
 
 

   

 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 01/2021 
 

O Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Agência das Bacias PCJ, nos termos do artigo 

13, inciso II do Estatuto da Agência das Bacias PCJ, com base nas informações e 

Demonstrações Contábeis apresentadas pela Diretoria da Agência das Bacias PCJ, 

aprova as contas relativas ao exercício 2020, conforme consta em ata da 13ª Reunião 

Ordinária do Conselho Deliberativo realizada em 31/03/2021. 

 

Piracicaba, 01 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 

(assinado digitalmente) 
PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL 

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
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Vaga Entidade Representada Conselheiro Representante Participação 

01 Sec. Fazenda e Planejamento Luiz Henrique Martins Moreira Ausente 

02 Sec. Desenvolvimento Regional Ademir Cleto de Oliveira  Presente 

03 SIMA Laura Stela Naliato Perez Presente 

04 SIMA Raphael Rodrigues Ferreira  Ausente 

05 SIMA Luiz Roberto Moretti Ausente 

06 Sabesp 
Hélio Rubens Gonçalves 
Figueiredo 

Presente 

07 P.M. de Itatiba José Roberto Fumach Ausente 

08 P.M. de Saltinho 
Ariella Machado de Oliveira 
Montebello 

Presente 

09 P. M. de Limeira Paulo Trigo Ferreira Ausente 

10 P.M.de Holambra Petrus Bartholomeus Weel Presente 

11 P.M. de São Pedro Thiago Silvério da Silva Ausente 

12 P.M. de Piracicaba José Rubens Françoso Ausente 

13 Consórcio PCJ Francisco Carlos Castro Lahóz Presente 

14 Rotary International- D4590 
Luiz Antonio Carvalho e Silva 
Brasi 

Presente 

15 AAMHOR Miguel Madalena Milinski Presente 

16 Ciesp – DR Limeira Jonas Vitti Presente 

17 Assemae Paulo Roberto Szeligowski Tinel  Presente 

18 Sindicato Rural de Campinas Luís Fernando Amaral Binda Presente 

                      Convidados 

Sergio Razera Diretor-Presidente da Agência 
das Bacias PCJ 

Presente 

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi Diretora Técnica da Agência das 
Bacias PCJ 

Presente 

Ivens de Oliveira Diretor Administrativo e 
Financeiro da Agência das Bacias 

PCJ 
Presente 

    

Abertura: Inicialmente, importante destacar 
que a presente reunião foi realizada na 
forma virtual, conforme justificativas 
constantes na convocação enviada aos 
membros do Conselho Deliberativo por meio 5 

de mensagem eletrônica, em 12 de março 
de 2021, e devidamente disponibilizada no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, na 
data de 13 de março de 2021 e que 
passaremos a reprisar a seguir. É de 10 

conhecimento de todos os participantes a 
necessidade de realização da 13ª Reunião 
Ordinária do Conselho Deliberativo; todavia, 
o momento atual impede que a reunião seja 
realizada de forma presencial, pelos 15 

seguintes aspectos: 1. A pandemia do 
COVID-19, que continua se alastrando por 
todo o mundo, e pela qual o Brasil está 
passando em sua fase mais crítica até o 
momento. 2. A cidade de Piracicaba e o 20 

estado de São Paulo se encontram na fase 
mais restritiva do Plano São Paulo, em face 

de números recordes de contágio e de 
mortes. 3. Trata-se de um momento em que 
as reuniões presenciais devem ser evitadas, 25 

com o intuito de proteger as pessoas do 
contágio do vírus, e principalmente a vida. 4. 
A Lei Federal nº 14.010/2020, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito 30 

Privado (RJET) no período da pandemia do 
coronavírus (COVID-19), estabelece que: 
“Art. 4º As pessoas jurídicas de direito 
privado referidas nos incisos I a III do art. 44 
do Código Civil deverão observar as 35 

restrições à realização de reuniões e 
assembleias presenciais até 30 de outubro 
de 2020, durante a vigência desta Lei, 
observadas as determinações sanitárias das 
autoridades locais”. “Art. 5º A assembleia 40 

geral, inclusive para os fins do art. 59 do 
Código Civil, até 30 de outubro de 2020, 
poderá ser realizada por meios eletrônicos, 
independentemente de previsão nos atos 
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constitutivos da pessoa jurídica”. “Parágrafo 45 

único. A manifestação dos participantes 
poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico 
indicado pelo administrador, que assegure a 
identificação do participante e a segurança 
do voto, e produzirá todos os efeitos legais 50 

de uma assinatura presencial.” 5. Há de se 
considerar que as disposições dos artigos 
especificados foram utilizadas para 
realização das reuniões dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo durante o período de 55 

pandemia até 30 de outubro de 2020, o que 
possibilitou o registro das atas das 
respectivas reuniões no Cartório de Registro 
de Imóveis e Títulos. 6. O período 
especificado no artigo 5º da Lei Federal nº 60 

14.010/2020 já se expirou, mas ainda existe 
a necessidade de realização de reuniões 
virtuais como modo de conter o contágio do 
COVID-19, situação que se torna ainda mais 
necessária, em virtude do agravamento e do 65 

pior momento da pandemia no país. 7. O 
Estatuto da Fundação Agência das Bacias 
PCJ trata as reuniões do Conselho Fiscal e 
do Conselho Deliberativo de forma genérica, 
não especificando que elas poderão ser 70 

presenciais ou virtuais. 8.  O Estatuto da 
Fundação Agência das Bacias PCJ não 
veda a realização de reuniões do Conselho 
Fiscal e do Conselho Deliberativo de forma 
virtual. 9. A reunião virtual poderá atender 75 

ao mesmo rito da reunião presencial. 10. 
Existe o Projeto de Lei 5546/20, que 
acrescenta os parágrafos 2º e 3º ao artigo 
48 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), para autorizar a realização de 80 

assembleias, reuniões e votações por meios 
eletrônicos em associações, fundações e 
organizações religiosas, e dá outras 
providências. 11. Somando as exposições 
apresentadas, resta comprovado que a 85 

motivação pela qual os artigos 4º e 5º da Lei 
Federal nº 14.010/2020 foram criados ainda 
existe, uma vez que a pandemia do COVID-
19 ainda continua presente em nossa 
sociedade, havendo fundamento para que 90 

as reuniões sejam realizadas de forma 
virtual e com o respetivo registro de suas 
atas no Cartório competente. A abertura foi 
realizada pelo Sr. Paulo Roberto Szeligowski 
Tinel, Presidente do Conselho Deliberativo, 95 

que agradeceu a participação de todos os 
presentes e deu início à reunião. 1) 
Informes Gerais: 1.1 O Sr. Paulo Roberto 
Szeligowski Tinel solicitou 1 minuto de 
silêncio em memória do Engenheiro Luiz 100 

Roberto Moretti, que faleceu no início de 
2021, tendo desempenhado relevantes 
trabalhos como Secretário-Executivo dos 
Comitês PCJ e membro do Conselho 
Deliberativo da Agência das Bacias PCJ. Em 105 

seguida, o Sr. Paulo Roberto Szeligowski 
Tinel passou a palavra aos Diretores da 
Agência das Bacias PCJ para a realização 
de informes. 1.2 O Sr. Sergio Razera, 
Diretor-Presidente da Agência das Bacias 110 

PCJ, informou sobre o encerramento do 
Contrato de Gestão 003/2011, celebrado 
com a Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico–ANA, em 31/12/2020. 
Ressaltou que no período de 2011 a 2020, 115 

na avaliação do cumprimento das metas, a 
média da Agência das Bacias PCJ foi de 
9,8, obtendo o conceito “Ótimo” em todos os 
anos. Também destacou que, do total de 
recursos arrecadados com a cobrança 120 

federal nas Bacias PCJ, incluindo os 
rendimentos financeiros, a Agência das 
Bacias PCJ alcançou 97% dos recursos 
financeiros contratados e 91% 
desembolsados. A partir de 01/01/2021 125 

iniciará o Contrato de Gestão nº 033/2020 
para o período 2021 a 2025. 1.3 O Sr. 
Sergio Razera informou que, entre 
novembro e dezembro de 2020, ocorreram 
aprovações das prestações de contas do 130 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP), da Diretoria Colegiada da ANA e 
do Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MP-SP), referentes ao exercício 
2019. Portanto, todas as prestações de 135 

contas do período 2010 a 2019 estão 
aprovadas. No primeiro trimestre de 2021 
iniciou-se o processo de prestação de 
contas referente ao exercício 2020. Em 
seguida, o Sr. Sergio Razera passou a 140 

palavra ao Sr. Ivens de Oliveira, Diretor 
Administrativo e Financeiro da Agência das 
Bacias PCJ. 1.4. O Sr. Ivens de Oliveira 
destacou a finalização da implantação do 
Projeto ED Digital, cujos recursos 145 

financeiros para sua viabilização foram 
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transferidos pela ANA no âmbito do Contrato 
de Gestão nº 003/2011. Mencionou a 
aquisição de computadores com alta 
capacidade de processamento e dois 150 

monitores por computador, a implantação da 
metodologia de gestão arquivística de 
documentos e do sistema de gestão da 
informação. A partir de janeiro de 2021 a 
Agência das Bacias PCJ iniciou 155 

procedimentos exclusivamente digitais com 
destaque para a realização de processos de 
licitação, execução, pagamentos, 
assinaturas de Contratos, emissão de 
Portarias, Ofícios, Memorandos Internos, 160 

Pareceres Técnicos, Ordem de serviço, 
dentre outros. 1.5 O Sr. Ivens de Oliveira 
informou o início da operacionalização de 
novo sistema de cadastro e cálculo da 
cobrança estadual paulista pela Agência das 165 

Bacias PCJ integrado ao Sistema de 
Outorga Eletrônica do Departamento de 
Águas e Energia Elétrica (DAEE) para 
atualização de usos e usuários de recursos 
hídricos nas Bacias PCJ. A estimativa é de 170 

ocorrer um acréscimo de 4.700 usos e 2045 
usuários, o que representa aumento de 54% 
e 41%, respectivamente, em comparação ao 
banco de dados Access, utilizado até 2020 
pela Agência das Bacias PCJ. Quanto à 175 

estimativa de arrecadação, há a expectativa 
de aumento de aproximadamente 
R$4.000.000,00 no valor a ser boletado em 
2021 em comparação a 2020. Por fim, 
destacou a agilidade na atualização dos 180 

dados do DAEE, a maior interação com os 
usuários através de portal disponibilizado no 
sistema e aperfeiçoamento na alimentação 
de dados enviados anualmente pela Cetesb. 
O Sr. Ivens de Oliveira passou a palavra 185 

para a Diretora Técnica da Agência das 
Bacias PCJ, Sra. Patrícia Gobet de Aguiar 
Barufaldi. 1.6 A Sra. Patrícia Gobet de 
Aguiar Barufaldi informou sobre a adesão da 
Agência das Bacias PCJ no Projeto piloto de 190 

fortalecimento do monitoramento e avaliação 
do saneamento urbano – “Projeto M.A.R.U”, 
no âmbito do Termo de Cooperação 
celebrado entre a Agência das Bacias PCJ, 
a Associação Pró-Gestão das Águas da 195 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 
Agevap e o Escritório Internacional da Água 

– Office International de L´eau. Mencionou 
que os objetivos do projeto são: a) reforçar o 
monitoramento das estações de tratamento, 200 

dos lançamentos de esgoto e das águas 
superficiais; b) fortalecer a transmissão de 
dados de monitoramento interno pelos 
vários atores; e c) processamento de dados 
e cruzamento com os dados de 205 

monitoramento da qualidade da água para 
alertar e informar. O projeto será composto 
por duas fases: a) Fase A – estado da 
situação da produção, gerenciamento e 
valorização dos dados no âmbito das 2 210 

bacias (PCJ e Guandu) e produção de um 
“plano diretor de dados sobre as águas 
residuais urbanas (ARU)“, e Fase B - ações 
para fortalecer os processos técnicos 
relacionados à produção, gerenciamento e 215 

valorização de dados. O financiamento do 
projeto será realizado pelo Ministério da 
Economia da França e caberá à Agência 
das Bacias PCJ e à Agevap apenas 
comprovar as horas dos técnicos envolvidos 220 

como contrapartida ao Projeto. 2) 
Apreciação do Relatório de Atividades do 
exercício 2020: Neste momento vamos 
iniciar a apreciação do Relatório de 
Atividades do exercício de 2020. O Sr. 225 

Sergio Razera informou os procedimentos 
para a obtenção da certificação da Norma 
ISO 9001:2015, elaboração da matriz de 
risco da Agência das Bacias PCJ, 
acompanhamento da implantação do 230 

Programa de Financiamento Reembolsável 
dos recursos da cobrança federal, 
padronização do plano de aplicação 
plurianual para as entidades delegatárias e 
comitês de bacias interestaduais, 235 

contratação de Assessor de Comunicação, 
desenvolvimento e conclusão do Plano de 
Comunicação, Planejamento Estratégico dos 
Comitês PCJ em sua segunda fase, 
gerenciamento do Fórum Paulista dos 240 

Comitês PCJ e ações conjuntas com a bacia 
do Rio Tietê. O Sr. Ivens de Oliveira 
informou sobre o novo cronograma 
aprovado no âmbito dos Comitês PCJ para a 
revisão de valores e mecanismos das 245 

cobranças PCJ, a implementação do Power 
BI. Na área de TI o Sr. Ivens de Oliveira 
informou a implementação da Política de 
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Segurança da Tecnologia da Informação, 
conclusão de solução para gestão de 250 

contratos e projetos, adoção da Microsoft 
como plataforma tecnológica para a Agência 
das Bacias PCJ. Quanto à Coordenação 
Administrativa, o Sr. Ivens de Oliveira 
informou a adoção de novas práticas de 255 

gestão patrimonial, execução de licitações 
de forma eletrônica, e em abril de 2021 
teremos nossa primeira experiência com 
pregão eletrônico por meio de termo de 
cooperação firmado com o Banco do Brasil 260 

para utilização da plataforma e-licitações. 
Dando sequência à reunião, a Sra. Patrícia 
Gobet de Aguiar Barufaldi informou o 
cancelamento em 2020 de ações que seriam 
desenvolvidas pela Coordenação de 265 

Projetos em razão da frustração de receitas 
e da pandemia do COVID-19, mas que 
serão retomadas oportunamente, 
apresentando também os projetos em 
andamento e os projetos que foram 270 

concluídos. Em relação à Coordenação de 
Sistemas de Informações, a Sra. Patrícia 
Gobet de Aguiar Barufaldi informou que 
também houve cancelamento em 2020 de 
ações que serão retomadas, assim como 275 

ações em andamento e ações concluídas. 
Quanto à Coordenação de Gestão, a Sra. 
Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi destacou 
que todas as ações foram concluídas. Em 
relação à Assessoria Ambiental, a Sra. 280 

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi informou 
ações que foram prorrogadas, as ações que 
estão em andamento e as ações concluídas. 
O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel 
colocou em votação o Relatório de 285 

Atividades do exercício 2020, tendo sido 
aprovado por unanimidade. 3) Apreciação 
do Balanço Patrimonial e demais 
demonstrativos contábeis do exercício 
2020: O Diretor Administrativo e Financeiro, 290 

Ivens de Oliveira, realizou apresentação do 
Balanço Patrimonial e demonstrativos 
contábeis do exercício 2020. O Sr. Ivens de 
Oliveira comunicou que o Balanço 
Patrimonial, os demonstrativos contábeis, as 295 

notas explicativas e o relatório contábil 
foram encaminhados por meio eletrônico 
aos membros deste Conselho. O Sr. Ivens 
de Oliveira destacou que a contabilidade da 

Agência das Bacias PCJ é realizada pela 300 

empresa Rezecon Contabilidade Assessoria 
Ltda., manifestando seus agradecimentos ao 
seu sócio-proprietário Luiz Carlos Marin 
Giusti e ao funcionário Edipo Correr por todo 
o trabalho desenvolvido e finalizado. O Sr. 305 

Ivens de Oliveira manifestou 
agradecimentos ao Sr. João Furlan, da 
empresa Staff Auditoria e Assessoria Ltda., 
que realiza os trabalhos de auditoria 
independente, emitindo relatório final 310 

aprovando as contas de 2020 da Agência 
das Bacias PCJ, o qual foi disponibilizado 
aos conselheiros em conjunto com os 
demais materiais. Em seguida, o Sr. Ivens 
de Oliveira apresentou comparativo da 315 

receita das Cobranças PCJ de 2020 com as 
de 2016, 2017, 2018 e 2019, destacando o 
aumento da inadimplência da cobrança 
estadual paulista de 2%, em 2019, para 9% 
em 2020 em decorrência dos efeitos da 320 

COVID-19 aos usuários de recursos 
hídricos, bem como do aumento de 
inadimplência da cobrança federal de 10%, 
em 2019, para 15% em 2020. O Sr. Ivens de 
Oliveira prestou esclarecimento sobre a 325 

arrecadação da cobrança federal referente à 
Sabesp (Transposição do Sistema 
Cantareira), que realizou pagamentos em 
juízo das parcelas dos exercícios de 2019 e 
2020. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel 330 

solicitou informações sobre a situação atual 
dos dois processos movidos pela Sabesp 
contra a ANA para dar ciência a este 
Conselho. O Sr. Ivens de Oliveira informou 
que o processo de 2016 está em julgamento 335 

em segunda instância, tendo a Sabesp 
vencido na 1ª instância. Quanto ao processo 
de 2019, a Sabesp tem efetuado 
pagamentos em juízo referentes a 2019 e a 
2020. O Sr. Ivens de Oliveira informou que a 340 

Agência das Bacias PCJ solicitou à ANA a 
liberação dos valores incontroversos, sendo 
aguardada decisão judicial. Em seguida, o 
Sr. Ivens de Oliveira apresentou 
demonstrativo das despesas de custeio 345 

administrativo e investimento dos recursos 
federal e estadual paulista, comparando o 
exercício 2020 com os de 2016, 2017, 2018 
e 2019. O Sr. Ivens de Oliveira apresentou 
os pagamentos realizados em 2020 relativos 350 
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aos PAPs PCJ e a evolução do repasse e 
contratação federal e a evolução do repasse 
e desembolso federal, finalizando com o 
saldo acumulado dos recursos da cobrança 
federal e sua composição. O Sr. Ivens de 355 

Oliveira comentou a redução do valor 
desembolsado com investimentos em 
projetos previstos no PAP PCJ 2017-2020, 
tendo em vista a frustração de receitas da 
cobrança federal na ordem de 360 

R$13.800.000,00 no exercício de 2020, bem 
como o ritmo lento na execução das obras e 
projetos dos tomadores de demanda 
espontânea em decorrência dos efeitos da 
COVID-19. Também ressaltou a redução do 365 

custeio administrativo da Agência das 
Bacias PCJ em virtude de medidas adotadas 
para redução de despesas com pessoal, 
gerais e financeiras/tributárias, bem como 
com a adoção do regime de teletrabalho 370 

(Home Office) em decorrência das 
sucessivas prorrogações de quarentenas 
por parte do Governo do Estado de São 
Paulo como forma de conter a disseminação 
da COVID-19. Por fim, o Sr. Ivens de 375 

Oliveira também comentou que, diante dos 
resultados favoráveis apresentados, 
inclusive com superávit do exercício e sobra 
de recursos financeiros de custeio federal a 
ser utilizado em exercícios subsequentes, 380 

serão alocados recursos no fundo 
patrimonial da Agência das Bacias PCJ, 
bem como atualizada a provisão de 
contingências para o pagamento de 
eventuais verbas rescisórias e reajustes 385 

salariais pendentes dos funcionários da 
Agência das Bacias PCJ, os quais 
aguardam definição sobre as Convenções 
Coletivas do Sindicato Seaac Americana e 
Região. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski 390 

Tinel abriu a palavra aos presentes e, em 
seguida, colocou em votação o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração do Superávit 
ou Déficit do exercício, a Demonstração do 
Fluxo de Caixa (método direto), a 395 

Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, a Demonstração do Valor 
Adicionado e as notas explicativas, 
referentes ao exercício 2020, tendo sido 
aprovados por unanimidade. 4) Outros 400 

assuntos: O Sr. Paulo Roberto Szeligowski 

Tinel apresentou proposta de homenagem 
conjunta do Conselho Fiscal, Conselho 
Deliberativo e Diretoria-Executiva da 
Agência das Bacias PCJ, para denominação 405 

de “Edifício Engenheiro Luiz Roberto 
Moretti” para a futura sede da Agência das 
Bacias PCJ e Comitês PCJ, ideia esta que 
será apresentada na próxima reunião 
Plenária dos Comitês PCJ. A proposta foi 410 

aceita e aprovada por unanimidade pelos 
membros do Conselho Deliberativo. 5) 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel abriu a 
palavra aos presentes e, sem 415 

manifestações, a reunião foi dada por 
encerrada, sendo lavrada a presente ata 
que, após lida e achada conforme pelos 
membros do Conselho Deliberativo, foi 
aprovada por unanimidade. A presente ata 420 

será enviada em mensagem por meio 
eletrônico a todos os presentes, que 
deverão manifestar sua concordância em 
resposta à referida mensagem para que 
produza todos os efeitos legais de uma 425 

assinatura presencial.   
 
     
 
Paulo Roberto Szeligowski Tinel  430 

Presidente do Conselho Deliberativo 
paulo.tinel@sanasa.com.br 

 
 
 435 

Ademir Cleto de Oliveira 
acleto@sdr.sp.gov.br 

 
 
 440 

Laura Stela Naliato Perez 
lperez@sp.gov.br 

 
 
 445 

Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo 
hfigueiredo@sabesp.com.br 

 
 
 450 
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

RE: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

Ademir Cleto de Oliveira <acleto@sdr.sp.gov.br> 1 de abril de 2021 11:06
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Prezado Eduardo Cury, 

Acuso o recebimento e aprovo o teor do documento.

Ademir Cleto
Rep. SDR

De: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br> 
Enviado: quarta-feira, 31 de março de 2021 13:08 
Para: Ademir Cleto de Oliveira <acleto@sdr.sp.gov.br> 
Assunto: 13ª Reunião Ordinária Conselho Delibera�vo
 
Prezado Senhor,
segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada nesta
data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.

Obrigado desde já,

Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 
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mailto:acleto@sdr.sp.gov.br
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagencia.baciaspcj.org.br%2F&data=04%7C01%7Cacleto%40sdr.sp.gov.br%7Cff1afc07fb1541ba70b308d8f45f5243%7C3a78b0cd7c8e492983d5190a6cc01365%7C0%7C0%7C637528037572384879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u8%2FJzAtQh2VHRJLPEmetsIyC5ngHoW6mBgN2my%2BESXA%3D&reserved=0


Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

RES: r13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

meioambiente@saltinho.sp.gov.br <meioambiente@saltinho.sp.gov.br> 31 de março de 2021 13:36
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Prezado Eduardo,

 

Confirmo minha concordância com a ATA.

 

Att.

 

 

De: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>  
Enviada em: quarta-feira, 31 de março de 2021 13:12 
Para: Meio Ambiente, Saneamento e Agricultura <sae@saltinho.sp.gov.br> 
Assunto: r13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo

 

Prezada Senhora,

segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada nesta
data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.

Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.

 

Obrigado desde já,

Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 

mailto:eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br
mailto:sae@saltinho.sp.gov.br
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

ENC: Concordância com a Ata da 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

Francisco Lahóz - Consórcio PCJ <francisco@agua.org.br> 31 de março de 2021 16:57
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Prezado Senhor Paulo Roberto Szeligowski Tinel - Presidente do Conselho Delibera�vo da
Fundação Agência de Bacias PCJ

Para atendimento as exigências legais, manifestamos nossa concordância  com o
conteúdo da ata, anexa,  da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ
realizada nesta data, dia 31/03/2021 e, que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente

Francisco Carlos Castro Lahóz 
 Conselheiro pelo Consórcio PCJ
e-mail: francisco@agua.org.br

13ª_Ordinaria Deliberativo 31_03_21.pdf 
278K

mailto:francisco@agua.org.br
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Re: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

hfigueiredo@sabesp.com.br <hfigueiredo@sabesp.com.br> 31 de março de 2021 13:21
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Boa tarde.
Como me manifestei, na reunião, aprovo o texto da ata lido para todos os presentes,
e anexo ao presente e mail.
Grato 

-----Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br> escreveu: -----
Para: hfigueiredo@sabesp.com.br 
De: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br> 
Data: 31/03/2021 01:11 PM 
Assunto: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 

Prezado Senhor,
segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada nesta
data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.

Obrigado desde já,

Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 

[anexo "13ª_Ordinaria Deliberativo 31_03_21.pdf" removido por Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo/SABESP/BR]
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Re: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

Ivens Oliveira <ivens.oliveira@agencia.baciaspcj.org.br> 3 de abril de 2021 17:11
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Prezado Sr. Eduardo Cury, boa tarde.

Estou ciente e de acordo com o texto constante na ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da
Agência das Bacias PCJ, realizada em 31/03/2021.

Atenciosamente, 

Ivens de Oliveira 
Diretor Administrativo e Financeiro 
Agência das Bacias PCJ 
ivens.oliveira@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 

Em qua., 31 de mar. de 2021 às 13:21, Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br> escreveu: 
Prezado Senhor,
segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada nesta
data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.
 
Obrigado desde já,
 
 
 
 
Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

RES: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

JONAS VITTI <JVITTI@suzano.com.br> 1 de abril de 2021 09:05
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Bom dia!

Segue meu “De Acordo” com o conteúdo da Ata.

Aprovada.

 

At

 

Jonas Vitti

Meio Ambiente 
+55 19 98737 3208 

jvittil@suzano.com.br

 

 

De: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>  
Enviada em: quarta-feira, 31 de março de 2021 13:18 
Para: JONAS VITTI <JVITTI@suzano.com.br> 
Assunto: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo

 

# CUIDADO: Este e-mail foi originado de fora da organização. Não clique em links ou abra 
anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro. O remetente 
original deste e-mail é: eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br  #

Prezado Senhor,

segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada
nesta data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.

Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.

 

Obrigado desde já,

mailto:jvittil@suzano.com.br
https://www.suzano.com.br/
mailto:eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br
mailto:JVITTI@suzano.com.br
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Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Se você não for o destinatário ou a pessoa 
autorizada a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela 
contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por 
engano, favor avisar imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e, em seguida, apague-o. 
Agradecemos sua cooperação. 

This message may contain confidential information.If you are not the addressee or authorized 
person to receive it for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action 
based on this message or any information herein. If you have received this message in error, 
please advise the sender immediately by replying this e-mail message and delete it. Thanks in 
advance for your cooperation.

13ª_Ordinaria Deliberativo 31_03_21.pdf 
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

RE: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

Laura Stela Naliato Perez <lperez@sp.gov.br> 31 de março de 2021 13:18
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Prezado Senhor

Manifesto minha concordância com a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da
Agência das Bacias PCJ realizada nesta data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.

Atenciosamente,

De: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br> 
Enviado: quarta-feira, 31 de março de 2021 13:09 
Para: Laura Stela Naliato Perez <lperez@sp.gov.br> 
Assunto: 13ª Reunião Ordinária Conselho Delibera�vo
 
Prezada Senhora,
segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada nesta
data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.

Obrigado desde já,

Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

RE: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

luis fernando amaral binda <luisfernandobinda@hotmail.com> 31 de março de 2021 13:53
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

CONCORDO! APROVADA! 

  

  
  

 Dr. Luis Fernando Amaral Binda
(19) 3746-1081/1082/1083
(19) 99790-3647
*  luisfernandobinda@hotmail.com 

De: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br> 
Enviado: quarta-feira, 31 de março de 2021 11:18 
Para: luisfernandobinda@hotmail.com <luisfernandobinda@hotmail.com> 
Assunto: 13ª Reunião Ordinária Conselho Delibera�vo
 
Prezado Senhor,
segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada nesta
data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.

Obrigado desde já,

Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Re: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

luizbrasi@ig.com.br <luizbrasi@ig.com.br> 1 de abril de 2021 09:21
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Prezado Cury
Manifesto minha concordância pelo teor da ata.
Atenciosamente
Luiz A C S Brasi 

Em Qua, Mar 31, 2021 às 13:16, Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>
escreveu:

Prezado Senhor,
segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência
das Bacias PCJ realizada nesta data, e que foi aprovada por unanimidade pelos
presentes.
Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que
produza seus efeitos legais.

Obrigado desde já,

Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 

mailto:eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

RE: 13ª Reunião Conselho Deliberativo 
1 mensagem

Miguel Milinski <miguelmilinski@hotmail.com> 31 de março de 2021 13:41
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Concordo e aprovo a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
da Agência PCJ.
Abçs  

Miguel M. Milinski  
Prefeitura Municipal de Rio Claro SP. Secretaria de Meio Ambiente

Pós Graduado - Gerenciamento de Recursos Hídricos.  
EEP - FUMEP - CPG. Piracicaba SP.
Pós Graduado - Planejamento, Regulação e Benchmarking, aplicados ao Saneamento
USP - EESC São Carlos SP. 
(19) 99930 3636 

De: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br> 
Enviado: quarta-feira, 31 de março de 2021 14:17 
Para: Miguel Milinski <miguelmilinski@hotmail.com> 
Assunto: 13ª Reunião Conselho Delibera�vo
 
Prezado Senhor,
segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada nesta
data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.

Obrigado desde já,

Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 

Livre de vírus. www.avast.com.
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Re: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

Patricia Barufaldi <patricia.barufaldi@agencia.baciaspcj.org.br> 31 de março de 2021 16:31
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

 Prezados

Estou de pleno acordo com o conteúdo da ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das
Bacias PCJ realizada nesta data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes. 
Obrigada.
Att. 

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi 
Diretora Técnica 
Agência das Bacias PCJ 
patricia.barufaldi@agencia.baciaspcj.org.br 
agencia.baciaspcj.org.br 

Em qua., 31 de mar. de 2021 às 13:21, Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br> escreveu: 
Prezada Senhora,
segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada nesta
data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.
 
Obrigado desde já,
 
 
 
 
Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

RES: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

Paulo Tinel <paulo.tinel@sanasa.com.br> 1 de abril de 2021 08:38
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

         Prezado Eduardo

 

                                                 Tem a minha concordância.

 

 

                                                        A�,

 

PauloRoberto Szeligowski Tinel

Consultor Operacional /Assessor Diretoria Técnica

Telefone: (19) 3735-5037  / (19) 984550730 /(19)992676311

paulo.tinel@sanasa.com.br

 

 

De: Eduardo Cury [mailto:eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 31 de março de 2021 13:08 
Para: Paulo Tinel 
Assunto: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo

 

Prezado Senhor,

segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada nesta
data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.

Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.

mailto:paulo.tinel@sanasa.com.br
mailto:eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br


 

Obrigado desde já,

Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente ! 
As informações contidas neste e-mail, incluindo arquivos anexos, são confidenciais e dirigidas exclusivamente ao destinatário, podendo estar
legalmente protegidas. Se esta mensagem não for destinada a você, por favor apague-a e informe imediatamente ao remetente. As opiniões pessoais
do remetente não são, necessariamente, coincidentes com o posicionamento da empresa, não sendo a Sanasa Campinas responsável pelo conteúdo
da mensagem. 

mailto:eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

RES: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

Weel <p.h.weel@terra.com.br> 31 de março de 2021 14:17
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Prezado Sr. Eduardo Cury

 

Estou de acorda com a ata apresentada.

Petrus Bartholomeus Weel

 

De: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>  
Enviada em: quarta-feira, 31 de março de 2021 13:14 
Para: Weel <p.h.weel@terra.com.br> 
Assunto: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo

 

Prezado Senhor,

segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada nesta
data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.

Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.

 

Obrigado desde já,

Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 
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Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Re: 13ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 
1 mensagem

Sergio Razera <sergio.razera@agencia.baciaspcj.org.br> 31 de março de 2021 17:09
Para: Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Prezados

De acordo com a ata anexa.

Atenciosamente

Em qua, 31 de mar de 2021 13:20, Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br> escreveu: 
Prezado Senhor,
segue anexa a ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ realizada nesta
data, e que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
Gentileza manifestar a sua concordância em resposta a esta mensagem, para que produza seus efeitos legais.
 
Obrigado desde já,
 
 
 
 
Eduardo Massuh Cury 
Coordenador Administrativo 
Agência das Bacias PCJ 
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 
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