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Aos 27 dias do mês de março de 2014, nas
dependências do Villa Flor Eventos, em Valinhos/SP,
realizou-se a 13ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ
(CBH-PCJ; PCJ FEDERAL e CBH-PJ), registrandose a participação de 145 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” 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: Gabriel Ferrato dos Santos (Prefeito
Municipal de Piracicaba, Presidente do CBH-PCJ e do
PCJ FEDERAL); Marco Antônio dos Santos (VicePresidente do CBH-PCJ e 2º Vice-presidente do PCJ
FEDERAL); Luiz Mayr Neto (Vice-prefeito de
Valinhos e Presidente do Departamento de Água e
Esgoto de Valinhos); Juvenil Cirelli (Prefeito
Municipal de Salto); Sergio Razera (DiretorPresidente da Agência das Bacias PCJ); Osman
Fernandes da Silva (representante da Agência
Nacional de Águas); Luiz Roberto Moretti
(Secretário-executivo dos Comitês PCJ); Leonildo
Ednilson Urbano (Secretário-executivo Adjunto do
CBH-PCJ); Sidney José da Rosa (Secretário-executivo
Adjunto do CBH-PJ). 2. Abertura: Dando início à
reunião, o Sr. Moretti 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 justificou a ausência do Sr.
Jefferson Benedito Rennó (Presidente do CBH-PJ e 1º
Vice-presidente do PCJ FEDERAL) e do Sr. José
Maria do Couto (Vice-presidente do CBH-PJ),
informando que na condição de Secretário-executivo
do CBH-PJ, estaria assumindo os trabalhos pelo CBHPJ na presente reunião. 2.1. Saudações iniciais dos
membros da mesa: O Sr. Moretti, em nome da
Diretoria dos Comitês PCJ, cumprimentou a todos e
agradeceu a cessão do espaço, ao Sr. Luiz Mayr Neto,
Vice-prefeito de Valinhos e Presidente do
Departamento de Água e Esgoto, e informou que a
presente Reunião está sendo transmitida on line, pela
internet. Após, passou a palavra aos membros da mesa
para saudações iniciais da reunião. O Vice-prefeito de
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Valinhos, Sr. Luiz Mayr Neto, deu boas-vindas a
todos, demonstrou satisfação em receber no município
de Valinhos a reunião dos Comitês PCJ e destacou a
importância das discussões da presente reunião para as
Bacias PCJ, principalmente as discussões a cerca da
estiagem vivenciada nas Bacias PCJ. O Prefeito
Municipal de Salto, Sr. Juvenil Cirelli, saudou a todos
e manifestou sua satisfação pelo trabalho realizado
pelos Comitês PCJ, com as conquistas alcançadas por
este colegiado.
Ressaltou a importância da
colaboração mútua de todos os atores na gestão de
recursos hídricos para as Bacias PCJ. O Prefeito de
Piracicaba, Presidente do CBH-PCJ e do PCJ
FEDERAL, Sr. Gabriel Ferrato, agradeceu a presença
de todos e explanou sobre a importância dos trabalhos
desenvolvidos no âmbito das Câmaras Técnicas dos
Comitês PCJ, que nortearam os encaminhamentos dos
assuntos em debate na presente reunião. O Sr. Gabriel
Ferrato passou a palavra ao Sr. Luiz Roberto Moretti,
Secretário-executivo dos Comitês PCJ, para a
condução dos trabalhos. O Sr. Moretti deu início aos
trabalhos nominando as entidades representadas na
reunião, confirmando a existência de quórum nos três
comitês. Na sequência, o Sr. Moretti, com a
autorização do Sr. Gabriel Ferrato (Presidente do
CBH-PCJ e PCJ FEDERAL), solicitou a retirada da
pauta da presente reunião, do item 4.5: “Apreciação da
revisão das atribuições das seguintes Câmaras
Técnicas dos Comitês PCJ: Águas Subterrâneas;
Educação Ambiental; Monitoramento Hidrológico;
Outorgas e Licenças; Plano de Bacias; Conservação e
Proteção de Recursos Naturais; Saneamento e Saúde
Ambiental”. Explicou o pedido informando que na
ocasião da 55ª Reunião Ordinária da CT-PL, realizada
no município de Santa Barbara d`Oeste/SP, no dia
07/03/2014, o assunto não foi apreciado, por terem
existido debates prolongados com relação aos demais
itens de pauta. Na sequência, o Sr. Moretti abriu a
palavra aos membros. Não havendo manifestações, o
Sr. Moretti colocou a proposta em votação, a qual foi
aprovada por unanimidade.
Continuando, o Sr.
Moretti solicitou a inclusão de assunto no item “outros
assuntos”, referente ao Diálogo Interbacias de
Educação Ambiental em Recursos Hídricos, e abriu a
palavra aos membros; não havendo manifestações, o
Sr. Moretti colocou a proposta em votação, incluindose o assunto no item da pauta “Outros Assuntos”, a
qual foi aprovada por unanimidade. Após, dando
prosseguimento à reunião, passou ao item 3.
Informes: 3.1. da Secretaria Executiva (SE): O Sr.
Moretti iniciou informando que foi realizada a 1ª
reunião Extraordinária do Fórum Paulista de Comitês
de Bacias Hidrográficas (FPCBH), na cidade de São
Manuel, no dia 26 de março de 2014, que dentre
outros assuntos e em atendimento aos termos da
Deliberação CRH nº 154, de 11 de dezembro de 2013,
que estipula prazo para manifestação dos comitês de
bacias hidrográficas do estado de São Paulo (CBHs)
na análise de minuta de deliberação que “aprova
procedimentos, limites e condicionantes para a
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cobrança, dos usuários urbanos e industriais, pela
utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado
de São Paulo”, discutiu e aprovou proposta
substitutiva da minuta de deliberação proposta pela
CTCOB, do CRH, sobre o assunto em questão e que
oportunamente os Comitês PCJ deverão apreciar a
proposta. O Sr. Moretti informou que a Secretaria do
Meio Ambiente de Extrema-MG realizará, no dia 28
de março de 204, curso de Pagamento por Serviços
Ambientais, no âmbito do projeto Conservador das
Águas. As informações e inscrições para o curso estão
disponíveis no site www.infobibos.com/psa e no site
dos Comitês PCJ. O Sr. Moretti comentou que devido
à necessidade e relevância de revisão contínua dos
procedimentos de controle e vigilância da qualidade
da água para consumo humano, bem como do padrão
de potabilidade, o Ministério da Saúde está
disponibilizando um espaço virtual, que pode ser
acessado no http://177.153.6.85/portaria2914, para
recebimento de propostas justificadas para a revisão
da Portaria GM/MS nº 2.914, de 12 de dezembro de
2011, com o prazo para recebimento de contribuições
até o dia 31 de maio de 2014. Informou que nos dias
18 e 19 de fevereiro, no município de Unaí/MG,
ocorreu a XXXI Reunião do Fórum Mineiro de
Comitês, onde o Secretário-executivo Adjunto do
CBH-PJ, Sr. Sidney José da Rosa, esteve presente e
que dentre outros assuntos discutiram-se o Cadastro
Ambiental Rural-CAR; a situação do Fundo de
Recuperação,
Proteção
e
Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais (FHIDRO) e a situação dos convênios e
do resultado da avaliação de desempenho dos Comitês
de Bacias sob o foco da Deliberação Normativa do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos Nº 41/2012.
O Sr. Moretti informou que Governador do Estado de
São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, assinou o Decreto nº
60.141, de 11/02/14, que "Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, pelo
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE,
imóveis situados nos Municípios de Campinas,
Pedreira e Amparo, necessários à instalação de
barragens para incrementar e aprimorar a oferta
hídrica para as Bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(PCJ) e Sistema Cantareira". O Sr. Moretti comentou a
realização da 2º Conferência Estadual de Proteção e
Defesa Civil, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de abril de
2014, no Palácio dos Bandeirantes, na cidade de São
Paulo, que terá como etapas preparatórias as
Conferências
Municipais
e
as Conferências
Intermunicipais. Assim, a Coordenadoria Estadual da
Defesa Civil–CEDEC está mobilizando a comunidade
e convidando os interessados a inscreverem-se em um
dos seus quatro segmentos, quais sejam: 1. Poder
Público e Agentes da Defesa Civil; 2. Sociedade Civil;
3. Conselhos Profissionais e de Políticas Públicas e 4.
Comunidade Científica. 3.2. da Agência das Bacias
PCJ: O Sr. Sergio Razera, diretor-presidente da
Agência das Bacias PCJ, informou que dentre as
competências de Entidade Delegatária, conforme o
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contrato de gestão firmando com a Agência Nacional
de Águas, a Agência das Bacias PCJ, vem realizando
pesquisas de fontes de captação de recursos, visando
complementar recursos financeiros necessários ao
atendimento das ações e metas previstas no Plano de
Bacias PCJ 2010-2020, mantendo a sistemática de
acompanhar os editais, visando auxiliar as prefeituras
e entidades das Bacias PCJ a captarem esses recursos.
O Sr. Sergio informou que no dia 20/03/14 ocorreu, no
município de Camanducaia/MG, reunião sobre o
Cadastro Ambiental Rural, na porção mineira das
Bacias PCJ, que terá apoio com recursos do Plano de
Aplicação Plurianual (PAP-PCJ) da Agência das
Bacias PCJ. O Sr. Sergio informou que esteve
participando, no dia 25 de março 2014, da abertura da
Semana das Águas de Minas Gerais, que tem como
tema "Ciência e Inovação na Gestão das Águas",
promovido em parceria pelo Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (IGAM), a Fundação Centro
Internacional de Capacitação, Educação e Pesquisa
Aplicada em Águas (Hidroex), a Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) e a Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (FIEMG), ocasião em que
ocorreu o lançamento do Relatório de Gestão e
Situação dos Recursos Hídricos de Minas Gerais e do
Portal Info Hidro, que hospedará o sistema de
informações de recursos hídricos do Estado de Minas
Gerais. O Sr. Sergio informou sobre as tratativas
jurídicas, junto ao IGAM, para utilização dos recursos
arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos das bacias Piracicaba-Jaguari (PJ). Após, o
Sr. Sergio passou a palavra a Sra. Patrícia Gobet de
Aguiar Barufaldi, diretora-técnica da Agência das
Bacias PCJ, que apresentou a situação dos 540
empreendimentos indicados para recebimento dos
recursos FEHIDRO/Cobranças PCJ, dos exercícios de
1994 a 2013. A Sra. Patrícia forneceu informações
sobre o quantitativo financeiro de desembolsos, dos
trabalhos desenvolvidos pela Coordenação de Projetos
da Agência das Bacias PCJ, junto aos tomadores de
recursos das Cobranças PCJ e FEHIDRO e do fluxo
financeiro na execução dos empreendimentos. Após, a
Sra. Patrícia informou sobre o processo de 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 2014, conforme disposto
na Deliberação dos Comitês PCJ nº 189/13, de
07/11/2013. 3.3. dos Membros do Plenário: O Sr.
Moretti passou a palavra ao Sr. Marcelo Bandeira,
representante da Secretaria de Logística e Transportes
do Estado de São Paulo , que convidou a todos para
participarem, no dia 31 de março de 2014, no
auditório do Centro Cívico do município de
Piracicaba/SP, do Seminário Técnico Regional
“Turismo Náutico - Aproveitamento do novo
reservatório para Lazer e Turismo, Impulso à
Economia”, sobre responsabilidade da Secretaria de
Logística e Transportes do Estado de São Paulo, que
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irá discutir com profissionais da área, administração
pública e todos os interessados, as possibilidades de
desenvolvimento de atividades turísticas, navegação
esportiva e lazer no reservatório a ser formado com o
represamento do rio Piracicaba no projeto de
Aproveitamento Múltiplo Santa Maria da Serra. Na
sequência, o Sr. Hugo Marcos Piffer Leme,
representante da ASSEMAE, convidou a todos a
participarem da 44ª Assembleia Nacional da
ASSEMAE, que será realizada de 4 a 9 de maio no
município de Uberlândia, Minas Gerais. Após, o Sr.
Osman Fernandes da Silva, representante da Agência
Nacional de Águas (ANA), informou que entre os dias
10 e 14 de março de 2014, em Brasília, aconteceu uma
série de reuniões de aprofundamento de informações
no âmbito do projeto Diálogo Político OCDE/Brasil
sobre Governança da Água, onde a Agência das
Bacias PCJ, também participou. A iniciativa, que é
uma parceria entre a ANA e a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
busca o fortalecimento do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)
para que ele possa atender aos desafios atuais e
futuros. O Diálogo Político OCDE/Brasil sobre
Governança da Água também tem o objetivo de
fornecer diretrizes e orientações para melhorar a
capacidade de lidar com um ambiente institucional e
territorial complexo e variado – como é o caso do
Brasil, demanda competitiva pela água e necessidade
de segurança hídrica. Durante os cinco dias, as
discussões tomarão como base a experiência
internacional da Organização para análise e avaliação
de aspectos da gestão dos recursos hídricos no
Brasil.4. Apresentação de resumo do Relatório de
Situação dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ –
2013, ano base 2012: O Sr. Moretti comentou da
importância do “Relatório de Situação das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
2013 (ano base 2012)”, 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 pontuação dos CBHs para a
distribuição de recursos, oriundos do FEHIDRO, aos
comitês paulistas. O Sr. Moretti informou que o
“Relatório de Situação das Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2013 (ano base
2012)”, foi preparado pelos representantes da Agência
das Bacias PCJ e da Câmara Técnica do Plano de
Bacias dos Comitês PCJ (CT-PB). No âmbito da CTPB, foi constituído grupo de trabalho que analisou e
propôs o conteúdo do relatório, sendo apreciado e
aprovado, o relatório em questão, na 52ª Reunião
Ordinária da CT-PB, realizada em 30/10/2013, em
Americana/SP, que encaminhou para a apreciação da
Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) dos
Comitês PCJ, que apreciou o relatório em sua 42ª
Reunião Extraordinária, realizada no município de
Vargem/SP, em 09/12/2013, pois o mesmo deveria ser
enviado à Coordenadoria de Recursos Hídricos, da
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do
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Estado de São Paulo (CRHi), até a data de 31 de
dezembro de 2013, sendo necessário a aprovação
através de deliberação ad referendum dos Comitês
PCJ, que será apreciada no item 4.2 da pauta, pois a
CRHi não aceitou essa forma de aprovação, estendo
até a data de 28/03/2014 a aprovação pelo Plenário
dos Comitês. Na sequência, convidou o Sr. Eduardo
Léo, Coordenador de Sistemas de Informações da
Agência PCJ, para apresentar o relatório. O Sr.
Eduardo Léo informou que seria apresentada a síntese
do processo para elaboração do Relatório de Situação
PCJ – 2013 (ano base 2012), seguindo as orientações
da CRHi, através do roteiro para elaboração do
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos,
documento complementar da Deliberação CRH nº
146, de 11 de dezembro de 2012. Após, o Sr. Eduardo
Léo explanou sobre os dados técnicos e o escopo do
relatório de situação de 2013, das Bacias PCJ,
discorrendo sobre os indicadores: disponibilidade das
águas; demanda de água; balanço hídrico; saneamento
básico; qualidade das águas, apresentando os critérios
de avaliação do relatório além das inclusões e
modificações que foram propostas no documento base.
O Sr. Eduardo Léo apontou que a análise dos dados
revela o comprometimento da qualidade da água,
sobretudo nos corpos d’água próximos ou a jusante
das maiores aglomerações urbanas da região.
Demonstrou a tendência de melhoria nos últimos anos,
que pode ser relacionada à melhoria nos índices de
tratamento de esgoto. Os dados relativos à qualidade
das águas subterrâneas e nitrogênio indicam a
necessidade de maior cuidado e monitoramento para
estes parâmetros, contudo, existe a tendência de
continuidade na melhoria destes indicadores,
destacando-se, nesse sentido, o esforço realizado pelas
instituições envolvidas na gestão dos recursos hídricos
nas Bacias PCJ, principalmente a relação dos
investimentos realizados no âmbito dos Comitês PCJ
para recuperação e conservação dos recursos hídricos.
Destacou que os dados apresentados no relatório em
questão permitem concluir que as Bacias PCJ
apresentam uma situação bastante delicada em termos
hídricos, tanto no comprometimento de sua oferta
hídrica quanto em razão do estado de poluição de suas
águas. O Sr. Eduardo Léo 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 dos dados disponibilizados pela própria CRHi.
O Sr. Eduardo Léo, informou, ainda, que foram
incluídas, em anexos, informações sobre os
investimentos realizados a partir dos recursos
provenientes da cobrança pelo uso da água,
demonstração da precipitação pluviométrica anual nas
Bacias PCJ, em 2012, e as áreas críticas identificadas
no Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020. Após as
explanações, o Sr. Moretti abriu a palavra para
manifestações dos membros. Não havendo
manifestações, o Sr. Moretti agradeceu ao Sr. Eduardo
pela apresentação e informou que o Relatório de
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Situação dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ 2013,
ano base 2012, fica considerado concluído e está
disponível no site dos Comitês PCJ para consulta. 5.
Assuntos a deliberar: 5.1. Ata da reunião realizada
no dia 07/11/2013 nas dependências do GRENASA,
no município de Campinas/SP: O Sr. Moretti
explicou tratar-se da minuta da ata da última reunião
plenária, ocorrida no município de Campinas/SP, e
questionou sobre a necessidade de leitura da ata.
Dispensada a leitura, foi aberta a palavra para
discussão e, não havendo manifestação, colocou a
minuta da ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade, sem alterações. 5.2. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 194/14 que
“Referenda Atos dos Presidentes dos Comitês PCJ:
O Sr. Moretti lembrou que todas as deliberações ad
referendum foram discutidas e aprovadas em reuniões
da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), em
virtude da necessidade de atendimento das demandas
dos Comitês PCJ, devendo as mesmas serem
referendadas pelos Plenários dos Comitês PCJ. O Sr.
Moretti detalhou a Deliberação dos Comitês PCJ ad
referendum nº 192/13, de 09/12/2013, que aprova o
“Relatório de Situação dos Recursos Hídricos nas
Bacias PCJ 2013 – ano base 2012”; que foi
apresentado na presente reunião, ressaltando a
apreciação do relatório na 42ª Reunião Extraordinária
da CT-PL, realizada no município de Vargem/SP, em
09/12/2013, pois o mesmo deveria ser enviado à
Coordenadoria de Recursos Hídricos, da Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São
Paulo (CRHi), até a data de 31 de dezembro de 2013.
Após, o Sr. Moretti discorreu sobre a Deliberação dos
Comitês PCJ ad referendum nº 193/13, de 09/12/2013,
que cancela a indicação de empreendimento
“Observando o Rio Jaguarí - Educação Ambiental
Voltada à Gestão Dos Recursos Hídricos”, cujo
tomador é a Prefeitura Municipal de Extrema, que foi
indicado na Deliberação dos Comitês PCJ nº 141/12,
de 30/03/12, para recebimento de recursos oriundos da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de
domínio da União – Cobrança Federal PCJ, como
demanda espontânea, no montante de R$ 461.498,10
(quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e
noventa e oito reais e dez centavos). Na sequência, o
Sr. Moretti informou que nos termos da Resolução
Conjunta ANA/DAEE-120, de 10/2/2014, publicada
no Diário Oficial do Estado de São Paulo (Poder
Executivo, Seção I, pág. 46), de 13/02/2014, que
“dispõe sobre a criação do grupo técnico de
assessoramento para gestão do Sistema Cantareira no
atual período de crise de escassez de chuvas e
afluências”, denominado GTAG-Cantareira, em seu
artigo 1º, constituiu-se o GTAG com participação de
um representante de cada uma das seguintes
instituições: Agência Nacional de Águas (ANA);
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE),
que exercerá a Secretaria do Grupo; Comitê das
Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (CBH-PCJ); Comitê da Bacia Hidrográfica do
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Alto Tietê (CBH-AT); e Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (SABESP). Com o
convite à participação de representante do CBH-PCJ,
no GTAG-Cantareira, o Presidente do CBH-PCJ e
PCJ FEDERAL e Prefeito de Piracicaba, Gabriel
Ferrato, atendendo ao solicitado e embasado na
Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ no 011/04, de
30/07/2004, que “aprovou normas para participação de
representantes dos Comitês PCJ em outros
colegiados”, fez a indicação do Engº Luiz Roberto
Moretti, Secretário-executivo dos Comitês PCJ,
através dos Ofícios nº 079 e 080, datados de
13/02/2014, encaminhados respectivamente à Agência
Nacional de Águas – ANA e ao Departamento de
Águas e Energia Elétrica – DAEE, para participação
no GTAG-Cantareira. O Sr. Moretti salientou que
conforme disposto na Deliberação Conjunta dos
Comitês PCJ no 011/04, o assunto dever ser submetido
à homologação do Plenário. Posteriormente aos
esclarecimentos, o Sr. Moretti abriu a palavra para
manifestações dos membros do plenário e, não
havendo, colocou a Minuta de Deliberação dos
Comitês PCJ nº 194/14 que “Referenda Atos dos
Presidentes dos Comitês PCJ” em votação, a qual foi
aprovada por unanimidade. 5.3. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 195/14, que
“Cancela indicação de empreendimento, financiado
com recursos da Cobrança Paulista PCJ, exercício
de 2011, denominado “Plano de Macrodrenagem da
Bacia do Rio Jundiaí” e dá outras providências”: O
Sr. Moretti lembrou que foi indicado na Deliberação
dos Comitês PCJ nº 171/13, de 27/03/13, 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, no montante de R$ 1.247.522,92
(hum 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 Rio Jundiaí”, cujo
tomador é a Fundação Agência das Bacias PCJ, e que
o referido empreendimento foi objeto de contrato,
cadastrado na Secretaria Executiva do COFEHIDRO
sob nº SinFEHIDRO 13-PCJ_COB-117, em
10/10/2013. Informou que Fundação Agência das
Bacias PCJ encaminhou Ofício Agência das Bacias
PCJ nº 072/2014, de 25/02/2014, aos Comitês PCJ,
informando que, após análises de viabilidade técnica e
financeira, o mesmo foi aprovado; no entanto, ao se
proceder à coleta de preços para abertura de certame
visando
sua
contratação,
verificou-se
a
impossibilidade de atendimento ao proposto no Termo
de Referência com o recurso disponível, avaliado com
data base de 2010, uma vez que as propostas
apresentadas foram superiores ao montante
deliberado. Após os esclarecimentos, o Sr. Moretti
informou que o empreendimento em questão, após
aprovação da Câmara Técnica do Plano de Bacias
(CT-PB), foi acrescentado às ações previstas no PAP –
Plano de Aplicação Plurianual 2013-2016, em
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específico para o exercício 2014, para execução com
recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos em rios de domínio da União – Cobrança
Federal PCJ, a ser contratado pela Agência das Bacias
PCJ, e que a proposta é que os recursos financeiros
correspondentes ao empreendimento acima referido,
da cobrança paulista, sejam acrescidos ao orçamento
de 2014, para distribuição pelos Comitês PCJ, após o
cancelamento da indicação mencionada. 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. 5.4. Minuta de Deliberação dos
Comitês PCJ nº 196/14, que “Aprova os Planos de
Trabalho Anuais (PTA) das Câmaras Técnicas dos
Comitês PCJ, período 2013/2014”: O Sr. Moretti
lembrou a todos que foi realizada, no mês de junho de
2013, a renovação da composição das Câmaras
Técnicas dos Comitês PCJ (CTs), de acordo com os
termos da Deliberação dos Comitês PCJ nº 039/09,
que dispõe sobre a estrutura e funcionamento das
mesmas. Esta deliberação dispõe, também, que as CTs
deverão elaborar, anualmente, plano de trabalho
mínimo, compatível com o Plano de Bacias e o
cronograma de trabalho dos Comitês PCJ. Diante do
exposto, o Sr. Moretti informou que a Secretaria
Executiva dos Comitês PCJ solicitou às coordenações
das CTs que elaborassem os respectivos Planos de
Trabalho Anuais (PTAs) com base nas disposições e
conteúdo do Plano das Bacias PCJ 2010-2020,
disponibilizando, para tanto, formulários específicos
nos quais foram elencadas as atividades a serem
desenvolvidas entre agosto de 2013 e julho de 2014,
aprovadas pelos membros em reuniões plenárias de
cada uma das CTs. O Sr. Moretti detalhou as
atividades a serem desenvolvidas, definindo-se, para
tanto: título da atividade; justificativa para seu
desenvolvimento e seu enquadramento nos PDCs
(Programas de Duração Continuada) e subprogramas
previstos no Plano das Bacias PCJ 2010-2020. Para
cada atividade foram elencadas as ações envolvidas
em sua implementação, bem como os produtos
esperados. O conjunto dos prazos das ações resultou
no “Cronograma de execução das atividades do Plano
de Trabalho Anual 2013-2014”. As atividades
propostas
pelas
Câmaras
Técnicas
foram
encaminhadas à Secretaria Executiva, que realizou
reunião de avaliação e harmonização preliminar, a fim
de verificar o potencial de articulação entre duas ou
mais CTs no desenvolvimento de determinadas
atividades. As discussões realizadas nas reuniões,
respeitados os conteúdos aprovados pelas CTs,
resultaram na consolidação dos PTAs, onde consta a
organização de 78 atividades, resultando em 232 ações
para o período entre agosto de 2013 e julho de 2014.
Para atendimento as atividades propostas a Agência
das Bacias PCJ, analisou a viabilidade da execução
das atividades propostas nos PTAs, em função dos
recursos humanos e financeiros disponíveis para o
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apoio às CTs, em função do Plano de Aplicação
Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PAP-PCJ 2013-2016,
visando a revisões dos PTAs no primeiro trimestre de
2014, que confirmou a viabilidade dos trabalhos
propostos. Após os esclarecimentos, o Sr. Moretti
abriu espaço para manifestações dos membros quanto
ao conteúdo da Consolidação dos Planos de Trabalho
das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ. Não havendo
manifestação, o Sr. Moretti colocou a minuta de
deliberação que aprova os Planos de Trabalho Anuais
(PTA) das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ,
período 2013/2014, em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 5.5. Minuta de Deliberação dos
Comitês PCJ nº 197/14, que “Cria o Grupo de
Trabalho para a instituição da “Operação Estiagem
PCJ – 2014”, no âmbito da CT-PL (GT-Estiagem
2014), e dá outras providências”: O Sr. Moretti
informou que devido ao verão atípico vivenciado nas
Bacias PCJ, no qual as chuvas ocorreram abaixo das
mínimas históricas, ocasionando as excepcionalmente
baixas vazões nas calhas dos principais corpos d`água
da região e que a atual falta de chuvas na região
também afeta os reservatórios do Sistema Cantareira,
fazendo com que esse sistema esteja com o volume
armazenado em torno de 16% do Volume Útil, o
menor já registrado desde o início de sua operação
normal, a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ,
visando minimizar e prevenir problemas devido à
falta de água nas captações dos diversos usuários das
Bacias PCJ e buscando a articulação dos setores
usuários, visando à adoção de conjunto de medidas
emergenciais, urgentes, coletivas e integradas com
relação aos usos de recursos hídricos nas Bacias PCJ,
propôs a criação de Grupo de Trabalho para a
Operação Estiagem PCJ – 2014 (GT-Estiagem 2014),
no âmbito da CT-PL. O objetivo do GT-Estiagem
2014 será o de implantar, nas Bacias PCJ, a “Operação
Estiagem PCJ – 2014”, que se constitui num conjunto
de ações para o planejamento e o enfrentamento, de
forma coordenada, coletiva e integrada, de possíveis
problemas aos usuários de recursos hídricos das
Bacias PCJ, decorrentes da escassez de recursos
hídricos durante o período de estiagem deste ano de
2014. O GT-Estiagem 2014 deverá manter suas
atribuições até 30/09/2014 ou prazo superior, a critério
da Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ
(CT-PL), reunindo-se mensalmente, ordinariamente,
ou em períodos menores, extraordinariamente,
podendo contar com o apoio de assistentes convidados
ou consultores, convidados ou contratados pelos seus
membros, ou, existindo a disponibilidade de recursos,
pela Agência das Bacias PCJ. Após os
esclarecimentos, o Sr. Moretti apresentou proposta de
composição para o GT-Estiagem 2014, proposta pela
CT-PL em sua 55ª Reunião Ordinária, realizada no dia
07/03/2014, no município de Santa Barbara
d`Oeste/SP, ficando constituída por: I) Secretaria
Executiva dos Comitês PCJ, que o coordenará, com a
participação de: Secretário-executivo (coordenador),
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Secretário-executivo adjunto do CBH-PCJ e o
Secretário-executivo adjunto do CBH-PJ; II.
Representantes da Agência das Bacias PCJ; III.
Coordenadores (titular e adjunto) das seguintes
Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ: Câmara Técnica
de Monitoramento Hidrológico (CT-MH); Câmara
Técnica de Outorgas e Licenças (CT-OL); Câmara
Técnica de Saneamento (CT-SA); Câmara Técnica de
Uso e Conservação da Água na Indústria (CTIndústria); Câmara Técnica de Uso e Conservação da
Água no Meio Rural (CT-Rural); IV. Um
representante designado por cada uma das seguintes
instituições representativas dos setores usuários:
Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento (ASSEMAE); Consórcio Intermunicipal
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (Consórcio PCJ); Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (FIESP); Sindicato Rural de
Campinas; V. Um representante designado pelas
agências reguladoras de saneamento, na condição de
convidados: Agência Reguladora dos Serviços de
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí (ARES-PCJ) e da Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
(ARSESP). Na sequência o Sr. Moretti, abriu a
palavra para manifestação dos membros. Após intensa
discussão e contribuições recebidas do Rotary
Internacional D4590; Consórcio PCJ; CIESP – DR
Jundiaí; Sindicato Rural de Rio Claro; ASSEMAE;
Câmara Técnica de Saúde Ambiental; Câmara Técnica
de Educação Ambiental; DAE Americana; P. M. de
Holambra; P. M. de Vargem; Câmara Técnica do
Plano de Bacias; IGAM; IEF e FIEMG, foi aberta
votação para inclusão no Grupo de Trabalho para a
Operação Estiagem PCJ – 2014 (GT-Estiagem 2014),
da Câmara Técnica de Educação Ambiental, da
Câmara Técnica de Saúde Ambiental e de uma
entidade representante dos usuários da parcela mineira
das Bacias PCJ, sendo aprovado por 24 (vinte e
quatro) votos a favor, 12 (doze) contrários e 02 (duas)
abstenções. Na sequência, o Sr. Moretti colocou a
minuta de deliberação da instituição do Grupo de
Trabalho para a Operação Estiagem PCJ – 2014 (GTEstiagem 2014), no âmbito da CT-PL, em votação,
que foi aprovada por unanimidade, sendo constituído
por representantes das seguintes instituições: I.
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, que o
coordenará, com a participação de: a. Secretárioexecutivo (coordenador); b. Secretário-executivo
adjunto do CBH-PCJ; c. Secretário-executivo adjunto
do CBH-PJ. II. Representantes da Agência das Bacias
PCJ; III. Coordenadores (titular e adjunto) das
seguintes Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ: a.
Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA); b.
Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CTMH); c. Câmara Técnica de Outorgas e Licenças (CTOL); d. Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA); e.
Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água na
Indústria (CT-Indústria); f. Câmara Técnica de Uso e
Conservação da Água no Meio Rural (CT-Rural); g.
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Câmara Técnica do Plano de Bacias (CT-PB); h.
Câmara Técnica de Saúde Ambiental (CT-SAM); IV.
Um representante designado por cada uma das
seguintes instituições representativas dos setores
usuários: a. Associação Nacional dos Serviços
Municipais
de
Saneamento (ASSEMAE);
b.
Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ); c.
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP); d. Sindicato Rural de Campinas; e.
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(FIEMG). V. Um representante designado pelas
agências reguladoras de saneamento, na condição de
convidados: a. Agência Reguladora dos Serviços de
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí (ARES-PCJ); b. Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
(ARSESP). 5.6. Minuta de Deliberação dos Comitês
PCJ nº 198/14, que “Aprova proposta de
complementação dos Termos de Referência para
Elaboração do Estudo de Viabilidade de
Implantação – EVI de empreendimentos que
demandam recursos hídricos”: O Sr. Moretti
informou que, por meio do Oficio CT-OL nº 01/2013,
datado de 18 de junho de 2013, a Câmara Técnica de
Outorgas e Licenças (CT-OL) encaminhou proposta
de complementação dos “Termos de Referência para
Elaboração do Estudo de Viabilidade de Implantação
– EVI”, baseado no Anexo II, da Portaria DAEE nº
717/96, tendo em vista a efetivação das metas
constantes no Plano de Bacias PCJ-2010/2020, para
apreciação e considerações necessárias da Câmara
Técnica de Planejamento (CT-PL). Na 52ª Reunião
Ordinária da CT-PL, realizada na sede do Consórcio
PCJ, em Americana/SP, no dia 05/07/2013, a proposta
foi analisada e deliberou-se pela realização de reunião
conjunta da CT-OL com as Câmaras Técnicas de
Saneamento (CT-SA); de Uso e Conservação da Água
no Meio Rural (CT-Rural) e de Uso e Conservação da
Água na Indústria (CT-Indústria), interessadas no
assunto, visando colher subsídios e o debate sobre a
proposta em questão, com posterior envio à apreciação
da CT-PL, que foi complementada e aprovada durante
a 42ª Reunião Extraordinária da CT-PL, no dia 09 de
dezembro de 2013, realizada nas dependências da
Câmara Municipal de Vargem. Após os
esclarecimentos, o Sr. Moretti apresentou a proposta
de complementação e atualização do documento em
questão, construída após a reunião conjunta das
câmaras técnicas mencionadas, explicando seu
conteúdo geral, objetivos, componentes e informações
básicas para a composição do EVI. O Sr. Moretti
ressaltou que a proposta apresentada recomenda que o
EVI deva considerar os planos diretores de
desenvolvimento municipais, bem como as metas
constantes no Plano de Bacias ou de Recursos
Hídricos da respectiva bacia hidrográfica. Dessa
forma, fornece uma base mais segura tanto para o
futuro usuário da água e investidor, quanto para o
DAEE, quando da emissão da outorga de implantação
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de empreendimento. A proposta especifica a
necessidade do EVI apresentar o balanço hídrico de
montante e de jusante, nas alternativas de utilização da
água e seus reflexos na captação e lançamento, para as
situações de emergência ou períodos de estiagem,
considerando as diretrizes dos planos regionais, as
metas de enquadramento e as condições estabelecidas
pelo órgão gestor e/ou pelo(s) respectivo(s) Comitê(s)
de Bacia(s), em seu(s) Plano(s) de Recursos Hídricos
ou de Bacia(s) Hidrográfica(s), além de informar o
tipo e características do tratamento e disposição final
dos efluentes. Após o Sr. Moretti informou que, se
aprovado, o documento proposto será enviado à
Diretoria de Procedimentos e Outorgas do
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE)
para negociação e análise do solicitado pelos Comitês
PCJ. Após proferir os esclarecimentos e, não havendo
manifestação, a minuta de deliberação e a proposta
apresentada foram colocadas em votação, sendo
aprovadas por unanimidade. 6. Outros Assuntos:
Transferência de recursos de investimento do
FEHIDRO, orçamento de 2014, para realização do
XII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental
em Recursos Hídricos”: O Sr. Moretti explicou que
os comitês de bacias hidrográficas paulistas realizam,
anualmente, desde 2003, em parceria com as
secretarias de estado de São Paulo, o evento de
Educação Ambiental, de âmbito regional, denominado
“Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em
Recursos Hídricos”; sendo, anualmente, direcionadas
contribuições dos demais comitês paulistas, incluindo
os Comitês PCJ, na forma de transferência de recursos
do FEHIDRO da sub-conta do CBH-PCJ, para a subconta do FEHIDRO do Comitê de Bacia Hidrográfica
do Médio Paranapanema (CBH-MP), escolhido para
ser o responsável pela realização do evento em
questão, no ano de 2014, e que o XII Diálogo
Interbacias será realizado de 1º a 04 de setembro de
2014, e se enquadra nas ações elegíveis do Plano das
Bacias PCJ 2010-2020. O Sr. Moretti esclareceu que a
Comissão Organizadora do Diálogo Interbacias,
comunicou aos comitês de bacias hidrográficas que o
prazo para aprovação da transferência de recursos de
investimento do FEHIDRO, orçamento de 2014, para
realização do XII Diálogo Interbacias é até o final do
mês de abril de 2014, e que a 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. Esclareceu que em virtude do
comunicado chegar na data de ontem, não houve
tempo hábil de se preparar a minuta de deliberação.
Diante do exposto, o Sr. Moretti solicitou a
autorização, e a aprovação do Plenário para
transferência dos recursos, delegando-se à Secretaria
Executiva a tarefa de elaborar a deliberação
autorizando a transferência de recursos financeiros da
quota-parte (sub-conta) do FEHIDRO do Comitê da
Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (CBH-PCJ), no valor de até R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais), para a quota-parte (sub-conta)
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do FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Médio Paranapanema (CBH-MP) para a organização e
realização do XII Diálogo Interbacias de Educação
Ambiental em Recursos Hídricos, a ser realizado no
770 segundo semestre de 2014. Após as explanações, o Sr.
Moretti abriu a palavra para discussão e, não

LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo
Comitês PCJ

ocorrendo manifestação, colocou a proposta em
votação, que foi aprovada por unanimidade. 7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr.
775 Moretti agradeceu a presença de todos e deu a reunião
por encerrada.

JEFFERSON BENEDITO RENNÓ
Presidente do CBH-PJ e
1º Vice-presidente do PCJ FEDERAL

GABRIEL FERRATO DOS
SANTOS
Presidente
CBH-PCJ e PCJ FEDERAL
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