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Relação dos Membros dos Plenários - Presentes
Entidade Nome

4ª Cia de Polícia Ambiental André Luiz Pereira Leite Vianna
ABCON Enio Antonio Campana
AESABESP Maria Cristina C. Dellatorre
AMATEF Paulo Henrique Pereira

Adriana Angélica R. V. Isenburg
ASSEMAE

Hugo Marcos Piffer Leme
CETESB Jorge Luis Silva Rocco
CIESP - DR Jundiaí Roberto Mario Polga
CIESP - DR Limeira Fernando Mangabeira Albernaz
CIESP - DR Piracicaba Homero Scarso
CIESP - DR Rio Claro Danúsio Antônio Diniz
CIESP - DR Sta Bárbara d´O Sérgio Koiti Ojima
CODASP Antonio Carlos Scomparim
CODEN Ricardo Ongaro
Consórcio PCJ Dalto Favero Brochi
COOPERVAP Eduardo Lovo Paschoalotti

Caroline Túbero Bacchin
DAEE

Luiz Roberto Moretti
FIESP Anicia Aparecida Baptistello Pio
FLORESPI Ricardo Otto Leão Schmidt
Fórum das Entidades Civis Filipe Marcelo Gonçalves Becari
FUMEP Carlos Roberto Rodrigues
Fundação Florestal Denise Zanchetta
IEF Maria Natalina Mazoli
IGAM Paulo Henrique Pereira
INEVAT Francisco Antonio Moschini
P.M. de Americana Rumoaldo Kokol
P.M. de Artur Nogueira Edson Antonio Sacilotto

José Bernardo Denig
P.M. de Atibaia

José Francisco Alves Pinto
P.M. de Camanducaia Célio de Faria Santos
P.M. de Campinas Mª Fernanda Chiocchetti
P.M. de Campo Limpo Pta Neive Luis Nogueira
P.M. de Corumbataí Lucilene de Aquino
P.M. de Cosmópolis Celso Evangelista Martins
P.M. de Extrema Paulo Henrique Pereira
P.M. de Holambra Petrus Bartholomeus Weel
P.M. de Hortolândia Rubem Carvalho
P.M. de Iracemápolis Denilson Granço
P.M. de Itapeva Sidnei José da Rosa
P.M. de Joanópolis João Carlos da Silva Torres
P.M. de Jundiaí Milton Takeo Matsushima
P.M. de Limeira André Pellegrini
P.M. de Monte Mor Osvaldo Aparecido Vancini
P.M. de Nova Odessa Ricardo Ongaro
P.M. de Pedreira Hamilton Bernardes Junior
P.M. de Piracaia Fabiane C. da Costa Santiago
P.M. de Piracicaba Barjas Negri
SAA Emílio Sakai

João Roberto Miranda
José Roberto FumachSABESP
Osvaldo de Oliveira Vieira

Secretaria da Fazenda Geraldo Roberto Bócoli
Secretaria da Saúde Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
SMA Irene Tosi Ahmad

SMA Jorge Luis Silva Rocco
SORIDEMA Harold Gordon Fowler
SR Extrema Paulo Henrique Pereira
SR Indaiatuba Marcos José Lomonico
SR Jundiaí Wilson Agostinho Bonança
SR Rio Claro João Primo Baraldi
SRH/MMA Márley Caetano de Mendonça

Leonildo Ednilson Urbano
SSE

Luiz Roberto Moretti
VIVERE João Roberto Miranda

Relação dos Membros dos Plenários
Com Ausência Justificada

Entidade Nome
FEAM Carmen Lúcia Santos Silveira
Secretaria da Assistência Maria Aparecida Ribeiro Germek
Secretaria dos Transportes Marcelo Pocci Bandeira

Aos 21 dias do mês de maio de 2009, nas dependências
da Floresta Estadual Edmundo Navarro - FEENA, em
Rio Claro/SP, realizou-se a 2ª Reunião Extraordinária
dos Comitês PCJ (CBH-PCJ; PCJ FEDERAL e CBH-
PJ), registrando-se a participação de 150 pessoas, entre5
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 dos Plenários
Presentes” apresentada e público em geral, registrado10
em livro próprio. 1. Composição da mesa dirigente:
Após a recepção aos presentes, a mesa dirigente dos
trabalhos foi composta conforme segue: Luiz R. Moretti
(Secretário-executivo dos Comitês PCJ); Barjas Negri
(Prefeito de Piracicaba e Presidente do CBH-PCJ e do15
PCJ FEDERAL); Célio de Faria (Prefeito de
Camanducaia e Presidente do CBH-PJ); Du Altimari
Filho (prefeito de Rio Claro); Fabiane Santiago (Prefeita
de Piracaia) e Francisco Lahóz (Coordenador Geral da
Agência de Água PCJ). 2. Abertura: Dando início à20
reunião, o Sr. Moretti convidou aos componentes da
mesa para tomarem seus lugares e a todos para ouvirem
e cantarem o Hino Nacional Brasileiro. Após, o Sr.
Moretti agradeceu a presença de todos e ao Prefeito
Municipal de Rio Claro pela acolhida e cessão das25
instalações para esta reunião e iniciou a reunião
passando a palavra ao anfitrião para suas considerações.
O Sr. Altimari cumprimentou os presentes e ressaltou o
empenho em realizar a reunião na Floresta Estadual face
à comemorações de seu aniversário de 100 anos,30
destacando que todo trabalho sobre eucalipto no país foi
iniciado naquele local por Navarro de Andrade e
encerrou sua fala agradecendo a presença de todos. Em
seguida o Prefeito de Camanducaia/MG e Presidente do
CBH-PJ, Célio de Faria, também agradeceu a35
receptividade do prefeito Altimari, agradeceu os
presentes e desejou boa reunião a todos. O Prefeito de
Piracicaba e Presidente do CBH-PCJ e PCJ FEDERAL,
Barjas Negri, cumprimentou e agradeceu a presença de
todos e passou a palavra para o Secretário-executivo40
para os informes. 2.1. Secretaria Executiva: O Sr.
Moretti comunicou o pleno estabelecimento do quorum,
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citando as entidades/órgãos presentes. Informou aos
presentes sobre a reunião do COFEHIDRO e sobre os
valores definidos de repasse de recursos financeiros do45
CRH para investimentos dos Comitês PCJ. Citou a
necessidade de renovação do convênio de integração
entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, União e
Comitês PCJ por mais 5 anos, no qual um dos temas de
estudos será a “unificação” do CBH-PCJ, PCJ50
FEDERAL e CBH-PJ em um “único” comitê de bacias,
além de avançar com os trabalhos de “unificação” das
agências: Agência de Água PCJ (federal), Fundação
Agência de Bacia PCJ (paulista) e a Agência de Bacia
PJ (mineira). Outro tópico a ser trabalhado no convênio55
é a integração dos bancos de dados existentes, outorgas
e cadastros de usuários, entre outros. Ainda por conta do
convênio, propõe-se que seja criada uma comissão
composta por secretários de estado dos dois estados e
pelo diretor-presidente da ANA para que possam ser60
discutidas as questões políticas da integração. Sobre a
implantação da Fundação, informou que 25 municípios
já haviam aprovado suas leis municipais, nominando
todos eles, totalizando algo em torno de 1.800.000
habitante, estando, portanto, bem próximo dos números65
mínimos para a implantação da Fundação, motivo pela
qual foi colocado a minuta do estatuto da Fundação para
a apreciação dos Plenários naquela reunião. 2.2.
Agência de Água PCJ: O Sr. Francisco Lahóz
informou que o início dos cursos de capacitação em70
captação de recursos, de 2009, será no dia 09/06, no
Consórcio PCJ, em Americana, detalhando os temas a
serem abordados em cada dia. Informou sobre os 4
encontros regionais realizados sobre o Plano de Bacias
2008-2020 e sobre o prazo, até o dia 30/06/09, para a75
apresentação de propostas. Ainda sobre o Plano,
lembrou da audiência pública pré-agendada para
outubro/09, onde será tratada a questão do
reenquadramento dos corpos d´água. Citou que todos os
empreendimentos indicados pelos Comitês PCJ, desde80
2006, para contratação com recursos da cobrança
federal, 41 no total, estavam assinados, dos quais 8 já
estavam concluídos. Informou a todos sobre o evento
que a Prefeitura Municipal de Piracaia esta organizando,
sobre as cabeceiras do Piracicaba, e passou a palavra85
para a Prefeita Municipal de Piracaia, Fabiane Santiago,
para mais esclarecimentos. A Sra. Fabiane informou que
estavam confirmados a presença dos Ministros do
Turismo e do Meio Ambiente, de Senadores, deputados
federais, além do Secretário Nacional de Recursos90
Hídricos e do Diretor-presidente da ANA, e também dos
presidentes dos Comitês PCJ e Consórcio PCJ.
Ressaltou a importância do evento e estendeu o convite
a todos os presentes. 3. Assuntos a Deliberar. 3.1. Ata
da reunião realizada no dia 31/03/09, nas95
dependências da Fundação Municipal de Ensino de
Piracicaaba, em Piracicaba/SP: O Sr. Barjas abriu
para discussão a minuta da ata da 3ª Reunião Ordinária
dos Comitês PCJ, realizada no dia 31/03/09, em
Piracicaba/SP. Não havendo manifestação, foi colocada100
em votação, sendo aprovada por unanimidade, sem
alterações. 3.2. Minuta de Deliberação dos Comitês

PCJ nº 033/2009, que “Aprova o Estatuto da
Fundação Agência das Bacias PCJ e dá outras
providências”: O Sr. Barjas informou que a minuta já105
havia sido enviada anteriormente aos presentes e abriu a
palavra para manifestações. Não havendo manifestação,
o Sr. Barjas colocou a minuta de deliberação em
votação, que foi aprovada por unanimidade, sem
alterações. 3.3. Minuta de Deliberação dos Comitês110
PCJ nº 034/2009, que “Cancela a indicação do
empreendimento “Implantação de Estação de
Tratamento de Esgoto”, cujo tomador é a Prefeitura
Municipal de Pedreira e dá outras providências”: Ao
se abrir a palavra aos Plenários, o Prefeito Municipal de115
Pedreira, Hamilton Bernardes, pediu a palavra e
solicitou a ajuda dos Comitês PCJ no sentido de que a
prefeitura consiga assinar o contrato de forma a não
perder os recursos que há muito tempo vem sendo
buscado por aquela municipalidade e concluiu120
solicitando a retirada da deliberação da pauta de
votações. O Sr. Barjas informou que as equipes técnicas
da Agência de Água e da Secretaria Executiva estarão
buscando alternativas para solucionar o problema e
colocou em votação a retirada da minuta de deliberação125
da pauta de votações, que foi aprovada por
unanimidade. 3.4. Minuta de Deliberação dos Comitês
PCJ nº 034/2008, que “Complementa a
hierarquização e a indicação de empreendimentos
para financiamento com recursos oriundos das130
cobranças 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 2009, e dá
outras providências”: O Sr. Moretti explicou que,135
apesar de já terem sido feitos 2 processos de inscrição,
hierarquização e indicação de empreendimentos, ainda
restava um saldo de recursos para ser deliberado.
Detalhou todos os recursos que compunham o saldo e
apresentou as alternativas para novo processo de140
inscrição de empreendimentos. Ressaltou que o prazo
regimental para tais indicações era extremamente
pequeno e que outra alternativa seria deixar o saldo para
ser deliberado juntamente com os recursos do exercício
de 2010. Salientou que a proposta da CT-PL é a145
constante da minuta em discussão, com a abertura de
novo processo de inscrições e hierarquização, chamado
de 3ª etapa. Após a explanação, foi aberta a palavra aos
plenários e não havendo manifestações, a minuta de
deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Célio,150
sendo aprovada por unanimidade. 3.5. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 035/2008, que
“Cancela a Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ n°
014/04, de 05/11/2004, e seus Anexos e adota
providências em decorrência da Resolução SMA nº 54,155
de 30/07/2008, e da Deliberação CRH nº 87, de
28/10/2008”: O Sr. Moretti explicou que, por conta de
uma resolução da Secretaria de Meio Ambiente de São
Paulo - SMA, todos os comitês de bacias deveriam se
manifestar sobre empreendimentos que com EIA/RIMA160
nas respectivas bacias hidrográfica. Ressaltou, ainda,
que a resolução define prazo para a manifestação dos
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comitês. Em relação ao PCJ, esclareceu que no prazo
estipulado, 60 dias, ficaria praticamente impossível a
análise dos empreendimentos pelo GT-165
Emprendimentos, a apreciação da CT-PL e a aprovação
dos Plenários para o envio do Parecer Técnico com a
manifestação dos Comitês PCJ ao DAIA. Face ao
exposto, a minuta de deliberação em análise, aprovada
pela CT-PL, propõe aos plenários que a própria CT-PL170
analise o parecer apresentado pelo GT-
Empreendimentos, proceda a eventuais ajustes, se
necessários, e encaminhe à Secretaria Executiva para o
envio ao DAIA. Após as discussões, definiu-se que os
pareceres elaborados pelo GT-Emprendimentos serão175
encaminhados à CT-PL para análise e aprovação, com
posterior encaminhamento à Secretaria Executiva dos
Comitês PCJ para encaminhamento ao DAIA, sendo
que o parecer final deverá ser apreciado e referendado
pelos Plenários na reunião imediatamente posterior ao180
envio do parecer ao DAIA. Dentro dos termos
discutidos e propostos, a minuta de deliberação foi
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.
3.7. Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº
036/2008, que “Define cronograma e regras para a 3ª185
etapa de hierarquização de empreendimentos visando
à indicação para obtenção de financiamento com
recursos do FEHIDRO e das Cobranças PCJ,
referentes ao orçamento de 2009, e dá outras
providências”: O Sr. Moretti explicou a todos que o190
cronograma para o processo, face ao curtíssimo tempo,
foi montado de trás para frente, de modo a permitir que
haja tempo para o processo todo. Destacou que as regras
de hierarquização são as mesmas das 1ª e 2ª etapas de
hierarquização, sendo mudado apenas os limites de195
contratação, em decorrência do saldo, com valores mais
modestas, para deliberação. Em seguida foi aberta a
palavra aos plenários, para discussão. O Sr. Hugo
perguntou sobre a possibilidade de tomadores que foram
hierarquizados nas etapas anteriores também se200
candidatarem aos recursos da 3ª etapa. O Sr. Moretti
explicou que por ser um novo processo, qualquer
proponente tomador poderia candidatar-se. Após novas
manifestações sobre o curto prazo, a Sra. Patrícia
salientou que o Manual do FEHIDRO define como data205

limite o dia 30 de setembro para as indicações dos
Comitês. Esgotadas todas as manifestações com alguns
ajustes propostos, o Sr. Célio colocou a minuta de
deliberação em processo de votação, sendo aprovada
por unanimidade, sem alterações. 3.8. Minuta de210
Deliberação dos Comitês PCJ nº 036/2008, que
“Aprova inclusão do Município de Dois Córregos
como membro dos Comitês PCJ”: O Sr. Moretti
explicou que o representante do município de Dois
Córrego entrou em contato com a Secretaria Executiva215
dos Comitês PCJ solicitando a apreciação do pedido de
inclusão do município nos Plenários dos Comitês PCJ.
Explicou também que todo município que possui parte
do seu território na área de atuação dos Comitês PCJ
podem solicitar a participação, mesmo que a sede220
municipal esteja na área de outro comitê. Após as
explanações abriu a palavra aos plenários e não havendo
nenhuma manifestação a minuta de deliberação foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade.  5.
Outros assuntos: O Sr. Barjas retomou o assunto do225
aval dos Plenários dos Comitês PCJ, à sua Diretoria
Integrada, sobre a continuidade das tratativas quanto à
renovação do convênio de integração entre os estados de
São Paulo e Minas Gerais; os Comitês PCJ e a ANA por
mais 5 anos, com a revisão do Plano de Trabalho,230
englobando três grandes eixos temáticos: institucional
(comitês e agências únicos); regulação (integração de
outorgas, cobranças e sistemas de informações) e plano
(ações de implementação). Após as discussões, o Sr.
Barjas colocou em votação o aval dos Plenários para a235
Secretaria Executiva, sendo aprovada por unanimidade.
Em seguida o Sr. Barjas informou a todos sobre a
realização do Fórum Mundial das Águas e o Consenso
de Istambul, destacando a necessidade de conhecimento,
apreciação e adesão de todos os municípios. Ressaltou240
que os representantes municipais deveriam articular
com suas equipes e analisar os termos de adesão.
Ressaltou que o a equipe da Agência PCJ estava à
disposição para esclarecimentos adicionais, se
necessários. 5. Encerramento: Nada mais havendo a245
tratar, o Sr. Barjas agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião.

CÉLIO DE FARIA SANTOS
Presidente do CBH-PJ e

2º Vice-presidente do PCJ FEDERAL

LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo

Comitês PCJ

BARJAS NEGRI
Presidente

CBH-PCJ e PCJ FEDERAL


