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Relação dos Membros dos Plenários - Presentes
Entidade
Nome
4ª Cia de Polícia Ambiental
Fábio da Nóbrega
Paulo Henrique Pereira
AME
Maria Natalina Mazochi
APABARPA/GRUDE
Rafael Brocchi de Mattos
Hugo Marcos Piffer Leme
Maria das Graças Martini
ASSEMAE
Paulo Roberto S. Tinel
Márcia Cavazana Nogueira
CENA
Plínio Barbosa de Camargo
CETESB
Rita de Cássia Lorenzi
CIESP – DR Jundiaí
Roberto Mario Polga
CIESP – DR Limeira
Eduardo Lovo Paschoalotti
CIESP- DR Piracicaba
Homero Scarso
Circuito Tur. Serras Verdes
p/ Paulo Henrique Pereira
Consórcio PCJ
Francisco Carlos Castro Lahóz
Consórcio Piraí
Francisco Antonio Moschini
COOPERVAP
Eduardo Lovo Paschoalotti
DAE Americana
Rumoaldo José Kokol
Leonildo Ednilson Urbano
DAEE
Luiz Roberto Moretti
Elo Ambiental
Claudia Grabher
FLORESPI
Ricardo Otto Leão Schmidt
Fórum das Entidades Civis
Filipe Marcelo Gonçalves Becari
FUMEP
Felipe Roger Victor
Fundação Florestal
p/ Lia Martucci de Amorim Santos
INEVAT
Francisco Antonio Moschini
IPSA
Waldemar Bóbbo
Lions Club Piracicaba- Centro Nelson Antônio Pinotti
Ministério da Integração
José Luiz de Souza
Nacional
Ministério da Justiça
Rodolfo Tsunetaka Tamanaha
Piracicaba 2010
Álvaro França
Paulo César Borges
P. M. de Águas de São Pedro
Raymundo Lázaro Profício
p/ Rumoaldo José Kokol
P.M. de Americana
Rafael Brocchi de Mattos
José Bernardo Denig
P.M. de Atibaia
Márcia Cavazana Nogueira
P.M. de Camanducaia
Célio de Faria Santos
P.M. de Campinas
Maria Fernanda Spina Chiocchetti
P.M. de Campo Limpo Pta.
Neive Rodrigues Noguero
P.M. de Capivari
José Luiz Cabral
P.M. de Corumbataí
Lucilene de Aquino
P.M. de Extrema
Paulo Henrique Pereira
P.M. de Indaiatuba
p/ Vanessa Cristina Kühl
P.M. de Iracemápolis
Denilson Granço
P.M. de Itatiba
Roberto Ferrari
Urias Paulo Furquim
P.M. de Itapeva
Sidney José da Rosa
P.M. de Itu
Agnaldo José Simão
P.M. de Jundiaí
Maria das Graças Martini
P.M de Limeira
Rogério Mesquita
P.M. de Louveira
Tatiana Fidelis Correia da Silva
P.M. de Mogi Mirim
Carlos Nelson Bueno
P.M. de Piracaia
Ana Lúcia Watanabe
P.M. de Piracicaba
Barjas Negri
P.M. de Rio Claro
p/ Willy Werner Grassmann Bóbbo

P.M. de Saltinho
P.M. de Sta Bárbara d’Oeste

Amarildo de Jesus Firmino
Célia Maria Campos
p/ Luiz Alfredo Lourenço
P.M. de Sta Gertrudes
Osmar da Silva Júnior
P.M. de São Pedro
Eduardo Speranza Modesto
P.M. de Socorro
Marcos José Lomonico
P.M. de Sumaré
Rogelio Garcia Bonil
P.M. de Valinhos
Rover José Rondinelli Ribeiro
P.M. de Várzea Paulista
Marcelo Firmino de Oliveira
P.M. de Vinhedo
Cássio José Capovilla
Rotary Internacional D- 4590 p/ Petrus Bartholomeus Weel
Ângelo César Bosqueiro
SAA
Sérgio Rocha Lima Diehl
Hélio Rubens G. Figueiredo
SABESP
Osvaldo de Oliveira Vieira
Secretaria de Desenvolvimento Giovanni Dell’Isola Neto
Secretaria de Desenvolvimento Ana Maria Leme da Silva Sampaio
Social
Maria Aparecida Ribeiro Germek
Secretaria da Educação
Oldack Chaves
Secretaria de Energia
Daniel Jesus de Lima
Secretaria da Fazenda
Geraldo Roberto Bócoli
Secretaria de Planejamento
Ester Aparecida Viana
Secretaria da Saúde
Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
Secretaria dos Transportes
Marcelo Poci Bandeira
SORIDEMA
Harold Gordon Fowler
SR Piracicaba
José Rodolfo Penatti
Leonildo Ednilson Urbano
SSRH
Luiz Roberto Moretti
Relação dos Membros dos Plenários
Com Ausência Justificada
Entidade
Nome
IGAM
Renata Maria de Araújo
P.M. de Joanópolis
Vinicius de Moraes Ferrari
P.M de Salto
Juvenil Cirelli
ÚNICA
André Elia Neto
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Aos 31 dias do mês de julho de 2012, nas dependências
do Hotel Fazenda São João, em São Pedro/SP, realizouse a 9ª Reunião Extraordinária dos Comitês PCJ (CBHPCJ; PCJ FEDERAL e CBH-PJ), registrando-se a
participação de 171 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 Diretorpresidente da Agência das Bacias PCJ); Célio de Faria
Santos (Prefeito de Camanducaia, 1º Vice-presidente do
PCJ FEDERAL e Presidente do CBH-PJ); Edson
Giriboni (Secretário do Estado de São Paulo de
Saneamento e Recursos Hídricos); Eduardo Speranza
Modesto (Prefeito de São Pedro); Roberto Morais
(Deputado Estadual); Antônio Carlos Mendes Thame
(Deputado Federal pelo Estado de São Paulo); Walter
Tesch (Coordenador de Recursos Hídricos e Secretário
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Executivo do COFEHIDRO); Eduardo Lovo
25 Paschoalotti (Vice-Presidente do CBH-PCJ); Rodolfo
Tamanaha (Representante do Ministério da Justiça) e
Luiz Roberto Moretti (Secretário-executivo dos Comitês
PCJ). 2. Abertura: Dando início à reunião, o Sr.
Moretti convidou aos componentes da mesa para
30 tomarem seus lugares e a todos para ouvirem e cantarem
o Hino Nacional Brasileiro. Na sequência o Sr. Moretti
deu início aos trabalhos nominando as entidades
representadas na reunião, confirmando a existência de
quorum nos três comitês. 2.1. Saudações iniciais dos
35 membros da mesa: O Sr. Moretti agradeceu a presença
de todos e passou a palavra aos membros da mesa para
saudações iniciais da reunião. O representante do
Ministério da Justiça, Sr. Rodolfo Tamanaha,
cumprimentou a todos e destacou que o tema Gestão das
40 Águas corresponde a um dos temas de preocupação do
Governo Federal, salientando que a iniciativa dos
Comitês PCJ na realização do seu 1º Simpósio é uma
medida válida para a concretização e conscientização,
trazendo para o debate o desenvolvimento sustentável.
45 O Vice-Presidente do CBH-PCJ, Eduardo Lovo
Paschoalotti, cumprimentou a todos e desejou uma boa
reunião. O Coordenador de Recursos Hídricos, da
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo, Sr. Walter Tesch, cumprimentou a
50 todos e evidenciou a sua satisfação com o trabalho dos
Comitês PCJ, destacou os desafios da cobrança pelo uso
dos recursos hídricos no Estado de São Paulo através de
seus comitês de bacias, ressaltando a importância da
integração de estados na gestão de recursos hídricos. O
55 Deputado Federal, Sr. Antônio Carlos Mendes Thame,
saudou a todos, demonstrou satisfação pelo trabalho
desenvolvido na região, pelos Comitês PCJ, explanou
sobre os trabalhos realizados nessas duas décadas pelos
Comitês PCJ. O Deputado Estadual, Sr. Roberto
60 Morais, saudou a todos, abordou as questões ligadas ao
Sistema Cantareira e a ampliação da rodovia Piracicaba
- Águas de São Pedro; salientou a importância da união
entre os deputados e os prefeitos das bacias PCJ para o
desenvolvimento contínuo da região. O prefeito de São
65 Pedro, Sr. Eduardo Modesto, cumprimentou a todos e
agradeceu a presença dos representantes das autarquias
e associações civis do município na presente reunião;
demonstrou satisfação no privilégio que a Estância
Turística de São Pedro tem de acolher e de receber o 1º
70 Simpósio dos Comitês PCJ e sua reunião plenária. O
Prefeito de Camanducaia e Presidente do CBH-PJ, Sr.
Célio de Faria Santos, agradeceu a presença de todos, e
manifestou-se sobre a importância da participação dos
membros da Bacia Piracicaba–Jaguari nos Comitês PCJ;
75 mostrou-se satisfeito por estar participando, como
presidente, dos trabalhos realizados pelos Comitês PCJ,
que representam um marco na história da defesa da
água. O Sr. Edson Giriboni, Secretário de Saneamento e
Recursos Hídricos de São Paulo, saudou a todos e
80 manifestou sua satisfação pelo trabalho realizado pelos
Comitês PCJ e das conquistas realizados por este
colegiado. O Prefeito de Piracicaba, Presidente do
CBH-PCJ e do PCJ Federal e Diretor-presidente da

Agência das Bacias PCJ, Sr. Barjas Negri, agradeceu a
85 presença de todos e explanou sobre a realização do 1º
Simpósio dos Comitês PCJ. O Sr. Barjas comentou
sobre os trabalhos realizados pelos Comitês PCJ e da
importância da presença, em breve, do Governador
Geraldo Alckmin na reunião Plenária. Informou que os
90 Comitês PCJ têm dialogado excessivamente com o
Governo do Estado de São Paulo através do Secretário
Edson Giriboni, para que as bacias PCJ possam receber
mais investimentos do Estado, visando regularizar o uso
dos recursos hídricos e tranquilizar o abastecimento
95 durante os períodos de estiagem. 2.2. Proposta de
inversão de pauta: O Sr. Moretti explicou que,
conforme é de conhecimento do Plenário, na presente
reunião haverá a presença do Exmo. Governador do
Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, e mediante a
100 presença do Governador solicitou a inversão dos itens
de pauta, colocando o item informes para após os
assuntos a deliberar. Sr. Moretti colocou em votação a
alteração de pauta, sendo aprovada por unanimidade. 3.
Assuntos a deliberar: 3.1. Ata da reunião realizada
105 no dia 30 de março de 2012, nas dependências do
Centro
de
Lazer
“João
Denardi”,
em
Iracemápolis/SP: O Sr. Moretti explicou tratar-se da
minuta da ata da última reunião plenária, ocorrida no
município de Iracemápolis /SP, e questionou sobre a
110 necessidade de leitura da mesma. 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. 3.2.
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ que
115 “Referenda Atos dos presidentes dos Comitês PCJ”: O
Sr. Moretti lembrou que todas as deliberações ad
referendum foram discutidas e aprovadas em reunião da
Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL). O Sr.
Moretti detalhou a Deliberação ad referendum nº
120 144/2012, de 07/05/2012, que aprova a indicação feita,
pelo diretor-presidente, para o cargo de diretor-técnico
da Diretoria da Fundação Agência das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(Agência das Bacias PCJ), mediante a manifestação, por
125 meio do Ofício PP - 162/2012, de 02/05/2012, da
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento
S/A - SANASA, informando do término de
comissionamento da Sra. Adriana Angélica Rosa
Vahteric Isenburg, na Agência das Bacias PCJ, em
130 virtude de novas demandas profissionais a ela
designadas pela área administrativa junto a SANASA,
fato que a impede de continuar a exercer as funções de
diretora-técnica. Após, o Sr. Moretti discorreu sobre a
Deliberação ad referendum dos Comitês PCJ nº 145/12,
135 de 22/05/12, que indica o tomador do empreendimento,
de Demanda Induzida, “LUISA - Levantamento de
Unidades
para
Investimentos
Ambientais
Cadastramento de Propriedades Rurais” para
financiamento com recursos oriundos do FEHIDRO,
140 complementando a Deliberação dos Comitês PCJ nº
141/12, de 30/03/2012, que hierarquizaram e indicaram
o empreendimento referente ao exercício de 2012. O
Sr. Moretti explanou sobre a Deliberação ad referendum
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dos Comitês PCJ nº 146/12, de 10/07/12, que alterou o
145 tomador de empreendimentos indicados para
financiamento com recursos oriundos da cobrança pelo
uso dos recursos hídricos de domínio da União,
localizados nas bacias PCJ, referentes aos exercícios de
2010 e 2011. O Sr. Moretti explicou que Deliberação
150 ad referendum dos Comitês PCJ nº 147/12, de 10/07/12,
que aprova transferência de recursos de investimento do
FEHIDRO, orçamento de 2012, para realização do X
Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em
Recursos Hídricos, foi elaborada considerando que até a
155 aprovação da Deliberação dos Comitês PCJ nº
141/2012, de 30/03/2012, ainda não estava definida,
para o exercício de 2012, a realização do Diálogo
Interbacias de Educação Ambiental em Recursos
Hídricos, o qual recebe, anualmente, contribuições dos
160 demais comitês parceiros, incluindo os Comitês PCJ, na
forma de transferência de recursos do FEHIDRO da
sub-conta do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), para a subconta do FEHIDRO do Comitê de Bacia Hidrográfica
165 do Médio Paranapanema (CBH-MP), escolhido para ser
o responsável pela realização do evento em questão e
que o X Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em
Recursos Hídricos será realizado em setembro de 2012 e
se enquadra nas ações elegíveis do Plano das Bacias
170 PCJ 2010-2020. O Sr. Moretti discorreu sobre a
Deliberação ad referendum dos Comitês PCJ nº 148/12,
de 10/07/2012, que indica empreendimentos da
Deliberação dos Comitês PCJ nº142/12 para
financiamento com recursos oriundos das cobranças
175 pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da
União e do Estado de São Paulo, localizados nas bacias
PCJ – Cobranças PCJ e do FEHIDRO, referentes ao
exercício de 2012, considerando os termos da
Deliberação dos Comitês PCJ nº 142/12, de 30/03/2012,
180 e seus Anexos, que definem o cronograma e os
procedimentos para a 2ª Etapa de Hierarquização de
Empreendimentos para financiamento com recursos
oriundos de saldo das cobranças pelo uso dos recursos
hídricos em rios de domínio da União e dos Estados de
185 São Paulo e Minas Gerais, localizados nas bacias PCJ –
Cobranças PCJ e do FEHIDRO, referentes ao exercício
de 2012. Após as explanações, o Sr. Moretti abriu a
palavra para discussão e, não ocorrendo manifestação,
colocou a minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº
190 149/12, em votação, que foi aprovada por unanimidade.
3.3. Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº
150/12, de 31/07/2012, que “Aprova inclusão do
Município de Itirapina como membro dos Comitês
PCJ”: O Sr. Moretti informou que o Município de
195 Itirapina solicitou, por meio do Ofício Gab. n◦ 121/12,
datado de 12 de abril de 2012, endereçado ao Sr. Barjas
Negri, Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL,
sua inclusão como membro no CBH-PCJ e, por
conseguinte, nos Comitês PCJ, e salientou que o assunto
200 já foi tratado outras vezes, porém ainda não havia uma
posição dos Comitês PCJ sobre a inclusão do mesmo. O
Sr. Moretti indicou, através de imagens de satélite e
carta do IBGE, que Itirapina possui praticamente a

metade de seu município na bacia do Rio Corumbataí,
205 sendo que parte da sua zona urbana encontra-se dentro
da área das bacias PCJ. O Sr. Moretti, passou a palavra
ao Sr. Alpino Marques Júnior, Secretário de
Saneamento de Itirapina, que explanou sobre a
importância do Municipio de Itirapina em participar dos
210 Comitês PCJ. Após, o Sr. Moretti abriu a palavra para
discussão. Não havendo manifestações colocou a
minuta de deliberação em votação, sendo a inclusão do
Municipio de Itirapina aprovada por unanimidade. 4.
Pronunciamento do Governador do Estado de São
215 Paulo: O Sr. Moretti informou da chegada do
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Dr.
Geraldo Alckmin e solicitou a suspensão temporária da
plenária, pedindo autorização para que mesa da abertura
fosse desfeita, para que os Presidentes dos Comitês PCJ
220 e as demais autoridades da mesa pudessem recepcionar
o Governador, informando que posteriormente seria
realizada a recomposição da mesa e a retomada dos
trabalhos. Após a recepção ao Excelentíssimo
Governador, o Sr. Moretti passou a palavra aos
225 membros da mesa, os quais saudaram o Sr. Geraldo
Alckmin e demonstraram grande satisfação e grande
honra pela presença do mesmo, destacando todo seu
empenho na recuperação e na melhoria da qualidade e
da quantidade dos recursos hídricos. Após, o Sr. Moretti
230 convidou o Sr. Barjas Negri, Prefeito de Piracicaba,
presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, para
entregar ao Sr Geraldo Alckmin o Prêmio Mérito
Ambiental concedido pelo Consórcio Intermunicipal das
Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
235 Jundiaí. O Sr. Moretti comunicou que, com foco no
aumento da disponibilidade hídrica nas bacias PCJ,
através da construção de duas barragens localizadas nos
rios Camanducaia e Jaguari, o Presidente dos Comitês
PCJ, Barjas Negri, encaminhou proposta, em 27 de
240 outubro de 2011, ao Excelentíssimo Governador do
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, solicitando a
inclusão deste assunto na agenda das autoridades
estaduais a fim de se encontrar soluções técnicas e
financeiras para a execução das mesmas ao longo dos
245 próximos 03 (três) anos. Em atendimento a esta
solicitação, o excelentíssimo governador do Estado de
São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, assina na presente
reunião Autorização ao Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE), da Secretaria de Saneamento
250 e Recurso Hídricos, para adotar as providências cabíveis
objetivando a construção das duas barragens de
aproveitamento múltiplo, sendo uma no Rio
Camanducaia e outra no Rio Jaguari. Com a palavra, o
Sr. Geraldo Alckmin agradeceu a todos pela recepção,
255 demonstrou satisfação em estar participando da presente
na reunião e pelos trabalhos realizados pelos Comitês
PCJ. O Sr. Geraldo Alckmin destacou a importância dos
recursos hídricos, lembrando o desafio da Região
Metropolitana de São Paulo em ter disponibilidade
260 hídrica e informou que estão sendo realizadas pelo
Governo de Estado, através da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
três ações visando à melhoria da qualidade e da
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quantidade dos recursos hídricos no estado: controle de
265 perdas, fortalecimento do sistema Alto Tietê por
parcerias público-privada; busca de novas fontes de
abastecimento. O Sr. Geraldo Alckmin ressaltou a
autorização para o projeto executivo das barragens no
Rio Jaguari e Rio Camanducaia e comunicou a
270 disposição do Governo de colocar recursos para sua
construção. Após, proferiu detalhes sobre o projeto para
comunidades isoladas, visando à orientação de
proprietários rurais sobre meios de abastecimentos e a
criação e manutenção de fossas nessas áreas. O Sr.
275 Geraldo Alckmin comentou sobre o programa “Se Liga
na Rede”, oferecido pela SABESP, a qual faz a ligação
na rede de esgoto para famílias carentes. Noticiou que o
Governo do Estado de São Paulo tem a meta de, em
2014, garantir a universalização do saneamento básico
280 no interior do estado; em 2016, no litoral paulista, e
entre 2018 e 2020, na Região Metropolitana de São
Paulo. O Sr. Geraldo Alckmin comentou, ainda, sobre
as medidas para ampliação da hidrovia Tietê-Paraná,
garantindo melhorias no transporte de cargas,
285 informando que já existem convênios com o Governo
Federal para execução da ação. Informou que foi
assinado, no dia 30 de julho de 2012, o contrato para o
Projeto Executivo da barragem de Santa Maria da Serra,
estendendo a hidrovia em 55 quilômetros. O Sr. Geraldo
290 Alckmin finalizou comunicando do monitoramento
hidrológico, realizado conjuntamente, com o DAEE, a
CETESB e as Secretarias de Saneamento e Meio
Ambiente, na bacia do rio Tiete, e de todos os esforços
para o avanço do saneamento básico do estado. O Sr.
295 Moretti agradeceu a presença do Excelentíssimo
Governador e informou que acompanhado dos
Presidentes dos Comitês PCJ e demais Autoridades da
mesa o Sr. Geraldo Alckmin realizará visita à Exposição
Técnica do 1º Simpósio dos Comitês PCJ, e que
300 posteriormente ocorreria coletiva de imprensa no recinto
da Exposição Técnica, no estande do DAEE. Após a
saída do governador, o Sr. Moretti solicitou a retomada
dos itens de pauta. 5. Retomada dos Assuntos a
deliberar: 5.1 “Carta dos Comitês PCJ aos Candidatos
305 às Prefeituras Municipais das Bacias PCJ para o
mandato de 2013 a 2016”: O Sr. Moretti explicou que
com a proximidade das eleições para as prefeituras
municipais, para o mandato 2013-2016, o GTArticulação, da Câmara Técnica do Plano de Bacias
310 (CT-PB), elaborou proposta de carta visando
conscientizar e informar os candidatos às prefeituras dos
municípios das bacias PCJ sobre a sustentabilidade
hídrica e ambiental da região, esperando que uma das
diretrizes dos programas de governo dos candidatos seja
315 a de compatibilizar a política de crescimento e
urbanização com os recursos naturais disponíveis nos
municípios, bem como encaminhar exemplar do
Relatório Síntese do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020,
que apresenta as diretrizes estabelecidas para a
320 recuperação da qualidade e quantidade das águas dos
rios da nossa região; os programas prioritários e os
recursos
necessários.
Posteriormente
aos
esclarecimentos, o Sr. Moretti abriu a palavra para a

discussão dos membros. Após considerações favoráveis,
325 o Sr. Moretti colocou a proposta de Carta dos Comitês
PCJ aos Candidatos às Prefeituras Municipais das
Bacias PCJ para o mandato de 2013-2016, sob
aprovação, sendo a proposta aprovada por unanimidade,
conforme apresentado a seguir e assinada pelos
330 Presidentes dos Comitês PCJ: “Carta dos Comitês PCJ
aos Candidatos às Prefeituras Municipais das Bacias
PCJ para o mandato de 2013 a 2016: Senhor
Candidato a Prefeito - Os Comitês PCJ, um dos 21
Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São
335 Paulo, fórum legítimo e democrático para discussões e
deliberações relativas à gestão dos recursos hídricos
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, tem
como representantes natos os prefeitos e, além destes, a
Sociedade Civil Organizada. Nessas bacias, os Comitês
340 PCJ, têm o compromisso de recuperação dos recursos
hídricos para melhoria da qualidade de vida da
população, Por isso, é de fundamental importância a
participação dos prefeitos municipais nas decisões
coletivas dos Comitês, como foi o processo de
345 elaboração e aprovação do Plano de Bacias PCJ 20102020. Ressalte-se que nesta região do Estado, os
recursos hídricos representam um dos fatores limitantes
ao estabelecimento de novos empreendimentos, novas
indústrias, loteamentos residenciais e ampliação
350 daqueles já existentes, tendo-se como base a situação
atual dos mesmos. Nesse sentido, para que caminhemos
rumo à sustentabilidade hídrica e ambiental, esperamos
que uma das diretrizes do seu programa de governo,
seja a de compatibilizar a política de crescimento e
355 urbanização, com os recursos naturais disponíveis em
seu município. Processo esse que pode se dar quando
da emissão de certidões ambientais e de uso e ocupação
do solo, orientando o para a vinda de empreendimentos
que não demandem, ou provoquem a demanda, de
360 quantidades significativas de água. Nesse primeiro
momento, para ciência de Vossa Senhoria,
encaminhamos exemplar do Relatório Síntese do Plano
de Bacias PCJ 2010 a 2020, que apresenta as diretrizes
estabelecidas para a recuperação da qualidade águas
365 dos rios da nossa região, os programas prioritários e os
recursos
necessários.
Lembramos
que
o
desenvolvimento de cada município e a qualidade de
vida de sua população estão intimamente relacionados
com a disponibilidade hídrica, em termos de qualidade
370 e de quantidade. Por isso a importância da
participação de Vossa Senhoria nos trabalhos
desenvolvidos no âmbito dos Comitês PCJ. A interação
e a articulação com os demais municípios. nas questões
relacionadas com os recursos hídricos poderão resultar
375 em benefícios para o futuro de seu município. Outra
questão de fundamental importância a ser destacada
está na compatibilização dos Planos Diretores
Municipais com as diretrizes estabelecidas no Plano de
Bacias, sem o que, dificilmente, alcançaremos as metas
380 de qualidade e quantidade dos recursos hídricos e a da
sustentabilidade ambiental que tanto se preconiza para
a região. Nesse contexto, entendemos ser oportuno
levarmos até Vossa Senhoria, os anseios da região,
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através do Plano de Bacias PCJ, para que façam parte
385 da plataforma e agenda de sua proposta de governo.
Finalmente, solicita-se a criação, no âmbito da futura
administração, de estrutura administrativa municipal
responsável e com condições mínimas de trabalho, para
a implementação e condução de uma política municipal
390 de recursos hídricos, pautada na sustentabilidade
ambiental, no quesito uso e ocupação do solo. Caso
ainda não exista, oferecemos através dos Comitês e da
Fundação Agência das Bacias PCJ quaisquer
esclarecimentos e orientações em relação a
395 implementação da mesma, como forma de conferir
legalidade às ações, programas e projetos, no âmbito
municipal.
Antecipadamente,
agradecemos
a
oportunidade e esperamos contar com a compreensão e
colaboração de Vossa Senhoria na implementação do
400 Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020 e a efetivação das
metas de qualidade e quantidades das águas, contidas
em seu programa de enquadramento dos rios de nossa
região”. 5.2. Apreciação de proposta de reindicação
de empreendimento em atendimento a Recurso
405 Administrativo do CTEA: O Sr. Moretti lembrou que
o empreendimento “Estudo para Restauração de Matas
Ciliares na Bacia do Ribeirão da Prata, Município de
Dois Córregos”, que tem como Tomador o Centro
Técnico de Estudos Ambientais (CTEA), foi
410 hierarquizado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº
104/11, de 31/03/11, e recebeu recursos do FEHIDRO
pela Deliberação ad referendum dos Comitês PCJ nº
111/2011, de 06/06/2011. O Sr. Moretti informou que o
Agente Técnico, Coordenadoria de Biodiversidade e
415 Recursos Naturais – CBRN/Bauru/SP, responsável pela
análise técnica do empreendimento, indeferiu o
empreendimento e que por meio de Carta do CTEA,
datada de 28 de março de 2012, o Tomador explicou os
entraves ocorridos na análise do empreendimento pelo
420 Agente Técnico e solicitou a reanálise do assunto pela
CT-RN, tendo em vista sugestão do Agente Técnico,
constante do Parecer Técnico nº 0005/2012, de
04/05/2012. Na 48ª Reunião Ordinária da CT-PL,
realizada no SAEE/Atibaia, em 06/07/2012, o assunto
425 foi apreciado e deliberou-se o encaminhamento do
empreendimento e do Termo de Referência Final para
análise e parecer da Câmara Técnica de Proteção e
Conservação de Recursos Naturais (CT-RN), e que,
posteriormente, a reindicação através de deliberação
430 seria apreciada na 9ª Reunião Extraordinária dos
Comitês PCJ, em 31/07/2012, para obter recursos da
Cobrança Paulista PCJ 2012, se o parecer da CT-RN
assim o recomendasse. Diante do exposto o Sr. Moretti
informou que em face da manifestação técnica contrária
435 da CT-RN à reindicação do empreendimento, apontando
a inviabilidade do mesmo, torna-se desnecessária a
deliberação de reindicação dos Plenários dos Comitês
PCJ. Após a explanação, o Sr. Moretti colocou em
votação a retirada da pauta do item em questão, sendo
440 aprovada, por unanimidade. 6. Informes: 6.1.
Secretaria Executiva: O Sr. Moretti parabenizou a
Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA) pela
promoção e qualidade da “Oficina de Elaboração de

Projetos de Educação Ambiental voltada à Gestão dos
445 Recursos Hídricos – Comitês PCJ”, realizado nos dias
15 e 26 de junho de 2012, nos municípios de
Piracicaba/SP e Bragança Paulista, respectivamente e às
Câmaras Técnicas de Proteção e Conservação dos
Recursos Naturais (CT-RN) e de Uso e Conservação da
450 Água no Meio Rural (CT-Rural), dos Comitês PCJ, que
realizaram workshop conjunto, no dia 13 de julho de
2012, no Centro Canagro “José Coral” –
COPLACANA, no município de Piracicaba/SP, com o
objetivo de criação de diretrizes sobre o estado da arte
455 da restauração florestal nas bacias PCJ, que subsidiarão
a Mesa Redonda do 1º Simpósio dos Comitês PCJ
“Gestão das Águas: Construindo o Futuro Sustentável”.
O Sr. Moretti informou e parabenizou a iniciativa do
Consórcio PCJ que organizou uma comitiva para a
460 Conferência
das
Nações
Unidas
sobre
o
Desenvolvimento Sustentável Rio+20, ocorrida entre os
dias 20 e 24 de junho de 2012 e noticiou ao plenário
sobre a participação dos membros dos Comitês PCJ na
referida comitiva. O Sr. Moretti informou da publicação
465 da Deliberação COFEHIDRO ad referendum Nº 129/
2012, de 13 de julho de 2012, que prorroga os prazos
definidos pelas Deliberações nº 126/2012 e 127/2012,
visando agilizar os empreendimentos tolhidos por
dificuldades de toda ordem. O Sr. Moretti comunicou
470 que foi criado um grupo de trabalho entre as Secretarias
Estaduais de São Paulo e os Agentes Técnicos, visando
agilizar o processo de desembolso dos recursos
financeiros da cobrança pelo uso dos recursos hídricos
em rios de domínio estadual paulista e FEHIDRO. O Sr.
475 Moretti cientificou que será realizada a XIX Reunião do
Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, nos
dias 08 e 09 de agosto de 2012, em Andradas – MG, e
que no mês de outubro de 2012 a reunião do Fórum
Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas será
480 realizado nas bacias PCJ. O Sr. Moretti informou que
foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente e o
Conselho Nacional de Recursos Hídricos o Edital do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
para contratação de empresa para reestruturação de uma
485 estratégia nacional de educação ambiental e
comunicação social para gestão de resíduos sólidos e
que as propostas técnicas serão recebidas até às 17h do
dia 13 de agosto de 2012. O Sr. Moretti informou que os
comitês de bacias hidrográficas paulistas realizam,
490 anualmente, desde 2003, em parceria com as secretarias
de estado de São Paulo, o evento de Educação
Ambiental, de âmbito estadual, denominado “Diálogo
Interbacias de Educação Ambiental em Recursos
Hídricos”, que será realizado entre os dias 10 e 13 de
495 setembro de 2012, no município de São Pedro/SP, em
sua 10º Edição, e convidou a todos a participarem. O Sr.
Moretti informou do lançamento, pelo Centro de PósGraduação da Fundação Municipal de Ensino de
Piracicaba (FUMEP), de dois cursos de especialização,
500 sendo um na área de Gerenciamento de Recursos
Hídricos e o outro na área de Infraestrutura em
Saneamento Básico. O Sr. Moretti forneceu ainda,
detalhes sobre a grade curricular e prazos de matrícula e
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início das aulas. O Sr. Moretti informou que, através da
505 Resolução da Secretaria do Meio Ambiente nº 19, de 13
de abril de 2012, foram definidos os critérios de
avaliação para o Município Verde Azul. Na Diretiva
“Uso da Água” foi determinado como parte do índice de
desempenho – ID o atendimento de demandas do Pacto
510 das Águas. O Sr. Moretti completou informando que
para o atendimento, é necessário o preenchimento das
informações relativas à 2012, em relação às ações e
respectivas metas com as quais o município se
comprometeu em 2009, conforme prazo estabelecido no
515 protocolo do Pacto das Águas. O Sr. Moretti comunicou
que nos dias 05 a 09 de novembro, ocorrerá o XIV
Encontro Nacional de Comitês de Bacias (ENCOB), no
município de Cuiabá/MT, tendo como seu tema central
os “Comitês de Bacias – Trabalhando Soluções para a
520 Sustentabilidade da Gestão das Águas” e informou da
participação de Comitiva das Coordenações das
Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ no ENCOB e
forneceu maiores detalhes sobre o evento. O Sr. Moretti
comunicou que está disponível para consulta pública o
525 PLANSAB (Plano Nacional de Saneamento Básico) nos
termos da Lei 11.445/2007 e Decreto 7.217/2012, no
sítio eletrônico do Ministério das Cidades. 6.2. Agência
das Bacias PCJ: O Sr. Moretti passou a palavra ao Sr.
Sérgio Razera, Diretor Administrativo-Financeiro da
530 Agência das Bacias PCJ, que informou que a entidade
foi convidada pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento para proferir apresentação sobre as
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Secretário-executivo
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Cobranças PCJ, em Washington D.C. – U.S.A, em 09
de julho de 2012. O Sr. Sérgio salientou a importância e
reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos pelos
Comitês PCJ. O Sr. Sérgio Razera, cedeu a palavra à
Sra. Patrícia Barufaldi, Diretora Técnica da Fundação
Agência das Bacias PCJ, que informou da
hierarquização e andamento dos empreendimentos
contemplados na Deliberação dos Comitês PCJ nº
142/12, de 30/03/2012, que definiu o cronograma para a
2ª Etapa de Hierarquização de Empreendimentos. A Sra.
Patrícia informou que, no dia 04 de julho de 2012,
realizou-se na sede da Agência PCJ a assinatura de
contratos entre a Caixa Econômica Federal - CEF, a
Agência das Bacias PCJ, a SANASA e a CODEN,
referentes aos projetos hierarquizados em 2012,
mostrando a eficiência na estratégia adotada para
reduzir os prazos de assinatura de contrato com a CEF.
6.3. Membros dos Plenários: O Sr. Moretti passou a
palavra ao Sr. Eduardo Lovo Paschoalotti, VicePresidente do CBH-PCJ, que informou que no início de
julho ocorreu a reunião do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH) com a posse dos novos
membros, mandato 2013-2015, e apreciação da
composição de vagas para as Câmaras Técnicas do
CNRH. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
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
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