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COMITÊS PCJ
Piracicaba, 04 de novembro de 2015.

Oficio Comitês PCJ n° 178/2015.

Ilmo. Senhor
Vicente Andreu Guillo
Presidente da Agência Nacional de Águas - ANA
BRASILIAIDF

Assunto: Proposta de Cronograma

para a Renovação da Outorga do Sistema Cantareira

Prezado Senhor:

Baseado nas premissas que embasaram o adiamento da renovação da Outorga do Sistema
Cantare ira:
Considerando que o adiamento da renovação da outorga do Sistema Cantareira, por parte dos
órgãos gestores, foi fundamentado na complexidade do tema e na qualidade das propostas apresentadas no
processo, de maneira a permitir a ampliação da discussão com a máxima qualidade técnica e convergência
dos objetivos;
Considerando que na reunião ocorrida no dia 20 de outubro de 2015, nas dependências da Agência
Nacional de Águas - ANA, em BrasíliaIDF, os representantes das Bacias PCJ, concordaram com o
adiamento da renovação da outorga do Sistema Cantare ira, condicionando

ao estabelecimento

de

cronograma de ações até maio de 2017, assegurando a ampla participação de todos os envolvidos e a
transparência das informações;
Considerando o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de uma proposta de calendário para
atividades e eventos, pelos entes envolvidos na renovação da outorga do Sistema Cantare ira, estabelecido
na reunião do dia 20 de outubro, na sede da ANA, em BrasíliaIDF;
Considerando a imprescindível necessidade de que os dados de vazões relativos aos túneis de
transferência sejam disponibilizados a todos os envolvidos no processo de renovação da referida outorga,
online e em tempo real;
Considerando o compromisso assumido pelos órgãos gestores de respeitar as vazões solicitadas
pelos Comitês PCJ, por meio de sua Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CT-MH), dentro dos
limites superiores das vazões médias defluentes para as Bacias PCJ, conforme os termos dos comunicados

~

dos órgãos gestores;
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Considerando a necessidade de discussões públicas a respeito das propostas apresentadas (da
ANA, do DAEE, da SABESP, dos Comitês PCJ e do CBH-AT), garantida a ampla participação de todos os
envolvidos, sobretudo dos membros dos Comitês PCJ e do CBH-AT e da sociedade civil;
Considerando a necessidade de apresentação fundamentada de uma proposta guia única pelos
órgãos gestores;
Considerando que o GT-Renovação dos Comitês PCJ, se reuniu em 03 de novembro de 2015, no
município de Campinas/SP, propomos o seguinte calendário de atividades:

- Até dezembro de 2015:

~

Disponibilização dos estudos e relatórios técnicos já realizados pela SABESP e pelos órgãos
gestores no decorrer do processo de renovação da outorga do Sistema Cantareira;

- Até abril de 2016:

~

Apresentação pública pelos Órgãos Gestores, aos Comitês PCJ e CBH-A T, dos estudos abaixo
relacionados, para debate relacionado aos estudos, simulações e relatórios técnicos, já pleiteados
nas respectivas propostas anteriormente encaminhadas, que deverão ser incorporados nas propostas
a serem apresentadas:
•

o efetivo balanço hídrico e a definição de indicadores qualitativos e quantitativos
(Resolução ANA n° 1041, de 19 de agosto de 2013 e outras normas aplicáveis);

•

a capacidade real de regularização do Sistema Cantare ira, considerando

as séries

históricas;
•

a definição de mecanismos a ser considerados no gerenciamento dos recursos hídricos em
relação a prevenção de eventos extremos e das mudanças climáticas atuais e futuras;

•

análise das disponibilidades e das demandas de recursos hídricos, das regiões envolvidas,
considerando-se

inclusive as projeções futuras: deverão ser consideradas, ainda, as

alterações decorrentes da implementação das obras emergenciais, a curto e a médio
prazos, que ensejou "novos aportes", alterando o balanço hídrico na região abastecida pelo
Sistema Cantareira e todo o sistema interligado metropolitano;
•

a verificação das curvas de permanência de vazões, para 95%, 98% e 100% de tempo;

•

garantias de atendimento e demais fatores intervenientes;
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•

os sistemas de monitoramento

e de fiscalização, garantindo

o acesso integral ao

monitoramento em tempo real das vazões afluentes do Sistema Cantareira e também nos
túneis que interligam os reservatórios do sistema;
•

os demais mecanismos para viabilização de um Sistema de Informações Integrado, com
amplo acesso público;

•

demonstração de aferição dos equipamentos de controle de vazão e apresentação da
certificação, por empresa acreditada;

•

a definição das vazões mínimas dos corpos de água a jusante do Sistema Cantareira,
necessárias à prevenção da degradação ambiental, à manutenção dos ecossistemas
aquáticos, dentre outros usos (art. 21 da Resolução CNRH n° 16, de 08/05/2001 e art. 15
da Lei Federal n° 9.433/97);

•

disponibilizar os dados de entrada e respectivos modelos matemáticos utilizados nas
simulações e eventuais documentação dos sistemas.

- De maio de 2016 a julho de 2016:

~

Apresentação, pelos órgãos gestores, das propostas existentes para a renovação da outorga do
Sistema Cantare ira.

- De agosto a outubro de 2016:

~

Realização de reuniões conjuntas entre os envolvidos (órgãos gestores, Comitês PCJ e CBH-A T),
visando a negociação para convergência em uma proposta guia, bem como, formas de aferição de
compromissos adicionais a serem assumidos pela outorgada, como condicionantes da outorga
previstos na Deliberação dos Comitês PCJ n" 234/15, de 12/08/2015, com respectivo anexo, que
"Aprova manifestação sobre a renovação da outorga do Sistema Cantareira, em 2015".

- Até novembro de 2016:

~

Publicação da proposta guia, com respectivas minutas de resolução/portaria para a renovação da
outorga, elaborada pelos órgãos gestores (ANA e DAEE) e a realização de Audiências Públicas,
pelos órgãos gestores, com o objetivo de divulgar e colher subsídios quanto a proposta de
renovação da outorga do Sistema Cantareira com todos os envolvidos (Comitês PCJ, CBH-A T e
BaciaPJ).
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- De dezembro 2016 a fevereiro de 2017:

)o>

Tramitação e discussões internas no âmbito dos Comitês PCJ.

- Até março de 2017:

)o>

Apreciação da proposta de renovação da outorga do Sistema Cantareira em reunião plenária dos
Comitês PCJ.

- Até maio de 2017:

)o>

Publicação do ato da outorga do Sistema Cantareira.

Sendo só o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos complementares julgados necessários e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Informamos que oficio de igual teor foi encaminhado para o Superintendente do Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE).

Atenciosamente,
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