência, o Sr. André passou a palavra 

para o Sr. Ivens de Oliveira, Diretor Administrativo e 340 

Financeiro da Fundação Agência das Bacias PCJ, que 

parabenizando todos os envolvidos pelo excelente trabalho 

realizado na elaboração do Planejamento Estratégico dos 

Comitês PCJ e destacou sua importância para os Comitês 

PCJ. Não havendo mais manifestações, o Sr. André 345 

submeteu a minuta de deliberação que aprova o Mapa 

Estratégico e o Plano de Ações do Planejamento 

Estratégico dos Comitês PCJ para o período 2022 a 2025, à 
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votação, sendo aprovada por unanimidade. 3. Informes: 

3.1. Informes da Diretoria dos Comitês PCJ. O Sr. André 350 

Luiz Sanchez Navarro, representante da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Estado de São 

Paulo e Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ 

FEDERAL informou que: a) em atendimento às exigências 

do Programa PROCOMITÊS, todos os novos membros 355 

deverão passar por capacitação. A Deliberação CRH n° 

248, de 18/02/2021, que aprovou a revisão da metodologia 

de distribuição dos recursos financeiros do FEHIDRO, a 

vigorar a partir de 2022, estabeleceu também indicadores 

relativos à capacitação dos membros dos CBHs. A 360 

capacitação poderá ser realizada, entre outras estratégias, 

por meio dos cursos gratuitos do portal de capacitação da 

ANA; b) em 04/10, foi realizada cerimônia, na FUMEP, 

para o descerramento de placa denominando de “Prof. Luiz 

Roberto Moretti” o prédio que abriga o Centro de Pós-365 

Graduação da Escola de Engenharia de Piracicaba – EEP; 

c) por meio do Ofício nº 439/2021, o Deputado Estadual Sr. 

Edson de Oliveira Giriboni informou aos Comitês PCJ que 

protocolou na ALESP o Projeto de Lei nº 511, de 13 de 

agosto de 2021, denominando “Engenheiro Luiz Roberto 370 

Moretti”, a Ponte sobre o Rio Piracicaba, no km 138 + 200 

metros da Rodovia dos Bandeirantes, divisa entre os 

municípios de Limeira e Santa Barbara D’Oeste; d) foi 

realizada, em 23/08, reunião entre o gabinete da Secretaria 

de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), a 375 

superintendência do DAEE e prefeitos e outros 

representantes das Bacias PCJ, para a tratar sobre a 

participação da região na revisão dos estudos e na 

elaboração de projeto para o Sistema Adutor Regional das 

Bacias PCJ (SAR-PCJ); e) em 16/09/2021 houve a 380 

publicação no Diário Oficial da União a Resolução CNRH 

nº 224, que prorroga o prazo para revisão e 

encaminhamento ao CNRH dos mecanismos vigentes e 

valores de cobrança pelos Comitês PCJ para até 

30/06/2024, mediante apresentação de manifestação 385 

técnica; f) foi instituído pela Resolução SIMA nº 94/2021, 

Grupo de Trabalho para definição de “estratégias para 

minimizar os impactos no Rio Tietê a jusante da RMSP, 

decorrente do carreamento de resíduos sólidos e 

sedimentos [...]”. Participam órgãos públicos e 390 

representantes das SEs dos CBHs AT, SMT e PCJ. Os 

membros foram designados pela Portaria CG nº 23/2021, 

dentre eles o secretário-executivo e a secretária-executiva 

adjunta do CBH-PCJ. A primeira reunião foi realizada em 

28/09, devendo outras reuniões serem realizadas até o final 395 

de 2021; g) conforme exigências do Programa 

PROCOMITÊS, estão em elaboração as minutas do Plano 

de Capacitação e do Plano de Comunicação dos Comitês 

PCJ. Sobre o Plano de Capacitação: a minuta do Plano foi 

discutida e aprovada pelo GT-Plano de Capacitação, em 400 

26/08, formado no âmbito da CT-EA, para o qual foram 

também convidadas as coordenações de todas as demais 

CTs. A minuta do Plano também foi apreciada pelo GT-

Integração (CT-PL), em 23/09. Sobre o Plano de 

Comunicação: a minuta do Plano foi apreciada pelo GT-405 

Integração (CT-PL), em 23/09. Os planos serão apreciados 

na próxima reunião da CT-PL, em 12/11; h) a Câmara 

Técnica de Outorgas e Licenças (CT-OL) promoveu em 

23/09/2021, por videoconferência, o evento 2º webinar 

“Conversando sobre o Rio Jundiaí, como estamos e o que 410 

podemos alcançar juntos - 2021”; i) a Câmara Técnica de 

Educação Ambiental (CT-EA) está promovendo o 

movimento “Jovem, vem para o PCJ”, com o objetivo de 

mobilizar jovens de 15 a 29 anos a participarem da gestão 

da água em seus municípios e em suas bacias hidrográficas. 415 

Segue a programação: 08/09: Abertura oficial; 15/09: 

Entendendo o contexto da gestão das águas nas Bacias PCJ; 

22/09: Água, emergência climática e resiliência; 29/09: 

Educação ambiental, participação social e políticas 

públicas. Próximo encontro: 03/11: Seminário final do 420 

Movimento "Jovem, vem para o PCJ”; j) a Câmara Técnica 

de Águas Subterrâneas (CT-AS) promoveu em 06/10, por 

videoconferência, a solenidade de abertura do evento “VI 

Workshop de Águas Subterrâneas dos Comitês PCJ”. 

Segue a programação: 13/10: Método para estimativa de 425 

recarga; 20/10: Técnicas aplicadas à melhoria da recarga; 

27/10: Segurança hídrica e mudanças climáticas; k) o III 

Sustentare – Seminário de Sustentabilidade da PUC-

Campinas – e o VI WIPIS – Workshop Internacional de 

Pesquisa em Indicadores de Sustentabilidade ocorrerá entre 430 

os dias 16 e 18 de novembro de 2021 de forma gratuita e 

totalmente online. As submissões e inscrições podem ser 

realizadas no link:

https://www.even3.com.br/iii_sustentare_vi_wipis/; l) o 

Grupo de Trabalho Operação de Estiagem PCJ – 2021 (GT-435 

Estiagem 2021) criado pela Deliberação Ad Referendum 

dos Comitês PCJ nº 364/21, de 07/06/2021 já realizou 5 

reuniões: 22/06, 12/07, 27/07,13/08 e 13/09 (próxima em 

18/10), além de diversas reuniões de sub-grupos. O seu 

plano de trabalho foi referendado pela CT-PL, conforme 440 

previsto na Deliberação de criação do GT e todas as ações 

previstas no plano ou já foram concluídas/executadas ou 

estão em andamento. Todos os produtos do GT-Estiagem 

2021 podem ser consultados no site dos Comitês PCJ; m) 

em 21/09, foi realizada coletiva de imprensa, na sede da 445 

Agência das Bacias PCJ e online, para divulgação das ações 

dos Comitês PCJ especificamente em relação à estiagem e 

os trabalhos do GT-Estiagem 2021. O evento também 

marcou o lançamento do “Movimento PCJ pelo uso 

eficiente da água”; n) como parte das atividades previstas 450 

no Plano de Trabalho aprovado pelo GT-Estiagem 2021 

(CT-PL), foram realizados: Webinário “Ferramentas para o 

monitoramento dos recursos hídricos e financiamento de 

ações visando minimizar os impactos da estiagem”, em 

24/09. Webinário “Boas práticas para o uso eficiente dos 455 

recursos hídricos nas Bacias PCJ”, em 27/09. As 

transmissões estão disponíveis para visualização no canal 

do YouTube da Agência das Bacias PCJ. Na sequência, o 

Sr. Sidney José da Rosa, representante da Associação de 

Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras de Santana, 460 

Presidente do CBH-PJ1 e 1º Vice-Presidente do PCJ 

FEDERAL, parabenizou a realização dos webinários 

realizados no contexto do GT-Estiagem 2021 e também o 

Webinário realizado pela Câmara Técnica de Outorgas e 

Licenças (CT-OL) sobre o Rio Jundiaí. Destacou ainda o 465 

trabalho apresentado pela Coordenação da Câmara Técnica 

de Educação Ambiental (CT-EA) no XXIII ENCOB 2021 

(Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas) 
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sobre os seminários "Jovem, vem para o PCJ!". Informou 

também que houve reunião do CBH-PJ1 em 27/09, na qual 470 

houve a aprovação de uma outorga e discussões sobre o 

Plano de Bacia, bem como utilização de recursos da 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia do PJ1.  

3.2. Informes da Agência das Bacias PCJ. O Sr. André 

passou a palavra à Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, 475 

Diretora Técnica da Fundação Agência das Bacias PCJ, que 

cumprimentou a todos e informou que: a) as inscrições do 

Edital da Política de Mananciais 2021 Cobrança  PCJ 

FEDERAL foram finalizadas em 31/08/21, conforme 

Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 354/21 - 480 

Define cronograma e regras para seleção de áreas de 

interesse para desenvolvimento de ações do Programa I da 

Política de Mananciais PCJ. A equipe da Assessoria 

Ambiental fez a mobilização dos gestores e técnicos 

municipais, sobre a priorização do CRF - Plano das Bacias 485 

PCJ 2020-2035, especificamente sobre a Proteção de 

Mananciais PCJ, de forma a preparar os municípios 

priorizados para a inscrição no Edital; b) em 13/08/2021 

houve reunião da Comissão de Avaliação do Contrato de 

Gestão da ANA (CACG) e a Agência das Bacias PCJ 490 

referente ao Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, com o 

objetivo de verificar ajustes e esclarecimentos necessários 

referente aos modelos de controle e registros das metas, de 

cada um dos indicadores; c) teve início em setembro as 

atividades de preparo de solo para restauração de áreas em 495 

Charqueada/SP, por meio de parceria com a empresa “Da 

Serra”, que adotou áreas onde a Fundação Agência das 

Bacias PCJ elaborou os PIP (Projetos Integrais de 

Propriedade), para fins de compensação ambiental. O início 

do plantio deve começar aproximadamente no início de 500 

novembro; d) a Fundação Agência das Bacias PCJ e os 

Comitês PCJ realizarão em 14/10, das 14h as 17h a 

Audiência Pública do Plano Diretor de Macrodrenagem da 

Bacia Hidrográfica do Rio Jundiaí. O evento ocorrerá via 

YouTube e maiores informações sobre o evento podem ser 505 

consultadas no site dos Comitês PCJ e no site da Fundação 

Agência das Bacias PCJ. Na sequência, o Sr. Ivens de 

Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação 

Agência das Bacias PCJ, informou que: a) houve 

autorização judicial para a liberação do valor de R$ 510 

20.000.000,00 (vinte milhões de reais) depositados em 

juízo pela SABESP, diretamente para a conta bancária da 

Fundação Agência das Bacias PCJ, cujo valor foi 

considerado como incontroverso na ação judicial movida 

pela SABESP contra a ANA. Portanto, todo o recurso 515 

bloqueado dos exercícios de 2019 e 2020 provavelmente 

será liberado ainda esse ano. 3.3 Informes dos Membros 

dos Plenários. O Sr. Alexandre Luis Almeida Vilella, 

representante da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo e Coordenador da Câmara Técnica de 520 

Monitoramento Hidrológico (CT-MH) informou que: a) na 

semana anterior foi praticada a segunda maior descarga do 

Sistema Cantareira (SC) para as Bacias PCJ desde a 

construção dos reservatórios, na ordem de 12,75 m3/s, com 

o intuito de preservar as vazões mínimas nos corpos d’agua 525 

à jusante do SC; b) estão havendo tratativas com a Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e com o 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de 

São Paulo (DAEE), bem como discussões no âmbito da 

CT-MH, objetivando em um pedido à Diretoria dos 530 

Comitês PCJ para a ANA e DAEE para incremento das 

descargas do SC para as Bacias PCJ e com isto atender as 

regras operativas dos rios à jusante do SC e preservar o 

atendimento aos municípios das Bacias PCJ. O Sr. 

Francisco Carlos Castro Lahóz, representante do Consórcio 535 

Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí informou que: a) convida a todos os membros das 

Bacias PCJ para que colaborem, informando os Comitês de 

problemas ou dificuldades locais no abastecimento, a fim 

de que possa ser encontrado soluções para a mitigação dos 540 

problemas; b) o Governador do Estado João Doria estará 

lançando hoje, no Palácio dos Bandeirantes, o programa 

“Água é Vida” que dentre outras ações e atividades, prevê 

a destinação de recursos financeiros para a viabilização de 

barragem no Ribeirão Piraí; c) parabenizou a Escola de 545 

Engenharia de Piracicaba (EEP) pela homenagem feita à 

Luiz Roberto Moretti. O Sr. Ismar Ferrari, membro do 

Instituto de Estudos do Vale do Tietê comentou brevemente 

a respeito das problemáticas envolvendo o Rio Tietê no que 

se a poluição e também causando enchentes, fato este que 550 

nunca havia acontecido na área urbana do município de Itu. 

Ressaltou também que este problema de inundações poderá 

ocorrer também em outros rios da região, como o Capivari. 

O Sr. Rodrigo Hajjar Francisco, representante do Instituto 

de Proteção Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Rio 555 

Corumbataí, informou que: a) o ENCOB de 2022 que seria 

realizado no estado do Amazonas será realizado no Paraná, 

muito provavelmente em Foz do Iguaçu; b) em 17/11 

haverá eleição para a nova coordenação do Fórum Nacional 

de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH) e os 560 

Comitês PCJ estão se organizando para fazer parte da 

coordenação. 4. Encerramento. Nada mais havendo a 

tratar, o Sr. André agradeceu a participação de todos e, com 

a autorização dos Presidentes dos Comitês PCJ, deu por 

encerrada a reunião.565 

 

 

SIDNEY JOSÉ DA ROSA 
Presidente do CBH-PJ1 e 1º Vice-presidente  

do PCJ FEDERAL 

 

 

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA 

Presidente do CBH-PCJ e  

do PCJ FEDERAL 

 

DAMIÃO APARECIDO DO COUTO 
Secretário-executivo do CBH-PJ1 

 

 

ANDRÉ LUIZ SANCHEZ NAVARRO 
Secretário-executivo do CBH-PCJ e  

do PCJ FEDERAL 

 


		2021-12-13T13:39:26-0300
	LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA:10293008876


		2021-12-14T08:33:48-0300
	DAMIAO APARECIDO DO COUTO:07429643612


		2021-12-15T14:19:45-0300
	ANDRE LUIZ SANCHEZ NAVARRO:22365068804


		2021-12-21T08:46:16-0200
	SIDNEY JOSE DA ROSA:05833989604




