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Relação dos Membros dos Plenários - Presentes 

Entidade Nome 

ABES Ana Maria Souza Pereira 

ABCON Enio Antônio Campana 

AMATEF Paulo Henrique Pereira 

AME 
José Almeida das Chagas 

Sandro oliveira das Chagas 

ASSEMAE 
Hugo Marcos Piffer Leme 

Paulo Roberto S. Tinel 

CENA Plínio Barbosa de Camargo 

CETESB 
Eneida Mara Moraes Zanella 

Rita de Cássia Lorenzi 

CIESP - DR Americana Leandro Zanini Santos 

CIESP - DR Bragança Pta Eduardo Lovo Paschoalotti 

CIESP - DR Campinas p/ Paula Carvalho 

CIESP - DR Jundiaí Roberto Mario Polga 

CIESP- DR Piracicaba Homero Scarso 
CIESP- DR Santa Barbara D 
Oeste 

Michevelyn Ferraz Santos Sorrilia 

Circuito Tur. Serras Verdes 
Fernanda Nunes de Paiva 

José Carlos Zambone 

CODASP Antonio Carlos Scomparim 

CODEN Ricardo Ongaro 

Consórcio PCJ Dalto Favero Brochi 

COPERVAP Eduardo Lovo Paschoalotti 

DAE Americana Romualdo José Kokol 

DAEE 
Leonildo Ednilson Urbano 

Luiz Roberto Moretti 

Elo Ambiental Claudia Grabher 

FLORESPI Ricardo Otto Leão Schmidt 

Fórum das Entidades Civis Filipe Marcelo Gonçalves Becari 

FUMEP 
Carlos Roberto Rodrigues 

Felipe Roger Victor 

Fund. Florestal José Fernando Calistron Valle 

IEF Raquel Junqueira Costa 

INEVAT Francisco Antonio Moschini 

Lions Club Piracicaba- Centro Nelson Antônio Pinotti 

Min. da Justiça p/ Jefferson Alves lopes 

P. M. de Águas de São Pedro Raymundo Lázaro Profício 

P.M. de Americana Jonas Santarosa 

P.M. de Amparo Antônio Carlos Siqueira 

P.M. de Atibaia José Francisco Alves Pinto 

P.M. de Artur Nogueira Edson Antônio Sacilotto 

P.M. de Camanducaia Célio de Faria Santos 

P.M. de Campinas Paulo Sérgio G. Oliveira 

P.M. de Capivari Luis Donisete Campaci 

P.M. de Campo Limpo Pta. 
Neive Rodrigues Noguero 

Armando Hashimoto 

P.M. de Cordeirópolis Carlos Cezar Tamiazo 

P.M. de Corumbataí Lucilene de Aquino 

P.M. de Extrema Paulo Henrique Pereira 

P.M. de Hortolândia Ângelo Augusto Perugini 

P.M. de Indaiatuba Reinaldo Nogueira Lopes Cruz 

P.M. de Iracemápolis Denilson Granço 

P.M. de Itapeva Sidney José da Rosa 

P.M. de Itatiba Idésio Masiero 

P.M. de Itu Agnaldo José Simão 

P.M. de Itupeva Francisco Adolfo de Arrudab  

P.M. de Jaguariúna Antonio Carlos Tonini 

P.M. de Jundiaí Milton Takeo Matsushima 

P.M de Limeira Rogério Mesquita 

P.M. de Louveira Tatiana Fidelis Correia da Silva 

P.M. de Monte Mor Osvaldo Aparecido Vancini 

P.M. de Nova Odessa Ricardo Ongaro 

P. M. de Pedreira José Moretti Neto 

P.M. de Piracaia 
Fabiane Cabral da Costa Santiago 

Ana Lúcia Watanabe 

P.M. de Piracicaba Barjas Negri 

P.M. de Rio Claro 
Geraldo Gonçalves Pereira 

Palmirio Altimari Filho 

P.M. de Salto Márcio Mendes da Silva 

P.M. de Sta Bárbara dOeste Célia Maria Campos de Moraes 

P.M. de Sta Gertrudes 
Carlos Alberto do Carmo 

João Carlos Vitte 

P.M. de Sto Antônio de Posse José Henrique Villela Guerra 

P.M. de Sapucaí -Mirim Antônio Carlos Barbosa 

P.M. de Sumaré Humberto Crivelare 

P.M. de Várzea Paulista Marcelo Firmino de Oliveira 

P.M. de Vinhedo Cássio José Capovilla 

Rotary Internacional D- 4590 Luiz Antônio e Silva Brasi 

SAA 
Sérgio Rocha Lima Diehl 

Ângelo César Bosqueiro 

SABESP 

José Alberto Galvão Ferro 

José Roberto Fumach 

Osvaldo de Oliveira Vieira 

Secretaria de Assistência 
Ana Maria Leme da Silva Sampaio 

Maria Aparecida Ribeiro Germek 

Secretaria da Fazenda Geraldo Roberto Bócoli 

Secretaria da Saúde Luiz Alberto Buschinelli Carneiro 

Secretaria de Planejamento Ester Aparecida Viana 

Secretaria dos Transportes Marcello Pocci Bandeira 

SINMEC 
José Maria do Couto 

Silvio Cesarino 

SMA 
André Luiz Sanchez Navarro 

Rita de Cássia Lorenzi 

SEAPA p/ Leonel Sabino de Lima 

SIESP Maria Elisa Novaes Delgado 

SORIDEMA Harold Gordon Fowler 

SR Bragança Paulista João Carlos Leme Ribeiro 

SR Extrema Achiulle Roberto Kiss 

SR Jundiaí Luis Fernando Amaral Binda 

SR Limeira Nilton Piccin 

SR Piracicaba José Rodolfo Penatti 

SR Rio Claro João Primo Baraldi 

SRH/MMA Ana Cristina M. Mascarenhas 

SSRH 
Leonildo Ednilson Urbano 

Luiz Roberto Moretti 

Terceira Via Edwaldo Luiz de Oliveira 

UNICA André Elia Neto 

VIVERE Michele Consolmagno 

Relação dos Membros dos Plenários 

Com Ausência Justificada 

Entidade Nome 

FIESP 
Anicia Aparecida Baptistello Pio 

José Luis Silva Rocco 

IGAM Luiza de Marillac M. Camargo 

P.M. de Itapeva Urias Paulo Furquim 

P.M. Sta Maria da Serra Persão Magossi 
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Aos 31 dias do mês de março de 2011, nas 
dependências da Faculdade Uniesp, em Hortolândia/SP, 
realizou-se a 7ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ 
(CBH-PCJ; PCJ FEDERAL e CBH-PJ), registrando-se 
a participação de 178 pessoas, entre representantes dos 5 
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, registrado em livro próprio. 1. 10 
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 Diretor-
presidente da Agência das Bacias PCJ); Luiz Roberto 15 
Moretti (Secretário-executivo dos Comitês PCJ); Célio 
de Faria Santos (Prefeito de Camanducaia, Vice- 
presidente do PCJ FEDERAL e Presidente do CBH-PJ); 
Ângelo Augusto Perugini (Prefeito de Hortolândia e 
Presidente do Consórcio PCJ); Carlos Cézar Tamiazo 20 
(Prefeito de Cordeirópolis); Frederico Cavalcanti                    
(Representante da Faculdade Uniesp); Palmírio Altimari 
Filho (Prefeito de Rio Claro); Armando Hashimoto 
(Prefeito de Campo Limpo Paulista); Fabiane Cabral da 
Costa Santiago (Prefeita de Piracaia); Luis Donisete 25 
Campaci (Prefeito de Capivari); Reinaldo Nogueira 
Lopes Cruz (Prefeito de Indaiatuba); José Nazareno 
Gomes (Vereador e Presidente da Câmara dos 
Vereadores de Hortolândia); João Carlos Vitte (Prefeito 
de Santa Gertrudes). 2. Abertura: Dando início à 30 
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 informou que 
na presente data inicia-se uma nova experiência nos 35 
Comitês PCJ, a transmissão da Reunião Plenária on line, 
pela internet, e que a pretensão é tornar a mesma uma 
rotina. A seguir, passou a palavra ao Prefeito Municipal 
de Hortolândia, Sr. Ângelo Perugini, agradecendo a 
hospitalidade. O Prefeito Perugini agradeceu a presença 40 
de todos e manifestou a satisfação de sediar a reunião 
dos Comitês PCJ. Concluiu agradecendo ao Sr. 
Frederico Cavalcanti, Diretor da Faculdade Uniesp, pela 
cessão do espaço e desejando uma boa reunião a todos. 
Em seguida o Sr. Moretti passou a palavra para o 45 
representante da Faculdade Uniesp, Sr. Frederico 
Cavalcanti, que cumprimentou a todos e explanou sua 
satisfação em poder contribuir com o espaço para a 
reunião dos Comitês PCJ. Após, o Sr. Moretti passou a 
palavra ao Prefeito de Camanducaia e Presidente do 50 
CBH-PJ, Sr. Célio Faria. O Sr. Célio cumprimentou a 
todos os membros dos Comitês PCJ, em nome da 
porção mineira das bacias PCJ, e relatou que nos dias 23 
e 24 de março, no município de Poços de Caldas, 
durante a 17ª Reunião do Fórum Mineiro dos Comitês 55 
de Bacias, esteve com o Secretário Estadual do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas 
Gerais, Dr. Adriano Magalhães Chaves, onde foi 
discutido o assunto relativo à legislação mineira que 
trata da possibilidade da equiparação, na parcela mineira 60 

das bacias PCJ, da Fundação Agência das Bacias PCJ, 
como entidade equiparada à Agência de Bacia do CBH-
PJ, hoje exercida pelo Consórcio PCJ.  Na seqüência o 
Sr. Moretti passou a palavra para o Prefeito de 
Piracicaba e Presidente do CBH-PCJ e do PCJ 65 
FEDERAL, Sr. Barjas Negri. O Sr. Barjas Negri 
agradeceu a presença de todos e, em especial, agradeceu 
ao Prefeito Perugini e ao diretor da Faculdade Uniesp, 
Sr. Frederico Cavalcanti, pela acolhida e cessão do 
espaço e agradeceu a todos os presentes. Abriu a palavra 70 
para que os Prefeitos membros da Plenária. O Sr. 
Palmírio Altimari Filho, Prefeito de Rio Claro, 
cumprimentou os presentes e convidou a todos para a 
inauguração de mais uma estação de tratamento de 
esgoto no município de Rio Claro. Destacou que, com a 75 
inauguração dessa ETE a porcentagem de tratamento 
dos esgotos do município passará de 30% para 55%. 
Informou, também, que o município está recuperando o 
Ribeirão Claro, responsável por 40% da captação de 
água do município de Rio Claro.  Retomando a palavra 80 
o Sr. Barjas Negri, convidou o deputado estadual José 
Roberto Tricolli para compor a mesa. Na seqüência o 
Sr. Moretti deu início aos trabalhos nominando as 
entidades representadas na reunião, confirmando a 
existência de quorum nos três comitês. Dando 85 
prosseguimento à reunião, passou aos informes. 2.1. 
Secretaria Executiva: O Sr. Moretti informou que 
ocorreu, no dia 24 de janeiro de 2011, o lançamento do 
livro “O Valor da Água – Os Primeiros Resultados da 
Cobrança pelo Uso da Água”, e que o mesmo está sendo 90 
distribuído, conjuntamente, pelos Comitês PCJ e 
Consórcio PCJ, aos membros dos Comitês PCJ e 
Prefeitos dos municípios pertencentes às bacias PCJ, 
informando, ainda, que o mesmo está disponível 
eletronicamente no site dos Comitês PCJ e da Agência 95 
das Bacias PCJ. 2.2. Agência das Bacias PCJ: O Sr. 
Sérgio Razera, Diretor Administrativo e Financeiro da 
Agência PCJ,  informou que no dia 24 de março de 
2011, no município de Piracicaba, realizou-se a 3ª 
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo e do 100 
Conselho Fiscal da Fundação, e que as mesmas tinham 
como pauta a apreciação do Balanço Patrimonial do 
exercício de 2010. Na seqüência, informou que na 
semana de 14 a 18 de março estiveram presentes na sede 
da Fundação os auditores do Tribunal de Contas do 105 
Estado de São Paulo e que, para se finalizarem as 
prestações de contas do balanço patrimonial do 
exercício 2010, falta apenas a  prestação de contas para 
o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, 
referentes aos recursos da cobrança estadual paulista. O 110 
Sr. Sérgio fez um breve relato sobre a transição das 
atividades da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, 
que hoje é exercida pelo DAEE, e que passarão a ser 
desenvolvidas pela Fundação e informou, também, 
sobre a posição da convocação dos funcionários do 115 
concurso público, para composição do quadro de 
funcionários da Fundação. O Sr. Sérgio apresentou os 
valores financeiros, os projetos (contratos de repasse) e 
os bens imobilizados que foram transferidos do 
Consórcio PCJ, para a Fundação no processo de 120 
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transição de delegação do exercício das funções de 
Agência de Água PCJ nos rios de domínio da União. 
Foi transferido para a conta corrente da Fundação o 
valor de R$ 57.113.846,02 (cinqüenta e sete milhões, 
cento e treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e 125 
dois centavos), sendo que, deste recurso, R$ 
52.367.499,17 (cinqüenta e dois milhões, trezentos e 
sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais 
e dezessete centavos) são referentes a obrigações com 
contratos de repasse, agente técnico e financeiro (CEF) 130 
e apoio aos Comitês PCJ. Informou, ainda, que existe 
um saldo, referente ao ano de 2010, de R$ 1.443.966,14 
(hum milhão, quatrocentos e quarenta e três mil e 
novecentos e sessenta e seis reais e catorze centavos) a 
serem transferidos pela Agência Nacional de Águas – 135 
ANA para a Fundação PCJ. Para o ano de 2011, 
descontados os rendimentos financeiros de janeiro de 
2011, que foi de R$ 209.828,66 (duzentos e nove mil 
oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) 
haverá um saldo financeiro no montante de R$ 140 
5.980.484,33 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três 
centavos) para serem aplicados em investimentos nas 
Bacias PCJ, e que este saldo será deliberado na presente 
reunião. O Sr. Sérgio Razera informou, ainda, que 145 
foram transferidos, também, bens imobilizados, 
equipamentos e veículos, cujo valor de aquisição 
somam, aproximadamente, R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais), que não estão com valores de depreciação, 
mas que, no fechamento de balanço de 2011, a 150 
depreciação será contabilizada. O Sr. Sérgio 
parabenizou o Consórcio PCJ pela excelente 
administração à frente da Agência de Água PCJ, ao 
longo dos 05 (cinco) anos como entidade delegatária e 
informou que o Consórcio PCJ atingiu a nota de 9,6 no 155 
contrato de gestão, firmando com a Agência Nacional 
de Águas, no ano de 2010. Na seqüência passou a 
palavra para a Sra. Adriana Isenburg, Diretora Técnica 
da Agência PCJ, que comunicou que durante a 54ª 
Reunião da Câmara Técnica de Uso e Conservação da 160 
Água no Meio Rural, realizada no dia 25 de março de 
2011, foram realizados os primeiros pagamentos por 
serviços ambientais nas bacias PCJ, através do projeto 
Produtor de Água. A Sra. Adriana, informou, ainda, que 
no dia 15 de abril será realizado curso de capacitação 165 
para os tomadores de recursos da cobrança federal junto 
à Caixa Econômica Federal (CEF) com o intuito de 
minimizar os problemas com as documentações, 
esclarecer dúvidas e agilizar o processo de desembolsos 
dos recursos da cobrança federal PCJ. Sobre a 170 
publicação “Bacias PCJ – Gestão e Situação”, que foi 
entregue nesta reunião, informou que foi um trabalho 
desenvolvido pela Agência de Água PCJ/Consórcio 
PCJ, em atendimento às metas do Contrato de Gestão, e 
que enfoca as atividades realizadas pelos Comitês PCJ e 175 
Agência de Água PCJ visando difundir as informações 
sobre os estudos, projetos, obras e outras ações 
efetivadas com o produto da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos nas bacias PCJ de 2006 a 2010.  2.3. 
Membros dos Plenários: O representante da 180 

Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento – ASSEMAE, Sr. Hugo Piffer, informou 
sobre a realização da 41ª Assembléia Nacional da 
ASSEMAE, entre os dias 22 a 27 de maio, no município 
de Campinas/SP. Na seqüência o Sr. Moretti passou a 185 
palavra para o Sr. Rinaldo Calheiros, do Instituto 
Agronômico de Campinas - IAC, que anunciou o 
lançamento de publicação relacionada à preservação e à 
recuperação de nascentes, editada em parceria entre o 
IAC e a SYNGENTA. 3. Assuntos a deliberar: 3.1. 190 
Ata da reunião realizada no dia 09/12/10, nas 
dependências do Instituto Plantarum, em Nova 
Odessa/SP: o Sr. Moretti abriu para discussão a minuta 
da ata da 6ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, 
realizada no dia 09/12/2010, em Nova Odessa/SP. Não 195 
havendo manifestações foi colocada em votação, sendo 
aprovada, por unanimidade. 3.2. Minuta de 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 102/2010, que 

“Referenda Atos dos Presidentes dos Comitês PCJ, 

tomadas por meio de Deliberações “Ad 200 
Referendum””: o Sr. Moretti esclareceu sobre a 
deliberação “Ad Referendum”, que cancela a indicação 
do empreendimento “Elaboração de projeto de 
reaproveitamento de água e redução de perdas do 
Sistema de Tratamento e Disposição Final de Lodos 205 
Gerados nas ETAs I, II, III e IV do município de 
Amparo”, cujo tomador é o Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto – SAAE de Amparo, explicando as 
necessidades da mesma e abriu a palavra para 
manifestação. Não havendo manifestações, o Sr. Moretti 210 
colocou a minuta de deliberação em votação, que foi 
aprovada por unanimidade. 3.3. Minuta de 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 103/2011, que 

“Altera a Deliberação dos Comitês PCJ nº 099/10, de 

09/12/2010, que aprovou a aplicação, como demanda 215 
induzida, de recursos da “Cobrança Federal PCJ”, 

para atividades da Agência de Bacia do CBH-PJ, 

tendo como tomador o Consórcio PCJ – exercício 
2011”: o Sr. Moretti iniciou lembrando que o plano de 
aplicação em questão foi apresentado na reunião 220 
plenária realizada no dia 09/12/2010, na cidade de Nova 
Odessa e que, posteriormente, verificou-se a 
necessidade de alteração no programa de trabalho, 
incluindo-se atividades de apoio às prefeituras da 
porção mineira das bacias PCJ, na questão de 225 
elaboração de planos e ações para obtenção de recursos. 
Foram acrescidos alguns itens, modificando o 
cronograma e remanejando os valores, sendo que o 
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil), já deliberado, 
manteve-se o mesmo. Após a explanação, a palavra foi 230 
aberta e, não havendo manifestação, a minuta de 
deliberação foi colocada em votação sendo aprovada 
por unanimidade. 3.4. Minuta de Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 104/2011, que “hierarquiza e indica 
empreendimentos para financiamento com recursos 235 
oriundos das cobranças pelo uso dos recursos 
hídricos em rios de domínio da União e dos Estados 
de São Paulo e Minas Gerais, localizados nas bacias 
PCJ – Cobranças PCJ e do FEHIDRO, referentes ao  
exercício de 2011, e dá outras providências.: o Sr. 240 
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Moretti, passou a palavra para as Engenheiras Karla e 
Patricia que explanaram sobre composição do recurso 
total previsto para a deliberação em questão, citando os 
itens orçamentários e a origem dos recursos com os 
respectivos valores, bem como os projetos que obterão 245 
recursos financeiros em 2011. O Sr. Moretti explicou 
que, além dos recursos para indicação de 
empreendimentos para contratação, existem as 
alocações dos recursos para custeio das atividades 
operacionais da Fundação Agência das Bacias PCJ 250 
(cobrança federal e estadual) e do Consórcio PCJ 
(entidade equiparada das funções de agência do CBH-
PJ). O Sr. Moretti aproveitou a oportunidade para 
elucidar que o Fehidro ainda não deliberou o montante a 
ser colocado para deliberação de cada Comitê de Bacia 255 
de São Paulo, e que, devido à alteração do percentual do 
plano de bacias, sendo o do PCJ o primeiro classificado 
no Estado de São Paulo passará a receber perto de 7,9% 
do percentual total do Estado. Não havendo mais 
manifestação, o Sr. Moretti colocou a minuta de 260 
deliberação em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. 3.5. Minuta de Deliberação dos Comitês 
PCJ nº 105/2010, que “Define cronograma e regras 
para 2ª etapa de hierarquização de 
empreendimentos visando à composição de carteira 265 
de empreendimentos suplentes para o FEHIDRO e 
as cobranças (federal, paulista e mineira) pelo uso 
dos recursos hídricos, e dá outras providências.”: o 
Sr. Moretti  iniciou explicando que, apesar de já terem 
sido feitos os processos de inscrição, hierarquização e 270 
indicação de empreendimentos, o assunto foi 
inicialmente apreciado pela Câmara Técnica de 
Planejamento (CT-PL), em sua 40ª Reunião Ordinária, 
realizada em 03/02/2011, em Limeira-SP,  a qual 
recomendou que fosse apresentada minuta de 275 
deliberação para abertura de novo prazo para que os 
empreendimentos pré-qualificados e indeferidos e os 
não-inscritos pudessem proceder a uma nova inscrição, 
com a apresentação de todos os documentos definidos 
no Anexo IV desta Deliberação, a fim de comporem 280 
uma carteira de empreendimentos suplentes, aptos ao 
recebimento dos recursos do FEHIDRO ou Cobranças 
PCJ, quando da existência de saldos dos orçamentos de 
2011 e anteriores. Após a explanação, foi aberta a 
palavra aos plenários e não havendo manifestações, a 285 
minuta foi colocada em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. 3.6. Minuta de Deliberação dos Comitês 
PCJ nº 106/2011, que “Altera o Estatuto do CBH-PCJ 

quanto à composição do segmento "Estado" no 
Plenário.”: o Sr. Moretti informou que, segundo o 290 
estatuto do CBH-PCJ, o Plenário Paulista tem 17 
(dezessete) membros, representantes do Estado, e que 
ocorreu alteração na denominação de diversas 
secretarias de estado, membros do CBH-PCJ, que 
passaram a denominar-se: Secretaria de 295 
Desenvolvimento Social; Secretaria de Energia; 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; 
Secretaria do Turismo; Secretaria de Logística e 
Transportes; Secretaria de Planejamento e 300 

Desenvolvimento Regional e Secretaria de Saneamento  
Recursos Hídricos. Em reunião do segmento "Estado" 
do CBH-PCJ, realizada em 25/02/2011, na sede da 
Agência das Bacias PCJ, em Piracicaba/SP, foi 
aprovada, por unanimidade, a participação da Secretaria 305 
de Energia e da Secretaria do Turismo como membros 
do Plenário do CBH-PCJ. Portanto, em virtude desta 
alteração faz-se necessário adequar o estatuto do CBH-
PCJ, conforme apresentado na minuta de deliberação 
dos Comitês PCJ nº 106/2011. Considerando a 310 
existência de quorum qualificado (2/3 dos membros) do 
Plenário do CBH-PCJ, na presente reunião, o Sr. 
Moretti colocou a minuta de deliberação em votação, 
sendo aprovada por unanimidade. 3.7. Minuta de 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 107/2011, que 315 
“Empossa representantes dos órgãos governamentais e 

da sociedade civil (Usuários de Recursos Hídricos e 

Organizações Civis) nos Plenários do CBH-PCJ, do 
PCJ FEDERAL e do CBH-PJ, para o mandato 2011 a 
2013”: o Sr. Moretti fez o detalhamento do processo 320 
eleitoral dos Comitês PCJ, destacando: 1) Órgãos de 
Governo: a Secretaria Executiva, através de ofício aos 
órgãos estaduais, paulistas e mineiros, e federais, 
solicitou a rati-retificação dos membros indicados 
anteriormente. Informou que esse processo aconteceu 325 
nos meses de Fevereiro e Março de 2011. 2)  
municípios: todos os municípios com sede na área das 
bacias PCJ são membros natos, tendo os respectivos 
prefeitos como seus titulares e podendo indicar seus 
respectivos suplentes. Os demais municípios com parte 330 
da sua área territorial nas bacias PCJ podem solicitar 
participação nos plenários. Para todos os municípios, a 
Secretaria Executiva encaminhou ofício ao prefeito 
solicitando a rati-retificação do representante suplente 
anteriormente indicado. Informou que esse processo 335 
aconteceu nos meses de Fevereiro e Março de 2011. 3) 
Organizações Civis (entidades associativas 
representativas dos usuários e entidades da 
sociedade civil): a Deliberação dos Comitês PCJ “Ad 
Referendum” nº 087/10, de 25/10/2010, estabeleceu o 340 
calendário das eleições dos Comitês PCJ, e constituiu 
Comissão Eleitoral e aprovou os “Procedimentos e 
critérios para o processo de escolha e indicação de 
representantes nos Plenários dos Comitês PCJ”, para 
esses dois segmentos. O processo eleitoral aconteceu em 345 
quatro etapas: a) inscrição das entidades interessadas; b) 
habilitação das entidades inscritas; c) inscrição das 
chapas das entidades habilitadas e d) votação nas chapas 
inscritas. Explicou que esta deliberação fechava esse 
processo eleitoral e dá posse aos novos membros dos 350 
plenários dos Comitês PCJ, mandato 2011-2013, e abriu 
a palavra aos plenários.  Não havendo manifestações, o 
Sr. Moretti colocou a minuta de deliberação em votação, 
sendo aprovada por unanimidade. Após, o Sr. Moretti 
passou a palavra ao Sr. Célio que declarou, em nome 355 
das Diretorias dos Comitês PCJ, empossados todos os 
membros eleitos. 3.8. Minuta de Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 108/2010, que “Altera atribuições da 

Câmara Técnica do Plano de Bacias dos Comitês PCJ 
e dá outras providências.”: o Sr. Moretti explicou que 360 
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em virtude da aprovação do “Plano das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 
para o período de 2010 a 2020, com Proposta de 
Atualização do Enquadramento dos Corpos d’Água e de 
Programa para Efetivação do Enquadramento dos 365 
Corpos d’Água até o ano de 2035”, faz-se necessária a 
promoção de sua implementação para a efetivação do 
enquadramento dos corpos d’água proposto, com 
alcance das metas estabelecidas. Considerando tal 
necessidade, as Câmaras Técnicas de Planejamento 370 
(CT-PL) e do Plano de Bacias (CT-PB) aprovaram, em 
reunião conjunta realizada em 25/11/10, a criação de 
Grupo de Trabalho para Formatação da Unidade de 
Acompanhamento do Plano de Bacias. O trabalho desse 
grupo foi apreciado pela CT-PL e pela CT-PB, 375 
chegando-se à conclusão da conveniência de adaptação 
da estrutura e funcionamento da CT-PB para que a 
mesma exerça as funções de uma unidade de 
acompanhamento e implementação do plano de bacias 
PCJ, que é o proposto na deliberação em análise. Após 380 
os esclarecimentos, a minuta de deliberação foi 
colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. 
3.9. Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 
109/2011, que “Cria e organiza a Diretoria Colegiada 

dos Comitês PCJ.”: o Sr. Moretti explanou sobre a 385 
necessidade da integração de ações dos três comitês de 
bacias existentes nas bacias PCJ: paulista, mineiro e 
federal. Destacou que tal integração é fundamental para 
a adequada gestão dos recursos hídricos no âmbito das 
bacias hidrográficas envolvidas e da importância, 390 
oportunidade e conveniência de se regulamentar uma 
prática já adotada no âmbito dos Comitês PCJ, desde a 
criação dos comitês “federal” (PCJ FEDERAL) e 
“mineiro” (CBH-PJ). Após proferir os esclarecimentos e 
não havendo manifestação, a minuta foi colocada em 395 
votação, sendo aprovada por unanimidade. 3.10. 
Definição da ocupação dos cargos da diretoria e 
instruções para a realização das assembléias 
setoriais: o Sr. Moretti explicou a necessidade de 
definição dos cargos diretivos dos Comitês PCJ (CBH-400 
PCJ, PCJ FEDERAL e CBH- PJ). Fez um breve relato 
sobre a ocupação dos cargos diretivos em mandatos 
passados e ressaltou a importância de cada cargo na 
estrutura. Após, iniciou o processo de definição dos 
cargos, que foram aprovados conforme segue: a) CBH-405 
PCJ: Presidência ocupada por um prefeito; a Vice-
presidência por um representante de uma entidade da 
Sociedade Civil de São Paulo; a Secretaria Executiva 
pelo Secretário-executivo eleito no PCJ FEDERAL e o 
Secretário-executivo Adjunto por representante de 410 
órgão estadual paulista. b) PCJ FEDERAL:  a 
Presidência ocupada pelo Presidente eleito para o CBH-
PCJ; a 1º Vice-presidência exercida pelo Presidente 
eleito para o CBH- PJ; a 2º Vice-presidência exercida 
pelo mesmo representante eleito para a Vice-presidência 415 
do CBH-PCJ; a 3ª Vice-presidência exercida por um 
representante dos órgãos federais e o Secretário-
executivo o mesmo eleito para o comitê paulista.  c) 
CBH-PJ: a Presidência exercida por um prefeito;  a 
Vice-presidência por um representante da Sociedade 420 

Civil de Minas Gerais; a Secretaria Executiva exercida 
ppelo Secretário-executivo eleito no PCJ FEDERAL e o 
Secretário-executivo Adjunto podendo ser definido 
entre qualquer segmento. Após os esclarecimentos o Sr. 
Ângelo Perugini solicitou a palavra e propôs a 425 
recondução do Sr. Barjas Negri e do Sr. Célio Faria na 
direção dos Comitês PCJ, já que ambos vêm realizando 
um trabalho de excelência à frente dos Comitês PCJ. O 
Sr. Armando Hashimoto, solicitou a palavra e se 
colocou a favor da proposta. O Sr. Moretti abriu a 430 
palavra para os membros e não havendo manifestação, a 
proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por 
unanimidade, sendo eleitos o Sr. Barjas Negri como 
presidente do CBH-PCJ e do PCJ-FEDERAL e o Sr. 
Célio de Faria Santos como presidente do CBH-PJ. 435 
Definidos os segmentos que ocupariam cada cargo 
diretivo, a reunião foi suspensa e os membros dos 
plenários foram divididos e se reuniram em assembléias 
setoriais para as eleições dos respectivos representantes 
nos cargos mencionados. 3.11. Minuta de Deliberação 440 
dos Comitês PCJ nº 109/2011, que “Elege e empossa 
dirigentes dos Comitês PCJ; define os municípios 
(SP e MG) com direito a voto, define a Secretaria 
Executiva; elege representantes dos municípios 
paulistas no CRH- SP, CONESAN-SP e CMC-SP; 445 
indica representantes dos Comitês PCJ nos Fóruns 
Paulista, Mineiro e Nacional de Comitês de Bacias e 
na Rede Brasil de Organismos de Bacias 
Hidrográficas - REBOB; indica os representantes 
para compor a CT-PL, para o mandato 2011/2013, e 450 
dá outras providências”: após o término das 
assembléias setoriais, os Srs. Moretti, Leonildo Urbano 
e Sérgio Razera e a Sra. Patrícia Barufaldi, 
coordenadores de cada uma das assembléias, 
anunciaram os resultados das eleições para a Câmara 455 
Técnica de Planejamento – CT-PL; Fóruns Paulista e 
Mineiro de CBHs; Fórum Nacional de CBHs; Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos – CRH/SP; Conselho 
Estadual de Saneamento – CONESAN/SP; Conselho de 
Mudanças Climáticas – CMC/SP;  da REBOB e das 460 
diretorias, conforme segue: 1) CBH-PCJ: para 
Presidente o Sr. Barjas Negri (Prefeito de Piracicaba); 
como Vice-presidente o Sr. Eduardo Lovo Paschoalotti 
(CIESP-DR Limeira); como Secretário-executivo o Sr. 
Luiz Roberto Moretti (SSRH-SP) e como Secretário-465 
executivo Adjunto o Sr. André Luiz Sanchez Navarro 
(SMA-SP).  2) PCJ  FEDERAL: para presidente o Sr. 
Barjas Negri (Prefeito de Piracicaba); como 1º Vice-
presidente o Sr. Célio de Faria Santos (Prefeito de 
Camanducaia); como 2º Vice-presidente Eduardo Lovo 470 
Paschoalotti (CIESP-DR Limeira); como 3º Vice-
presidente a Sra. Ana Cristina Monteiro Mascarenhas  
(SRHU/MMA) e como Secretário-executivo o Sr. Luiz 
Roberto Moretti (SSRH-SP).  3) CBH-PJ:  como 
Presidente o Sr. Célio de Faria Santos (Prefeito de 475 
Camanducaia/MG); Vice-presidente o Sr. Achiulle 
Roberto Kiss (Sindicato Rural de Extrema/MG); como 
Secretário-executivo o Sr. Luiz Roberto Moretti (SSRH-
SP) e como Secretário-executivo Adjunto o  Sr. Paulo 
Henrique Pereira (Prefeitura Municipal de 480 
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Extrema/MG). Também foram anunciados os escolhidos 
para a CT-PL e demais representações dos Comitês 
PCJ. Encerrada a divulgação dos resultados das 
assembléias setoriais, o Sr. Moretti colocou a minuta de 
deliberação em votação, que foi aprovada por 485 
unanimidade, homologando-se os resultados 
apresentados e dando-se posse a todos os eleitos. 4. 
Manifestações dos membros eleitos para as 
diretorias: O Sr. Paschoalotti agradeceu o apoio dos 
membros da sociedade civil e parabenizou a todos os 490 
membros eleitos para a gestão 2011-2013 e desejou a 

todos um bom trabalho durante o mandato. O Sr. Célio 
agradeceu a todos pela manifestação de apoio e 
reconhecimento dos trabalhos realizados pela Diretoria 
dos Comitês PCJ e lembrou que estas tarefas são de 495 
relevância para a sustentabilidade do meio ambiente. O 
Sr. Barjas agradeceu a todos que vêm trabalhando para 
o alcance de resultados positivos nas bacias PCJ, 
agradeceu o apoio e a confiança nele depositados. 5. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. 500 
Moretti agradeceu a presença de todos e deu a reunião 
por encerrada. 
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