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Relação dos Membros dos Plenários - Presentes
Entidade Nome

ABCON Enio Antonio Campana
AMATEF Paulo Henrique Pereira

Hugo Marcos Piffer Leme
ASSEMAE

Paulo Roberto S. Tinel
CETESB Jorge Luis Silva Rocco
CIESP - DR Bragança Pta Eduardo Lovo Paschoalotti
CIESP - DR Campinas Mauro José Lauro
CIESP - DR Indaiatuba Genilson de Souza
CIESP - DR Jundiaí Roberto Mario Polga
CODEN Ricardo Ongaro
Consórcio PCJ Dalto Favero Brochi
COOPERVAP Eduardo Lovo Paschoalotti
DAE Americana Rumoaldo José Kokol

Leonildo Ednilson Urbano
DAEE

Luiz Roberto Moretti
Elo Ambiental Claudia Grabher
FLORESPI Ricardo Otto Leão Schmidt
Fórum das Entidades Civis Filipe Marcelo Gonçalves Becari
FUMEP Carlos Roberto Rodrigues
Fundação Florestal José Fernando Calistron Valle
INEVAT Francisco Antonio Moschini

Jonas Santarosa
P.M. de Americana

Rumoaldo José Kokol
P.M. de Atibaia José Bernardo Denig
P.M. de Bragança Paulista Joaquim Gilberto de Oliveira
P.M. de Cabreúva Maria Helena Scavone
P.M. de Camanducaia Célio de Faria Santos
P.M. de Campinas Mª Fernanda Chiocchetti
P.M. de Campo Limpo Pta Neive Rodrigues Noguero
P.M. de Capivari José Luiz Cabral
P.M. de Cordeirópolis Luiz Carlos da Silva
P.M. de Extrema Paulo Henrique Pereira
P.M. de Holambra Petrus Bartholomeus Weel
P.M. de Hortolândia Rubem Lopes Carvalho
P.M. de Indaiatuba Reinaldo Nogueira Lopes Cruz
P.M. de Iracemápolis Benedito Borba Filho

Sidney José da Rosa
P.M. de Itapeva

Urias Paulo Furquim
P.M. de Jaguariúna Antonio Carlos Tonini
P.M. de Joanópolis Inácio Benedito Pereira
P.M. de Jundiaí Milton Takeo Matsushima
P.M. de Limeira André Pellegrini
P.M. de Mairiporã Jonpeter Germano Glaeser
P.M. de Monte Mor Osvaldo Aparecido Vancini
P.M. de Nova Odessa Ricardo Ongaro
P.M. de Piracicaba Barjas Negri

Geraldo Gonçalves Pereira
P.M. de Rio Claro

Palminio Altimari Filho
P.M. de Salto Márcio Mendes da Silva
P.M. de Santa Gertrudes Carlos Alberto do Carmo
P.M. de Sta Maria da Serra Persão Magossi
P.M. de Santo A de Posse José Henrique Villela Guerra
P.M. de Sumaré Eliana Estevam Emilio
P.M. de Vargem Alexandro de Souza Morais
P.M. de Várzea Paulista Marcelo Firmino de Oliveira
SAA Emílio Sakai
SABESP João Roberto Miranda

José Alberto Galvão Ferro
José Roberto FumachSABESP
Osvaldo de Oliveira Vieira

Secretaria da Assistência Maria Aparecida Ribeiro Germek
Secretaria da Saúde Marcos César Prado
Secretaria dos Transportes Marcelo Pocci Bandeira
SEMAD Paulo Teodoro de Carvalho
SINMEC José Maria do Couto
SMA Jorge Luis Silva Rocco
SORIDEMA Harold Gordon Fowler
SR Bragança Paulista João Carlos Leme Ribeiro
SR Extrema Paulo Henrique Pereira
SR Piracicaba Gustavo Bortoleto
SSE Luiz Roberto Moretti
ÚNICA André Elia Neto
VIVERE João Roberto Miranda

Relação dos Membros dos Plenários
Com Ausência Justificada

Entidade Nome
Fábio da Nóbrega

4ª Cia de Polícia Ambiental
Marcos Aurélio Venâncio

CENA/USP Plínio Barbosa de Camargo
CIESP – DR Piracicaba Homero Scarso
Min. da Integração Nacional Irani Braga Ramos
Secretaria da Fazenda Geraldo Roberto Bócoli
SR Rio Claro João Primo Baraldi

Aos 19 dias do mês de março de 2010, nas
dependências do Clube dos Casados, em Salto/SP,
realizou-se a 5ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ
(CBH-PCJ; PCJ FEDERAL e CBH-PJ), registrando-se
a participação de 145 pessoas, entre representantes dos5
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: Lafaiete Pinheiro dos Santos
(Presidente da Câmara Municipal de Salto); Vicente
Andreu (Diretor-presidente da ANA); José Geraldo15
Garcia (Prefeito Municipal de Salto); Barjas Negri
(Prefeito de Piracicaba; Presidente do CBH-PCJ e do
PCJ FEDERAL e Diretor-presidente da Fundação PCJ);
Luiz Roberto Moretti (Secretário-executivo dos Comitês
PCJ); Célio de Faria Santos (Prefeito de Camanducaia e20
Presidente do CBH-PJ) e Paulo Teodoro (SEMAD). 2.
Abertura: Dando início à 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 a25
presença de todos e passou a palavra ao Prefeito
Municipal de Salto, Sr. José Geraldo, agradecendo a
hospitalidade. O Prefeito José Geraldo manifestou a
satisfação de sediar a reunião dos Comitês PCJ e
agradeceu a presença de todos. Em seguida o Sr.30
Moretti passou a palavra ao Prefeito de Camanducaia e
Presidente do CBH-PJ, Sr. Célio Farias. O Sr. Célio
cumprimentou a todos e ressaltou prioridades discutidas
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em encontro sobre a região do CBH-PJ, citando os 3
pontos principais: 1) discutir com a SABESP uma forma35
de ajustar os valores da cobrança da transposição do
Sistema Cantareira para que a região de cabeceiras
possa ter mais recursos para investimentos; 2) o
convênio de integração entre São Paulo, Minas Gerais e
a União como forma de implementação de um projeto40
regional permanente, e 3) apesar das dificuldades que
MG tem em relação à cobrança dos efluentes na sua
área, faz-se necessário ter uma ação no sentido de
melhorar a qualidade das águas mineiras que abastecem
o Sistema Cantareira, e consequentemente a RMSP. Em45
seguida o Sr. Barjas Negri, Prefeito de Piracicaba e
Presidente do CBH-PCJ e PCJ Federal agradeceu ao
Prefeito José Garcia pela acolhida, deu as boas vindas a
todos e deu início à reunião. Após informar o
estabelecimento de quorum nos 3 plenários, o Sr.50
Moretti nominou todas as entidades presentes, conforme
a “Relação dos Membros dos Plenários – Presentes” e
passou a palavra para o Sr. Osvaldo José Bruno, da
Fundação Florestal do Estado de São Paulo,  para fazer
a apresentação sobre “Reserva Particular do Patrimônio55
Natural – RPPN”. O Sr. Osvaldo detalhou todo o
processo para se requerer uma área como RPPN;
apresentou as questões legais pertinentes; citou
exemplos e concluiu colocando-se à disposição para
demais esclarecimentos. Na seqüência o Sr. Moretti60
passou a palavra para o Sr. Vicente Andreu Guillo,
Diretor-presidente da ANA, que externou sua satisfação
em participar das reuniões dos Comitês PCJ, destacando
que a maturidade observada na região PCJ não é a
mesma encontrada no resto do país. Citou os eventos65
que a ANA estará realizando por conta do Dia Mundial
da Água, destacando o lançamento do boletim da
conjuntura do panorama de recursos hídricos no Brasil.
Citou, também, o lançamento do “Atlas de Regiões
Metropolitanas”, que inicialmente foi elaborado para70
2.900 municípios do país, esperando-se, com previsão
de lançamento até o final do ano de 2010, versão
atualizada com informações dos 5.600 municípios,
lembrando que este foi iniciativa do Sr. José Machado,
último Diretor-presidente da ANA. Pediu o apoio dos75
Comitês PCJ, em especial aos prefeitos, sobre a luta
contra o PL 315, do Dep. Chico da Princesa, que altera a
distribuição dos recursos oriundos da compensação do
setor elétrico, ressaltando que esse PL tem a aprovação
do relator, o Senador Wellington Salgado. Destacou que80
a ANA tem se mobilizado contrariamente ao projeto,
mas é necessário o apoio de todas as instâncias para a
derrubada do projeto. Sobre o PL 43, informa que a
diretoria colegiada da ANA, mudando uma posição
anterior, defende que a dominialidade das águas85
subterrâneas permaneça no âmbito dos estados. 3.
Informes. 3.1. Secretaria Executiva: O Sr. Moretti.
informou que, além do PL 315, que altera a distribuição
dos recursos da compensação do setor elétrico, do
Deputado Chico da Princesa e do PL 43, que pretende90
alterar a dominialidade das águas subterrâneas, do
Senador José Eduardo; há também o PL 5287, do
Deputado Roberto Santiago, que trata da compensação

financeira, nos mesmos moldes da compensação
financeira do setor elétrico, mas para o setor de95
abastecimento. Informou, ainda, que o pedido de
alteração da delegação das funções de Agência de Água
para a Fundação PCJ foi analisado e aprovado pela
Câmara de Assuntos Legais e Institucionais (CTIL) do
Conselho nacional de recursos hídricos (CNRH) e que o100
assunto estava sendo encaminhado para a aprovação do
próprio CNRH. Na seqüência, o Sr. André Navarro
apresentou o panorama geral do Pacto das Águas – São
Paulo, informando que na área do PCJ houve uma
adesão de 92,2% dos municípios, ou seja, apenas 4105
municípios não aderiram. 3.2. Agência de Água PCJ:
O Sr. Francisco Lahóz lembrou do sucesso do livro que
relata a implantação da cobrança nas bacias PCJ e que a
Agência PCJ, por solicitação da Secretaria Executiva,
está elaborando o livro sobre a implantação da Agência110
de Água. Citou o trabalho que a Agência PCJ,
Secretaria Executiva e ANA, na pessoa do Sr. Roberto
Carneiro, tem feito no sentido de agilizar os
desembolsos dos contratos já assinados. Lembrou sobre
o trabalho conjunto que vem sendo feito, por orientação115
dos Comitês PCJ, conforme deliberação aprovada pelos
Plenários, para a transição das atividades da atual
Agência/Consórcio PCJ para a Fundação PCJ. Informou
sobre a reunião, em Belo Horizonte, a acontecer no dia
24 de março, onde o IGAM assinará, juntamente com o120
Consócio PCJ, um contrato para repasse de recursos
financeiros, da ordem de R$ 12 mil/mês, como auxílio,
para o Consórcio PCJ enquanto entidade equiparada.
3.3. Consórcio PCJ: O Sr. Dalto informou que está em
fase de abertura o processo de liberação de recursos125
financeiros para o setor de saneamento por meio do
PAC 2 e que os serviços de saneamento devem ficar
atentos e com os projetos prontos para buscarem esses
recursos. Lembrou que está sendo proposta a criação
uma agência reguladora regional para o setor de130
saneamento e o Consórcio PCJ está finalizando um
protocolo de intenções para ser assinado entre os
interessados. Citou, também, o folder sobre o 2º
Simpósio Experiências em Gestão dos Recursos
Hídricos por Bacia Hidrográfica, que ocorrerá de 23 à135
26 de novembro de 2010, em Atibaia, que foi
distribuído na reunião e agradece o apoio institucional
dos Comitês PCJ, informando que o logo dos Comitês
ainda não está no folder por motivo de finalização de
algumas parcerias, quando então o novo folder contará140
com os logos de todos os parceiros. 3.4. Fundação
PCJ: O Sr. Sérgio Razera, Diretor Administrativo-
financeiro da Fundação PCJ, informou sobre o Relatório
de Atividades da Fundação PCJ distribuído, destacando
que é um atendimento ao estatuto, ressaltando que, face145
a liberação de CNPJ e conta corrente serem recentes e a
Fundação PCJ não ter receita e nem despesa em 2009, o
presente relatório se caracteriza mais como um relatório
de atividades do que como uma prestação de contas. 4.
Assuntos a Deliberar: O Sr. Moretti explica que na150
última reunião da CT-PL o representante do
empreendimento Haras Larissa solicitou que não fosse
encaminhado o parecer do GT-Empreendimentos para a



Comitês PCJ
 Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) no 7.663/91(CBH-PCJ), a Lei Federal no 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

Ata da 5ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, realizada em Salto/SP, em 19/03/2010

Página 3 de 4

CETESB, comprometendo-se a adequar o projeto
anteriormente apresentado. Pelo fato do material da155
reunião já ter sido impresso, o Sr. Moretti coloca para a
apreciação do plenário a retirada do item de pauta sobre
esse empreendimento. Solicita, também a inclusão de
mais 3 itens na pauta, a saber: 1) cancelamento de
indicação de empreendimento; 2) alteração das normas160
gerais de funcionamento das câmaras técnicas dos
Comitês PCJ e 3) criação de um grupo de transição
Agência / Fundação. Colocada em votação a alteração
da pauta e não havendo manifestação, a proposta foi
aprovada por unanimidade. 4.1. Ata da reunião165
realizada no dia 11/12/09, nas dependências do Clube
Literário Jaguary, em Camanducaia/MG: O Sr.
Moretti explicou tratar-se da minuta da ata da última
reunião plenária realizada no município de
Camanducaia/MG. Em seguida o Sr. Célio abriu para170
discussão e não havendo manifestação colocou a minuta
da ata em votação, sendo aprovada por unanimidade,
sem alterações. 4.2. Minuta de Deliberação dos
Comitês PCJ nº 068/2010, que “Referenda Atos dos
Presidentes dos Comitês PCJ”: O Sr. Moretti explicou175
as deliberações que foram publicadas “Ad Referendum”
dos plenários, a saber: 1) Deliberação nº 63/2010, sobre
a alteração de tomador do empreendimento “Geração de
conhecimento sobre ocupação e propriedade da terra em
meio de bacias estratégicas”; 2) Deliberação nº 64/2010:180
esta deliberação, por falha da Secretaria Executiva na
numeração das deliberações, acabou por ficar sem
conteúdo, devendo, desta forma, ser cancelada; 3)
Deliberação nº 65/2010, sobre abertura de novo prazo
para que os proponentes-tomadores dos recursos do185
exercício 2010 pudessem complementar a
documentação apresentada para os empreendimentos
inscritos; 4) Deliberação nº 66/2010, sobre a indicação
do Consórcio PCJ, enquanto entidade delegatária, dos
coordenadores Técnico e Administrativo-financeiro da190
Agência de Água PCJ, tendo em vista o falecimento do
Sr. Armando Gallo e o desligamento do Sr. Sérgio
Razera, respectivamente, e 5) Deliberação nº 67/2010,
que aprova as indicações feitas pelo Sr. Barjas Negri
como Diretor-presidente da Fundação PCJ, para os195
cargos de Diretores Técnico e Administrativo-financeiro
da Fundação PCJ, para viabilizar a finalização do
processo de instalação da entidade. Após as
explanações, o Sr. Célio abriu a palavra aos Plenários
para manifestações. Não havendo questionamentos, a200
minuta de deliberação foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade, sem alterações. 4.3. Minuta
de Deliberação dos Comitês PCJ nº 069/2010, que
“Altera a indicação de fonte de financiamento de
empreendimentos de "Cobrança Federal PCJ" para205
"Cobrança Paulista PCJ", do exercício de 2009”: O
Sr. Moretti explicou a necessidade de alteração da fonte
de recursos de alguns empreendimentos, pois a Caixa
Econômica Federal- CEF, enquanto Agente Técnico da
Cobrança Federal PCJ, manifestou-se quanto à210
impossibilidade de analisar determinados
empreendimentos, como exemplo: educação ambiental e
recomposição de matas ciliares. Em seguida o Sr. Célio

abriu a palavra para discussão. Não havendo
manifestação, a minuta de deliberação foi colocada em215
votação e aprovada por unanimidade, sem alterações.
4.4. Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº
070/2010, que “Hierarquiza e indica empreendimentos
para financiamento com recursos oriundos das
cobranças pelo uso dos recursos hídricos em rios de220
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 2010, e dá
outras providências”: O Sr. Moretti iniciou explicando
que, pelo fato da minuta já ter sido disponibilizada225
previamente no site dos Comitês PCJ, não faria o seu
detalhamento, mas que faria a análise apenas nos casos
em que fosse solicitado pelos membros dos Plenários.
Ressaltou que a única alteração em relação ao processo
de distribuição do exercício 2009 estava destacada em230
um “considerando” e referia-se ao “8º Diálogo
Interbacias de Educação Ambiental”, cujo valor
reservado era o mesmo do ano anterior, mas, diferente
deste, apenas 7 membros de dos Comitês PCJ teriam
seus custos de traslado e hospedagem custeados.235
Explicou, ainda, os valores totais de inscrições por
grupo e os remanejamentos de recursos feitos de grupo
para grupo, respeitando-se os limites estabelecidos pela
deliberação de critérios. Concluída a explanação, a
palavra foi aberta ao plenário. Não havendo240
manifestação, a minuta foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade, sem alterações. 4.5. Minuta
de Deliberação dos Comitês PCJ nº 071/2010, que
“Indica o Diretor-presidente da Fundação Agência
das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba,245
Capivari e Jundiaí (Agência das Bacias PCJ)”: O Sr.
Moretti explicou que, devido à aprovação do Sr. Barjas
Negri como Diretor-presidente, ocorrida por meio da
Deliberação Comitês PCJ nº 049/09, de 28/08/09, e a
sua manifestação de permanecer no cargo somente até a250
finalização do processo de instalação da Fundação PCJ,
definindo como data limite para sua permanência no
cargo até 19/03/10, os Comitês PCJ iniciaram-se
contatos para a indicação do novo diretor-presidente.
Concluiu informando que, concluídas as negociações,255
apresenta-se aos Plenários dos Comitês PCJ o Sr. José
Roberto Fumach, como substituto do Sr. Barjas Negri.
A palavra foi aberta ao plenário para a manifestações
que, prontamente, aclamou o nome do Sr. Fumach como
novo Diretor-presidente da Fundação Agência das260
Bacias PCJ. 4.6. Minuta de Deliberação dos Comitês
PCJ nº 072/2010, que “Cancela a indicação do
empreendimento ‘Elaboração do projeto básico da
Estação de Tratamento de Água com respectivo
licenciamento ambiental’, cujo tomador é o Serviço265
Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
(SAAE de Cordeirópolis) e dá outras providências”:
O Sr. Moretti explicou que, apesar de toda tramitação
do empreendimento nas instâncias dos Comitês PCJ
(inscrição; análise; hierarquização e indicação para270
contratação), quando na análise do Agente Técnico, no
caso a CETESB, verificou-se que o empreendimento era
“ação não enquadrada nos programas e ações
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financiáveis do FEHIDRO”, devendo ser cancelada sua
indicação. Foi informado, também, que o Tomador já275
estava ciente do cancelamento. Colocada em discussão e
não havendo manifestações, o Sr. Célio colocou a
minuta de deliberação em votação, sendo aprovada por
unanimidade, sem alterações. 4.7. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 073/2010, que280
“Altera a Deliberação dos Comitês PCJ n° 039/09, que
aprova a revisão das Normas Gerais para criação e
funcionamento de Câmaras Técnicas”: O Sr. Moretti
explicou o critério de composição da Câmara Técnica
de Planejamento (CT-PL). Lembrou a Deliberação dos285
Comitês PCJ nº 039/09, de 28/05/09, que definiu os
critérios para o funcionamento das câmaras técnicas dos
Comitês PCJ. Explicou que o artigo 13 do Anexo I
daquela deliberação fica comprometido quando aplicado
à CT-PL, por tratar-se de uma câmara técnica eleita e290
composta somente por membros dos plenários. Explicou
que a CT-PL apresenta alguns casos isolados de baixa
participação de alguns órgãos e entidades em
determinadas vagas. Assim, apresentou como sugestão,
na minuta de deliberação em discussão, que o Plenário295
dos Comitês PCJ seja notificado da participação de
todos os órgãos e entidades membros da CT-PL, em
todas as suas reuniões, e que, em casos extremos, que
deliberem qual ação deva ser tomada nestes casos.
Aberta a palavra e não havendo manifestação a minuta300
de deliberação foi colocada em votação, sendo aprovada

por unanimidade, sem alterações. 4.8. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 074/2010, que “Cria
Grupo de Transição para a mudança de delegação de
funções de Agência de Água PCJ”: O Sr. Moretti305
explicou que, com a instalação da Fundação PCJ; com o
parecer positivo da Câmara Técnica Institucional e
Legal (CTIL), do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH) sobre o pedido de mudança de
delegação das funções de Agência de Água PCJ para a310
Fundação PCJ e, restando apenas a apreciação do
pedido pelo CNRH, com grande chance de aprovação
do pleito, a minuta de deliberação em análise cria um
Grupo de Transição, formado por representantes da
Agência de Água PCJ (Consórcio PCJ); Fundação PCJ e315
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ (DAEE) para que
todo processo de transição possa ser feito de modo
gradual, sem prejuízo do bom andamento dos trabalhos
das entidades envolvidas, inclusive dos Comitês PCJ.
Lembrou, ainda, que a data prevista para a transferência320
total de todas as atividades do Consórcio PCJ para a
Fundação PCJ é 31/12/2010. Abriu a palavra aos
presentes e, não havendo manifestações, a minuta de
deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Célio,
sendo aprovada por unanimidade, sem alterações. 5.325
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Célio
e o Sr. Barjas agradeceram a presença de todos e deram
a reunião por encerrada.

LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo

Comitês PCJ

CÉLIO DE FARIA SANTOS
Presidente do CBH-PJ e

2º Vice-presidente do PCJ FEDERAL

BARJAS NEGRI
Presidente

CBH-PCJ e PCJ FEDERAL


