Comitês PCJ
Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) no 7.663/91 e Lei Federal no 9.433/97)

Ata da 4ª Reunião Ordinária Conjunta dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL), realizada em Limeira/SP, em 30/11/05
Relação dos Membros dos Plenários - Presentes
Entidade
AAEA - Artur Nogueira
ABCON

Nome
Edmo José Stahl Cardoso
Fernando A. Mangabeira
Albernaz
AEAA da Região Bragantina João Roberto Miranda
ASSEMAE
Alexandre Peranovich
Hugo Marcos Piffer Leme
Orival Franco Junior
Telma Cristina Claus Menezes
BRACELPA
Eduardo Lovo Paschoalotti
CETESB
Jorge Luis Silva Rocco
CIESP - Campinas
Antonio Dias da Silva
CIESP - Piracicaba
Homero Scarso
CODASP
Antonio Carlos Scomparim
Consórcio PCJ
Francisco Carlos Castro Lahóz
Sérgio Razera
DAE Americana
DAEE

Cláudio Rodrigues Amarante
Luiz Roberto Moretti
Patrícia Gobet de A. Barufaldi

ELO Ambiental
FEAM-MG
Fórum Sociedades Civis
Fundação Florestal
IGAM-MG
INEVAT
P.M. de Americana
P.M. de Artur Nogueira
P.M. de Atibaia

Cláudia Grabher
Carmen Lúcia Santos Silveira
Walter Antonio Becari
Cléa de Oliveira
Paulo Teodoro de Carvalho
Francisco Antonio Moschini
Cláudio Rodrigues Amarante
Edson Antonio Sacilotto
Carlos Roberto Belani Gravina
José Roberto Trícoli

P.M. de Bom Jesus dos P.
P.M. de Bragança Paulista

José Vicente do Prado
Antonio Pádua Oliveira Mello
João Mauro Solin

P.M. de Cabreúva
P.M. de Campinas
P.M. de Extrema
P.M. de Holambra
P.M. de Indaiatuba
P.M. de Iracemápolis
P.M. de Itatiba
P.M. de Itupeva
P.M. de Jarinú

Thais Michelle Oliveira
Luciano Ferrão Costallat
Paulo Henrique Pereira
Petrus Bartholomeus Weel
Lucidalva Luz dos Santos
Denilson Granço
José Roberto Fumach
Francisco Adolfo de A. Fanchini
Eduardo Zanoni
José Trindade Rodrigues

P.M. de Joanópolis
P.M. de Limeira

Nelson Luiz Neves Barbosa
Richard Drago
Silvio Félix da Silva

P.M. de Louveira
P.M. de Mombuca
P.M. de Monte Alegre do Sul
P.M. de Piracicaba
P.M. de Rio Claro
P.M. de Rio das Pedras
P.M. de Santa Gertrudes

José Maria Drezza
Marcos Antonio Poletti
Vanderlei Jose Brolesi
Vlamir Augusto Schiavuzzo
Jayme de Oliveira Campos
Marco Antonio Montagnani
José Augusto Barros Seydell
Valtimir Ribeirão

P.M. de Santa Maria da
Serra

Ercidio Donizete Mariano
Persão Magossi

P.M. de Socorro
P.M. de Sumaré
P.M. de Vargem
PreservAÇÃO

Marcos José Lomonico
Humberto Crivelaro
José Braga Semis
J. Marco Alntonio Pareja Cobo

SAA
SABESP

Emílio Sakai
Francisco José de Toledo Piza
Milton Angelo Negrini

Secretaria da Saúde

Marcos César Prado
Marizete M. da Costa Ferreira

Secretaria de Economia
Secretaria dos Transportes
SERHS

Maria José Raymundo
José P. Figueiredo
Luiz Roberto Moretti
Rui Brasil Assis

Sind. Rural de Campinas
Sind. Rural de Limeira
Sind. Rural de Piracicaba
SMA
SORIDEMA

Nelson Luiz Neves Barbosa
João Aparecido Santarosa
José Rodolfo Penatti
Jorge Luis Silva Rocco
Harold Gordon Fowler

Relação dos Membros dos Plenários
Com ausência justificada
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Nome
Alberto Penno Júnior
Lina Maria Aché
Sérgio Antônio Gonçalves

Aos 30 dias do mês de novembro de 2005, nas
dependências do Hotel Carlton Plaza, em Limeira/SP,
realizou-se a 4ª Reunião Ordinária Conjunta dos
Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL),
registrando-se a participação de 138 pessoas, entre
representantes dos Municípios, da Sociedade Civil, dos
usuários de recursos hídricos, dos Governos dos
Estados de São Paulo e Minas Gerais e do Governo
Federal, conforme “Relação dos Membros dos
Plenários - Presentes“ apresentada, e público em geral,
registrado em livro próprio. 1. Composição da mesa
dirigente: Após a recepção aos presentes, a mesa
dirigente dos trabalhos foi composta conforme segue:
Carlos Roberto Lopes (CETESB); Rui Brasil Assis
(SERHS); José Roberto Fumach (Prefeito de Itatiba e
Presidente do Consórcio PCJ); José Roberto Trícoli
(Prefeito de Atibaia e Presidente dos Comitês PCJ);
Silvio Félix da Silva (Prefeito de Limeira); Luiz
Roberto Moretti (DAEE/SERHS e Secretário-executivo
dos Comitês PCJ); Eduardo Lovo Paschoalotti
(BRACELPA e Vice-presidente dos Comitês PCJ) e
Cláudio Antonio de Mauro (Ex-presidente dos Comitês
PCJ). 2. Abertura: Dando início à reunião, o sr.
Moretti convidou a todos os componentes da mesa para
tomarem seus lugares e a todos para ouvirem e
cantarem o Hino Nacional Brasileiro. Após, foi passada
a palavra ao Prefeito de Limeira e anfitrião, o Sr. Silvio
Félix para sua manifestação. 3. Manifestação do
Prefeito de Limeira: O Sr. Silvio Félix, Prefeito de
Limeira e anfitrião, desejou um bom dia a todos,
cumprimentou os membros da mesa e mencionou sua
satisfação em receber essa reunião e coloca toda equipe
da prefeitura à disposição do evento. 4. Informes: 4.1
da Presidência: O Sr. Trícoli informou que participou
das reuniões das Câmaras CTCOB e CTIL, do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH,
realizadas em João Pessoa, na Paraíba, e em Brasília,
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visando à implantação da Cobrança e da Agência de
40 Água dos Comitês PCJ. Classificou como brilhante o
trabalho das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ,
principalmente a CT-PL e GTs Cobrança e Agência que
apresentaram um trabalho que foi aprovado quase por
unanimidade pelo CNRH. Ressaltou a importância da
45 participação dos representantes dos municípios para a
aprovação dos critérios de pontuação para repasse dos
recursos do FEHIDRO e da Cobrança. Informou sobre a
sabatina do Diretor-presidente da ANA, José Machado,
na Comissão de Meio Ambiente do Senado, cujo
50 resultado apresentou sua aprovação por unanimidade
dos votantes para sua permanência à frente da ANA. 4.2
do Consórcio PCJ: O Sr. José Fumach falou da
satisfação do Consórcio PCJ estar firmando a parceria,
como Entidade Delegatária da Agência, informando que
55 o contrato será assinado no dia 06/12/05. 4.3 da
Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e
Saneamento: O Sr. Rui Brasil comentou que com a
implantação agência e da cobrança federal, o Consórcio
vai exercer o papel de Agência, mas a responsabilidade
60 maior da boa condução dos trabalhos é dos Plenários.
Destacou e enalteceu o papel fundamental do expresidente Cláudio de Mauro, que juntamente com a
Secretaria Executiva e o Vice-presidente Paschoalotti,
concluíram mais essa etapa de trabalho. Convidou a
65 todos para o evento comemorativo dos 10 anos do
FEHIDRO, informando que o mesmo contará com
oficinas para analisar o desempenho do Fundo nesse
período. 4.4 da Secretaria Executiva: O Sr. Moretti
informou sobre a realização da reunião da CT-PL, em
70 29/11/05, na AEAP/Piracicaba, cuja pauta foi a
“sabatina” dos membros indicados pelo Consórcio PCJ
para comporem a estrutura diretiva da Agência de Água
PCJ. Os Srs. Francisco Lahóz (Coordenador Geral);
Sérgio Razera (Coordenador Administrativo e
75 Financeiro) e Paulo Tinel (Coordenador Técnico) foram
aprovados pelo Plenário da CT-PL. O Sr. Patrick
Thomas, informa que foram publicadas no DOU, em
30/11/05, as Resoluções CNRH números 52, que
aprova os mecanismos de cobrança pelo da água nas
80 bacias PCJ, e 53, que aprova a indicação do Consórcio
PCJ para exercer as funções de agência de água. Falou
sobre o período de regularização dos usos (de 5 a 31 de
dezembro de 2005), cujo objetivo é a atualização das
informações, cadastrais e de outorga. O Sr. Moretti
85 informou aos presentes que o quorum estava
plenamente estabelecido, relacionando as entidades
representadas. 4.5 da Vice Presidência: O sr. Eduardo
Paschoalotti, vice-presidente dos Comitês PCJ, desejou
bom dia a todos e destacou os elogios dos Senadores
90 Teotônio Vilela e César Borges ao Dr. Jose Machado
pela condução dos trabalhos à frente da ANA, que
resultou na aprovação da sua continuidade como
Diretor-presidente da ANA, por 16 votos a zero.
Ressaltou que no relatório dos Senadores eram citados
95 os trabalhos que são feitos pelo Consórcio e Comitês
nas bacias PCJ, tais como a agência, a cobrança e a
renovação da outorga do Cantareira. Citou que outro
diretor da ANA, o Sr. Benedito Braga também foi

sabatinado e teve sua recondução aprovada. Frisou que
100 os trabalhos realizados na região PCJ foram muito
citados e elogiados no Congresso Nacional e passou a
palavra ao ex-presidente dos Comitês PCJ, Sr. Cláudio
de Mauro. O sr. Cláudio de Mauro saudou os presentes
e informou acompanhou todo o trabalho realizado pelas
105 CTs e GTs dos Comitês, e que esteve presente nas
reuniões da CTIL e da CTCOB, juntamente com
representantes dos Comitês PCJ. Destacou o grande
conhecimento dos integrantes das CTs do CNRH e da
dificuldade de aprovação das propostas dos Comitês,
110 sobre a implantação da agência e cobrança na região
PCJ, no formato original, ressaltando que os ajustes
feitos não alteraram os princípios e a lógica
inicialmente apresentados. Citou o trabalho dos
representantes e da direção da ANA. 5. Assuntos a
115 Deliberar: 5.1. Leitura e Aprovação da Ata da 3ª
Reunião Extraordinária Conjunta dos Comitês PCJ:
O presidente dos Comitês PCJ, Sr. Trícoli passou a
tratar do item da pauta referente à leitura e aprovação
da Ata da 3ª Reunião Extraordinária Conjunta dos
120 Comitês PCJ, realizada em Jaguariúna, em 21/10/05.
Não havendo manifestações dos Plenários, foi colocada
em votação a aprovada por unanimidade. 5.2. Minuta
de Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº
027/2005: “Altera a Deliberação Conjunta dos
125 Comitês PCJ 025/05, em decorrência da Resolução
CNRH nº 52, de 28/11/2005”: O sr. Moretti explicou
que a minuta de deliberação em pauta foi feita para
atender aos ajustes solicitados pelo CRNH, por meio
das câmaras técnicas CTIL e CTCOB, ressaltando
130 tratarem-se principalmente de alterações de textos e
termos utilizados pelo Conselho, que diferem na
Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 025/05, de
21/10/05, mas que transmitem o mesmo sentido e
significado. Dentre os ajustes destacou: 1) a ANA
135 atestará, juntamente com os órgãos competentes
(FEAM, em Minas, e CETESB, em São Paulo), a carga
orgânica lançada no corpo receptor para efeito de
cálculo de valores de pagamento; 2) a cobrança das
PCHs dependerá de ato normativo da autoridade federal
140 competente; 3) na questão do Krural, a mudança de
“propriedade rural” para “imóvel rural”, e 4) mudança
da redação em relação ao Kgestão. O Sr. Paschoalotti
abriu a palavra para discussão. O Sr. Jorge Rocco
solicita que a ANA garanta a participação dos técnicos
145 da CETESB no processo de “comprovação das
medições dos usuários”, a fim de que a CETESB possa
contribuir com a sua metodologia. O Sr. Patrick
Thomas, da ANA, assume formalmente o compromisso
com a CETESB e FEAM, e já convida os
150 representantes desses órgãos para a reunião do dia 12 de
dezembro entre ANA, DAEE, IGAM sobre os critérios
e procedimentos de medições de vazões e cargas e
concentrações de poluentes. O Sr. Paschoalotti coloca a
minuta em processo de votação. Não havendo nenhum
155 voto contrário e abstenção, a minuta de deliberação foi
aprovada por unanimidade. O Sr. Moretti lembra a
todos que só agora, após publicação da resolução do
CNRH e aprovação da Deliberação dos Comitês com
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ajustes propostos, a cobrança pelo uso dos recursos
160 hídricos nas bacias PCJ pode iniciar a partir de 1º de
janeiro de 2006. O Sr. Francisco Piza solicita que a
Deliberação 025/05, com as alterações aprovadas pela
027/05, seja publicada na íntegra para facilitar a
consulta. 5.3. Minuta de Deliberação Conjunta dos
165 Comitês PCJ nº 028/2005: “Aprova o "Plano das
Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí, para o período de 2004/2007"”: O sr. Moretti
explica que o plano de bacias é um dos requisitos para a
implementação da cobrança. Explicou que o plano de
170 bacias 2004-2007 vem sendo desenvolvido no âmbito
da Câmara Técnica do Plano de Bacias (CT-PB), sob a
coordenação do Sr. Harold Fowler e que a CT-PB criou
um Grupo de Acompanhamento coordenado pelo Sr.
Francisco Piza. Feitos os esclarecimentos, passou a
175 palavra para o Sr. Francisco Piza para fazer a
apresentação dos trabalhos que foram desenvolvidos. O
Sr. Francisco Piza iniciou sua fala destacando as
consultas públicas, a audiência pública, as consultas aos
órgãos mineiros, a participação dos órgãos da União,
180 como ANA, MMA, e demais órgãos participantes dos
Comitês PCJ. Citou que todo trabalho realizado pelo
grupo foi supervisionado pela CT-PB. Fez sua
apresentação informando os Plenários sobre
metodologias, objetivos, metas, etc. O Sr. Paschoalotti
185 agradece a apresentação, destaca a dimensão do
trabalho apresentado e abre a palavra para a
manifestação dos Plenários. A Sra. Cláudia Grahber
sugere a inserção do termo “qualidade e quantidade” no
item 1.1.3 do PDC 1, que é acatada por todos. O Sr.
190 Nelson Barbosa considera que a reserva de apenas 1%
dos recursos para a recarga dos aqüíferos é um valor
muito baixo e manifesta-se contrário à idéia de
construção de mais barragens nas bacias PCJ. O Sr.
Moretti pondera que o reflorestamento ciliar vem
195 ocupando boa parte da pauta da CT-Rural, que vem
trabalhando para fazer um levantamento mais apurado
da situação nas Bacias PCJ e será feito um trabalho de
incentivo à elaboração de projetos pertinentes para que
sejam contratados com os recursos advindos da
200 cobrança. A Sra. Cláudia Grahber ressalta que não
devemos nos ater apenas com a recomposição em si,
mas também com a preservação das áreas já existentes,
freando os desmatamentos de áreas já formadas. Não
havendo mais manifestações, o Sr. Trícoli colocou a
205 minuta da deliberação em processo de votação. A
Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 028/2005 foi
aprovada com 1 (um) voto contrário e sem abstenções.
5.4. Minuta de Deliberação Conjunta dos Comitês
PCJ nº 029/2005: “Aprova a minuta do Contrato de
210 Gestão a ser celebrado entre a Agência Nacional de
Águas – ANA, os Comitês PCJ e o Consórcio PCJ”: O
Sr. Moretti explica que o contrato de gestão é um
instrumento necessário para o repasse dos recursos que
forem arrecadados, com a cobrança, para a agência, no
215 caso a entidade delegatária, que é o Consórcio PCJ.
Informa que o contrato é assinado entre a ANA e o
Consórcio PCJ, tendo os Comitês como intervenientes,
contendo as obrigações da entidade delegatária, bem

como um cronograma de atividades e metas a serem
220 atingidas durante sua vigência. Ressaltou que os
objetivos e metas a serem atingidas pela Agência foram
exaustivamente discutidos no âmbito do GT-Agência e
da CT-PL. Após a explanação, o Sr. Trícoli abre a
palavra aos Plenários para manifestações. Não havendo
225 nenhuma manifestação, a minuta da deliberação foi
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.
5.5. Minuta de Deliberação Conjunta dos Comitês
PCJ nº 030/2005: “Aprova a minuta do Primeiro
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão a ser celebrado
230 entre a Agência Nacional de Águas – ANA, os
Comitês PCJ e o Consórcio PCJ”: O Sr. Moretti
explica que o contrato de gestão tem validade até o dia
31 de dezembro e em caso de não ser aprovado um
Termo Aditivo pelos Plenários dos Comitês PCJ, o
235 repasse dos recursos arrecadados não poderá ser feito
para a Agência de Água PCJ. Explica que o Termo
Aditivo precisa de aprovação por Deliberação e a
próxima reunião plenária está pré-agendada para o dia
05/05/06, o que deixaria a entidade delegatária sem
240 receber os repasse dos recursos financeiros até maio de
2006, motivo pelo qual está sendo proposta a aprovação
antecipada do Termo Aditivo. O Sr. Fumach pede a
palavra e manifesta seus agradecimentos pela confiança
dos Comitês PCJ em aceitar o Consórcio PCJ como
245 entidade delegatária, parabenizando os membros dos
Comitês PCJ, nas pessoas do Sr. Trícoli e Sr. Cláudio
de Mauro, presidente e ex-presidente, respectivamente,
pelos trabalhos realizados. Após a manifestação do Sr.
Fumach, o Sr. Trícoli colocou a minuta da deliberação
250 em processo de votação e não havendo manifestação
dos Plenários, foi aprovada por unanimidade. 5.6.
Minuta de Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ
nº 031/2005: “Aprova as indicações feitas pelo
Consórcio PCJ para os cargos da estrutura diretiva
255 que desempenhará funções de Agência de Água dos
Comitês PCJ”: O Sr. Moretti iniciou explicando que a
reunião da CT-PL para “sabatinar” as pessoas indicadas
pelo Consórcio PCJ para compor a estrutura diretiva da
Agência encerrou-se no final da tarde do dia anterior,
260 não havendo tempo hábil para a apresentação aos
Plenários de um relatório ou ata da CT-PL sobre o
assunto. Informa que foram 3 (três) horas de reunião,
onde os indicados: Engº Francisco Lahóz, Adm. Sérgio
Razera e sr. Paulo Tinel se fizeram presentes,
265 apresentaram seus currículos com memorial descritivo
das atividades desenvolvidas e uma proposta de
programa de trabalho para desempenhar as funções
pretendidas.
Também
foram
feitos
diversos
esclarecimentos com relação aos salários que serão
270 pagos e a estrutura que será estabelecida no Consórcio
PCJ para o cumprimento dessas funções. Ressaltou,
ainda, que foi tudo aprovado por unanimidade na CTPL. Feitos os esclarecimentos, o Sr. Tricoli abre a
palavra aos Plenários. O Sr. Cláudio de Mauro destaca
275 que a solução encontrada, do Consórcio PCJ fazer o
papel de entidade delegatária das funções de Agência
de Água PCJ, pode ser considerada como uma solução
natural e manifesta-se parabenizando a direção do
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Consórcio pelas indicações, que julga serem pessoas
280 com a maior competência e sempre engajadas com o
tema para os quais foram indicados. Não havendo mais
pedidos de manifestação, o Sr. Tricoli coloca a minuta
da deliberação em processo de votação e não havendo
votos contrários ou abstenções, foi aprovada por
285 unanimidade. 5.7. Minuta de Deliberação Conjunta
dos Comitês PCJ nº 032/2005: “Aprova
procedimentos
para
operacionalização
da
Contribuição Regional Voluntária no âmbito dos
Comitês PCJ”: O Sr. Moretti
informou que a
290 Contribuição Regional Voluntária foi aprovada por
meio da Deliberação Conjunta nº 025/2005, mas, para
que passe a vigorar, é necessário definir alguns
instrumentos, dentre os quais a minuta de lei municipal,
nos casos dos municípios e um contrato com o
295 FEHIDRO. Explica que a minuta de deliberação visa
delegar à Agência de Água PCJ a elaboração dos
instrumentos necessários para implementação da
Contribuição Regional Voluntária para apresentação e
apreciação da CT-PL até o final do ano de 2005, e, no
300 caso de aprovação da CT-PL, a publicação de uma
Deliberação “ad referendum” dos Plenários, pelo
presidente dos Comitês PCJ. O Sr. Trícoli abre a
palavra aos Plenários e não havendo nenhuma
manifestação, a mesma foi colocada em votação sendo
305 aprovada por unanimidade. 5.8. Minuta de
Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 033/2005:
“Define cronograma e regras para hierarquização de
empreendimentos visando à indicação para obtenção
de financiamento com recursos do FEHIDRO e da
310 cobrança pelo uso dos recursos hídricos, referentes ao
orçamento de 2006, e dá outras providências”: O Sr.
Moretti explica que como base da deliberação em pauta
foram utilizadas as deliberações de distribuição de
recursos do FEHIDRO dos anos anteriores. Explica que
315 apesar de contar, nesse ano, também com os recursos da
cobrança, a intenção é fazer um processo só, ou seja, a
pré-inscrição, inscrição, análise e hierarquização, como
se os recursos fossem de uma origem só. Sobre os
recursos da cobrança, estariam sendo descontados os
320 valores referentes ao custeio da agência, que somados
ao recursos do FEHIDRO resultaria no valor final a ser
deliberado para contratações. O percentual de 20%
destinado aos empreendimentos de caráter regional
seria obtido dessa soma, ficando o restante dos recursos
325 para ser utilizado para a contratação dos
empreendimentos do Grupo 1 (PDC 3), num percentual
mínimo de 60%, e do Grupo 2 (demais PDCs), com um
percentual máximo de 40%. Destaca que no caso das
contratações com recursos da cobrança, cujo Agente
330 Financeiro é a Caixa Econômica Federal - CEF, a
contrapartida máxima é de 40%. Outro item salientado
foi o que limita em 2 (dois) o número máximo de
empreendimentos passíveis de hierarquização por
município, nos casos de tomadores do segmento
335 municípios, independente de quem sejam os tomadores
(prefeitura municipal ou serviços de saneamento). Outra
exceção é o caso da SABESP, que poderá hierarquizar
o número máximo de 3 empreendimentos. Nos caso de

empreendimentos de caráter regional, faz-se necessária
340 a aprovação de, no mínimo, uma câmara técnica, que
deverá, em caso de contratação, compor um Grupo de
Acompanhamento para o projeto. Ainda no caso dos
municípios, receberão maior pontuação aqueles que
participaram ou participam do Programa de Gestão
345 Municipal dos Recursos Hídricos, do CEPAM. Outra
novidade no critério de pontuação é a pontuação para
aqueles que aderirem ao programa de Contribuição
Regional Voluntária. Informa que no Anexo II da
minuta da deliberação constam os PDCs com a relação
350 dos empreendimentos passíveis de contratação,
conforme o plano de bacias aprovado na Deliberação
Conjunta nº 028/05 e que o Anexo III, da mesma
Deliberação, contém o modelo de formulário a ser
preenchido pelo coordenador da câmara técnica no caso
355 de indicação do empreendimento de caráter regional. O
Sr. Tricoli abre a palavra aos Plenários. O Sr. Rui Brasil
considera positivo o estabelecimento das regras para
contratações do FEHIDRO com antecedência e ressalta
sua preocupação em relação à assinatura dos contratos
360 com os proponentes-tomadores de órgãos públicos,
informando que a data limite é 30/06/06 por ser um ano
eleitoral. Citou a grande quantidade de contratos
cancelados em função das contratações contemplarem
contrapartidas muito altas e as novas administrações
365 municipais não terem condições de assumí-las, o que
gerou um trabalho enorme para todos os entes do
Sistema. Disse que a média de valores contratados gira
em torno de R$ 100 mil, que é considerado um valor
muito baixo para resolver os problemas de recursos
370 hídricos nas bacias. Disse considerar muito baixo os
limites mínimos de contratação propostos, e que
provavelmente no início do ano o FEHIDRO estaria
revendo estes valores. Após debate no qual se
manifestaram o Sr. Trícoli, o Sr. Paschoalotti, o Sr.
375 Moretti, o Sr. Petrus Well, e o Sr. Francisco Moschini
sobre os valores que o Sr. Rui Brasil considerava ideal
para propor aos Plenários, optou-se por deixar os
limites apresentados na minuta de deliberação,
considerando que a mesma já dispunha de dispositivo
380 que contemplava futuros ajustes determinados pelo
CRH, CNRH ou COFEHIDRO. Encerrado esse debate,
o Sr. Paschoalotti indagou ao Sr. Rui Brasil qual era a
estimativa de recursos referente a quota-parte do CBHPCJ para o exercício de 2006, o qual respondeu que
385 seria repassado algo próximo do que foi repassado no
exercício de 2005. Após os ajuste de redação propostos
no § 5o do Art. 1º (contrapartida máxima de 40%), a
minuta da deliberação foi colocada em votação. Não
havendo nenhum voto contrário nem abstenções, a
390 deliberação foi aprovada por unanimidade. 6.
Manifestação das Autoridades presentes. 6.1.
Presidente dos Comitês: O Sr. Tricoli solicita a
aprovação dos Plenários das seguintes Moções: 1)
Moção parabenizando o Diretor-presidente da ANA,
395 Dr. José Machado, pela aprovação do seu nome para
continuar os trabalhos à frente da ANA; 2) Moção de
agradecimento à ANA, nas pessoas do Sr. Patrick
Thomas e do Sr. Wilde Gontijo Jr. pelo auxílio nos
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trabalhos de implantação da agência e cobrança nas
400 Bacias PCJ, e 3) Moção de agradecimento aos membros
da CT-PL, CT-PB, GT-Agência e GT-Cobrança pela
colaboração nos trabalhos de implantação da agência e
cobrança nas bacias PCJ. Colocada em votação a
proposta de envio das Moções conforme relatado e não
405 havendo nenhuma manifestação contrária, a proposta
foi aprovada por unanimidade. 6.2. Representante da
ANA: O Sr. Cláudio de Mauro manifestou sua
satisfação em concluir os trabalhos com os resultados
obtidos, salientando que a luta foi recompensada. Disse
410 que as previsões apontam para graves crises envolvendo
o tema água e que os Comitês PCJ estão fazendo a sua
parte na busca de soluções. Ressaltou o grande interesse
dos municípios que não participaram da 1ª etapa do
Programa de Gestão Municipal, do CEPAM, em
415 participarem na 2ª etapa do Programa. Destacou a
consciência que a região toda tem demonstrado quando
o assunto é recursos hídricos. Parabenizou a todos pelo
empenho e belo trabalho. 6.3. Representante do
IGAM: O Sr. Paulo Teodoro aproveitou para
420 parabenizar os integrantes da Entidade Delegatária,

425

430

435

440

classificando-os como “entusiastas das questões
hídricas”, destacando que os Comitês PCJ
desenvolveram um trabalho muito importante e que
certamente servirá de referência para os demais
comitês. Considerou que apesar de utilizar parte da
experiência do Paraíba do Sul, o PCJ empregou uma
base sólida e muito bem construída, fruto de longos
anos de caminhada, com a dedicação de todos os
segmentos que compõem os Comitês e encerrou sua
manifestação parabenizando a todos em nome do
Governo de Minas. 6.4. Prefeito de Limeira: O Sr.
Silvio Félix manifestou sua satisfação por estar
recebendo os Comitês PCJ no município de Limeira,
que ele representa, principalmente em reunião que
deliberou sobre assuntos de relevante importância e
parabenizou a todos pelo belo trabalho. 7.
Encerramento: Não havendo mais pedidos de
manifestação, o Presidente dos Comitês PCJ, José
Roberto Trícoli, agradeceu a presença de todos, em
especial ao Prefeito de Limeira pela acolhida aos
membros e convidados dos Comitês PCJ, e deu por
encerrada a reunião.
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