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Relação dos Membros dos Plenários - Presentes
Entidade Nome

4ª Cia Polícia Ambiental André Luiz Pereira Leite Vianna
ABCE Fernando Celso Sedeh Padilha
ABCON Enio Antonio Campana

Alberto José Mendes Gomes
Alexandre PeranovichASSEMAE
Hugo Marcos Piffer Leme
Domênico Tremaroli

CETESB
Jorge Luis Silva Rocco

CIESP - DR Campinas Mauro José Lauro
CIESP - DR Jundiaí Roberto Polga
CIESP - DR Limeira Eduardo Lovo Paschoalotti
CIESP - DR Piracicaba Homero Scarso
Consórcio PCJ Dalto Favero Brochi
DAE Sumaré Humberto Crivelaro

Luiz Roberto Moretti
DAEE

Patrícia G. de Aguiar Barufaldi
FIESP Anicia Aparecida Baptistello Pio
Fórum das Entidades Civis Filipe Marcelo Gonçalves Becari
Fundação Florestal Cléa de Oliveira
INEVAT Francisco Antonio Moschini
P.M. de Americana Rumoaldo José Kokol

Amarildo Luiz Crecitelo
P.M. de Analândia

José Roberto Perin
Edson Antonio Sacilotto

P.M. de Artur Nogueira
Marcelo Capelini
Carlos Roberto Belani Gravina

P.M. de Atibaia
José Roberto Trícoli

P.M. de Campinas Maria Fernanda Chiocchetti
P.M. de Corumbataí Lucilene de Aquino
P.M. de Holambra Petrus Bartholomeus Weel
P.M. de Indaiatuba Jimena F. C. Zerbini
P.M. de Itatiba Doroteia A. Pereira
P.M. de Itupeva Antonio César Rosamilia
P.M. de Jarinú Nilde Ferrara
P.M. de Jundiaí Eduardo Pereira da Silva
P.M. de Limeira Richard Drago
P.M. de Louveira José Maria Drezza
P.M. de Mogi Mirim Ademar de Barros
P.M. de Mombuca Ricardo Ferrari
P.M. de Monte Alegre do Sul Adilson José Crippa
P.M. de Monte Mor Leonel Melichenco
P.M. de Pedreira José Moretti Neto
P.M. de Piracicaba Vlamir Augusto Schiavuzzo

Ércio Carnelós
P.M. de Rafard

Vicente S. de Almeida Prado Jr
P.M. de Rio Claro Jayme de Oliveira Campos
P.M. de Rio das Pedras Marco Antonio Montagnani
P.M. de Saltinho Wanderlei Moacir Torrezam
P.M. de Salto Márcio Mendes da Silva

José Maria de Araújo Júnior
P.M. de Santa B. D'Oeste

Regina Aparecida Ribeiro
P.M. de Santa Gertrudes José Augusto Rego B. Seydell
P.M. de Santa M. da Serra Persão Magossi
P.M. de Santo Antonio de P. Ronaldo Manzani
P.M. de São Pedro Marcelo de Camargo Covizzi
P.M. de Sumaré Humberto Crivelaro

P.M. de Valinhos Elisabete Ap. Feltrin
Piracicaba 2010 Ayri Saraiva Rando
PUC Campinas Laura Machado de Mello Bueno
SAA Emílio Sakai

João Roberto Miranda
José Alberto Galvão FerroSABESP
Carlos Alberto Miranda da Silva
Ana Maria L. da Silva Sampaio

Sec. Assistência Social
Maria Aparecida Ribeiro Germek

Secretaria da Fazenda Alberto Penno Júnior
Luiz Alberto Buschinelli Carneiro

Secretaria da Saúde
Marcos César Prado

Sind. Rural de Campinas Andréia Collaço Klimionte
Sind. Rural de Jundiaí Wilson Agostinho Bonança
Sind. Rural de Limeira João Aparecido Santarosa
Sind. Rural de Piracicaba José Rodolfo Penatti

Jorge Luis Silva Rocco
SMA

Márcia Calamari
SORIDEMA Harold Gordon Fowler

Leonildo Ednilson Urbano
SSE

Luiz Roberto Moretti
VIVERE João Roberto Miranda

Relação dos Membros dos Plenários
Com Ausência Justificada

Entidade Nome
Cláudio Antonio Giannini

P.M. de Cabreúva
Gláucia Cristiane de Souza
Marcelo Poci Bandeira

Secretaria dos Transportes
Oswaldo F. Rosseto Júnior
João Bosco Senra

SRH-MMA
Luiz Augusto Bronzatto

UNICA André Elia Neto

Aos 17 dias do mês de agosto de 2007, nas dependências
da antiga Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara
D’Oeste/SP, realizou-se a 5ª Reunião Extraordinária
Conjunta dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ e PCJ5
FEDERAL), registrando-se a participação de 176
pessoas, entre representantes dos municípios, da
sociedade civil, dos usuários de recursos hídricos, dos
governos dos estados de São Paulo e Minas Gerais e do
governo federal, conforme “Relação dos Membros dos10
Plenários - Presentes“ apresentada, 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:
Francisco Carlos Castro Lahóz (coordenador geral da15
Agência PCJ); José Maria de Araújo Júnior (Prefeito
Municipal de Santa Bárbara D’Oeste); Luiz Roberto
Moretti (secretário-executivo dos Comitês PCJ); José
Roberto Trícoli (Prefeito de Atibaia e Presidente dos
Comitês PCJ); Eduardo Lovo Paschoalotti (Vice-20
presidente dos Comitês PCJ); Audir Cominetti
(Coordenador da CT-SAM dos Comitês PCJ); Vera
Namura (coordenadora da CT-EA dos Comitês PCJ);
Marcos Zanaga Trapé (coordenador da CT-RN); Jorge
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Luiz Silva Rocco (coordenador da CT-AS dos Comitês25
PCJ); João Roberto Miranda (coordenador da CT-ID dos
Comitês PCJ); Harold G. Fowler (coordenador da CT-
PB dos Comitês PCJ);  e João Aparecido Santarosa
(coordenador da CT-Rural dos Comitês PCJ). 2.
Abertura: Dando início à reunião, o sr. Moretti30
convidou a todos os componentes da mesa para tomarem
seus lugares e a todos os presentes para ouvirem e
cantarem o Hino Nacional Brasileiro. Após, foi passada
a palavra aos representantes da Secretaria do Meio
Ambiente, Srs. Fredmar Corrêa e Agostinho Ferreira35
Martins, assessor-executivo do programa, para a
apresentação sobre o Programa Município Verde.
Terminada a apresentação, o Sr. Moretti passou a palavra
ao Prefeito de Santa Bárbara D’Oeste, município
anfitrião, Sr. José Maria Araújo Junior, para as40
saudações iniciais. O Sr. José Maria agradeceu a
presença de todos desejando uma boa reunião, explicou
que aquele espaço passara recentemente ao patrimônio
dos barbarenses e ressaltou o desafio que o Programa
Município Verde proporciona a todos. Após sua fala, o45
Sr. Moretti lembrou a todos que o Prefeito de Santa
Bárbara representa, desde a última eleição, o CBH-PCJ
no Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH e
que, mais recentemente, foi eleito como membro do
Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos50
Hídricos - COFEHIDRO. O Sr. Trícoli, Prefeito de
Atibaia e Presidente dos Comitês PCJ, agradeceu a
presença de todos, ao Prefeito José Maria pela cessão do
espaço e destacou os trabalhos que vêem sendo
desenvolvidos atualmente nos Comitês PCJ, pelas55
Câmaras e Grupos Técnicos, em relação às cobranças
pelo uso de recursos hídricos e à  Agência de Água.
Destacou a necessidade dos Comitês PCJ realizarem
reuniões como a de Santa Bárbara D’Oeste, expondo aos
seus integrantes espaços agradáveis e, muitas vezes,60
desconhecidos de todos. Ressaltou a atuação do Prefeito
José Maria nos Plenários do CRH e do COFEHIDRO
como representante das bacias PCJ e iniciou a
divulgação dos informes. 3. Informes: 3.1. da
Secretaria Executiva: O Sr. Moretti informou sobre o65
encontro a ser realizado no período de 11 a 13 de agosto,
em São Pedro, organizado pela Coordenadoria de
Recursos Hídricos de São Paulo, sobre ajustes e
alterações no Manual de Procedimentos Operacionais do
FEHIDRO, que contará com equipes de todos os70
Comitês de Bacias paulistas e da própria Coordenadoria.
Falou sobre o convite recebido pelos Comitês (estadual e
federal) para participarem do 1º Encontro Nacional de
Colegiados Ambientais cujo representante indicado pela
CT-PL para representar os Comitês seria o Coordenador75
da CT-RN, Sr. Marcos Trapé, que ficou de confirmar sua
possibilidade de participação. O Sr. Moretti fez também
uma apresentação sobre o andamento da cobrança
paulista, explicando que, apesar de algumas dificuldades,
os boletos foram emitidos para parte dos usuários e80
vários pagamentos haviam sido feitos até a presente data.
Informou que são 1.150 usuários sujeitos à cobrança

paulista, que se somam aos quase 100 em rios de
domínio da União. Valor estimado para a arrecadação
em 2007: R$ 11,5 milhões. Os usuários que efetuaram o85
pagamento da 1ª parcela, até esta data, totalizam cerca de
R$ 860 mil. Para o setor de abastecimento público,
foram emitidos 43 boletos dos quais apenas 9 (nove) não
haviam, ainda, efetuado o pagamento. 3.2. da Agência
de Água PCJ: O Sr. Francisco informou que a equipe da90
Agência esteve em Brasília nos últimos dias 14 e 15 para
tratar do contrato de gestão e informou que o Relatório
de Atividades do 1º Semestre de 2007, da Agência de
Água PCJ, foi aprovado. Informou que a empresa
vencedora da licitação do Plano de Bacias 2008-2020 foi95
a COBRAPE e que a empresa estaria apresentando o
“Relatório 1”, com o plano de atividades, naquele dia, no
período da tarde e que a equipe da Agência PCJ estaria
repassando o material, por e-mail, a todos os entes
envolvidos no trabalho. Sobre os cursos de capacitação100
em captação de recursos do FEHIDRO e das Cobranças
PCJ, informou que estão transcorrendo normalmente,
sendo que o próximo curso será em Limeira/SP, voltado
para o setor de saneamento. O Sr. Tinel informou que do
total de 31 contratos com recursos da cobrança federal,105
dos indicados em 2006, 3 (três) estavam em execução e
16 (dezesseis) em licitação; dos indicados em 2007, 8
(oito) já estavam assinados e 1 (um) já apto a licitar.
Com a adimplência de 99,1%, foi possível contemplar
mais 4 (quatro) empreendimentos suplentes de 2006.110
Apenas 1 (um) tomador solicitou o cancelamento da
indicação. O Sr. Sérgio Razera informou que todo o
recurso arrecadado até Julho/07 já havia sido depositado
(repassado) para a Agência PCJ, totalizando R$
8.214.036,00 (oito milhões, duzentos e quatorze mil e115
trinta e seis reais). Informou, ainda, que todas as
informações referentes aos trabalhos da Agência PCJ,
como arrecadação e relatórios de gestão e da auditoria,
estão disponíveis no site da Agência PCJ. O Sr. Tinel
lembrou aos interessados em obter o abatimento no valor120
devido à carga orgânica que devem protocolar seus
pedidos até o dia 20/10/07, na Agência PCJ, e que as
informações pertinentes estariam sendo divulgadas no
site da própria Agência PCJ. O Sr. Francisco lembrou
sobre o Simpósio “Experiências em Gestão dos Recursos125
Hídricos”, a ser realizado no período de 3 a 6 de
dezembro, realizado pelo Consórcio PCJ com vários
parceiros. 3.3. da Presidência: O Sr. Trícoli informou
sobre o 11º Congresso Brasileiro de Geoquímica, no
período de 21 a 26 de outubro, em Atibaia, ressaltando130
que, neste ano, o Congresso deu grande ênfase para o
tema água. Ressaltou que já são mais de 400 trabalhos
inscritos, dos quais mais de 71 sobre o tema água. A
organização do Congresso também disponibilizou 5
inscrições isentas de taxas para representantes dos135
Comitês PCJ. 4. Assuntos a Deliberar: O Sr. Trícoli
iniciou os trabalhos conforme pauta enviada a todos os
membros dos Plenários. 4.1. Leitura e Aprovação da
Ata da 7ª Reunião Ordinária Conjunta dos Comitês
PCJ: O Sr. Moretti, passou a tratar do item da pauta140
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referente à leitura e aprovação da Ata da 7ª Reunião
Ordinária Conjunta dos Comitês PCJ, realizada em
Campinas/SP, em 30/03/07, abrindo a palavra para os
presentes. Dispensada a leitura, o Sr. Alberto solicitou a
correção do cabeçalho da Ata. Não havendo outras145
manifestações dos Plenários, foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade, apenas com a alteração do
cabeçalho. 4.2. Minuta de Deliberação Conjunta dos
Comitês PCJ nº 068/2007: “Referenda Atos do
Presidente dos Comitês PCJ, tomados por meio de150
Deliberação "Ad Referendum”: O Sr. Moretti explicou
que a deliberação Ad-Referendum 66/07 tratava de
indicação de empreendimento que estava na relação de
suplentes, deliberado pelo plenário em 2006. A
deliberação 067/07 Ad-Referendum foi necessária para155
que os boletos da cobrança estadual pudessem ser
emitidos. Ressaltou que a deliberação menciona o valor
“até” R$ 40 mil (quarenta mil reais), mas que as
estimativas indicam que o valor ficará, provavelmente,
inferior a R$ 12 mil (doze mil reais). Após as160
explicações abriu a palavra ao plenário para as
manifestações. Não havendo nenhuma manifestação, o
Sr. Moretti colocou a minuta em processo de votação e,
não havendo nenhuma manifestação em contrario ou
abstenção, a minuta de deliberação foi aprovada por165
unanimidade, sem alterações. 4.3. Minuta de
Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 069/2006:
“Alteração de membro da Sociedade Civil (usuários de
recursos hídricos: setor abastecimento urbano -
usuários não associados a entidades associativas) nos170
Comitês PCJ – Mandato 2007-2009”: O Sr. Moretti
explica que a minuta de deliberação em pauta refere-se à
revogação da posse dada em 30/03/07, ao DAE Sumaré,
para a condição de suplente da vaga dos representantes
dos serviços de água não associados a entidades175
associativa. Explica que na ocasião o DAE Sumaré
atendia a esta condição, motivo pelo qual concorreu e foi
eleito para a vaga em pauta, mas que, recentemente,
associou-se à ASSEMAE, o que, pelo Regimento, não
mais permitia sua participação como membro do180
plenário na condição de “entidade não associada a
entidades associativa”. Ressaltou que os termos da
deliberação definem um “mini processo eleitoral” apenas
para o preenchimento da vaga em questão, cuja posse
ocorrerá na próxima reunião plenária pré-agendada para185
o dia 05/10/07. A deliberação também contempla a
criação de uma comissão eleitoral para acompanhar o
processo. Após o detalhamento e não havendo
manifestação, a minuta foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade. A comissão eleitoral ficou190
composta por: Secretário-executivo (coordenação) e
representantes do CIESP Piracicaba; da ASSEMAE e do
Consórcio PCJ. 4.4. Minuta de Deliberação Conjunta
dos Comitês PCJ nº 070/2007: “Aprova Parecer
Técnico sobre o Empreendimento “Loteamento195
Residencial Três Pontes do Atibaia – Distrito de
Sousas, em Campinas”: O Sr. Moretti explicou que o
pedido de análise foi feito pelo SMA/DAIA, com

entrada nos Comitês PCJ em 2006, que trata de
empreendimento na cidade de Campinas e que o GT-200
Empreendimentos realizou várias reuniões, propôs
ajustes que foram feitos pelo empreendedor, e que se
realizou uma reunião com a participação de
representantes de todas as Câmaras Técnicas e do
empreendedor em 11 de julho de 2007. Após esta205
reunião, o GT-Empreendimentos elaborou um Parecer
Técnico que foi apreciado pela CT-PL e que segue como
anexo da minuta de deliberação apresentada. Foi aberta a
palavra ao plenário e, não havendo manifestação,
colocou-se a minuta de deliberação, com respectivo210
anexo, em processo de votação, sendo aprovada por
unanimidade, sem alterações. 4.5. Minuta de
Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 071/2007:
“Aprova Parecer Técnico sobre o Empreendimento
Desenvolvimento Urbano da Fazenda Brandina, em215
Campinas”: O Sr. Moretti explicou que a tramitação
deste pedido do SMA/DAIA foi similar ao do pedido
anterior, apesar de ter sido protocolado antes nos
Comitês PCJ. O empreendimento também é na cidade de
Campinas e, assim como o outro, foram feitas várias220
reuniões pelo GT-Empreendimentos, sendo a última em
11 de julho de 2007, juntamente com membros das
câmaras técnicas e representantes do empreendedor.
Assim como o anterior, no anexo apresentado consta
proposta com as sugestões e ajustes da CT-PL. Após as225
explicações, foi aberta a palavra aos presentes e, não
havendo manifestações, o Sr. Moretti colocou a minuta
da deliberação em processo de votação, sendo aprovada
por unanimidade, sem alterações. 4.6. Minuta de
Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 072/2007:230
“Aprova encaminhamentos sobre o Programa
Caminho das Águas, da Agência Nacional de Águas –
ANA, no âmbito dos Comitês PCJ”: O Sr. Moretti
iniciou explicando que a minuta em apreciação resultava
da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 64/07, que235
solicitava à CT-EA que propusesse a forma de
divulgação do kit “Caminho das Águas”. Lembrou que
este é um trabalho conjunto da ANA com a Fundação
Roberto Marinho e que a ANA estaria disponibilizando
vários desses kits para 4 comitês de bacias, dentre eles o240
PCJ, e passou a palavra para a Sra. Vera, coordenadora
da CT-EA, para sua apresentação. A Sra. Vera expôs
sobre a realização das reuniões da Câmara Técnica de
Educação Ambiental, da visita do representante da ANA
em uma dessas reuniões e explicitou a forma como245
foram definidas as quantidades de kits propostas, bem
como a tabela de hierarquização dos municípios para o
caso de recebimento de quantidade superior à proposta
pela CT-EA. O Sr. Wolfgang Krause, da Elo Ambiental,
indagou sobre a possibilidade de incluir ONGs para o250
recebimento de kits. A Sra. Vera informou que, pelas
instruções da ANA, patrocinadora dos kits, seriam
contempladas apenas as escolas de ensino fundamental
estaduais, mas que no caso da possibilidade de nova
etapa de distribuição, haveria a possibilidade de se255
estudar a participação das ONGs. O Sr. Polga, do
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CIESP/Jundiaí, perguntou sobre a possibilidade de
atendimento das unidades do SESI com tais kits. O Sr.
Moretti explicou que o caso é similar ao das ONGs e que
quando houver uma nova etapa de distribuição seria260
verificada a possibilidade de atendimento. Não havendo
mais manifestações, a minuta de deliberação, com o
anexo, foi colocada em votação sendo aprovada por
unanimidade. 4.7. Minuta de Deliberação Conjunta
dos Comitês PCJ nº 073/2007: “Altera título de265
empreendimento da Prefeitura Municipal de Limeira
indicado para financiamento com recursos oriundos da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de
domínio da União – Cobrança PCJ federal, referentes
ao exercício de 2006”: O Sr. Moretti explicou que um270
dos empreendimentos hierarquizados como suplentes em
2006, após saldo disponível, foi indicado para a
contratação, tendo como tomador a P. M. de Limeira.
Ocorre que a Caixa Econômica Federal, após analisar a
documentação, solicitou que os Comitês alterassem o275
nome do projeto de “projeto executivo para o aumento
da capacidade hídrica na bacia do Ribeirão do Pinhal”
para “estudo hidrológico para o aumento da capacidade
hídrica na bacia do Ribeirão do Pinhal”. Destacou que
não se trata de novo empreendimento e sim de280
empreendimento já aprovado pelo plenário por meio de
deliberação e que também não estava sendo alterado o
conteúdo do projeto, mas apenas o nome. Após
explanação abriu a palavra para o plenário. Não havendo
manifestações, a minuta de deliberação foi colocada em285
votação, sendo aprovada por unanimidade. 4.8. Minuta
de Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº
074/2007: “Cancela empreendimento indicado para
recebimento de recursos oriundos da cobrança pelo uso
dos recursos hídricos em rios de domínio da União –290
Cobrança PCJ federal, referentes ao exercício de
2006”: O Sr. Moretti começou explicando que o Serviço
de Água e Esgoto de Artur Nogueira solicitou o
cancelamento da indicação para contratação do
empreendimento “projeto para o sistema de tratamento295
de lodo gerado nos processos de tratamento de águas
superficiais”. Ressaltou que, para a indicação de novo
empreendimento suplente, é necessário que haja uma
deliberação cancelando a indicação anterior. Após as
explanações passou a palavra para o plenário e, não300
havendo manifestações, colocou a minuta de deliberação

em votação, que foi aprovada por unanimidade.
5.Outros Assuntos: O Sr. Nelson Pinoti, do Lions Clube
Piracicaba Centro, protocolou na mesa principal ofício
solicitando informações sobre o andamento das ações305
exigidas à SABESP como medidas condicionantes da
renovação da outorga do Sistema Cantareira, cujo prazo
para protocolo dos documento, pela SABESP, havia
expirado. Informou que ofício com o mesmo teor foi
protocolado no DAEE. O Sr. Moretti informou que os310
documentos mencionados foram protocolados, pela
SABESP, no DAEE e que, ainda, estão em análise e não
foram enviados aos Comitês PCJ para apreciação. O Sr.
Pinoti sugere que os Comitês criem fóruns de discussões
sobre o tema, ressaltando a necessidade de um trabalho315
conjunto entre os municípios, a SABESP e demais
interessados para que a Região Metropolitana de São
Paulo não dependa tanto da água das bacias PCJ. O Sr.
Francisco, da Agência PCJ, informou que o Vereador de
Piracicaba, Sr. Euclides Buzetto, do Fórum Permanente320
em Defesa do Rio Piracicaba, solicitou ajuda da Agência
PCJ no sentido de que a SABESP participe da reunião
Ordinária do Fórum para fornecer esclarecimentos de
como andam as obrigações da SABESP em relação à
Portaria do DAEE de renovação da outorga do Sistema325
Cantareira. O Sr. Moretti agradece as palavras do Sr.
Pinoti e a participação do Lions Clube Piracicaba Centro
e informa que o pedido será analisado. O Sr. Dalto, do
Consórcio PCJ, informou sobre o retorno do Sr. Vicente
Andreu Guillo aos Comitês PCJ, como representante da330
P. M. de Campinas e dá-lhe as boas-vindas. O Sr.
Moretti destacou que o Governador do Estado de São
Paulo, por meio do Decreto 52.053, de 13/08/07, incluiu
o DAEE como integrante do GRAPOHAB, lembrando
da moção dos Comitês PCJ sobre esta questão. O Sr.335
Alberto, da ASSEMAE, em nome do Prefeito de
Campinas, Dr. Hélio de Oliveira Santos, e do Presidente
da SANASA, Dr. Luiz Augusto Aquino, informa que a
Revista Valor Econômico elegeu a SANASA como a 3ª
melhor companhia de saneamento do Brasil,340
classificando-a na lista das 10 melhores empresas de
saneamento, sendo a única empresa municipal desta
última lista. 6. Encerramento: o Prefeito José Maria
agradeceu a presença de todos e colocou-se à disposição
para encontros futuros. Nada mais havendo a tratar, o Sr.345
Moretti deu por encerrada a reunião.
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