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Relação dos Membros dos Plenários - Presentes 

Entidade Nome 

4ª Cia de Polícia Ambiental Fábio de Nóbrega 

ABCON José Benedito da Silva Braga Filho 

ABES-SP Francisco José de Toledo Piza 

AME 
Paulo Henrique Pereira 

Maria Natalina Mazochi 

ASSEMAE 

Carlos Augusto Mancilha Neves 

Hugo Marcos Piffer Leme 

Maria das Graças Martini 

Gustavo Henrique Assis Borim 

Marco Antônio dos Santos 

Paulo Roberto S. Tinel 

AAEAA - Artur Nogueira 
 

Luiz Henrique Gueratto 

Edmo José Stahl 

Associação dos Eng. de Jundiaí  Jaime Ramiro 

CETESB 
Eneida Mara Moraes Zanella 

Rita de Cássia Lorenzi 

CIESP - DR Jundiaí Roberto Mario Polga 

CIESP- DR Piracicaba Homero Scarso 

CIESP- DR Limeira 
Eduardo Lovo Paschoalotti 

Jonas Vitti 
CIESP - DR Santa Barbara 
d`Oeste 

Jerry Willians de Morais 

Circuito Tur. Serras Verdes 
Fernanda Nunes de Paiva 

José Carlos Zambone 

CODEN Ricardo Ongaro 

Consórcio PCJ Francisco Carlos Castro Lahóz 

Consórcio do Piraí  Francisco Antonio Moschini 

COPERVAP Eduardo Lovo Paschoalotti 

DAE Americana Romualdo José Kokol 

DAEE 
Luiz Roberto Moretti 

Carolina Túbero Bacchin 

Elo Ambiental Claudia Grabher 

FLORESPI Ricardo Otto Leão Schmidt 

Fórum das Americas Rodrigo Hajjar 

Fórum das Entidades Civis Filipe Marcelo Gonçalves Becari 

FUMEP Felipe Roger Victor 

Fundação Florestal 
Eduardo Meira Campos 

Luiz Sertório Teixeira 

IEF Raquel Junqueira Costa 

IGAM Renata Maria Araújo 

INEVAT Francisco Antonio Moschini 

IPSA Waldemar Bóbbo 

Min. da Integração Nacional José Luiz de Souza 

MMA p/ Julio Thadeu Silva Kettelhut 

P.M. de Americana 
Jonas Santarosa 

Ricardo dos Santos 

P.M. de Amparo Luiz Oscar Vitale Jacob 

P.M. de Artur Nogueira p/ Edson Antônio Sacilotto 

P.M de Bragança Paulista p/ Luís Natividade 

P.M. de Cabreúva Henrique Martin 

P.M de Charqueada Otacy Melo de Menezes 

P.M. de Camanducaia 
Admilson Cesar Ribeiro 

Edmar Cassalho Moreira Dias 

P.M de Campo Limpo Paulista  Lucia Helena Galdino 

P.M. de Campinas 

Henrique Magalhães Teixeira 

Jonas Donizette Ferreira 

Rogério Menezes  

P.M. de Capivari p/ José Luiz Cabral 

P.M. de Cordeirópolis Amarildo Antonio Zorzo 

P.M. de Corumbataí 
Lucilene de Aquino 

Vicente Rigitano 

P.M de Cosmópolis  Vicente Candido Teixeira Filho 

P.M de Dois Córregos  Graziele Mimoni 

P.M de Elias Fausto Laércio Betarelli 

P.M. de Extrema Paulo Henrique Pereira 

P.M. de Hortolândia 
Aldo Aluizio Silva 

Antonio Meira 

P.M. de Holambra 
Fernando Fiori de Godoy 
Petrus Bartholomeus Well 

P.M. de Itapeva Claudia Viveani de Moraes 

P.M. de Itatiba João Gualberto Fattori 

P.M de Ipeúna José Antonio de Campos 

PM de Itirapina Alípio Marques Junior 

P.M. de Itupeva Cícero Pedro Petrica 

P.M. de Jaguariúna 
Irineu Gastaldo Junior  

Maria Auxiliadora Zanin 

P.M de Jarinú Vicente Candido Teixeira Filho 

P.M. de Jundiaí 
Maria das Graças Martini 

Pedro Antonio Bigardi 

P.M de Limeira 
p/Alquermes Valvassori 

Rogério Mesquita 

P.M. de Louveira p/Sinésio Scarabello Filho 

P.M de Mogi-Mirim João Bordignon Neto 

P.M. de Monte Alegre do Sul p/ Pedro Luis Perondini 

PM de Morungaba José Roberto Zem 

P.M. de Nova Odessa p/ Wagner Fausto Morais 

P. M. de Pedreira Carlos Evandro Pollo 

P.M. de Piracicaba Gabriel Ferrato dos Santos 

P.M. de Rafard Antonio Cesar Rodrigues Moreira 

PM de Rio das Pedras 
Carlos Alberto Pinto 

p/ Estevan Tozin 

P.M. de Rio Claro 
Geraldo Gonçalves Pereira 

Palmirio Altimari Filho 

P.M. de Salto 
Carlos Augusto Mancilha Neves 

Juvenil Cirelli 

P.M. de Sta Bárbara dOeste p/ Rafael Piovezan 

P.M de Santa Maria da Serra 
Josias Zani Neto 

Persão Magossi 

P.M. de Sto Antônio de Posse p/ Alexandre Francisco 

P.M. de São Pedro Hélio Donizete Zanatta 

P.M. de Sapucaí -Mirim 
Jefferson Benedito Rennó 

Geovane Rodolfo Pereira Diogenes 

P.M. de Socorro João Batista Preto de Godoy 

P.M. de Sumaré José Ceron 

P.M de Toledo Jouberth Calvão Barouch 

P.M. de Tuiuti Júlio da Silveira Lima 

P.M de Valinhos p/ Claudio Santi Maria 

P.M de Vargem Aldo Francelino Moyses 

Piracicaba 2010 Álvaro França 

Rotary Internacional D- 4590 Luiz Antônio e Silva Brasi 

SAA 
Sérgio Rocha Lima Diehl 

Ângelo César Bosqueiro 

SABESP 
Hélio Rubens Figueiredo 

José Roberto Fumach 

Secretaria da Educação  Fábio Augusto Nogreiros 

Secretaria de Energia Daniel Jesus de Lima 
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Secretaria da Fazenda Tabir Pirajá de Macedo Filho 

Secretaria da Saúde Marcos César Prado 

Secretaria de Desenvolvimento Giovanni Dell´Isola Neto 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social 

Maria Aparecida Ribeiro Germek 

Secretaria dos Transportes Marcello Poci Bandeira 

SINMEC José Maria do Couto 

SMA p/ Kazue Matsumoto 

SindiEnergia 
Vitor Pereira Pinto 

Alexandre Silva 

SORIDEMA Harold Gordon Fowler 

SR Campinas Luis Fernando Amaral Binda 

SR Indaiatuba José Rodolfo Penatti 

SR Limeira Nilton Piccin 

SR Piracicaba p/ Ricardo Dias Pacheco 

SR Rio Claro João Primo Baraldi 

SRHU/MMA Ana Cristina M. Mascarenhas 

SSRH 
Leonildo Ednilson Urbano 

Luiz Roberto Moretti 

Relação dos Membros dos Plenários 

Com Ausência Justificada 

Entidade Nome 

CENA Plínio Camargo 

COPAÍBA Flávia Balderi 

FIEMG Laene Fonseca Vilas Boas 

FIESP Paulo Roberto Dallari Soares 

Ministério da Justiça Rodolfo Tsunetaka Tamanaha 

UNICA André Elia Neto 

Aos 27 dias do mês de março de 2013, nas 
dependências da Faculdade Anhanguera, em 
Piracicaba/SP, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária dos 
Comitês PCJ (CBH-PCJ; PCJ FEDERAL e CBH-PJ), 
registrando-se a participação de 212 pessoas, entre 5 
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 
Presentes” apresentada e público em geral, registrado 10 
em livro próprio. 1. Composição da mesa dirigente: 
Após a recepção aos presentes, a mesa dirigente dos 
trabalhos foi composta conforme segue: Eduardo Lovo 
Paschoalotti (Presidente em exercício do CBH-PCJ e do 
PCJ FEDERAL); Gabriel Ferrato dos Santos (Prefeito 15 
Municipal de Piracicaba); Júlio Thadeu Silva Kettelhut 
(Gerente de Projeto da Secretaria de Recursos Hídricos 
e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente); 
Danilo Vieira Júnior (Secretário-adjunto da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 20 
Sustentável de Minas Gerais); Vicente Rigitano 
(Prefeito Municipal de Corumbataí e Presidente da 
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí); 
Reinaldo Nogueira Lopes Cruz (Prefeito Municipal de 25 
Indaiatuba e Presidente do Consórcio Intermunicipal das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí); Pedro 
Antonio Bigardi (Prefeito Municipal de Jundiaí e 
Presidente do Aglomerado Urbano da Região de 
Jundiaí); Marco Antonio Torres (Diretor da Faculdade 30 
Anhanguera de Piracicaba); Patrícia Gobet de Aguiar 
Barufaldi (Diretora-presidente em exercício da 

Fundação Agência das Bacias PCJ); Luiz Roberto 
Moretti (Secretário-executivo dos Comitês PCJ). 2. 
Abertura: Dando início à reunião, o Sr. Moretti 35 
convidou aos componentes da mesa para tomarem seus 
lugares e a todos para ouvirem e cantarem o Hino 
Nacional Brasileiro. Na sequência, o Sr. Moretti, 
cumprimentou a todos e agradeceu a cessão do espaço, 
ao Dr. Marco Antonio Torres, Diretor da Faculdade 40 
Anhanguera, e informou que a presente Reunião esta 
sendo transmitida on line, pela internet. A seguir, 
passou a palavra ao Prefeito Municipal de Piracicaba, 
Sr. Gabriel Ferrato dos Santos, agradecendo a 
hospitalidade. O Prefeito Gabriel agradeceu a presença 45 
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 
recursos hídricos, ressaltando a acuidade da participação 50 
de todos. Concluiu agradecendo ao Sr. Marco Antonio 
Torres, Diretor da Faculdade Anhanguera, pela cessão 
do espaço e desejando uma boa reunião a todos. Em 
seguida, o Sr. Moretti passou a palavra para o 
representante da Faculdade Anhanguera, Sr. Marco 55 
Antonio Torres, que cumprimentou a todos e explanou 
sua satisfação em poder contribuir, com a cessão do 
espaço, para a reunião dos Comitês PCJ. Após, o Sr. 
Moretti passou a palavra ao Prefeito de Campinas, Sr. 
Jonas Donizette, que cumprimentou a todos os membros 60 
dos Comitês PCJ, agradeceu a presença do Vice-prefeito 
de Campinas, Dr. Henrique Magalhães Teixeira; do 
Secretário do Verde e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas, Dr. Rogério Menezes e do Presidente da 
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento 65 
S/A (SANASA), Dr. Arly de Lara Romêo. O Sr. Jonas 
informou que o município de Campinas esta integrado 
com as discussões relacionadas a recursos hídricos e 
atuação junto aos Comitês PCJ, ressaltando a 
importância e necessidade dos municípios das Bacias 70 
PCJ estarem envolvimentos nas questões atreladas a 
recursos hídricos. Discorreu sobre a implantação do 
sistema de gestão de recursos hídricos no Estado de São 
Paulo e as conquistas inerentes a este tema. O Sr. Jonas 
chamou a atenção de todos sobre a promoção das 75 
discussões iniciais e informações técnicas relativas à 
renovação da outorga do Sistema Cantareira, 
ressaltando a importância da participação de todos e das 
perspectivas dos resultados dessa discussão. 
Posteriormente, o Sr. Moretti passou a palavra ao 80 
Presidente em exercício do CBH-PCJ e do PCJ 
FEDERAL, Sr. Eduardo Lovo Paschoalotti, que 
cumprimentou a todos e agradeceu ao Prefeito de 
Piracicaba pela hospitalidade e parabenizou os prefeitos 
eleitos nas Bacias PCJ. Ressaltou a importância das 85 
discussões no âmbito dos Comitês PCJ, desejando 
sucesso aos trabalhos a serem realizados pelos membros 
que tomarão posse na presente reunião. O Sr. Moretti 
solicitou autorização do Plenário para que, antes do 
início das discussões, ocorresse uma homenagem ao Sr. 90 
Paschoalotti, que a partir desta data, deixa de ser 
membro dos Comitês PCJ, após 20 anos de trabalhos em 
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prol a gestão de recursos hídricos. O Sr. Moretti 
informou que o Sr. Paschoalotti foi o 1º Vice-presidente 
dos Comitês PCJ e que apenas em um mandato não 95 
exerceu este cargo, e que o mesmo teve um papel 
importantíssimo para que os Comitês PCJ 
desenvolvessem suas funções e se tornassem referência 
na gestão de recursos hídricos.  O Sr. Moretti agradeceu 
ao Sr. Paschoalotti pelo intenso trabalho realizado. 100 
Antes do início dos trabalhos, Sr. Moretti informou que 
os Comitês PCJ já lançaram o 12º Programa da TV PCJ, 
“o Valor da ‘Água” e que a iniciativa busca divulgar os 
assuntos relacionados a recursos hídricos, realizados no 
âmbito das Bacias Hidrográficas dos Rios 105 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias  PCJ). O 
programa foi apresentado ao plenário. 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, 110 
com a autorização do Sr. Paschoalotti, solicitou a 
inversão de pauta, no que se refere ao item Informes, 
para que seja o último item da pauta a ser discutido e, os 
demais, na sequência apresentada. Colocada em 
votação, a inversão solicitada foi aprovada por 115 
unanimidade. Antes do início dos trabalhos, o Sr. 
Moretti informou que, na presente data, são 
comemorados os 5 anos de instalação do Comitê da 
Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba –Jaguari (CBH-
PJ), de Minas Gerais, e que no dia 30 de março, 120 
estaremos comemorando os 10 anos de instalação do 
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (PCJ – FEDERAL), ressaltando os 
trabalhos desenvolvidos por estes comitês e as 
conquistas alcançadas. Dando prosseguimento à 125 
reunião, passou ao item 2. Assuntos a deliberar: 2.1. 
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 
166/2013, que “Empossa representantes dos órgãos 

governamentais (municípios, estados e União) e da 

sociedade civil (Usuários de Recursos Hídricos e 130 
Organizações Civis) nos Plenários do CBH-PCJ, do 

PCJ FEDERAL, para o mandato 2013 a 2015, e do 
CBH-PJ mandato 2013 a 2017”: O Sr. Moretti 
informou que, nos termos da Deliberação dos Comitês 
PCJ nº 161/12, de 14/12/2012, dentre outras 135 
providências, estabeleceu-se o calendário das eleições 
dos Comitês PCJ (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL); 
constituiu Comissão Eleitoral e aprovou os 
“Procedimentos e critérios para o processo de escolha e 
indicação de representantes nos Plenários dos Comitês 140 
PCJ”, dos Segmentos “Usuários de Recursos Hídricos” 
e “Organizações Civis”, para o mandato 2013/2015 do 
CBH-PCJ e PCJ FEDERAL e, por meio do Edital de 
Convocação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas –
IGAM,  nº 13/2012, ocorreu o Processo Eleitoral para a 145 
nova composição do Comitê da Bacia Hidrográfica dos 
Rios Piracicaba e Jaguari, que, dentre outras 
providências, constituiu o calendário das eleições do 
CBH-PJ; constituiu Comissão Eleitoral e aprovou os 
“Procedimentos e critérios para o processo de escolha e 150 
indicação de representantes nos Plenários dos Comitês 
PCJ”, dos Segmentos “Usuários de Recursos Hídricos” 

e “Organizações Civis”, para o mandato 2013/2017 do 
CBH-PJ. O Sr. Moretti detalhou o processo eleitoral do 
CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, destacando: 1) Órgãos 155 
de Governo: a Secretaria Executiva, através de ofício 
aos órgãos estaduais, paulistas e mineiros, e federais, 
solicitou a rati-retificação dos membros indicados 
anteriormente. Informou que esse processo aconteceu 
nos meses de fevereiro e março de 2013; 2)  160 
Municípios: todos os municípios com sede na área das 
Bacias PCJ são membros natos, tendo os respectivos 
prefeitos como seus titulares, podendo indicar seus 
respectivos suplentes. Os demais municípios com parte 
da sua área territorial nas Bacias PCJ podem solicitar 165 
participação nos plenários. Para todos os municípios, a 
Secretaria Executiva encaminhou ofício ao prefeito 
solicitando a rati-retificação do representante suplente 
anteriormente indicado. Informou que esse processo 
aconteceu nos meses de fevereiro e março de 2013; 3) 170 
Organizações Civis (entidades associativas 
representativas dos usuários e entidades da sociedade 
civil): Deliberação dos Comitês PCJ nº 161/12, de 
14/12/2012, estabeleceu o calendário das eleições dos 
Comitês PCJ e constituiu Comissão Eleitoral e aprovou 175 
os “Procedimentos e critérios para o processo de escolha 
e indicação de representantes nos Plenários dos CBH-
PCJ e PCJ FEDERAL”, para esses dois segmentos. O 
processo eleitoral aconteceu em quatro etapas: a) 
inscrição das entidades interessadas; b) habilitação das 180 
entidades inscritas; c) inscrição das chapas das 
entidades habilitadas e d) votação nas chapas inscritas. 
Explicou que esta deliberação, em análise, fecha esse 
processo eleitoral e dá posse aos novos membros dos 
plenários dos Comitês PCJ, mandato 2013-2015. Na 185 
sequência, o Sr. Moretti, nomeou as instituições e os 
membros indicados para compor o CBH-PCJ e PCJ 
FEDERAL. Após, o Sr. Moretti passou a palavra ao Sr. 
Paschoalotti que declarou, em nome das Diretorias dos 
Comitês PCJ, empossados todos os membros eleitos do 190 
CBH-PCJ e PCJ FEDERAL. Na sequência o Sr. Moretti 
passou a palavra ao Sr. Danilo Vieira Junior (Secretário-
adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais), que 
detalhou o processo eleitoral para os comitês de bacias 195 
do Estado de Minas Gerais, conforme disposto no Edital 
de Convocação nº 013/2012, destacando: 1. Reunião do 
CBH para discutir o edital de convocação e os anexos 
do processo eleitoral, elaborando um cronograma do 
processo eleitoral, com datas e locais das reuniões, 200 
assim como o local para as inscrições das novas 
instituições. 2. Chancela da procuradoria jurídica do 
IGAM no Edital de Convocação; 3. Assinatura da 
Diretoria Geral do IGAM, do Edital de Convocação; 4. 
Publicação no Diário Oficial de Minas Gerais do Edital 205 
de Convocação; 5. Divulgação no site do IGAM – do 
Edital de Convocação; 6. Mobilização e convites para 
os órgãos e entidades; 7. Inscrição de órgãos e 
entidades; 8. Análise da documentação e divulgação da 
lista de habilitados; 9. Reunião de segmentos entre 210 
órgãos e entidades habilitados para eleição dos 
respectivos pares de cada segmento; 10. Composição do 
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Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH); 11. Elaboração 
de ato governamental: minuta elaborada e encaminhada 
à Procuradoria Jurídica do IGAM; 12. Minuta do ato 215 
governamental elaborada pelo Núcleo de Apoio aos 
Comitês de Bacias Hidrográficas (GECBH) com os 
nomes dos representantes de órgãos e entidades; 13. 
Minuta do ato governamental aprovada de acordo com 
as normas do Departamento de Normas (DNOR); 14. 220 
Minuta do ato governamental assinada  pelo secretário 
do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; 15. Ato governamental assinado pelo 
Governador do Estado sob os cuidados da Casa Civil; 
16. Ato governamental publicado pela Assessoria de 225 
Atos do Governo do Estado; 17. Posse dos Membros e 
Eleição da Diretoria do Comitê de Bacia Hidrográfica; 
18. Após a publicação do Ato Governamental 
nomeando os conselheiros do Comitê, é agendada uma 
reunião plenária para posse dos membros e eleição da 230 
diretoria. Na sequência, o Sr. Danilo nominou as 
instituições e os membros indicados para comporem o 
CBH-PJ, convidando-os para a assinatura de livro com 
o “Termo de Posse” dos membros do Comitê PJ, e 
declarou empossados todos os membros eleitos do 235 
CBH-PJ. Após, o Sr. Moretti abriu a palavra aos 
plenários para discussões da minuta de deliberação 
apresentada.  Não havendo manifestações, o Sr. Moretti 
colocou a minuta de deliberação em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. 2.2. Definição da ocupação 240 
dos cargos da diretoria e instruções para a realização 
das assembleias setoriais: o Sr. Moretti explicou a 
necessidade de definição dos cargos diretivos dos 
Comitês PCJ (CBH-PCJ, PCJ FEDERAL e CBH-PJ). 
Fez um breve relato sobre a ocupação dos cargos 245 
diretivos em mandatos passados e ressaltou a 
importância de cada cargo na estrutura. Após, iniciou o 
processo de definição dos cargos, que foram aprovados 
conforme segue: a) CBH-PCJ: Presidência ocupada por 
um prefeito; a Vice-presidência por um representante de 250 
uma entidade da Sociedade Civil de São Paulo; a 
Secretaria Executiva pelo Secretário-executivo eleito no 
PCJ FEDERAL e o Secretário-executivo Adjunto por 
representante de órgão estadual paulista. b) PCJ 
FEDERAL: a Presidência ocupada pelo Presidente 255 
eleito para o CBH-PCJ; a 1º Vice-presidência exercida 
pelo Presidente eleito para o CBH-PJ; a 2º Vice-
presidência exercida pelo mesmo representante eleito 
para a Vice-presidência do CBH-PCJ; a 3ª Vice-
presidência exercida por um representante dos órgãos 260 
federais e um Secretário-executivo a ser eleito dentre os 
representantes do governo de São Paulo.  c) CBH-PJ: a 
Presidência exercida por um prefeito; a Vice-
presidência por um representante da Sociedade Civil de 
Minas Gerais; a Secretaria Executiva exercida pelo 265 
Secretário-executivo eleito no PCJ FEDERAL e o 
Secretário-executivo Adjunto por representante de 
município mineiro. Na sequência foi discutida a 
ocupação de cargos dos organismos de bacias, a qual os 
Comitês PCJ participam, que foram aprovados 270 
conforme segue: a) Fórum Mineiro dos Comitês de 
Bacias: a titularidade será exercida por um represente de 

município mineiro e a suplência será exercida por um 
representante da sociedade civil do Estado de Minas 
Gerais. b) Rede Brasil de Organismos de Bacias 275 
(REBOB): a titularidade será exercida por um 
represente da sociedade civil do Estado de São Paulo e a 
suplência será exercida por um representante dos 
usuários do Estado de São Paulo.  Definidos os 
segmentos que ocupariam cada cargo diretivo, a reunião 280 
foi suspensa e os membros dos plenários foram 
divididos e se reuniram em assembleias setoriais para as 
eleições dos respectivos representantes nos cargos 
mencionados. 2.3. Minuta de Deliberação dos 
Comitês PCJ no 167/2013, que “Elege e empossa 285 
dirigentes dos Comitês PCJ; define os municípios (SP e 

MG) com direito a voto, define a Secretaria Executiva; 

elege representantes dos municípios paulistas no CRH-

SP e CMC-SP; indica representantes dos Comitês PCJ 

nos Fóruns Paulista, Mineiro e Nacional de Comitês de 290 
Bacias e na Rede Brasil de Organismos de Bacias 

Hidrográficas – REBOB e  indica os representantes 

para compor a CT-PL, para o mandato 2013/2015 do 

CBH-PCJ e para o mandato 2013/2017 do CBH-PJ, e 

dá outras providências”: Após o término das 295 
assembleias setoriais, os Srs. Moretti, Leonildo Urbano 
e a Sra. Patrícia Barufaldi, coordenadores de cada uma 
das assembleias setoriais, anunciaram os resultados das 
eleições para a Câmara Técnica de Planejamento – CT-
PL; Fóruns Paulista e Mineiro de CBHs; Fórum 300 
Nacional de CBHs; Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos – CRH/SP; Conselho de Mudanças Climáticas 
– CMC/SP; REBOB e das diretorias dos Comitês PCJ, 
conforme segue: 1) CBH-PCJ: para Presidente o Sr. 
Gabriel Ferrato dos Santos (Prefeito de Piracicaba/SP); 305 
como Vice-presidente o Sr. Marco Antônio dos Santos 
(ASSEMAE); como Secretário-executivo o Sr. Luiz 
Roberto Moretti (SSRH-SP) e como Secretário-
executivo Adjunto o Sr. Leonildo Ednilson Urbano 
(SSRH-SP);  2) PCJ  FEDERAL: para presidente o Sr. 310 
Gabriel Ferrato dos Santos (Prefeito de Piracicaba/SP); 
como 1º Vice-presidente o Sr. Jefferson Benedito Rennó 
(Prefeito de Sapucaí-Mirim/MG); como 2º Vice-
presidente o Sr. Marco Antônio dos Santos 
(ASSEMAE); como 3º Vice-presidente a Sr. Júlio 315 
Thadeu Silva Kettelhut (SRHU/MMA) e como 
Secretário-executivo o Sr. Luiz Roberto Moretti (SSRH-
SP); 3) CBH-PJ:  como Presidente o Sr. Sr. Jefferson 
Benedito Rennó (Prefeito de Sapucaí-Mirim/MG); 
como Vice-presidente o Sr. José Maria do Couto 320 
(SINMEC); como Secretário-executivo o Sr. Luiz 
Roberto Moretti (SSRH-SP) e como Secretário-
executivo Adjunto o  Sr. Sidney José da Rosa 
(Prefeitura Municipal de Itapeva/MG). Também foram 
anunciados os escolhidos para a CT-PL e demais 325 
representações dos Comitês PCJ. Encerrada a 
divulgação dos resultados das assembleias setoriais, o 
Sr. Moretti colocou a minuta de deliberação em votação, 
que foi aprovada por unanimidade, homologando-se os 
resultados apresentados e dando-se posse a todos os 330 
eleitos. 2.4. Atas das reuniões realizadas no dia 14 de 
dezembro de 2012, nas dependências do Hotel Resort 
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Vale Suíço, em Itapeva/MG: O Sr. Moretti explicou 
tratarem-se das minutas das atas da 10ª Reunião 
Extraordinária dos Comitês PCJ e da 10ª Reunião 335 
Ordinária dos Comitês PCJ, ocorridas no município de 
Indaiatuba/SP, e questionou sobre a necessidade de 
leitura das mesmas. Dispensada a leitura, foi aberta a 
palavra para discussão. O Sr. Polga solicitou a inserção 
de argumentação, apresentada na 10ª Reunião Ordinária 340 
dos Comitês PCJ, referente à linha 272, pagina 4, da ata 
apresentada, passando a ter, após aprovação dos 
plenários, a seguinte redação: “O Sr. Polga, solicitou a 
palavra e lembrou a todos que o Estado de São Paulo, 
nos últimos 12 (doze) anos, tem demonstrado eficiência, 345 
em relação aos demais Estados do País, com relação à 
utilização dos recursos do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos - FEHIDRO, que antes do início da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos, eram utilizados, também, 
como recursos para custeio das Secretarias Executivas 350 
dos Comitês de Bacias do Estado de São Paulo, 
demonstrando-se, assim, uma ferramenta extremamente 
importante que outros estados não souberam utilizar, 
por isso, sendo importante para estes outros estados a 
relevância da cobrança pelo uso da água. O Sr. Polga, 355 
resaltou, ainda, que o Estado de São Paulo está em 
estágio avançado em relação ao assunto, e que o foco 
demonstrado até o presente momento com os recursos 
da cobrança é a questão do tratamento de esgotos, 
porém, que este é uma obrigação dos municípios, que já 360 
têm em seu orçamento a cobrança de tarifas de 
lançamento e afastamento dos esgotos. Diante do 
exposto, o Sr. Polga propôs a modificação da destinação 
dos recursos arrecadados com as cobranças PCJ, 
visando destinar estes recursos para a elaboração de 365 
projetos e o auxilio aos municípios para alavancar 
recursos em outras fontes de financiamentos no que 
tange ao tratamento e afastamento de esgotos”. Não 
havendo outras manifestação, o Sr. Moretti colocou as 
minutas das atas em votação, sendo ambas as atas 370 
aprovadas por unanimidade, com as alterações 
requeridas na 10ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ. 
2.5 Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 
168/13, de 27/03/2013:  que “Aprova o “Relatório de 
Situação dos Recursos Hídricos nas Bacias PCJ 2012 375 
– ano base 2011”: O Sr. Moretti informou que o 
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias 
PCJ – 2012 (ano base 2011) foi preparado pelos 
representantes da Agência PCJ e da Câmara Técnica do 
Plano de Bacias (CT-PB). O Sr. Moretti comentou a 380 
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 distribuição de recursos, oriundos do 
FEHIDRO, aos comitês paulistas, e que seu 385 
desenvolvimento segue as orientações da Coordenadoria 
de Recursos Hídricos (CRHi) do Estado de São Paulo. 
Após, o Sr. Moretti explanou sobre os dados técnicos e 
o escopo do Relatório de Situação de 2012 das Bacias 
PCJ, discorrendo sobre os indicadores: demanda social; 390 
demanda de água; carga de efluentes e outros, 
construídos de acordo com as orientações da CRHi. 

Relatou, ainda, que, como em anos anteriores, foram 
encontrados dados discrepantes entre demandas de água 
nas Bacias PCJ, comparando-se as informações da 395 
CRHi e os dados obtidos com as cobranças PCJ, 
gerando dúvidas para a elaboração do relatório em 
questão. O Sr. Moretti, ressaltou que, apesar de notar-se 
uma diminuição na discrepância dos dados, ainda há 
diferenças, especialmente nas demandas subterrânea e 400 
superficial e na demanda total de água nas Bacias PCJ. 
O Sr. Moretti informou que, para amenizar a 
discrepância dos dados, foi colocado no relatório, como 
nota de rodapé, a existência dessas divergências e, 
seguindo recomendação da CRHi, inseriu-se um gráfico 405 
semelhante com os dados do sistema de cobrança nos 
anexos do relatório. Acrescentou que, seguindo as 
orientações da CRHi, incluiu-se, também, os quadros 
síntese dos indicadores com os comentários sobre a 
síntese da situação e orientações para gestão, a partir 410 
dos dados disponibilizados pela própria CRHi. O Sr. 
Moretti, ressaltou que, após a aprovação do relatório 
apresentado,  a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ 
providenciará meios para a ampla divulgação do mesmo 
e o envio de cópias aos Conselhos Estaduais de 415 
Recursos Hídricos de São Paulo e de Minas Gerais e ao 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Após a 
explanação, foi aberta a palavra aos plenários e, não 
havendo manifestações, a minuta foi colocada em 
votação, sendo aprovado o “Relatório de Situação dos 420 
Recursos Hídricos nas Bacias PCJ 2012 - ano base 
2011”, elaborado para a Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos PCJ (UGRHI-05), conforme 
metodologia e procedimentos estabelecidos pela 
Coordenadoria de Recursos Hídricos, da Secretaria de 425 
Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São 
Paulo, por unanimidade. 2.6. Minuta de Deliberação 
dos Comitês PCJ no 169/13, de 27/03/2013: que 
“Altera a Deliberação dos Comitês PCJ n° 039/09 
quanto à participação de Universidades, Institutos 430 
de Ensino Superior e Entidades de Pesquisas e 
Desenvolvimento Tecnológico, vinculados à 
Administração Pública, nas Coordenações das 
Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ”: O Sr. Moretti 
informou que durante a 41ª Reunião Ordinária da 435 
Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), realizada na 
Foz do Brasil, no município de Limeira, no dia 
04/05/2012; a 48ª Reunião Ordinária da CT-PL, 
realizada no SAAE Atibaia, no município de 
Atibaia/SP, no dia 06/07/2012; a 49ª Reunião Ordinária 440 
da CT-PL, realizada na Biblioteca Municipal, no 
município de Piracicaba/SP, em 23/11/2012, e a 50ª 
Reunião Ordinária da CT-PL, realizada ESALQ/USP, 
no município de Piracicaba/SP, em 01/03/2013, a CT-
PL discutiu o encaminhamento do Oficio CRHi n° 445 
153/2012, datado de 30/03/2012, que tratava da 
representatividade das universidades e dos órgãos de 
classe nos comitês de bacias hidrográficas, sendo 
aprovada consulta à CRHi sobre o prazo para a 
realização das adequações das vagas dos membros dos 450 
Comitês PCJ ocupadas por instituições de ensino 
superior e entidades de pesquisa e desenvolvimento 
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tecnológico, tendo em vista que o processo para 
renovação dos membros dos Comitês PCJ, para o 
mandato 2013/2015, que na ocasião, teria início no 455 
segundo semestre de 2012, com a indicação e posse dos 
membros eleitos em março de 2013. Também foi 
consultada a CRHi sobre a possibilidade de fornecer 
cópia de Parecer Jurídico ou outro documento que 
tivesse fundamentado o conteúdo do ofício acima 460 
referido, no intuito de esclarecer a situação presente e 
para o próximo mandato. A resposta da CRHi veio pelo 
Ofício CRHi n°173/2012, datado de 22 de maio de 
2012, que informou do fundamento jurídico e os 
procedimentos para regulamentação junto aos Plenários 465 
dos Comitês PCJ para a situação presente e para o 
próximo mandato. O Sr. Moretti corroborou, ainda, que 
a CT-PL deliberou que as adequações para atendimento 
à solicitação da CRHi fossem discutidas e propostas 
pelo GT-Eleições, que foi composto para organização 470 
do processo eleitoral da gestão 2013-2015 dos Comitês 
PCJ, e elaborou alteração do Estatuto do CBH-PCJ 
quanto à participação de universidades, institutos de 
ensino superior e entidades de pesquisas e 
desenvolvimento tecnológico, vinculados à 475 
Administração Pública, no Plenário do CBH-PCJ, 
conforme aprovado pela Deliberação dos Comitês PCJ 
nº 155/12, de 14/12/2012. O Sr. Moretti ressaltou que, 
nos termos da Deliberação Comitês PCJ nº 039/09, de 
28/05/2003, em seu § 1º, do art. 8°, foram aprovadas 480 
normas gerais para composição, organização, 
competência e funcionamento das coordenações das 
Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ, disciplinando que 
"o coordenador e o coordenador-adjunto deverão ser 
representantes de órgãos ou entidades que tenham 485 
atribuições ou desenvolvam atividades afins à Câmara 
Técnica e estejam representados no Plenário dos 
Comitês PCJ e, como não se pretende excluir a 
participação das universidades públicas, dos institutos 
de ensino superior e de entidades de pesquisa e 490 
desenvolvimento tecnológico, vinculados à 
administração pública, mas sim continuar contando com 
a participação relevante dessas entidades nos Comitês 
PCJ, faz-se necessária a adequação dos termos que 
regem o funcionamento das Câmaras Técnicas dos 495 
Comitês PCJ. Após os esclarecimentos, o Sr. Moretti 
apresentou a minuta de deliberação que propõe 
alteração do art. 8º das Normas Gerais para criação e 
funcionamento de Câmaras Técnicas, aprovadas na 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 039/09, de 28/05/2009, 500 
constantes de seu Anexo I, com modificações feitas por 
meio da Deliberação dos Comitês PCJ nº 115/11, de 
28/06/2011, que passaria a ter um § 6º, conforme segue: 
“Representantes de universidades, de institutos de 
ensino superior e de entidades de pesquisas e 505 
desenvolvimento tecnológico, públicos, das 
administrações direta ou indireta dos poderes executivos 
estaduais ou municipais, podem exercer funções de 
coordenador e coordenador-adjunto de Câmaras 
Técnicas dos Comitês PCJ, mesmo não sendo membros 510 
do plenário dos Comitês PCJ”. A seguir, o Sr. Moretti 
abriu a palavra para manifestação dos membros. Não 

havendo mais manifestações, o Sr. Moretti colocou em 
votação a minuta de deliberação que “Altera a 
Deliberação dos Comitês PCJ n° 039/09 quanto à 515 
participação de Universidades, Institutos de Ensino 
Superior e Entidades de Pesquisas e Desenvolvimento 
Tecnológico, vinculados à Administração Pública, nas 
Coordenações das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ”, 
sendo aprovada por unanimidade. 2.7. Minuta de 520 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 170/13, de 
27/03/2013: que “Aprova a instituição do Prêmio 
Yara de Comunicação com seu respectivo 
regulamento e dá outras providência”: O Sr. Moretti 
informou que, nos termos da Deliberação CBH-PCJ nº 525 
78/99, de 30/03/1999, foi instituído o prêmio anual de 
jornalismo, intitulado “Premio Yara de Jornalismo” em 
comemoração aos 5 anos de instalação do Comitê das 
Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (CBH-PCJ), com o objetivo de incentivar 530 
profissionais e estudantes que atuavam na área de 
comunicação a abordar com maior ênfase a 
problemática dos recursos hídricos das bacias 
hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
(Bacias PCJ), sendo que esta premiação acabou tendo 535 
apenas duas edições, por falta de patrocinadores e pela 
estrutura reduzida da Secretaria Executiva dos Comitês 
PCJ. Destacou que, no ano de 2013, comemoram-se os 
20 anos de instalação do CBH-PCJ, os 10 anos de 
instalação do PCJ FEDERAL e os 5 anos de instalação 540 
do CBH-PJ e, visando envolver cada vez mais a 
participação dos meios de comunicação na busca para as 
soluções de problemas relacionados aos recursos 
hídricos, promovendo informes de interesse social e 
público, bem como, divulgando boas práticas 545 
sustentáveis de uso da água e denunciando usos e ações 
incompatíveis com a melhoria dos recursos hídricos das 
Bacias PCJ, a intenção é reativar esta premiação e 
instituí-lo como “Prêmio Yara de Comunicação”, a ser 
outorgado regularmente pelos Comitês PCJ. Após os 550 
esclarecimentos, o Sr. Moretti discorreu sobre o 
conteúdo da minuta de deliberação, apresentando seus 
objetivos, premiação, bem como de seu regulamento. 
Na sequência o Sr. Moretti abriu a palavra para 
manifestação dos membros. Não havendo manifestação, 555 
o Sr. Moretti colocou a minuta de deliberação que 
aprova a instituição do Prêmio Yara de Comunicação 
com seu respectivo regulamento em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. 2.8. Minuta de 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 171/13, de 560 
27/03/201: que “Cancela e faz nova indicação do 
empreendimento, financiado com recurso da 
Cobrança Paulista PCJ, exercício de 2011, referente 
ao Plano de Macrodrenagem da Bacia do Rio 
Jundiaí” e dá outras providências”: O Sr. Moretti 565 
lembrou que foi indicado na Deliberação dos Comitês 
PCJ nº 104/2011, de 31/03/2011, para recebimento de 
recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos em rios de domínio do Estado de São Paulo – 
Cobrança Paulista PCJ, como demanda induzida, 570 
indicada pela Câmara Técnica de Monitoramento 
Hidrológico (CT-MH), no montante de R$ 1.247.522,92 
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(um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos 
e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), o 
empreendimento “Plano de Macrodrenagem da Bacia do 575 
Rio Jundiaí”, cujo tomador foi a Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agrícola – FUNDAG, e que o referido 
empreendimento foi objeto de contrato junto ao Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, sob nº 
100/2012, de 24/04/2012. Apresentado o Oficio FG nº 580 
013/2013, datado de 06/02/2013, encaminhado pela 
FUNDAG, o Sr. Moretti informou que o tomador 
solicitou o cancelamento da indicação do 
empreendimento tendo em vista que, após análises de 
viabilidade técnica, verificou a impossibilidade de 585 
atendimento ao proposto no projeto. Após os 
esclarecimentos, o Sr. Moretti informou que a proposta 
é que os recursos financeiros correspondentes ao 
empreendimento acima referido sejam transferidos a 
novo tomador, e que a questão foi apreciada pela CT-590 
MH, em sua 118ª reunião ordinária, realizada em 
28/02/2012, na cidade de Piracaia/SP, manifestando-se 
favoravelmente ao cancelamento da indicação e 
indicando a Fundação Agência das Bacias PCJ como a 
tomadora dos recursos em questão, a qual se manifestou 595 
de acordo. Após os esclarecimentos, o cancelamento do 
empreendimento e a indicação da Fundação Agência 
das Bacias PCJ, como tomadora do Plano de 
Macrodrenagem da Bacia do Rio Jundiaí, através da 
minuta de Deliberação nº 171/13, foi colocada em 600 
votação sendo aprovada por unanimidade. 2.9. Minuta 
de Deliberação dos Comitês PCJ nº 172/13, de 
27/03/201: que “Cancela e prioriza a indicação de 
empreendimento, financiado com recursos do 
FEHIDRO, exercício de 2012, demoninado “LUISA - 605 
Levantamento de Unidades para Investimentos 
Ambientais - Cadastramento de Propriedades 
Rurais” e dá outras providências”: O Sr. Moretti 
cientificou ao Plenário que nos termos da Deliberação 
dos Comitês PCJ nº 141/12, de 30/03/2012, e seus 610 
anexos, foi hierarquizado e indicado o empreendimento, 
de Demanda Induzida, intitulado “LUISA - 

Levantamento de Unidades para Investimentos 

Ambientais - Cadastramento de Propriedades Rurais”, 
recomendado pela Câmara Técnica de Uso e 615 
Conservação de Água no Meio Rural (CT-Rural), dos 
Comitês PCJ, no valor de R$ 972.506,78 (novecentos e 
setenta e dois mil, quinhentos e seis reais e setenta e oito 
centavos), sem a apresentação de contrapartida, com 
recursos do FEHIDRO, exercício de 2012. Que a 620 
Deliberação ad referendum dos Comitês PCJ nº 145/12, 
de 22/05/12, indicou o Rotary International – Distrito 
4590 como tomador para o empreendimento em 
questão. Diante do exposto, o Sr. Moretti informou que 
através de manifestação, datada de 25 de fevereiro de 625 
2013, o Rotary International – Distrito 4590 
encaminhou à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, 
solicitação de retirada do empreendimento, 
temporariamente, junto ao Agente Técnico, Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), para necessárias 630 
adequações quanto a conteúdo, especificação de 
equipamentos e metodologias de trabalho e posterior 

reindicação do empreendimento pelos Comitês PCJ. Na 
sequência, o Sr. Moretti informou que a proposta 
apresentada na minuta de deliberação é que os recursos 635 
financeiros correspondentes ao empreendimento em 
questão fiquem acrescidos ao orçamento de 2013, dos 
Comitês PCJ, e seja priorizada a indicação do 
empreendimento para recebimento de recursos oriundos 
do FEHIDRO/Cobranças PCJ, do exercício 2013, como 640 
demanda induzida, cujo tomador deverá ser indicado 
por meio de deliberação ad referendum dos presidentes 
dos Comitês PCJ, após indicação a ser feita pela Câmara 
Técnica de Uso e Conservação da Água no Meio Rural 
(CT-Rural) e aprovação da CT-PL. Após proferir os 645 
esclarecimentos e não havendo manifestação, a minuta 
de deliberação e a proposta apresentada foram colocada 
em votação, sendo aprovadas por unanimidade. 2.10. 
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 173/13, 
de 27/03/201: que “Cancela a indicação de 650 
empreendimentos, financiados com recursos da 
Cobrança Paulista PCJ, exercício de 2011 e 2012, 
referentes ao “Reflorestamento Da Vegetação Ciliar 
Das Margens Do Córrego Goiabal E Sítio Alto No 
Município De Analândia” E Ao “Reflorestamento Da 655 
Vegetação Ciliar De Preservação Permanente E Das 
Margens Do Córrego Do Cavalheiro Da Fazenda São 
Francisco No Município De Analândia” e dá outras 
providências”: O Sr. Moretti informou que nos termos 
da Deliberação dos Comitês PCJ nº 104/2011, de 660 
31/03/2011, e seus anexos, foi hierarquizado e indicado 
o empreendimento, de demanda espontânea, intitulado 
“Reflorestamento da Vegetação Ciliar das Margens do 

Córrego Goiabal e Sítio Alto no Município de 

Analândia”, no valor de R$ 245.092,02 (duzentos e 665 
quarenta e cinco mil, noventa e dois reais e dois 
centavos), com recursos da Cobrança Paulista PCJ, 
exercício de 2011, e que o referido empreendimento foi 
objeto de contrato junto ao Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos - FEHIDRO, sob nº 159/2012, de 25/06/2012; 670 
e que  nos termos da Deliberação dos Comitês PCJ nº 
141/2012, de 30/03/2012, e seus anexos, foi 
hierarquizado e indicado o empreendimento, de 
demanda espontânea, intitulado “Reflorestamento da 

Vegetação Ciliar de Preservação Permanente e das 675 
Margens do Córrego do Cavalheiro da Fazenda São 

Francisco no Município de Analândia”, no valor de R$ 
144.593,14 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e 
noventa e três reais e quatorze centavos), com recursos 
do Cobrança Paulista PCJ, exercício de 2012, cujo 680 
tomador de ambos empreendimentos é o Instituto de 

Proteção Sócio Ambiental da Bacia Hidrográfica do 

Rio Corumbataí – IPSA. O Sr. Moretti informou que, 
através de manifestação datada de 08 de março de 2013, 
o IPSA encaminhou à Secretaria Executiva dos Comitês 685 
PCJ solicitação de cancelamento das indicações dos 
empreendimentos, tendo em vista a inviabilidade dos 
procedimentos adotados para execução dos mesmos, 
cientificando aos Plenários que o assunto foi apreciado 
pelo Secretário-executivo dos Comitês PCJ e 690 
coordenador da Câmara Técnica de Planejamento (CT-
PL), junto com a equipe técnica da Fundação Agência 
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das Bacias PCJ, deliberando-se por apresentar aos 
plenários dos Comitês PCJ a proposta de efetivação dos 
cancelamentos solicitados, nos termos desta 695 
deliberação, pois não havia tempo hábil para realização 
de nova reunião da CT-PL. O Sr. Moretti informou que 
os recursos financeiros correspondentes aos 
empreendimentos serão acrescidos ao orçamento de 
2013, para distribuição pelos Comitês PCJ. Após a 700 
explanação, foi aberta a palavra aos plenários e não 
havendo manifestações, a minuta foi colocada em 
votação, sendo aprovada por unanimidade. 3. Outros 
assuntos: Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 
174/12, de 27/03/13: “Aprova transferência de 705 
recursos de investimento do FEHIDRO, orçamento 
de 2013, para realização do XI Diálogo Interbacias 
de Educação Ambiental em Recursos Hídricos”: O 
Sr. Moretti solicitou a inclusão do item de pauta que 
trata da transferência de recursos de investimento do 710 
FEHIDRO, orçamento de 2013, para realização do XI 
Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em 
Recursos Hídricos. O Sr. Moretti colocou em votação a 
inclusão do pedido como item de pauta, sendo aprovada 
por unanimidade. O Sr. Moretti explicou que a minuta 715 
de Deliberação dos Comitês PCJ nº 174/13, trata da 
transferência de recursos de investimento do FEHIDRO, 
orçamento de 2013, para realização do XI Diálogo 
Interbacias de Educação Ambiental em Recursos 
Hídricos, o qual recebe, anualmente, contribuições dos 720 
demais comitês paulistas, incluindo os Comitês PCJ, na 
forma de transferência de recursos do FEHIDRO da 
sub-conta do CBH-PCJ, para a sub-conta do FEHIDRO 
do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio 
Paranapanema (CBH-MP), escolhido para ser o 725 
responsável pela realização do evento em questão e que 
o XI Diálogo Interbacias será realizado no segundo 
semestre de 2013 e se enquadra nas ações elegíveis do 
Plano das Bacias PCJ 2010-2020. O Sr. Moretti 
esclareceu que a Comissão Organizadora do Diálogo 730 
Interbacias, comunicou aos comitês de bacias 
hidrográficas que o prazo para aprovação da 
transferência de recursos de investimento do FEHIDRO, 
orçamento de 2013, para realização do XI Diálogo 
Interbacias é até o final do mês de abril de 2013, e que a 735 
cota de participação de cada comitê será de R$ 
21.000,00 (vinte e um mil reais) com direito de custeio 
de 9 participantes dos Comitês PCJ. Após as 
explanações, o Sr. Moretti abriu a palavra para 
discussão e, não ocorrendo manifestação, colocou a 740 
minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 174/13, em 
votação, que foi aprovada por unanimidade. 4. 
Informes: 4.1. Secretaria Executiva: O Sr. Moretti 
eleito Secretário-executivo dos Comitês PCJ, esclareceu 
que, como o Secretário-executivo, é também o 745 
Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, 
assim informou que no prazo de 30 dias, seria agendada 
e convocada reunião da CT-PL e, previamente, 
convidou a todos os membros eleitos a participarem.  O 
Sr. Moretti, explicou que em 8 de novembro de 2011 foi 750 
expedido o Decreto Estadual Paulista nº 57.501, que 
instituiu o Cadastro Estadual de Entidades -CEE e criou 

o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades -
CRCE, sob a responsabilidade da Corregedoria Geral da 
Administração do Estado de São Paulo, destinado ao 755 
cadastramento prévio de entidades da sociedade civil, 
para fins de celebração de convênios e outras formas de 
avenças com os órgãos da administração estadual. 
Ressaltou o contido no referido diploma legal, em 
especial em seu art. 6°, que diz: “a partir de 15 de junho 760 
de 2012 fica vedada a celebração de novos convênios e 
outras formas de avença, bem como de termos aditivos 

a acordos em execução, entre os órgãos da 

administração direta e indireta do Estado e as 

entidades que não possuam o CRCE”. Assim, ressaltou 765 
que, para pleitearem a obtenção de recursos junto ao 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos- FEHIDRO, as 
entidades da sociedade civil interessadas deverão se 
cadastrar e apresentar o referido certificado, conforme 
instruções contidas no endereço eletrônico 770 
www.cadastrodeentidades.sp.gov.br. O Sr. Moretti 
ressaltou que tal exigência foi encaminhada ao Agente 
Financeiro (Banco do Brasil) e sua necessidade já 
consta dos Anexos do Manual de Procedimentos 
Operacionais - MPO do FEHIDRO. O Sr. Moretti 775 
informou que a Coordenação do Convênio 
ASSEMAE/FUNASA está realizando Oficinas de 
Capacitação de Política e Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB), onde serão abordados os 
princípios e elementos para a realização do Plano 780 
Municipal de Saneamento Básico – sendo apresentando 
o termo de referência para a contratação do PMSB e 
procedimentos relativos a convênio a ser firmado com a 
FUNASA; elementos para a realização do PMSB, e 
mobilização da população e de controle social. A 785 
oficina será dirigida a gestores e técnicos do setor de 
saneamento básico, da FUNASA e de municípios com 
até 50.000 habitantes; associados da ASSEMAE; 
ocupantes de cargo público municipal ou do Distrito 
Federal com papel de decisão na área do curso; técnicos 790 
de municípios que receberam recursos federais sobre o 
tema; gestores de órgãos públicos federais, estaduais, 
regionais e municipais; integrantes de movimentos 
sociais e catadores de materiais recicláveis; membros de 
ONGs; membros de universidades e profissionais 795 
liberais. As oficinas serão realizadas de segunda a sexta-
feira, nos dois períodos, com um total de 32 horas/aula. 
O Sr. Moretti forneceu, ainda, as datas e os locais da 
realização dos cursos de capacitação. O Sr. Moretti 
informou que no dia 03 de abril na sede da Agência 800 
Nacional de Águas (ANA), em Brasília/DF, será 
realizada reunião das Diretorias da ANA, Comitês de 
Bacias Federais com cobrança instituída e respectivas 
entidades delegatárias para debater, além dos assuntos 
solicitados pelos dirigentes dos comitês, uma proposta 805 
de resolução que objetiva estabelecer os procedimentos 
a serem adotados pelas entidades delegatárias de 
funções de Agência de Água para a seleção e 
recrutamento de recursos humanos, bem como os 
limites e critérios para estipulação das despesas com 810 
remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem 
percebidas pelos dirigentes e empregados das entidades 
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delegatárias, no exercício de suas funções, e normativa 
sobre o enquadramento das despesas, pelas entidades 
delegatárias de funções de Agência de Água, referentes 815 
à aplicação dos valores arrecadados com a cobrança 
pelos usos de recursos hídricos de domínio da União no 
âmbito dos contratos de gestão firmados com a ANA. 
Após os esclarecimentos, o Sr. Moretti solicitou que os 
Presidentes e os Vice-presidentes eleitos participem 820 
destas discussões que são de extrema importância. O Sr. 
Moretti parabenizou o Sr. Paulo Henrique Pereira, 
representante do município de Extrema/MG, que esteve 
na cidade de Dubai/EAU, no dia 06/03/2013, para 
receber prêmio internacional de meio ambiente pelo 825 
Projeto Conservador das Águas, e que no dia 17/03, no 
programa Globo Rural, foi transmitido um programa 
especial sobre “Conservador das Águas”. 4.2. Agência 
das Bacias PCJ: O Sr. Moretti passou a palavra para a 
Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, Diretora-830 
presidente em exercício da Agência das Bacias PCJ, que 
informou que a Fundação Agência das Bacias PCJ, 
obteve a nota 9,5 auferida na avaliação do Contrato de 
Gestão nº 003/2011, relativo ao exercício 2012, firmado 
com a Agência Nacional de Águas. A Sra. Patrícia 835 
explanou sobre a realização, no dia 20 de fevereiro de 
2013, da Oficina Preparatória FEHIDRO/Cobranças 
PCJ, que contou com a participação de 172 pessoas e 
deu início ao calendário aprovado na Deliberação 
Comitês PCJ nº 164, de 14/12/2012, que definiu 840 
cronograma e regras para seleção de empreendimentos 
de Demanda Espontânea, visando à indicação para 
obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO 

e das cobranças PCJ (federal, paulista e mineira) pelo 
uso dos recursos hídricos, referentes ao orçamento de 845 
2013. A Sra. Patrícia informou sobre a auditoria 
realizada pela Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo (PGE), no mês de março, para finalização de 
prestação de contas da Agência PCJ do balanço 2012. 
Ainda, a Sra. Patrícia apresentou a situação dos 65 850 
empreendimentos indicados com os recursos 
FEHIDRO/Cobranças PCJ no exercício 2012. 4.3. 
Membros dos Plenários: A representante do Consórcio 
Intermunicipal das Bacias Hidrograficas dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Consórcio PCJ, Sra. 855 
Andréa Borges, informou sobre a abertura do Projeto 
Semana da Água 2013, que há 19 anos busca incentivar 
os agentes locais de bacias hidrográficas a organizarem 
estruturas e recursos financeiros para resolverem seus 
problemas ambientais, convidando a todos para 860 
participar da abertura do projeto 2013, bem como do 
lançamento do Vídeo Sistema Cantareira: 
Compartilhando Desafios, que ocorrerá em 25 de abril 
no município de Americana/SP. 5. Manifestações dos 
membros eleitos para as diretorias: O Sr. Jefferson 865 
Benedito Rennó, agradeceu a confiança depositada na 
diretoria eleita e parabenizou a todos os membros 
eleitos para a gestão 2013-2015, desejando um bom 
trabalho durante o mandato, e lembrou que estas tarefas 
são de relevância para a sustentabilidade do meio 870 
ambiente. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Moretti agradeceu a presença de todos e deu 
a reunião por encerrada. 
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