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Relação dos Membros dos Plenários - Presentes 

Entidade Nome 

4ª Cia Polícia Ambiental Edemilson Carlos Stoque 

ABCON Enio Antonio Campana 

ASSEMAE 

Alberto José Mendes Gomes 

Alexandre Peranovich 

Hugo Marcos Piffer Leme 
Associação dos Moradores 
Bairro - Extrema/MG 

Douglas Anselmi Ramanzini 

CETESB Jorge Luis Silva Rocco 

CIESP - DR Jundiaí Roberto Polga 

CIESP - DR Limeira Eduardo Lovo Paschoalotti 

CIESP - DR Sta B. d´Oeste Sérgio Ojima 

CODASP Antonio Carlos Scomparim 

Consórcio PCJ Dalto Favero Brochi 

DAEE 
Luiz Roberto Moretti 

Patrícia G. de Aguiar Barufaldi 

EMATER-MG Hélio João de Farias Neto 

FIESP Anicia Aparecida Baptistello Pio 

Fórum das Entidades Civis Filipe Marcelo Gonçalves Becari

Fundação Florestal Denise Zanchetta 

IEF-MG Raquel Junqueira Costa 

IGAM-MG Luiza de Marillac M. Camargos 

INEVAT Francisco Antonio Moschini 

P.M. de Atibaia José Roberto Trícoli 

P.M. de Camanducaia Leticia Medeiros 

P.M. de Campinas 
Maria Fernanda Chiocchetti 

Saulo Péricles Gonçalves 

P.M. de Campo Limpo Pta Tássia G. Timóteo 

P.M. de Cordeirópolis Tiago Sydell 

P.M. de Extrema Paulo Henrique Pereira 

P.M. de Extrema Sebastião A. Camargo Rossi 

P.M. de Jaguariúna Luciana Carla Ferreira de Souza

P.M. de Jundiaí Eduardo Pereira da Silva 

P.M. de Limeira Dirceu Brasil Vieira 

P.M. de Nova Odessa Arlindo Donato dos Santos 

P.M. de Salto Márcio Mendes da Silva 

P.M. de Sta. B. D'Oeste Célia Maria Campos de Moraes 

P.M. de Santa Gertrudes Nestor Timoni Goes 

P.M. de Socorro Marcos José Lomonico 

P.M. de Valinhos Luiz H. Parodi 

Piracicaba 2010 Airy Rando 

PreservAÇÃO José Marco Antonio Pareja Cobo

SAA Emílio Sakai 

SABESP 

Carlos Alberto Miranda da Silva 

João Roberto Miranda 

José Alberto Galvão Ferro 

Secretaria Assistência Social 
Ana Maria L. da Silva Sampaio 

Maria Aparecida Ribeiro Germek

Secretaria da Saúde Luiz Alberto Buschinelli Carneiro

Secretaria dos Transportes Marcelo Poci Bandeira 

SEMAD-MG Paulo Teodoro de Carvalho 

Sind. Rural de Campinas Andréia Collaço Klimionte 

Sind. Rural de Limeira João Aparecido Santarosa 

Sind. Rural Extrema José Carlos Zambone 

SMA Jorge Luis Silva Rocco 

SORIDEMA Harold Gordon Fowler 

SSE Leonildo Ednilson Urbano 

Luiz Roberto Moretti 

VIVERE João Roberto Miranda 

Relação dos Membros dos Plenários 

Com Ausência Justificada 

Entidade Nome 
AEAP Ângelo Petto Netto 

CIESP - DR Piracicaba Homero Scarso 

SRH-MMA Márley Caetano de Mendonça 

ÚNICA André Elia Neto 

  

Aos 18 dias do mês de setembro de 2008, nas 
dependências do Auditório 3 do Centro de Convenções 
do Ginásio de Esportes da UNICAMP, em 
Campinas/SP, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária 
dos Comitês PCJ (CBH-PCJ; PCJ FEDERAL e CBH-5 
PJ), registrando-se a participação de 116 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 dos Plenários - 10 
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: Lauro Péricles 
(Presidente da SANASA); Sebastião A. Camargo Rossi 15 
(Prefeito de Extrema/MG e Presidente do CBH-PJ); 
Paulo Teodoro (SEMAD); Luiza de Marillac (IGAM); 
José Teixeira Filho (UNICAMP); José Roberto Trícoli 
(Prefeito de Atibaia e Presidente do CBH-PCJ e PCJ 
FEDERAL); Eduardo Paschoalotti (Vice-presidente dos 20 
Comitês PCJ); Francisco Lahóz (Coordenador-geral da 
Agência de Água PCJ), e Luiz Roberto Moretti 
(Secretário-executivo dos Comitês PCJ). 2. Abertura: 
Dando início à reunião, o Sr. Moretti convidou aos 
componentes da mesa para tomarem seus lugares e a 25 
todos os presentes para ouvirem e cantarem o Hino 
Nacional Brasileiro. Após, agradeceu ao Sr. José 
Teixeira pela cessão do espaço pela UNICAMP e 
passou a palavra ao Sr. Lauro Péricles. Ele agradeceu a 
presença de todos em nome do Prefeito de Campinas, 30 
Dr. Hélio, e destacou a importância que o município de 
Campinas dá à questão do saneamento através da 
SANASA, desejando boa reunião a todos. Em seguida o 
Prof. José Teixeira agradeceu a presença de todos em 
nome do Reitor Tadeu Jorge e manifestou a satisfação 35 
da UNICAMP em receber a reunião dos Comitês PCJ, 
destacando que é tradição da UNICAMP apoiar toda 
manifestação da sociedade civil, destacando que o 
espaço ali cedido é da sociedade. Em seguida o Sr. 
Moretti informou a existência de quorum nominando 40 
todas as entidades presentes conforme a “Relação dos 
Membros dos Plenários Presentes” e passou a palavra ao 
Sr. Tricoli, Prefeito de Atibaia e Presidente do CBH-
PCJ e do PCJ FEDERAL. 2.1. Presidência: O Sr. 
Tricoli iniciou sua fala citando os eventos em que 45 
representou os Comitês PCJ, sendo eles: 1) Expo 2008 
em Saragoza, na Espanha; 2) Em Brasília, na assinatura 
de um termo de cooperação entre a ANA e a Caixa 
Econômica Federal, e 3) Em Montevidéu, no Fórum das 
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Américas. Citou a busca de informações sobre a 50 
possibilidade de criação do Instituto Paulista das Águas 
e falou da necessidade dos Comitês PCJ se 
manifestarem a respeito. 2.2. Secretaria Executiva: O 
Sr. Moretti informou que a Secretaria Executiva e a 
UNIMEP estavam preparando o 2º Seminário de 55 
Biotecnologia (dias 30 e 31 de outubro de 2008); 
lembrou da instalação da CT-Indústria no dia 19/09/08; 
citou a realização de 2 workshops sobre o Plano de 
Bacias (9 e 10 de outubro) e de 3 novos encontros de 
avaliação do plano que serão realizados. 2.3. Agência 60 
de Água: o Sr. Francisco agradeceu todo apoio recebido 
dos membros dos Comitês PCJ (Secretaria Executiva, 
coordenadores de CTs etc.); citou que o relatório de 
atividades disponibilizado refere-se ao segundo 
trimestre de 2008; lembrou a todos que o curso extra de 65 
capacitação em captação de recursos do FEHIDRO e 
das cobranças PCJ será realizado no dia 29/09/08, em 
Campinas; solicitou que todos os presentes 
respondessem ao questionário disponibilizado, 
esclarecendo tratar-se de uma obrigação do contrato de 70 
gestão; citou os acertos finais para o Consórcio PCJ 
atuar como Entidade Equiparada à Agência de Bacia do 
CBH-PJ; informou a todos sobre o convênio do 
Consórcio PCJ com o governo de Minas Gerais para o 
início da cobrança na Bacia PJ (bacia dos rios 75 
Piracicaba e Jaguari, na porção mineira da bacia do 
Piracicaba), formalizando a assinatura do convênio 
entre os envolvidos. 2.4. IGAM: a Sra. Luiza citou o 
aprendizado que os mineiros estão tendo em gestão por 
comitês, em especial com os Comitês PCJ; mencionou 80 
que o Conselho Estadual de Minas Gerais recomendou a 
equiparação do Consórcio PCJ a Agência de Bacia no 
PJ e lembrou do espaço disponibilizado na sede da APA 
Fernão Dias para a Secretaria Executiva Adjunta dos 
Comitês PCJ. 2.5. SEMAD: o Sr. Paulo Teodoro citou a 85 
grande troca de experiências que os Comitês PCJ 
promovem com os demais comitês brasileiros, 
destacando que sua participação em vários comitês tem 
lhe proporcionado grandes experiências; parabenizou a 
todos pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e em 90 
especial ao Sr. Sebastião Rossi pela implantação do 
CBH-PJ. 2.6. Consórcio PCJ: o Sr. Dalto justificou a 
ausência do Prefeito Fumach, presidente do Consórcio 
PCJ, e informou que a diretoria do Consórcio PCJ, após 
reunião plenária e por conta do período eleitoral e 95 
mudança do seu conselho, resolveu deixar de ser 
tomador dos recursos da rede telemétrica. Também 
influiu nesta decisão a manifestação sobre a retomada 
dos trabalhos para a definição de uma figura jurídica 
definitiva para as funções de Agência de Água. O Sr. 100 
Francisco complementa informando que a decisão da 
diretoria foi em função, basicamente, de não deixar 
compromissos para a próxima diretoria, uma vez que 
haverá eleições municipais em outubro/08 e eleição da 
diretoria do Consórcio PCJ no início do ano de 2009. 105 
2.7. DAEE: o Sr. Moretti faz breve explanação sobre o 
andamento da cobrança estadual paulista, destacando a 
adimplência do ano de 2007 na ordem de 94%. Sobre o 

ano de 2008, até o mês de agosto, a adimplência está na 
casa dos 93%, não chegando próximo dos 98% em 110 
função da inadimplência de um grande usuário 
(abastecimento público municipal). 3. Assuntos a 
Deliberar – 3.1. Atas das reuniões realizadas no dia 
27/06/08: o Sr. Tricoli abriu para discussão as 4 (quatro) 
minutas das atas das reuniões realizadas no dia 115 
27/06/08, a saber: 1) 1ª Reunião Extraordinária dos 
Comitês PCJ; 2) 1ª Reunião Ordinária do CBH-PJ; 3) 8ª 
Reunião Extraordinária Conjunta dos Comitês PCJ, e 4) 
Reunião Extraordinária do CBH-PCJ, do PCJ-
FEDERAL e do CBH-PJ. Não havendo manifestação, 120 
foram colocadas em votação, em bloco, sendo 
aprovadas por unanimidade. 3.2. Minuta de 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 004/2008: “Elege e 
empossa Secretário-executivo adjunto do CBH–PCJ e 
dá outras providências": O Sr. Moretti explica que, com 125 
a mudança no Estatuto do CBH-PCJ, foi criado o cargo 
de Secretário-executivo Adjunto que, no caso de algum 
impedimento do Secretário-executivo, estaria exercendo 
esta função na Secretaria Executiva do CBH-PCJ. 
Informa, ainda, que a pessoa indicada para ocupar o 130 
cargo é a Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi. O Sr. 
Tricoli abre a palavra para os membros dos Plenários e, 
não havendo manifestações, a minuta de deliberação é 
colocada em votação e aprovada por unanimidade. 3.3. 
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 135 
005/2008: “Referenda Ato do Sr. Presidente do CBH-
PJ”: O Sr. Moretti explica que face à necessidade de 
uma manifestação do CBH-PJ em relação ao pedido de 
recurso financeiro da ONG “Valor Natural” ao 
FHIDRO, foi emitido o Oficio CBH-PJ nº 01/2008 em 140 
perfeita consonância com o art. 17, inciso VI do 
Regimento Interno do CBH-PJ.  O Sr. Tricoli abre a 
palavra para os Plenários. Não havendo manifestação, a 
minuta de deliberação foi colocada em votação, sendo 
aprovada por unanimidade, sem alterações. 3.4. Minuta 145 
de Deliberação dos Comitês PCJ nº 006/2008: “Altera 
indicação de fonte de financiamento para 
empreendimento, cujo tomador é o Consórcio PCJ”: O 
Sr. Moretti fez uma explanação sobre o saldo dos 
recursos disponíveis para novas contratações, 150 
informando os contratos cancelados, sobre saldos de 
licitações etc., citando os valores referentes ao 
FEHIDRO e às Cobranças Paulista e Federal. Detalhou 
que a Agência de Água PCJ estava indicada para ser 
tomadora de recursos da Cobrança Federal para o 155 
empreendimento “Estudo de Viabilidade para Instalação 
e Operação de Centrais de Lodos nas Bacias PCJ” o que 
causou estranheza para a Caixa Econômica Federal, 
uma vez que a Agência de Água PCJ atuaria como 
tomadora e “fiscalizadora” do empreendimento. Apesar 160 
de não haver normas proibindo tal situação, a Agência 
de Água PCJ em acordo com a Secretaria Executiva dos 
Comitês PCJ optaram por mudar a fonte dos recursos 
para evitar problemas futuros. O Sr. Tricoli abriu a 
palavra ao plenário e não havendo manifestação, a 165 
minuta de deliberação foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade. 3.5. Minuta de 
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Deliberação dos Comitês PCJ nº 007/2008: “Indica 
empreendimentos para recebimento de recursos do 
FEHIDRO – saldo de 2008”: O Sr. Moretti detalha os 170 
valores disponíveis em conta para a indicação de 
empreendimentos, explicando que a deliberação em 
pauta refere-se às indicações para a compra de um 
cromatógrafo, tendo como tomador a CETESB, no valor 
de R$ 407 mil, e o outro para a elaboração de estudo 175 
para a proteção e recuperação da bacia hidrográfica do 
Ribeirão Bom Jardim, tendo como tomador a ONG Elo 
Ambiental, no valor de R$ 245 mil. O Sr. Jorge Rocco 
se manifesta informando que por questões 
administrativas a CETESB está cancelando o pedido de 180 
recurso aos Comitês PCJ. Com a posição da CETESB, o 
Sr. Moretti informa que o recurso que seria repassado à 
CETESB fica como saldo para repasses em 2009. O Sr. 
Tricoli coloca a minuta de deliberação em votação, sem 
a indicação do projeto da CETESB e é aprovada por 185 
unanimidade. 3.6. Minuta de Deliberação dos Comitês 
PCJ nº 008/2008: “Aprova calendário, Edital, 
procedimentos eleitorais e constitui Comissão 
Eleitoral para as eleições dos Comitês PCJ, para o 
mandato 2009/2011, e dá outras providências”: O 190 
Sr. Moretti explica que foi criado um grupo técnico, no 
âmbito da CT-PL, para definir os procedimentos para o 
processo eleitoral para o mandato 2009-2011 e que as 
regras são idênticas as do processo eleitoral anterior. 
Explicou que a partir de 1º de janeiro de 2009 os vice-195 
presidentes assumirão as presidências dos comitês, uma 
vez que os atuais Presidentes são prefeitos e também 
encerrarão seus mandatos nas prefeituras. Informa a 
necessidade de constituir uma comissão eleitoral para o 
acompanhamento do processo. O Sr. Tricoli coloca a 200 
minuta de deliberação em votação e é aprovada por 
unanimidade. A comissão eleitoral ficou composta pelos 
representantes das seguintes entidades: CIESP Limeira; 
ASSEMAE; Sindicato Rural de Jundiaí; Consórcio PCJ; 
Associação dos Engenheiros de Bragança – VIVERE; 205 

SORIDEMA; PM de Atibaia; PM de Camanducaia; 
Fundação Florestal e IGAM. 3.7. Minuta de 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 009/2008: “Define 
cronograma e regras para hierarquização de 
empreendimentos visando à indicação para obtenção de 210 
financiamento com recursos do FEHIDRO e das 
cobranças (federal e paulista) pelo uso dos recursos 
hídricos, referentes ao orçamento de 2009, e dá outras 
providências.”: O Sr. Moretti inicia explicando que 
também foi criado um grupo de trabalho (GT-Critérios) 215 
no âmbito da CT-PL e que a base dos critérios é a 
mesma do ano anterior com algumas inovações. 
Detalhou que a CT-PL trabalhou a proposta do GT-
Critérios e abriu a palavra aos plenários para 
manifestações. O Sr. Enio manifesta-se sobre a situação 220 
dos municípios onde o serviço de saneamento e 
abastecimento público é feito por empresa privada, n 
qual a prefeitura não pode captar recursos para a área de 
saneamento. Cita o caso de Limeira, onde a empresa 
Águas de Limeira atua apenas na área urbana e a zona 225 
rural é de responsabilidade do município. Manifesta 
respeito à CT-PL, mas solicita a supressão da cláusula 
que impede prefeituras nesta condição de captar 
recursos. O Sr. Moretti detalha os fatos que motivaram a 
inclusão do critério no processo de hierarquização. O Sr. 230 
Tricoli coloca em votação a supressão ou a continuidade 
do parágrafo em discussão. Por votação, 5 pessoas se 
manifestaram pela supressão e os demais pela 
continuidade do parágrafo. O Sr. Moretti compromete-
se a fazer nova redação no sentido de que a prefeitura 235 
poderá captar recursos para áreas onde as empresas 
concessionárias não tenham cobertura no município. O 
Sr. Tricoli coloca a minuta de deliberação em votação, 
que é aprovada com uma abstenção. 4. Encerramento: 
O Sr. Tricoli agradeceu a presença de todos, em especial 240 
aos representantes da UNICAMP, da PM de Campinas e 
à SANASA pela acolhida e deu por encerrada a reunião. 
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