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Relação dos Membros dos Plenários - Presentes
Entidade
Nome
4ª Cia de Polícia Ambiental
Fábio da Nóbrega
ABES
Ana Maria Souza Pereira
ABCON
Enio Antônio Campana
APABARPA/GRUDE
Jonas Santarosa
Maria Natalina Mazochi
AME
Patrícia Akemi Omura
Hugo Marcos Piffer Leme
ASSEMAE
Maria das Graças Martini
Paulo Roberto S. Tinel
CETESB
Eneida Mara Moraes Zanella
CIESP – DR Limeira
Eduardo Lovo Paschoalotti
Circuito Turístico Serras
José Carlos Zambone
Verdes
CODEN
Ricardo Ongaro
Consórcio PCJ
Francisco Carlos Castro Lahóz
Consórcio Piraí
Francisco Antonio Moschini
COOPERVAP
Eduardo Lovo Paschoalotti
DAE Americana
Romualdo José Kokol
Leonildo Ednilson Urbano
DAEE
Luiz Roberto Moretti
Elo Ambiental
p/ José Roberto Piccolo
FLORESPI
Ricardo Otto Leão Schmidt
FIESP
Paulo Dallari Soares
FUMEP
Felipe Róger Victor
INEVAT
Francisco Antonio Moschini
IPSA
Waldemar Bóbbo
Ministério da Integração
Irani Braga Ramos
Nacional
P.M. de Americana
Jonas Santarosa
P.M. de Amparo
Antônio Carlos Siqueira
P.M. de Atibaia
p/ Márcia Cavazana Nogueira
P.M. de Artur Nogueira
Edson Antônio Sacilotto
P.M. de Camanducaia
Célio de Faria Santos
P.M. de Campinas
Maria Fernanda Spina Chiocchetti
P.M. de Capivari
José Luiz Cabral
P.M. de Campo Limpo Pta.
p/ Lúcia Helena Galdino
P.M. de Extrema
Paulo Henrique Pereira
P.M. de Indaiatuba
Reinaldo Nogueira Lopes Cruz
P.M. de Iracemápolis
Denilson Granço
P.M. de Itapeva
Sidney José da Rosa
P.M. de Itatiba
p/ Sebastião José Vendramini
P.M. de Itu
Agnaldo José Simão
P.M. de Itupeva
p/ Romeu Hiroyuki Wakabayashi
Israel Alves Pereira
P.M. de Jaguariúna
José Francisco Bernardes Veiga da
Silva
P.M. de Jundiaí
p/ Maria das Graças Martini
P.M de Limeira
p/ Rogério Mesquita
P.M. de Louveira
Tatiana Fidelis Correia da Silva
P.M. de Monte Mor
Osvaldo Aparecido Vancini
P.M. de Nova Odessa
Ricardo Ongaro
P.M. de Piracaia
p/ Benjamin Domingos Fiorellini
P.M. de Piracicaba
Barjas Negri
P.M. de Rio Claro
Geraldo Gonçalves Pereira
P.M. de Rio das Pedras
p/ Adeildo da Silva
P.M. de Sta Bárbara d’Oeste

Célia Maria Campos de Moraes

P.M. de Sta Gertrudes

Carlos Alberto do Carmo

P.M. de Socorro
P.M. de Sumaré
Rotary Internacional D- 4590
SAA

p/ Salete de Fátima Torres Ishikawa
Rogelio Garcia Bonil
Luiz Antônio C. e Silva Brasi
Sérgio Rocha Lima Diehl
José Alberto Galvão Ferro
José Roberto Fumach
Osvaldo de Oliveira Vieira

SABESP
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia
Secretaria de Desenvolvimento
Social
Secretaria de Energia
Secretaria da Fazenda
Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Regional
Secretaria da Saúde
SINMEC
SMA
SORIDEMA
SR Campinas
SR Extrema
SR Limeira
SR Rio Claro
SSRH

Giovanni Dell’Isola Neto
Ana Maria Leme da Silva Sampaio
Carlos Rene Nunes Galvão Barreto
Geraldo Roberto Bócoli
Ester Aparecida Viana
Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
p/ Paulo Henrique Pereira
André Luiz Sanchez Navarro
Harold Gordon Fowler
Luis Fernando Amaral Binda
p/ Maria Natalina Mazochi
Nilton Piccin
João Primo Baraldi
Leonildo Ednilson Urbano
Luiz Roberto Moretti

Relação dos Membros dos Plenários
Com Ausência Justificada
Entidade
Nome
CIESP – DR Jundiaí
Roberto Mario Polga
CIESP – DR Piracicaba
Homero Scarso
IEF
Raquel Junqueira Costa
Eduardo Tadeu Pereira
P.M. de Várzea Paulista
Luiz Antonio Raniero
Marcelo Firmino de Oliveira
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Aos 16 dias do mês de dezembro de 2011, nas
dependências do Centro de Convenções Aydil Pinesi
Bonachella, em Indaiatuba/SP, realizou-se a 8ª Reunião
Ordinária dos Comitês PCJ (CBH-PCJ; PCJ FEDERAL
e CBH-PJ). Registrou-se a presença de 105 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, registrados em livro
próprio. 1. Abertura: Após o encerramento 7ª Reunião
Extraordinária dos Comitês PCJ, realizada em
atendimento à Deliberação Normativa CERH Nº 22, de
25 de agosto de 2008, que “Dispõe sobre os
procedimentos de equiparação e de desequiparação das
entidades equiparadas da agência de bacia
hidrográfica, e dá outras providências”, o Secretárioexecutivo dos Comitês PCJ, Sr. Luiz Roberto Moretti,
deu início à 8ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ,
convidando aos membros da mesa dirigente a
permanecerem em seus lugares e nominando as
entidades representadas na reunião, confirmou a
existência de quorum nos três comitês. Dando
prosseguimento à reunião, passou ao item 2. Informes:
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25 2.1. Secretaria Executiva: O Sr. Moretti comentou
sobre as participações de representantes dos Comitês
PCJ em eventos como o XIII ENCOB, que ocorreu nos
dias 24 a 28 de outubro, em São Luís/MA, o qual
contou com a presença das coordenações das câmaras
30 técnicas, e que, devido ao bom aproveitamento e
integração entre os participantes das câmaras técnicas,
foi proposto um encontro anual entre as mesmas, no
intuito de promover o entrosamento entre as
coordenações das câmaras técnicas. O Sr. Moretti
35 explanou sobre a comemoração dos 18 anos do CBHPCJ (paulista), e parabenizou a organização do
Seminário “Modelagem Hidrológica para a Gestão das
Bacias PCJ”, realizado pela Câmara Técnica de
Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias (CT40 ID), que ocorreu no dia 18 de novembro, em
Piracicaba/SP. Comentou, ainda, sobre o Seminário
“Avanços e Desafios na Gestão de Recursos Hídricos no
Estado de São Paulo”, que ocorreu entre 21 e 23 de
novembro, em São Pedro/SP, o qual fez parte das
45 comemorações dos 20 anos da Lei das Águas Paulista
(Lei nº 7663/91). O Sr. Moretti informou que durante o
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos,
realizado de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2011,
em Maceió/AL, foi apresentado trabalho técnico,
50 elaborado pelos membros da Secretaria Executiva dos
Comitês PCJ, Sr. Luiz Roberto Moretti, Sr. André Luiz
Sanchez Navarro e Srta. Maria Luísa Bonazzi Palmieri,
retratando a “Participação dos Comitês PCJ no
Licenciamento Ambiental de Empreendimentos com
55 Significativo Impacto nos Recursos Hídricos”, que
descreve o processo participativo de análise e
manifestação dos Comitês PCJ sobre empreendimentos
com significativo impacto nos recursos hídricos, bem
como as perspectivas de aprimoramento desse processo
60 e a avaliação do grau de incorporação das sugestões
desses colegiados nas licenças ambientais emitidas nas
bacias dos rios Piracicaba. Capivari e Jundiaí. O Sr.
Moretti comentou da participação da Secretaria
Executiva e de Membros dos Comitês PCJ na reunião
65 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH/SP)
no município de São Paulo/SP, no dia 13 de dezembro
de 2011, e discorreu sobre os assuntos discutidos na
ocasião, principalmente a elaboração e proposição de
uma emenda ao PL do Plano Estadual de Recursos
70 Hídricos 2012/2015, propondo que os planos de bacias
elaborados para comitês de rios de domínio da União
sejam aceitos como planos de bacias de comitês de rios
de domínio do Estado de São Paulo, quando da
existência dessas duas entidades em uma única bacia
75 hidrográfica, contemplando todas as exigências e
diretrizes em um único material. O Sr. Moretti discorreu
sobre os procedimentos para concorrer ao Prêmio
COFEHIDRO, informando que, dentre os finalistas do
Prêmio, os Comitês PCJ tiveram cinco projetos como
80 finalistas, dentre os quais três foram ganhadores do
Prêmio, que foram anunciados e entregues no dia
13/12/2011. O Sr. Moretti agradeceu e parabenizou a
todos pela conquista, citando as entidades e os projetos
contemplados: “Atualização do Cadastro de Usuários e

85 Recursos Hídricos”, cujo tomador é o Consórcio PCJ,
“Contenção da Erosão com Bacias de Retenção da
Proteção dos Mananciais Morungaba/Cupini”, cujo
tomador é o SAAE de Indaiatuba, e o “Estudo de
Viabilidade da Implantação da Barragem do Ribeirão
90 Piraí”, cujo tomador é o Consórcio Intermunicipal do
Ribeirão Piraí. Após, o Sr. Moretti, explanou sobre a
consolidação dos planos de trabalhos das câmaras
técnicas e parabenizou a organização de 51 atividades,
resultando em 134 ações para o período entre agosto de
95 2011 a julho de 2012, passando a palavra ao Secretárioexecutivo Adjunto, Sr. André Navarro, que detalhou o
relatório com as ações e atividades propostas. O Sr.
Moretti mencionou o Projeto Conservador das Águas,
do município de Extrema, parabenizando o município,
100 na pessoa do Sr. Paulo Henrique Pereira, pelo excelente
trabalho que vem sendo desenvolvido e informando da
conquista do Prêmio Caixa Melhores Práticas
2011/2012, pelo Conservador das Águas, sendo que o
projeto ainda é finalista do Prêmio Mundial Melhores
105 Práticas. O Sr. Moretti apresentou folheto com
informações sobre a Reserva Particular do Patrimônio
Natural, elaborado pela Fundação Florestal da
Secretaria do Meio Ambiente, solicitando divulgação do
material. 2.2. Agência das Bacias PCJ: O Sr. Moretti
110 passou a palavra ao Sr. Sérgio Razera, Diretor
Administrativo-Financeiro da Agência das Bacias PCJ,
que agradeceu aos membros da CT-PL que fazem parte
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Agência PCJ,
pelo comprometimento e excelente trabalho que vêm
115 realizando. O Sr. Sérgio informou que os Conselhos,
Deliberativo e Fiscal, da Agência das Bacias PCJ
realizaram reuniões no dia 07 de novembro de 2011,
onde foram empossados os membros para o biênio
2011-2013, conforme indicado pela Deliberação dos
120 Comitês PCJ nº 127/11, de 23/09/2011, que “Indica os
representantes dos segmentos Município e Sociedade
Civil para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e a
Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ para a
gestão 2011-2013”, aprovação do Plano de Atividades e
125 o Orçamento da Agência PCJ para o exercício 2012. O
Sr. Sérgio comunicou que ocorreu, nos dias 08 e 09 de
novembro, em Brasília/DF, a 5º Oficina para Integração
de Procedimentos Operacionais de Cobrança pelo Uso
de Recursos Hídricos organizada pela Agência nacional
130 de Águas (ANA), na qual participaram representantes
da Secretaria Executiva, da Agência das Bacias PCJ,
dos órgãos gestores estaduais, dentre outras instituições
de gestão de recursos hídricos de vários estados (MG,
RJ, SP, RS, CE etc.). Após, o Sr. Sérgio passou a
135 palavra à Diretora-Técnica da Agência das Bacias PCJ,
Sra. Adriana Isenburg, que detalhou o processo de
inscrição de empreendimentos candidatos a tomadores
de recursos do FEHIDRO e das Cobranças PCJ,
exercício 2012. Expôs preocupação quanto a quantidade
140 de empreendimentos indeferidos e relatou o processo de
realização da atividade de análise técnica de engenharia
e a elaboração de pareceres técnicos para os
empreendimentos qualificados para captação dos
recursos do FEHIDRO e das Cobranças PCJ,
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145 objetivando agilidade na contratação dos projetos. A
Sr. Adriana notificou sobre a realização de reunião do
Grupo Gestor do Cadastro Nacional de Usuários de
Recursos Hídricos - CNARH, que ocorreu no dia 10 de
novembro, em Brasília/DF, visando troca de
150 experiências, propostas de melhorias e análise das
dificuldades encontradas no emprego do cadastro de
usuários de recursos hídricos, com participação dos
órgãos gestores dos estados do Rio de Janeiro (INEA),
de Minas Gerais (IGAM), do Espírito Santo (IEMA) e
155 de Alagoas (SEMAR). Após, a Sra. Adriana passou a
palavra à Coordenadora de Gestão da Agência das
Bacias PCJ, Sra. Kátia Gotardi, que informou que,
juntamente com o Prefeito de Rio Claro, Dr. Palmínio
Altimari Filho, participaram da Reunião do Conselho
160 Estadual de Saneamento – CONESAN, realizada no
Palácio dos Bandeirantes - São Paulo/SP, no dia 23 de
novembro de 2011, discorrendo sobre as tratativas da
reunião. A Sr. Kátia informou que o Sistema Estadual
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA/MG),
165 está elaborando o primeiro mapa de inundações de
Minas Gerais e informou o auxílio que a Agência PCJ
dará na construção de uma ferramenta eficaz na
prevenção e combate às cheias no Estado. As
informações também irão compor o Atlas Nacional de
170 Vulnerabilidade às Inundações, que está sendo
elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA).
Atendendo às solicitações do SISEMA, os Comitês PCJ,
por meio da Agência PCJ, realizaram, no dia 14 de
dezembro 2011, na Oficina Ambiental do município de
175 Extrema/MG, a Oficina sobre Inundação – Bacia dos
Rios Piracicaba e Jaguari - 1, com a participação de
representantes dos municípios do CBH-PJ, Secretarias
de Obras, Secretarias de Meio Ambiente e
representantes da Defesa Civil de Minas Gerais. A Sr.
180 Kátia enfatizou a participação da Agência PCJ na
Oficina de Pactuação do Plano Estadual de Recursos
Hídricos 2012/2015, realizada pelo Conselho Estadual
de Recursos Hídricos (CRH/SP) no município de São
Paulo/SP, no dia 10 de novembro de 2011, e discorreu
185 sobre os assuntos discutidos na ocasião. 2.3. Membros
dos Plenários: O Sr. Moretti passou a palavra ao Sr.
Francisco Carlos Castro Lahóz, Secretário-executivo do
Consórcio PCJ, que informou que, de 12 a 17 de março
de 2012, ocorrerá, em Marselha, na França, o 6º Fórum
190 Mundial da Água, onde o Consórcio PCJ, juntamente
com a Agência Nacional das Águas, estará participando
das discussões e trocando experiências. O Sr. Francisco
agradeceu aos Comitês PCJ pela divulgação o
documento “Fórum Mundial da Água Carta de
195 Jaguariúna” e à Secretaria de Saneamento e Recursos
Hídricos por dar encaminhamento ao programa do
Consórcio PCJ de ampliação da oferta hídrica na região,
visando à construção de barragens municipais. Após, o
Sr. Moretti passou a palavra ao Sr. Paulo Tinel, da
200 ASSEMAE, que informou que, no dia 19 de dezembro,
a SANASA, juntamente com a ASSEMAE, estará
realizando o “Iº Ciclo de Palestras sobre Recursos
Hídricos”, que terá como tema principal o Sistema
Cantareira, o Plano de Bacias do PCJ e Planos

205 Municipais de Saneamento Básico, contando com a
presença do Diretor-presidente da ANA, Dr. Vicente
Andreu Guillo, e que, também, esta previsto que, ao
longo do ano de 2012, ocorram mais 3 ciclos de
palestras. O Sr. Moretti passou a palavra ao Sr.
210 Francisco Antonio Moschini, do Instituto de Estudos
Vale do Tietê, Inevat, Consórcio Intermunicipal do
Ribeirão Piraí, que comentou sobre o processo de
consolidação do Consórcio Piraí e agradeceu o apoio
recebido dos Comitês PCJ. Discorreu sobre estudos para
215 construção da barragem de regularização na região do
rio Piraí, no município de Salto, e dos benefícios deste
projeto. Aproveitou a oportunidade e agradeceu ao Sr.
Célio de Faria Santos, Prefeito de Camanducaia e
Presidente do CBH-PJ, por ter impedido a construção de
220 pequenas centrais hidrelétricas que estragariam toda
aquela região na área turística daquele município. 2.4.
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos: O Sr.
Moretti passou a palavra ao Sr. Rogério Menezes de
Mello, Secretário-adjunto de Saneamento e Recursos e
225 Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, que
cumprimentou a todos, e, também, em representação ao
Sr. Edson Giriboni, Secretário de Saneamento e
Recursos e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo,
demonstrou satisfação por comparecer à reunião dos
230 Comitês PCJ e parabenizou aos membros pelos
trabalhos desenvolvidos por este Comitê de Bacias. O
Sr. Rogério explanou sobre o balanço das ações
pertinentes ao ano de 2011, destacando a elaboração
pela Agência Nacional de Águas (ANA), de documento
235 oficial a ser apresentado no Fórum Mundial da Água,
onde são mencionados os Comitês PCJ e o Fundo
Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO como
exemplos de boas práticas em gestão de recursos
hídricos; aprovação do estudo de implementação da
240 cobrança em seis Comitês de Bacias do Estado de São
Paulo; implantação da cobrança, em março de 2012, no
Comitê do Alto Tietê; lançamento pelo Governo do
Estado de São Paulo dos programas de saneamento
“Água é vida” e “Se liga na rede”; discussão sobre
245 acordos de cooperação entre o Estado de São Paulo e a
Agência Nacional de Águas para o fortalecimento dos
órgãos gestores estaduais e para o compromisso com o
Pacto das Águas, obedecendo a um cronograma
específico; criação do programa Reágua em cooperação
250 com o Banco Mundial; e estudo de projetos para a
ampliação de reserva de água nas bacias PCJ. 3.
Assuntos a deliberar: 3.1. Ata da reunião realizada
no dia 23/09/2011, nas dependências do Clube
Literário Jaguary, em Camanducaia/MG: O Sr.
255 Moretti explicou tratar-se da minuta da ata da última
reunião plenária, ocorrida no município de
Camanducaia/MG, e questionou sobre a necessidade de
leitura da ata. Dispensada a leitura, foi aberta a palavra
para discussão e, não havendo manifestação, colocou a
260 minuta da ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade, sem alterações. 3.2. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ que “Referenda Ato
dos Presidentes dos Comitês PCJ: O Sr. Moretti
detalhou a Deliberação ad referendum nº 130/2011, de
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265 04/11/2011, que indica o representante da Prefeitura
Municipal de Campinas, conforme parágrafo único da
Deliberação dos Comitês PCJ nº 127/11, de 23/09/2011,
que “Indica os representantes dos segmentos Município
e Sociedade Civil para os Conselhos Deliberativo e
270 Fiscal e a Diretoria da Fundação Agência das Bacias
PCJ para a gestão 2011-2013”, onde consta que a
indicação do representante da Prefeitura Municipal de
Campinas, para o Conselho Deliberativo da Fundação
Agência das Bacias PCJ, seria realizada por meio de
275 deliberação ad referendum do presidente do CBH-PCJ.
Discorreu sobre a alteração de represente do Consórcio
Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Consórcio PCJ, no
Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ,
280 conforme Ofício P-023/2011, de 20 de outubro de 2011,
encaminhado pela entidade. Após as explanações, o Sr.
Moretti abriu a palavra para discussão e, não ocorrendo
manifestação, colocou a minuta de Deliberação dos
Comitês PCJ nº 132/11, em votação, que foi aprovada
285 por unanimidade. 3.3. Minuta de Deliberação dos
Comitês PCJ nº 133/11, que “Aprova o pedido de
Abatimento do “Valor DBO” previsto na cobrança
pelo uso de recursos hídricos de domínio da União,
nas bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari
290 e Jundiaí”: Sr. Moretti explicou que a solicitação de
abatimento é um procedimento aprovado por
deliberação e que a solicitação de abatimento DBO
existente é do projeto “Estação de Tratamento de Esgoto
Sousas/Joaquim Egídio”, da SANASA - Campinas,
295 ressaltando que as obras serão executadas no ano de
2012 e o abatimento será feito nos valores devidos de
2013, conforme apresentado nos pareceres da Agência
PCJ. Abriu para discussão e, não havendo manifestação,
colocou a minuta da deliberação em votação, sendo
300 aprovada por unanimidade. 3.4. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 134/11, que “Aprova
o ‘Relatório Anual da Situação dos Recursos Hídricos
nas Bacias PCJ – ano base 2010’”: O Sr. Moretti
informou que o Relatório de Situação dos Recursos
305 Hídricos das Bacias PCJ – 2011 (ano base 2010) foi
preparado pelos representantes da Secretaria Executiva,
da Agência das Bacias PCJ e da CT-PB, em
conformidade com as exigências da Coordenadoria de
Recursos Hídricos (CRHi/SP). Na sequência, convidou
310 os Srs. André Navarro, da Secretaria Executiva, e
Eduardo Léo, da Agência PCJ, para detalharem o
relatório. O Sr. André comentou a importância do
relatório, tendo em vista que o Fundo Estadual de
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – FEHIDRO
315 usa este como um de seus instrumentos para distribuição
de recursos, oriundos do FEHIDRO, aos Comitês
Paulistas. Após, o Sr. André passou a palavra ao Sr.
Eduardo que informou que foram encontrados dados
discrepantes entre demandas de água nas bacias PCJ,
320 que foram discutidos com a Coordenadoria de Recursos
Hídricos (CRHi) do Estado de São Paulo e que acordouse a substituição dos dados da CRHi pelos dados
obtidos com as cobranças PCJ. Após, o Sr. Eduardo
Léo, explanou sobre os dados técnicos e o escopo do

325 relatório de situação em análise, discorrendo sobre os
indicadores: demanda social; demanda de água; carga
de efluentes e outros, construídos de acordo com as
orientações da CRHi, detalhando o documento. Após, o
Sr. Moretti agradeceu à Câmara Técnica do Plano de
330 Bacias (CT-PB), aos membros da Secretaria Executiva e
à Agência PCJ pela execução do documento e abriu a
palavra para manifestação dos membros. A Sra. Eneida
Mara Moraes Zanella, da CETESB, comentou que o
relatório é importante para termos conhecimentos dos
335 problemas da bacia e para estudarmos meios de
solucioná-los, baseando-se no Plano de Bacias vigente,
discorrendo sobre os parâmetros e diretrizes que
deverão ser levados em consideração. Sem mais
manifestações, o Sr. Moretti colocou a minuta em
340 votação, qual foi aprovada por unanimidade. 3.5.
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 135/11
que “Aprova plano de trabalho e proposta
orçamentária anual da Fundação Agência das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
345 – exercício 2012 e dá outras providências”: O Sr.
Moretti informou que ocorreram, no dia 07 de
novembro, em Piracicaba/SP, reuniões dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Agência das Bacias PCJ,
quando foram apresentadas e aprovadas as propostas de
350 plano de trabalho e previsão orçamentária da Agência
das Bacias PCJ referentes ao ano de 2012, discorrendo
sobre o plano de trabalho e a previsão orçamentária da
Agência PCJ. O Sr. Moretti cientificou que, no plano de
trabalho, está previsto o atendimento à porção mineira
355 das bacias PCJ. O Sr. Moretti ressaltou que a minuta de
deliberação aprova o percentual que deverá ser
reservado da Cobrança Paulista para o custeio das ações
da Agência das Bacias PCJ. Lembrando que o
percentual da Cobrança Federal já está estabelecido em
360 legislação, que é 7,5% da arrecadação da cobrança
federal. Após as explanações, o Sr. Moretti abriu a
palavra para discussão e, não ocorrendo manifestação,
colocou a minuta de deliberação em votação, que foi
aprovada por unanimidade. 3.6. Minuta de
365 Deliberação dos Comitês PCJ nº 136/11, que “Aprova
a minuta de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
003/2011/ANA celebrado entre a Agência Nacional de
Águas – ANA e a Fundação Agência das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
370 Jundiaí”: O Sr. Moretti discorreu sobre a minuta do
Aditivo ao Contrato de Gestão 003/2011/ANA,
apresentando as propostas de alterações da minuta do
aditivo, já apreciadas pelo Conselho Deliberativo da
Agência PCJ. O Sr. Moretti lembrou que o documento
375 ainda está tramitando no setor jurídico da Agência
Nacional de Águas e poderá sofrer algumas alterações.
Desta forma, cientificou a todos que foi inserido
conforme o artigo 2º da minuta de Deliberação dos
Comitês PCJ nº 136/11, autorização para que, em
380 eventuais alterações na minuta, referida no art. 1º desta
deliberação, caracterizadas como ajustes de redação,
poderão ser aceitas e aprovadas pela Secretaria
Executiva dos Comitês PCJ, sendo que as alterações que
implicarem em alteração no mérito, deverão ser
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385 submetidas previamente à aprovação dos Comitês PCJ,
através de sua Câmara Técnica de Planejamento (CTPL), por meio de deliberação, dos presidentes, ad
referendum dos Plenários. O Sr. Moretti abriu a palavra
para discussão, não ocorrendo manifestações, colocou
390 minuta em votação, e foi aprovada por unanimidade.
3.7. Cancelamento da Deliberação dos Comitês PCJ
nº 100/10, de 09/12/10, que “Aprova Plano de
Aplicação dos Recursos do FHIDRO constantes do
Convênio entre a Secretaria de Estado de Meio
395 Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e
o Consórcio PCJ”: O Sr. Moretti explanou sobre a
Deliberação dos Comitês PCJ nº 100/10, de 09/12/2010,
que “Aprova Plano de Aplicação dos Recursos do
FHIDRO constantes do Convênio entre a Secretaria de
400 Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SEMAD e o Consórcio PCJ”, informando
que o assunto foi apreciado na 45ª Reunião Ordinária da
CT-PL, realizada em Americana/SP, no dia 25/11/2011,
verificando-se que não haveria necessidade do
405 cancelamento da Deliberação, pois o Consórcio PCJ
estará realizando prestação de contas à SEMAD e aos
Comitês PCJ, para finalização do convênio e devolução
dos recursos, recomendando aos Plenários a retirada
desse item da pauta. Diante do exposto o Plenário
410 decidiu pelo não-cancelamento da Deliberação nº
100/10, e o item foi retirado da pauta. 3.8. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 137/11, que
“Alteração da Deliberação dos Comitês PCJ nº
99/2010, que aprova a aplicação, como demanda
415 induzida, de recursos da ‘Cobrança Federal PCJ’,
para atividades da Agência de Bacia do CBH-PJ,
tendo como tomador o Consórcio PCJ – exercício
2011”: O Sr. Moretti explanou sobre a Deliberação dos
Comitês PCJ nº 099/10, de 09/12/2010, que “Aprova a
420 aplicação, como demanda induzida, de recursos da
‘Cobrança Federal PCJ’, para atividades da Agência
de Bacia do CBH-PJ, tendo como tomador o Consórcio
PCJ – exercício2011”, e explicou que, face à
desequiparação do Consórcio PCJ, está sendo proposta a
425 indicação da Agência das Bacias PCJ como tomadora
dos recursos em questão, a qual terá como atividade
rever o “Plano de aplicação de recursos para
atendimento técnico à parcela mineira das bacias PCJ,
na área de abrangência do CBH-PJ”. Salientou que a
430 aplicação de recursos mencionada no caput do artigo 2º
deverá ocorrer conforme “Plano de Aplicação”, a ser
detalhado pela Agência das Bacias PCJ e aprovado pela
CT-PL. Após as explanações, o Sr. Moretti abriu a
palavra para discussões e, não havendo manifestação, a
435 minuta foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 3.9. Minuta de Deliberação dos Comitês
PCJ nº 138/11, que “Cancela a indicação dos
empreendimentos ‘Interceptor (Coletor Tronco) de
esgoto da margem direita do Rio Jundiaí – 2ª Fase e
440 Interceptor (Coletor Tronco) de esgoto da margem
direita do Rio Jundiaí – 3ª Fase’, cujo tomador é o
SAAE Indaiatuba e dá outras providências”: O Sr.
Moretti comunicou que o Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Indaiatuba (SAAE - Indaiatuba) encaminhou

445 Ofício GS nº 161/2011, de 04/11/201, justificando e
solicitando o cancelamento dos contratos de dois
empreendimentos, com recursos do FEHIDRO, de nº
095/10 - “Interceptor (Coletor Tronco) de esgoto da
margem direita do Rio Jundiaí – 2ª fase”, cujo valor
450 captado na cobrança paulista PCJ foi de R$
3.155.573,39 (três milhões, cento e cinquenta e cinco
mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e nove
centavos) e de nº 440/10 – “Interceptor (Coletor
Tronco) de esgoto da margem direita do Rio Jundiaí – 3ª
455 fase”, cujo valor captado na cobrança paulista PCJ foi
de R$ 3.816.366,38 (três milhões, oitocentos e dezesseis
mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e oito
centavos). O Sr. Moretti esclareceu que esta solicitação
deve-se ao fato de que o SAAE captou recursos do
460 Governo Federal para implantação das obras em
questão. O Sr. Moretti informou, ainda, que não
ocorreram desembolsos para nenhum dos dois projetos e
colocou em votação, tanto a elaboração de deliberação
que cancela os dois empreendimentos quanto a
465 autorização à SE/PCJ para o remanejamento dos
recursos em questão. Em seguida o Sr. Moretti abriu a
palavra aos plenários e, não havendo manifestação, a
minuta de deliberação foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade. 4. Outros Assuntos: 4.1.
470 Minuta de Deliberação nº 139/11, que “Aprova a
alteração das tarifas cobradas pela CEF decorrente da
cobertura dos custos de Agente Técnico para os
recursos financeiros da cobrança em rios de domínio
da União”: O Sr. Moretti solicitou autorização para
475 inserção de novo item de pauta, relativo à alteração de
tarifas cobradas pela Caixa Econômica Federal – CEF
decorrente da cobertura de custos de Agente Técnico e
Financeiro para os recursos da Cobrança Federal, que
foi aprovada pelo Plenário. O Sr. Moretti informou que
480 foi firmado contrato entre a Agência PCJ e a CEF, para
o desempenho das funções de agente técnico-financeiro,
nos
processos
de
análise,
contratação
e
acompanhamento dos projetos financiados com os
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos
485 recursos hídricos, em rios de domínio da União, nas
bacias PCJ, mediante a celebração de contratos de
repasse. O Sr. Moretti informou, ainda, que o contrato
em questão venceu em maio de 2011, e será renovado
até maio de 2012, mediante as discussões sobre
490 alteração de prazos e outros acertos deliberados pelos
Comitês PCJ. O Sr. Moretti expôs a existência de
cláusula no contrato com a CEF que determina que,
independentemente da vigência do contrato entre a CEF
e a Agência PCJ, enquanto houver contratos de repasse
495 ativos com tomadores, permanecem válidas as funções
da CEF como agente técnico-financeiro. Para o novo
contrato, propôs um acrescimento no custo dos serviços
prestados pela CEF enquanto agente técnico e
financeiro, passando-se de 2,2% para 2,5% do valor de
500 cada contrato de repasse firmado. Após as explanações,
o Sr. Moretti abriu a palavra para discussão e, não
havendo manifestação, colocou em votação a minuta de
Deliberação, que foi aprovada por unanimidade. 4.2.
Manifestações de convidados: O Sr. Moretti passou a
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505 palavra ao Sr. Celso Massao Okazaki, do município de
Jundiaí, que cumprimentou a todos e informou que
apresentou na Câmara Técnica de Saneamento e na de
Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias dos
Comitês PCJ, relatórios com dados sobre turbidez nas
510 bacias PCJ, enfatizando a necessidade de revisão e
diretrizes para este parâmetro, que está à disposição
para apresentação de seus estudos aos membros dos
Plenários dos Comitês PCJ. Na sequencia, o Sr. Moretti
passou a palavra ao Sr. Paulo Dallari Soares, que
515 parabenizou as equipes da Secretaria Executiva, da
Agência PCJ e da CT-PB, que trabalharam na

LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo
Comitês PCJ

elaboração do Relatório Anual da Situação dos
Recursos Hídricos nas Bacias PCJ – ano base 2010, e
comentou sobre a importância da busca de meios para
520 melhorar a eficiência no uso dos recursos hídricos em
ambientes industriais, tanto como na melhoria de sua
qualidade quanto para uso geral. 5. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Moretti passou aos
presidentes e vice-presidente, os quais agradeceram a
525 presença de todos e os trabalhos desenvolvidos durante
o ano de 2011. Retomando a palavra o Sr. Moretti
agradeceu a 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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