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Relação dos Membros dos Plenários - Presentes
Entidade
Nome
4ª Cia de Polícia Ambiental
Fábio da Nóbrega
ABCON
Enio Antônio Campana
Maria Natalina Mazochi
AME
Paulo Henrique Prereira
APABARPA/GRUDE
Jonas Santa Rosa
Hugo Marcos Piffer Leme
ASSEMAE
Paulo Roberto S. Tinel
Maria das Graças Martini
Eneida Mara Moraes Zanella
CETESB
Rita de Cássia Lorenzi
CIESP - DR Americana
Leandro Zanini Santos
CIESP – DR Jundiaí
Roberto Mario Polga
CIESP – DR Limeira
Eduardo Lovo Paschoalotti
CIESP- DR Piracicaba
Homero Scarso
Circuito Tur. Serras Verdes
José Carlos Zambone
CODEN
Ricaro Ongaro
Consórcio PCJ
Francisco Carlos Castro Lahóz
Consórcio Piraí
Francisco Antonio Moschini
COPASA
Alexandre José Grego
COOPERVAP
Eduardo Lovo Paschoalotti
Leonildo Ednilson Urbano
DAEE
Luiz Roberto Moretti
Elo Ambiental
Claudia Grabher
FLORESPI
Ricardo Otto Leão Schmidt
Fórum das Entidades Civis
Filipe Marcelo Gonçalves Becari
FIESP
p/ Roberto Mario Polga
FUMEP
Felipe Roger Victor
INEVAT
Francisco Antonio Moschini
IPSA
Waldemar Bóbbo
Ministério da Integração Nac. José Luiz de Souza
P.M. de Americana
Jonas Santarosa
P.M. de Amparo
Antônio Carlos Siqueira
P.M. de Analândia
José Batista Marinho
P.M. de Atibaia
p/ Márcia Cavazana Nogueira
P.M. de Camanducaia
Célio de Faria Santos
P.M. de Campinas
Maria Fernanda Spina Chiocchetti
P.M. de Corumbataí
Lucilene de Aquino
P.M. de Cosmópolis
p/ Vital Caló Filho
P.M. de Dois Córregos
Graziele Limoni
P.M. de Extrema
Paulo Henrique Pereira
P.M. de Hortolândia
p/ Sunne Teixeira dos Santos
P.M. de Indaiatuba
p/ Vanessa Cristina do Carmo Kühl
Fabio Francisco Zuza
P.M. de Iracemápolis
Denilson Granço
P.M. de Itapeva
p/ Paulo Henrique Pereira
P.M. de Itu
Agnaldo José Simão
José Francisco Bernardes Veiga da
P.M. de Jaguariúna
Silva
P.M. de Jundiaí
Maria das Graças Martini
P.M de Limeira
p/ Rogério Mesquita
P.M. de Louveira
Tatiana Fidelis Correia da Silva
P.M. de Nova Odessa
Ricardo Ongaro
P.M. de Piracicaba
Barjas Negri
P.M. de Rio Claro
Geraldo Gonçalves Pereira
P.M. de Salto
p/ Francisco Antônio Moschini
P.M. de Sta Bárbara d’Oeste
Mario Celso Heins
P.M. de Sta Gertrudes
p/ Carlos Alberto do Carmo

P.M. de Sta. Maria da Serra
P.M. de Sto Antônio de Posse
Rotary Internacional D- 4590
SAA
SABESP
Secretaria de Desenv. Social
Secretaria de Energia
Secretaria da Fazenda
Secretaria de Planejamento
Secretaria da Saúde
SINMEC
SMA
SORIDEMA
SR Campinas
SR Extrema
SR Limeira
SR Piracicaba
SSRH
UNICA

p/ Anderson Reis
José Henrique Villela Guerra
Luiz Antônio C. e Silva Brasi
Ângelo César Bosqueiro
Sérgio Rocha Lima Diehl
José Roberto Fumach
Osvaldo de Oliveira Vieira
Ana Maria Leme da Silva Sampaio
Daniel Jesus de Lima
Geraldo Roberto Bócoli
Ester Aparecida Viana
Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
Marcos César Prado
José Maria do Couto
André Luiz Sanchez Navarro
Harold Gordon Fowler
Luis Fernando Amaral Binda
p/ Paulo Henrique Pereira
Nilton Piccin
José Rodolfo Penatti
Leonildo Ednilson Urbano
Luiz Roberto Moretti
André Elia Neto

Relação dos Membros dos Plenários
com Ausência Justificada
Entidade
Nome
DAE Americana
Rumoaldo José Kokol
CIESP – DR Campinas
Mauro José Lauro
Ministério da Integração Nac. Irani Braga Ramos
P.M. de Analândia
Luiz Antônio Aparecido Garbuio
P.M. de Salto
Juvenil Cirelli
Augusto Olavo Leite
Secretaria de Transportes
Marcelo Poci Bandeira
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Aos 30 dias do mês de março de 2012, nas
dependências do Centro de Lazer João Denardi, em
Iracemápolis/SP, realizou-se a 9ª Reunião Ordinária dos
Comitês PCJ (CBH-PCJ; PCJ FEDERAL e CBH-PJ).
Registrou-se a presença de 136 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” 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: Barjas Negri (Prefeito de
Piracicaba; Presidente do CBH-PCJ e do PCJ
FEDERAL e Diretor-presidente da Agência das Bacias
PCJ); Célio de Faria Santos (Prefeito de Camanducaia,
1◦ Vice-presidente do PCJ FEDERAL e Presidente do
CBH-PJ); Eduardo Lovo Paschoalotti (Vice-presidente
do CBH-PCJ e 2º Vice-presidente do PCJ FEDERAL);
Luiz Roberto Moretti (Secretário-executivo dos Comitês
PCJ); Fábio Francisco Zuza (Prefeito de Iracemápolis);
Pedro Kühl (ex-presidente do CBH-PCJ); Mário Heins
(Prefeito de Santa Bárbara D’Oeste); Otavio Okano
(Presidente da CETESB). 2. Abertura: Dando início à
reunião, o Sr. Moretti agradeceu a presença de todos,
convidou aos membros da mesa dirigente para tomarem
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seus lugares e a todos para ouvirem e cantarem o Hino
Nacional Brasileiro. Após, o Sr. Moretti, agradeceu à
Prefeitura Municipal de Iracemápolis pela cessão do
espaço, como também, o auxilio na recepção dos
presentes. A seguir, passou a palavra ao prefeito de
Iracemápolis, Sr. Fabio Zuza que, citando o viceprefeito de Iracemápolis, Sr. Denilson Granço,
agradeceu a presença e saudou a todos, relatou a
importância dos Comitês PCJ para o município e das
ações e empreendimentos executados junto aos Comitês
PCJ, registrando, seus agradecimentos à diretoria e aos
membros dos Comitês PCJ. Após, o Sr. Moretti passou
a palavra para o ex-presidente do CBH-PCJ, Sr. Pedro
Kühl, que cumprimentou a todos, demonstrou satisfação
pelos trabalhos realizados pelos Comitês PCJ e ressaltou
a importância de se difundir os trabalhos realizados no
âmbito das bacias PCJ. Após, o Sr. Moretti passou a
palavra ao prefeito de Santa Barbara d`Oeste, Sr. Mário
Heins, que saudou a todos e parabenizou os Comitês
PCJ pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Em
seguida, o Sr. Moretti passou a palavra ao prefeito de
Camanducaia e presidente do CBH-PJ, Sr. Célio de
Faria Santos, que agradeceu a presença de todos,
cumprimentou os componentes da mesa, desejando um
excelente trabalho a todos. Após, o Sr. Moretti passou a
palavra ao prefeito de Piracicaba, presidente do CBHPCJ e do PCJ Federal e diretor-presidente da Agência
das Bacias PCJ, Sr. Barjas Negri, que agradeceu a
presença de todos e ressaltou a importância das
discussões no âmbito dos Comitês PCJ. Na sequência, o
Sr. Moretti deu início aos trabalhos nominando as
entidades representadas na reunião, confirmando a
existência de quorum nos três comitês. Na sequência,
como primeira atividade da presente reunião, o Sr.
Moretti informou que seria assinado o Termo de
Cooperação Técnica que celebram entre si a Fundação
Agência das Bacias PCJ e a Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo – CETESB, para o
desenvolvimento de ações conjuntas na área de Gestão
Integrada dos Recursos Hídricos. O Sr. Moretti,
salientou que o presente Termo de Cooperação Técnica
tem por objetivo desenvolver uma série de atividades
visando o intercâmbio de informações e atividades
conjuntas, entre a CETESB e a Agência PCJ, com o
objetivo de implementar e dar andamento às ações de
gestão nas bacias PCJ, principalmente, a cobrança pelo
uso de recursos hídricos. O Sr. Moretti informou, ainda,
que assinarão o Termo de Cooperação Técnica o
Presidente da CETESB, Sr. Otavio Okano, o diretorpresidente da Fundação Agência de Bacias, Sr. Barjas
Negri, tendo como testemunhas o prefeito de
Camanducaia e presidente do CBH-PJ, Sr. Célio de
Faria Santos e o vice-presidente do CBH-PCJ e 2º vicepresidente do PCJ FEDERAL, Sr. Eduardo Lovo
Paschoalotti. Após, proferidas as informações, o Sr.
Moretti passou a palavra para o presidente da CETESB,
Sr. Otavio Okano, que cumprimentou a todos,
manifestou sua satisfação na assinatura do presente
termo, discorreu sobre os trabalhos desenvolvidos pela
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CETESB, assinalando as ações ligadas aos planos de
bacias e informou da importância da celebração de
termos de cooperação com os municípios, com as
universidades, com os comitês de bacia, visando a
gestão da qualidade na gestão de recursos hídricos.
Após, o Sr. Moretti passou a palavra ao diretorpresidente da Agência das Bacias PCJ, Sr. Barjas Negri,
que agradeceu à CETESB, em nome da Agência das
Bacias PCJ, e ressaltou a importância deste intercâmbio
bilateral de informações, dados técnicos, experiência e a
cooperação técnica na área de gestão integrada de
recursos hídricos, com base na equidade, no mútuo
benefício, na conjugação de esforços entre as partes
signatárias para desenvolver e implantar programas,
projetos e atividades conjuntos voltados à gestão
integrada de recursos hídricos nas bacias hidrográficas
dos rios Piracicaba, Jundiaí, Capivari, de acordo com os
objetivos e as diretrizes previstas na legislação vigente.
Posteriormente, deu-se a assinatura do Termo de
Cooperação Técnica. Após à celebração do termo e
declarações dos componentes da mesa, o Sr. Moretti deu
prosseguimento à reunião, passando aos informes. 3.
Informes: 3.1. Secretaria Executiva (SE): O Sr.
Moretti informou que o Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CRH estará renovando seus membros para a
gestão 2012-2014 e lançou edital convocando
representantes de entidades do segmento sociedade civil
para cadastramento e eleição de membros titulares e
suplentes. Acrescentou que se encontra disponível para
download, no site do Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São
Paulo- SIGRH, o Relatório de Situação dos Recursos
Hídricos no Estado de São Paulo - Ano base 2009 e o
Guia do Sistema Paulista de Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo. O Sr. Moretti informou que o
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO,
através do SINFEHIDRO, que é um instrumento do
Sistema de Informações para o Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo,
disponibilizou, em sua página da internet, link
denominado “Acesso Cidadão” por meio do qual
poderão ser acessados, pela comunidade em geral, as
informações dos empreendimentos financiados pelo
FEHIDRO, podendo acompanhar o andamento dos
empreendimentos, por comitês, municípios e região de
governo, conhecer o valor e o tomador do recurso, ano
do contrato e o Agente Técnico responsável. O Sr.
Moretti cientificou que a Fundação Nacional da Saúde –
FUNASA publicou Portaria nº 118/2012 que apresenta
critérios e procedimentos concernentes à seleção de
municípios para a aplicação de recursos financeiros na
elaboração de Planos Municipais de Saneamento
Básico, para municípios com até 50 mil habitantes,
conforme dispõe a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007, e o Decreto 20 nº 7.217, de 21 de junho de 2010,
e que o edital está disponível no site dos Comitês PCJ.
Também comunicou que no mês de abril de 2012
ocorrerão três seminários promovidos pelas Câmaras
Técnicas dos Comitês PCJ, com os temas: “Seminário
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145 de Saúde Ambiental – Qualidade de Água
Abastecimento Público dos Comitês PCJ”, a ser
realizado no dia 03/04/2012, no anfiteatro da P. M. de
Piracicaba, promovido pela Câmara Técnica de Saúde
Ambiental (CT-SAM); o “Seminários Técnicos – Plano
150 de Bacias 2010-2020”, a ocorrer no dia 24/04/2012, na
Escola de Engenharia de Piracicaba – FUMEP,
promovido pela Câmara Técnica do Plano de Bacias
(CT-PB) e o “Seminário Água e Tecnologias
Tendências para o Futuro”, a ser realizado no dia
155 20/04/2012, nas dependências da FEC/UNICAMP, no
município de Campinas/SP, organizado pela Câmara
Técnica de Integração e Difusão de Tecnologias e
Pesquisas (CT-ID). O Sr. Moretti parabenizou a
iniciativa das câmaras técnicas pela idealização dos
160 eventos e convidou a todos para participarem dos
mesmos. O Sr. Moretti relatou que, em reunião do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo – CRH, ocorrida no dia 06 de março de 2012,
foi apresentada “Carta dos Secretários de Recursos
165 Hídricos e Dirigentes de Órgãos Gestores de Recursos
Hídricos em prol de um ‘Pacto Nacional pela Gestão
das Águas’”, que visa constituir um consenso frente aos
desafios para promoção do desenvolvimento
sustentável, a ser apreciado por ocasião da realização da
170 Rio+20. O Sr. Moretti informou que, também, na
reunião do CRH, o Sr. João Jerônimo Monticelli, da
Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e
Ambiental – ABGE apresentou documento que
apresenta “Sugestões para adequação da Legislação
175 Estadual de Recursos Hídricos”, salientando a
necessidade de revisão na legislação estadual, visando
melhorias significativas no sistema, reforçando e
concretizando três das principais características da
política e do sistema e recursos hídricos já em
180 funcionamento em águas de domínio da União: a
participação, a descentralização e a gestão integrada. O
Sr. Moretti informou, ainda, que na mesma reunião
houve a definição dos índices de distribuição dos
recursos da compensação financeira do setor
185 hidrelétrico, do FEHIDRO, para os comitês de bacias do
Estado de São Paulo. Continuou informando que junto
ao material entregue nesta reunião foi distribuído o
folder das Cobranças PCJ 2012, que apresenta de forma
sintética o montante financeiro arrecadado com as
190 cobranças pelo uso dos recursos hídricos em rios de
domínio da União e dos Estados de São Paulo e Minas
Gerais, bem como os investimentos por tipo de
empreendimento. Ressaltou que o folder será
encaminhado a todos os usuários pagantes, como forma
195 de prestação de contas e esclarecimentos dos
investimentos dos recursos arrecadados. O Sr. Moretti
informou que o Conselho Estadual de Recursos
Hídricos de Minas Gerais (CERH) aprovou, em
22/03/12, o texto da Deliberação Normativa que
200 regulamenta o Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas
do Estado de Minas Gerais – FHIDRO. Uma das
principais inovações propostas é a definição de critérios

para avaliação do trabalho realizado pelos Comitês de
205 Bacia Hidrográfica. A avaliação será feita pela Câmara
Técnica Institucional e Legal (CTIL), do próprio
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/MG,
que observará a aplicação dos recursos repassados aos
comitês e os resultados obtidos. Relatou, também, sobre
210 a participação da comitiva das Bacias PCJ no 6º Fórum
Mundial da Água, realizado entre os dias 12 e 17 de
março, em Marselhe, na França, convidando os demais
membros da comitiva das Bacias PCJ, para relatarem
suas experiências no evento. 3.2. Agência das Bacias
215 PCJ: Sr. Moretti passou a palavra ao Sr. Sérgio Razera,
Diretor Administrativo-financeiro da Agência das
Bacias PCJ, que informou sobre a auditoria realizada
pela Agência Nacional de Águas, entre os dias 13 e 15
de março, para finalização de prestação de contas da
220 Agência PCJ do balanço 2011. Sr. Sérgio informou que
todas as obrigações de relatórios e prestação de contas
com a Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi/SP)
e com a ANA foram cumpridas e que o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCE) já realizou
225 auditoria nos recursos do exercício 2011 da Agência
PCJ. O Sr. Sérgio comunicou que no dia 26/03/12,
realizou reunião com a Gerencia de Operações do
Banco do Brasil - Regional São Paulo, para finalizações
de contrato de prestação de serviços, de modo a
230 formalizar a parceria entre o Banco do Brasil, a
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo e a Agência das Bacias PCJ, com o
intuito de transferir definitivamente a emissão de
boletos de cobrança paulista para a Agência PCJ. O Sr.
235 Sérgio informou que o Conselho de Capitais do Estado
(CODEC) e a Comissão de Política Salarial do Estado
de São Paulo, emitiram parecer favorável à autonomia
da Agência PCJ na decisão salarial, tanto em reajustes
quanto em benefícios para os funcionários, conforme
240 haja concordância de seus Conselhos Deliberativo e
Fiscal. Após, o Sr. Sérgio passou a palavra à DiretoraTécnica da Agência das Bacias PCJ, Sra. Adriana
Isenburg, que informou que no material entregue se
encontra o Relatório de Gestão e Situação – 2011, que é
245 uma das metas do Contrato de Gestão n◦ 003/2011,
firmado entre a Agência PCJ e a Agência Nacional de
Águas. A Sra. Adriana relatou que no dia 13/03/12
ocorreu na Agência PCJ, reunião com o Grupo de
Acampamento ao Contrato de Gestão, visando às
250 diretrizes estratégicas, técnica e administrativa, para o
ano de 2012, em atendimento ao Contrato de Gestão.
Após, a Sra. Adriana passou a palavra à Coordenadora
de Gestão da Agência das Bacias PCJ, Sra. Kátia
Gotardi, que informou que no dia 30/01/2012, a
255 Agência PCJ encaminhou o Relatório sobre a Execução
do Contrato de Gestão Nº 003/ANA/2011, bem como a
publicação sobre “A Situação das Bacias PCJ – 2011”.
A Sra. Kátia cientificou que em 2011 a Agência das
Bacias PCJ, em apoio aos municípios mineiros
260 pertencentes ao CBH-PJ, protocolou sete projetos junto
ao FHIDRO, sendo 05 projetos referentes a planos
municipais de saneamento básico e 02 de diagnóstico
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ambiental. Em 15 e 16/03/12 foi publicado o resultado
dos projetos selecionados, onde os 05 projetos de planos
municipais de saneamento básico foram selecionados,
totalizando o montante financeiro de R$ 572.017,21
(quinhentos e setenta e dois mil, dezessete reais e vinte
e dois centavos). Os projetos de diagnóstico ambiental
não atingiram a pontuação necessária, portanto não
foram selecionados. Após, a Sra. Kátia passou a palavra
à Coordenadora de Projetos da Agência das Bacias PCJ,
Sra. Elaine Franco de Campos, que explanou sobre o
andamento dos projetos do FEHIDRO e Cobranças PCJ.
3.3. Membros dos Plenários: O Sr. Moretti passou a
palavra ao Sr. Francisco Carlos Castro Lahóz,
Secretário-executivo do Consórcio PCJ que comentou
as experiências no 6º Fórum Mundial da Água, onde o
Consórcio PCJ apresentou em um dos painéis sediados
no “Pavilhão Brasil” assunto ressaltando a Deliberação
Conjunta dos Comitês PCJ nº 058/2006. O Sr. Francisco
salientou que a redação final da Carta do Fórum,
contendo todas as suas deliberações, será apresentada na
Rio+20. Após, o Sr. Moretti passou a palavra ao Sr.
Francisco Antonio Moschini, do Instituto de Estudos
Vale do Tietê e do Consórcio do Piraí que
cumprimentando o governo do Estado de São Paulo e o
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE pelo
trabalho que vem realizando na região Metropolitana de
São Paulo e pela seriedade destes órgãos em relação ao
meio ambiente com a despoluição do rio Tietê. Após, o
Sr. Moretti passou a palavra ao Sr. Massao Okazaki que
cientificou que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da USP, através do Grupo de pesquisa Metrópole
Fluvial, esta realizando articulação arquitetônica e
urbanística do projeto do Hidroanel Metropolitano de
São Paulo, obra esta idealizada pelo Governo do Estado
de São Paulo, através de seu Departamento Hidroviário
da Secretaria Estadual de Logística. O Hidroanel
Metropolitano de São Paulo é uma rede de vias
navegáveis composta pelos rios Tietê e Pinheiros,
represas Billings e Taiaçupeba, além de um canal
artificial ligando essas represas, totalizando 170km de
hidrovias urbanas. Diante do exposto o Sr. Massao
solicitou que os Comitês PCJ analisassem e
encaminhassem proposta ao Governo do Estado de São
Paulo para que analise a possibilidade de interligar o
Sistema Cantareira com o Hidroanel através da Represa
de Pirapora e do Rio Juqueri, visando a preservação
ambiental desta região. 4. Assuntos a deliberar: 4.1.
atas das reuniões realizadas no dia 16/12/2011, nas
dependências do Centro de Convenções Aydil Pinesi
Bonachella, em Indaiatuba/SP: O Sr. Moretti explicou
tratarem-se das minutas das atas da 7ª Reunião
Extraordinária dos Comitês PCJ e da 8ª Reunião
Ordinária dos Comitês PCJ, ocorridas no município de
Indaiatuba/SP, e questionou sobre a necessidade de
leitura da ata. Dispensada a leitura, foi aberta a palavra
para discussão e não havendo manifestação colocou as
minutas das atas em votação, sendo ambas as atas
aprovadas por unanimidade, sem alterações. 4.2.
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 140/12,
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que “Elege e empossa novo Secretário-executivo
Adjunto do CBH-PCJ”: O Sr. Moretti explanou sobre o
remanejamento do Sr. André Luiz Navarro, Secretárioexecutivo Adjunto do CBH-PCJ, funcionário da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA),
explicando que o mesmo não poderá mais prestar
serviços à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, porém
permanecerá presente como representante da SMA no
âmbito dos Comitês PCJ. O Sr. Moretti lembrou a
dedicação e o esforço do Sr. André e registrou seus
votos para que tenha sucesso em sua nova função. Os
membros do plenário também se manifestaram
agradecendo e reiterando manifestação pelo seu
sucesso. Após, o Sr. Moretti comunicou que o Sr. André
apresentou oficio pedindo o seu desligamento do cargo
de Secretário-Executivo Adjunto do CBH-PCJ, e da
necessidade de preenchimento do cargo. O Sr. Moretti
cientificou que o assunto foi apreciado na 40ª Reunião
Extraordinária da CT-PL, realizada no Centro de
Convenções Victor Brecheret, no município de
Atibaia/SP, em 14/02/2012, sendo apresentando e
aprovado a proposta de indicação do Sr. Leonildo
Ednilson Urbano, representante suplente da SSRH e do
DAEE nos plenários, para Secretário-Executivo Adjunto
do CBH-PCJ. Após, o Sr. Moretti passou a palavra ao
Sr. André, que esclareceu os motivos da necessidade de
seu desligamento da Secretaria Executiva dos Comitês
PCJ e agradeceu o apoio de todos. Após as explanações,
o Sr. Moretti abriu a palavra aos plenários e, não
havendo manifestações, a minuta de deliberação com a
indicação do Sr. Leonildo Urbano para SecretárioExecutivo Adjunto do CBH-PCJ foi colocada em
votação, sendo aprovada por unanimidade. 4.3. Minuta
de Deliberação dos Comitês PCJ nº 141/12, que
“Hierarquiza e indica empreendimentos para
financiamento com recursos oriundos das cobranças
pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da
União e dos Estados de São Paulo e Minas Gerais,
localizados nas bacias PCJ – Cobranças PCJ e do
FEHIDRO, referentes ao exercício de 2012”: O Sr.
Moretti resumiu todas as fases de seleção dos
empreendimentos para obtenção de recursos das
cobranças PCJ e FEHIDRO - exercício de 2012,
informando que após as análises de todas as fases de
hierarquização foram aprovados 26 projetos. Na
sequência, o Sr. Moretti explicou os valores
apresentados nas páginas 17 e 18 do material
distribuído, especificando as estimativas de arrecadação
por fonte de recurso (Cobrança Federal, Cobrança
Paulista e FEHIDRO), os saldos e descontos a serem
considerados, bem como os investimentos e ações de
apoio para atendimento ao Contrato de Gestão da
Agência das Bacias PCJ. Apresentou, também, a relação
dos empreendimentos hierarquizados pela SE/Comitês
PCJ e Agência das Bacias PCJ. Concluída a explanação,
a palavra foi aberta ao plenário. Não havendo
manifestação, o Sr. Moretti colocou a minuta de
deliberação em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 4.4. Minuta de Deliberação dos Comitês
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PCJ nº 142/12, que “Define cronograma para a 2ª
Etapa de Hierarquização de Empreendimentos para
recebimento de recursos do exercício 2012 das
Cobranças PCJ e FEHIDRO”: O Sr. Moretti informou
que diante do número e valores dos empreendimentos
habilitados à indicação, foi comprometido somente
cerca da metade dos recursos disponíveis para o repasse
do exercício 2012, e que diante deste fato seria oportuno
iniciar
uma
segunda
hierarquização
de
empreendimentos. O Sr. Moretti cientificou que a CTPL em sua 41ª Reunião Extraordinária, realizada no dia
20/03/2012, em Piracicaba/SP, apreciou o assunto e
encaminha ao plenário a proposta de um cronograma
para uma 2ª fase de inscrição e hierarquização, para
reapresentação de toda a documentação conforme
Deliberação dos Comitês PCJ nº 129/2011, de
23/09/2011. O Sr. Moretti detalhou a minuta de
deliberação com o cronograma para uma 2ª fase de
inscrição e hierarquização, especificando que existiram
dois cronogramas, sendo: a) 2º etapa de hierarquização
visando à obtenção de financiamento com recursos do
FEHIDRO e das Cobranças PCJ – exercício 2012,
denominado “prazo longo”, específicos para
empreendimentos
de
demanda
espontânea
INDEFERIDOS na fase de pré-qualificação, totalizando
25 empreendimentos; b) 2º etapa de hierarquização
visando à obtenção de financiamento com recursos do
FEHIDRO e das Cobranças PCJ – exercício 2012,
denominado
“prazo
curto”,
específicos
para
empreendimentos
de
demanda
espontânea
INDEFERIDOS na fase de inscrição, totalizando 10
empreendimentos; conforme apresentado no material
distribuído. Na sequência, explicou a proposta de que os
empreendimentos indicados na Deliberação dos
Comitês PCJ nº 141/12, de 30/03/2012, que não
conseguirem cumprir o prazo estabelecido no inciso X
do art. 1º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 129/11,
poderão efetuar a sua inscrição na 2ª Etapa de
Hierarquização de Empreendimentos 2012. O Sr.
Moretti informou, ainda, que os empreendimentos
inscritos nesta 2ª Etapa de Hierarquização de
Empreendimentos 2012 e que apresentarem todos os
documentos exigidos na Deliberação dos Comitês PCJ
nº 129/11, de 23/09/2011, conforme atestado a ser
emitido pela Agência das Bacias PCJ, serão indicados
por meio de deliberação ad referendum dos presidentes
dos Comitês PCJ, de acordo com a disponibilidade de
recursos financeiros do exercício de 2012, demonstrada

LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo
Comitês PCJ

na Deliberação dos Comitês PCJ nº 141/12, de
430 30/03/2012. Em seguida, o Sr. Moretti abriu espaço para
manifestações. Não havendo, a minuta de deliberação
foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade, sem alterações. 5. Outros Assuntos: 5.1.
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 143/12,
435 que “Altera a área de abrangência do
empreendimento “Programa Produtor de Água”, cujo
tomador é o Instituto de Conservação Ambiental The
Nature Conservancy – Brasil”: O Sr. Moretti solicitou
autorização para inserção de novo item de pauta,
440 relativo à abrangência do empreendimento “Programa
Produtor de Água”, que foi aprovado pelos Plenários. O
Sr. Moretti explanou sobre o Contrato de Repasse nº
227.336-47, assinado em 17/12/2008 junto à Caixa
Econômica Federal, referente ao projeto Produtor de
445 Água nas Bacias PCJ, cujo o tomador é ONG The
Nature Conservancy - TNC. O Sr. Moretti informou que
em 09/02/2012 foi realizada a 13ª reunião da UGP do
Produtor de Água no PCJ, na qual, a pedido do
Tomador, aprovou o encaminhamento de solicitação à
450 CT-Rural para a ampliação da área de abrangência do
projeto Produtor de Água nas Bacias PCJ, para as bacias
da Cachoeira dos Pretos, em Joanópolis, e do Cuiabá,
em Nazaré Paulista; bacias adjacentes às já trabalhadas
nos respectivos municípios, e que, em 10/02/2012, a
455 CT-Rural, em sua 62ª Reunião Ordinária, realizada em
Limeira/SP, discutiu e aprovou a solicitação de
expansão da área do projeto para as bacias acima
mencionadas. A Câmara Técnica de Planejamento em
sua 41ª Reunião Extraordinária, realizada no Centro de
460 Tecnologia Canavieira – Piracicaba/SP, em 20/03/2012,
apreciou o assunto e encaminhou a solicitação para
apreciação dos plenários dos Comitês PCJ. Após, o Sr.
Moretti detalhou o objetivo da ampliação da área de
abrangência do projeto. O Sr. Moretti abriu a palavra
465 para discussões e considerações dos membros do
Plenário. Após os esclarecimentos, o Sr. Moretti
colocou em votação a minuta de deliberação com a
proposta para ampliação da área de abrangência do
projeto “Programa Produtor de Água”, que passa a
470 constar com o acréscimo das seguintes bacias
hidrográficas: rio Cachoeira dos Pretos, em JoanópolisSP, e do Cuiabá, em Nazaré Paulista-SP, sendo
aprovada por unanimidade. 5. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Moretti agradeceu a
475 presença de todos e, com autorização dos presidentes,
deu a reunião por encerrada.

CÉLIO DE FARIA SANTOS
Presidente do CBH-PJ e
1º Vice-presidente do PCJ FEDERAL

BARJAS NEGRI
Presidente
CBH-PCJ e PCJ FEDERAL
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