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Relação dos Membros dos Plenários - Presentes 

Entidade Nome 

ABCON Enio Antonio Campana 

AEAA Danilo José Fanelli Luchiari 

AEAP Angelo Petto Netto 

APABARPA/GRUDE Geraldo Baptista 

ASSEMAE 

Alberto José Mendes Gomes 

Hugo Marcos Piffer Leme 

Luiz Henrique Parodi 

Vanessa Kühl 

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 

CODASP Antonio Carlos Scomparim 

Consórcio PCJ Dalto Favero Brochi 

COPASA-MG Alexandre José Grego 

DAE Americana Claudio Rodrigues Amarante 

DAEE 
Luiz Roberto Moretti 

Patrícia G. de Aguiar Barufaldi 

FEAM-MG Carmen Lúcia Santos Silveira 

FIESP Anicia Aparecida Baptistello Pio 

Fórum das Entidades Civis Filipe Marcelo Gonçalves Becari 

IGAM-MG Luiza de Marillac M. Camargos 

P.M. de Americana Claudio Rodrigues Amarante 

P.M. de Amparo José Geraldo Amaral 

P.M. de Atibaia 
Carlos Roberto Belani Gravina 

José Roberto Trícoli 

P.M. de Bom Jesus dos P. José Vicente do Prado 

P.M. de Bragança Paulista Antonio Pádua Oliveira Mello 

P.M. de Campinas Maria Fernanda Chiocchetti 

P.M. de Campo Limpo Pta Marilda de Moraes Ferreira 

P.M. de Indaiatuba Lucidalva Luz dos Santos 

P.M. de Iracemápolis Denilson Granço 

P.M. de Jaguariúna Dimas Lúcio Pires 

P.M. de Joanópolis Nelson Luiz Neves Barbosa 

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 Piracicaba Vlamir Augusto Schiavuzzo 

P.M. de Rio Claro Jayme de Oliveira Campos 

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

PreservAÇÃO José Marco Antonio Pareja Cobo 

PUC Campinas Laura Machado de Mello Bueno 

SAA Emílio Sakai 

SAAE Rio das Pedras Daniel Gonçalves 

SABESP 

Carlos Alberto Miranda da Silva 

João Roberto Miranda 

José Alberto Galvão Ferro 

Secretaria Assistência Social Ana Maria L. da Silva Sampaio 

Secretaria Assistência Social Maria Aparecida Ribeiro Germek 

Secretaria da Saúde Marcos César Prado 

Sind. Rural de Jundiaí Wilson Agostinho Bonança 

Sind. Rural de Limeira João Aparecido Santarosa 

SMA 
Jorge Luis Silva Rocco 

Márcia Calamari 

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 

ELO Ambiental Claudia Grabher 

P.M. de Mombuca 
José Roberto Carvalho dos 
Santos 

PUC Campinas Antonio Carlos Demanboro 

SAA 
Vicente Antonio Cancelliero 
Filho 

Secretaria dos Transportes 
Marcelo Poci Bandeira 

Oswaldo F. Rosseto Junior 

Sind. Rural de Campinas Andréia Collaço Klimionte 

Sind. Rural Extrema 
José Aparecido Viváqua 

José Carlos Zambone 

SRH-MMA João Bosco Senra 

Aos 18 dias do mês de março de 2008, nas 

dependências da “Estação Cultura”, em Piracicaba/SP, 

realizou-se a 7ª Reunião Extraordinária Conjunta dos 

Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL), 5 

registrando-se a participação de 132 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: Francisco 

Lahóz (Coordenador Geral Agência de Água PCJ); 15 

Luiza de Marillac (representante do IGAM-MG); 

Eduardo Lovo Paschoalotti (Vice-presidente dos 

Comitês PCJ); Luiz Roberto Moretti (Secretário-

executivo dos Comitês PCJ); José Roberto Trícoli 

(Prefeito de Atibaia e Presidente dos Comitês PCJ); 20 

Wlamir Schiavuzzo (representante da Prefeitura de 

Piracicaba), Rui Brasil Assis (representante da 

Secretaria de Saneamento e Energia) e Dimas Pires 

(representante da Prefeitura Municipal de Jaguariúna). 

2. Abertura: Dando início à reunião, o sr. Moretti 25 

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 ao Sr. Wlamir Schiavuzzo, 

representando o prefeito de Piracicaba, que agradeceu a 30 
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presença de todos e destacou a satisfação do município 

em estar recebendo, em Piracicaba, a primeira reunião 

do ano de 2008; desejou bom trabalho a todos. Em 

seguida foi passada a palavra ao Sr. Trícoli que 

agradeceu ao representante de Piracicaba pela cessão do 35 

espaço, lembrou da comemoração no dia 22 de março, 

do Dia Mundial da Água e os eventos que são realizados 

em toda a região das bacias PCJ e devolveu a palavra ao 

Sr. Moretti para o prosseguimento dos trabalhos. 3. 

Informes.  3.1. do IGAM-MG: A Sra. Luiza de 40 

Marillac informou que os órgãos mineiros estão 

retomando os trabalhos de participação nos Comitês 

PCJ. Lembrou que vários comitês mineiros usaram o 

PCJ como referência e lembrou que o comitê da porção 

mineira das bacias PCJ, o Comitê PJ (Piracicaba e 45 

Jaguari), será instalado no dia 27/03.  3.2. da Secretaria 

Executiva: Com base na informação da Sra. Luiza, o 

Sr. Moretti informou a todos que a intenção é que a 

próxima reunião plenária dos Comitês PCJ seja feita, 

também, juntamente com o futuro CBH-PJ, com pauta 50 

única. Informou a todos que os trabalhos do GT- criado 

no âmbito do CRH sobre os critérios de repartição dos 

recursos do FEHIDRO encerrou suas atividades e que o 

CBH-PCJ, ao término dos trabalhos, teve sua quota-

parte reduzida de 9,15% dos recursos integrais para algo 55 

em torno de 7%, no máximo, o que representa uma 

redução de repasse de aproximadamente R$ 600 mil por 

ano, em valores atuais. Lembrou a todos que o Governo 

do estado de São Paulo, através do Programa Água 

Limpa, continua contemplando os municípios da região 60 

PCJ. Atualmente, além dos municípios de Analândia e 

Santa Gertrudes, os municípios de Ipeúna, Rafard, Rio 

das Pedras e Santo Antonio de Posse também foram 

contemplados, totalizando algo em torno de R$ 15 

milhões do Programa Água Limpa nas bacias PCJ, 65 

somente para obras relacionadas ao transporte e 

tratamento de esgotos. 3.3. da Vice-presidência: o Sr. 

Paschoalotti falou da atuação dos Comitês PCJ no 

Fórum Nacional de Comitês de Bacias, informando que 

a última reunião foi realizada no dia 12/03, no Ceará, 70 

onde foi anotada a intenção dos comitês cearenses de 

estarem sempre usando os Comitês PCJ como 

referência. 3.4. da Presidência: o Sr. Tricoli falou sobre 

a reunião ocorrida, em Piracicaba, entre a Secretária de 

Estado de Saneamento e Energia, Dra. Dilma Pereira, o 75 

Prefeito de Piracicaba, Barjas Negri, representantes da 

sociedade civil organizada e da Câmara Municipal de 

Piracicaba sobre o Sistema Cantareira. O Sr. Tricoli 

destacou a coerência e o tom pacificador da Secretária, 

elogiou a atitude do Prefeito Barjas em convocar tal 80 

reunião, e informou que foi criado, por iniciativa dos 

órgãos governamentais, uma comissão para definição de 

medidas, proposição de soluções e contratação de 

estudos para minimizar a dependência da SABESP em 

relação ao Sistema Cantareira. Informou sobre as 85 

atividades relacionadas ao Programa Município Verde, 

na cidade de Atibaia, que contou com representantes de 

40 municípios, complementando que, da área dos 

Comitês PCJ, apenas 5 municípios ainda não aderiram o 

Programa. Citou a fala do Secretário Xico Graziano de 90 

que somente terão acesso aos recursos do FEHIDRO os 

municípios que aderirem ao Programa. Lembrou a todos 

do aniversário de 5 anos do PCJ FEDERAL, no mês de 

março, e que, no final do ano, o CBH-PCJ completará 

15 anos de implantação, além da implantação do comitê 95 

mineiro. 3.5. da Secretaria de Saneamento e Energia: 

o Sr. Rui Brasil complementou a fala do Sr. Tricoli 

informando que o grupo mencionado foi criado pelo 

Governador com o intuito de minimizar os conflitos e os 

problemas de atendimento às demandas de água na 100 

região denominada de Macro Metrópole, envolvendo as 

regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e 

Baixada Santista e adjacências. Elogiou o trabalhos dos 

Comitês, ANA e órgãos públicos paulista no processo 

de renovação da outorga do Cantareira. Destacou a 105 

necessidade de se encontrar a solução mais aceitável 

para todos. Ressaltou que todas as argumentações são 

legítimas, mas que o Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos tem que ir ao encontro das demais políticas, 

como, por exemplo, a de saúde pública, que está 110 

fortemente relacionada ao tema recursos hídricos. 

Concluiu que o Governo espera um breve 

equacionamento dessa situação. 3.6. da Agência de 

Água PCJ: o Sr. Francisco Lahóz informou que a nota 

dada no último semestre para o cumprimento do 115 

contrato de gestão com a ANA foi 9,4. Agradeceu a 

todos os órgãos, entidades e aos Comitês PCJ pelo apoio 

nos trabalhos que vêem sendo realizados pela Agência 

PCJ. Informou que os Tomadores de recursos da 

cobrança federal, assim como a Agência de Água PCJ, 120 

também serão auditados pela Controladoria Geral da 

União. Lembrou do workshop realizado pelo GA do 

Plano de Bacias. Lembrou que os cursos de capacitação 

estão sendo realizados desde o dia 1º de março; que este 

ano tem um enfoque diferente, pois os cursos serão mais 125 

práticos, mais dirigidos à montagem dos processos de 

pedidos de recursos. Na seqüência o Sr. Sérgio Razera 

informou que a previsão de arrecadação da cobrança 

federal para 2007 era de R$ 13,238 milhões; a 

inadimplência foi de R$ 459 mil, ou 3,47%, e o valor 130 

arrecadado, efetivo, foi de R$ 13.669.381,00; pois ao 

exercício de 2007 foram computados os juros de boletos 

pagos em atraso e os rendimentos dos recursos 

aplicados e não utilizados até aquela data. 4. Assuntos a 

Deliberar: na seqüência, o Sr. Moretti informou a 135 

existência de quorum, conforme entidades relacionadas 

na “Relação dos Membros dos Plenários – Presentes” e 

passou a palavra ao Sr. Tricoli. 4.1. Leitura e Aprovação 

da Ata da 6ª Reunião Extraordinária Conjunta dos 

Comitês PCJ: O Sr. Tricoli informa que a minuta da 140 

ata esta disponível a todos e pergunta se alguém tem 

alguma consideração a fazer. Não havendo 

manifestações, a minuta da foi colocada em votação, 

sendo aprovada por unanimidade. 4.2. Minuta de 
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Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 090/2008: 145 

“Referenda Atos do Presidente dos Comitês PCJ, 

tomados por meio de Deliberações ‘Ad Referendum’": 

O Sr. Moretti explicou a necessidade das deliberações 

Ad-Referendum, conforme segue: 1) 087/08: 

Necessidade de repasse de recursos para as atividade 150 

relacionadas à cobrança paulista, tais como emissão de 

boletos, pagamento de correio, tarifas da Nossa Caixa  

etc; 2) 088/08: por solicitação do departamento jurídico 

da Agência Nacional de Águas, havia a necessidade de 

que fosse feita uma deliberação ajustando a redação 155 

sobre o repasse dos recursos da cobrança federal para a 

Agência de Água PCJ, e 3) 089/08: tratava de 

formalização da indicação de empreendimentos 

suplentes de 2006 para contratação com a Caixa 

Econômica Federal. A minuta de deliberação foi 160 

colocada em discussão e não havendo nenhuma 

manifestação foi colocada em votação e foi aprovada 

por unanimidade. 4.3. Minuta de Deliberação 

Conjunta dos Comitês PCJ nº 091/2008: “Estabelece 

prazos para os contratos financiados com recursos da 165 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da 

União (Cobrança Federal) e dá outras providências”: 

O Sr. Moretti explica que a deliberação refere-se a 

solicitação feita pela Agência de Água PCJ para que os 

recursos disponibilizados aos Tomadores sejam 170 

gastos/investidos cada vez mais rápido. O Sr. Sérgio 

Razera complementa que tal pedido objetiva tornar o 

processo de utilização dos recursos indicados cada vez 

mais ágil, assim como é feito atualmente com os 

recursos do FEHIDRO, onde os Tomadores têm prazos 175 

para utilizar os recursos. O Sr. Moretti informa que para 

os contratos assinados em 2006 e 2007, os novos prazos 

passarão a vigorar quando na renovação dos contratos. 

Já os contratos de 2008 estarão sujeitos à nova regra, se 

aprovada a deliberação. A Sra. Marilda Moraes 180 

externou sua preocupação em relação ao cumprimento 

dos prazos também pela Caixa Econômica Federal - 

CEF. O Sr. Sérgio informou que a proposta foi levada 

para a apreciação da CT-PL, com aprovação, e os 

prazos propostos foram acordados com a direção 185 

nacional da CEF. Não havendo mais manifestações, a 

minuta de deliberação foi colocada em votação, sendo 

aprovada por unanimidade. 4.4. Minuta de 

Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 092/2008: 

“Hierarquiza e indica empreendimentos para 190 

financiamento com recursos oriundos do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO e das 

cobranças pelo uso dos recursos hídricos em rios de 

domínio da União e do Estado de São Paulo localizados 

nas bacias PCJ – Cobranças PCJ, referentes ao 195 

exercício de 2008, e dá outras providências.”: O Sr. 

Moretti iniciou externando seu desejo de que no 

exercício de 2009 também estejam sendo deliberados os 

recursos eventualmente arrecadados pelo CBH-PJ. 

Explicou que, excepcionalmente, este ano a deliberação 200 

de repasse de recursos está sendo feita com 

aproximadamente 15 dias de antecedência em relação 

aos anos anteriores. Explicou o grande trabalho para 

definir a fonte do recurso a ser liberado para cada 

empreendimento devido às imposições da legislação, 205 

tais como o fato de recursos do FEHIDRO não poderem 

ser repassados para órgãos mineiros etc. Explicou a 

necessidade de se trabalhar com previsões de 

arrecadações, e eventuais reduções das estimativas de 

arrecadação, como, por exemplo, o fato da legislação 210 

permitir o abatimento dos valores devidos pelos 

usuários que comprovarem a aplicação, com recursos 

próprios, em obras de tratamento de esgotos, a  

inadimplência em relação à arrecadação, a cobertura 

com gastos operacionais, dentre outros. Fez uma 215 

explanação detalhada do quadro “PREVISÃO 

PRELIMINAR DE DISPONIBILIDADE DE 

RECURSOS NO EXERCÍCIO DE 2008 - COMITÊS 

PCJ”. Explicou que após hierarquizar todos os 

empreendimentos que estavam com toda documentação 220 

em ordem, havia um saldo de recursos e que a CT-PL 

entendeu sugerir aos Plenários que se desse um prazo 

para que os empreendimentos inscritos como tomadores 

de recursos do exercício 2008 pudessem apresentar os 

documentos pendentes e assim tentar a qualificação. 225 

Feito isto, mais um lote de empreendimentos foi 

hierarquizado, mas, ainda assim sobravam recursos para 

a contratação de empreendimentos. Novamente 

entendeu a CT-PL que deveria propor aos Plenários a 

indicação dos empreendimentos suplentes dos 230 

exercícios anteriores (2006 e 2007) para contratação 

com recursos deste exercício de 2008. Feitos todos os 

ajustes e remanejamentos, constatou-se que todos os 

empreendimentos inscritos e hierarquizados no 

exercício de 2008, bem como os hierarquizados como 235 

suplentes de 2006 e 2007, que estavam aguardando 

sobra de recursos dos respectivos exercícios, poderiam 

ser indicados para contratação e ainda sobrariam um 

saldo de aproximadamente R$ 11,6 mil, conforme 

consta na minuta de deliberação e anexos, proposta pela 240 

CT-PL. O Sr. Carlos Gravina indagou sobre o limite de 

30% de repasse para a SABESP. O Sr. Moretti explicou 

que todas as regras, limites e condicionantes 

previamente estabelecidas estavam sendo atendidas. Por 

observação do Sr. Hugo Piffer, o Sr Moretti sugere a 245 

inserção de um artigo definindo o prazo para a 

apresentação das cópias complementares. O Sr. Moretti 

ressaltou a necessidade de apresentação das CNDs por 

todos os candidatos a Tomadores de recursos, mas que o 

trabalho de consulta e impressão das CNDs de todos os 250 

empreendimentos foram feitos pela Secretaria 

Executiva. A pedido do Sr. Moretti, a Sra. Patrícia 

Barufaldi informou que a Prefeitura de Cabreúva estava 

providenciando a CND de tributos federais. O Sr. 

Moretti complementou informando que representantes 255 

da Prefeitura sugeriram que o empreendimento por eles 

inscrito fosse desclassificado da posição inicialmente 

hierarquizada e que ficasse na última suplência para 
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que, se sobrasse dinheiro e conseguissem a CND, o 

empreendimento pudesse ser indicado. Não havendo 260 

mais manifestações, o Sr. Tricoli colocou a minuta de 

deliberação em votação, com todas as correções e 

inclusões sugeridas, sendo aprovada por unanimidade. 

5. Outros Assuntos: o Sr. Geraldo Baptista informou 

sobre o lançamento do trabalho áudio-visual chamado 265 

“Ribeirão Quilombo: marco zero”, a ser lançado na 

Câmara Municipal de Americana, no dia 26/03, e 

convidou a todos para participar. A Sra. Laura Bueno 

informou sobre o protocolo de um documento para ser 

considerado pelo Plano de Bacias 2008-2020, em 270 

andamento, referente à liberação de recursos para 

empreendimentos relacionados a canalizações de rios e 

córregos, tamponamentos etc., destacando a importância 

de melhor aproveitamento das águas pluviais. O Sr. 

Carlos Gravina parabenizou o trabalho realizado pelos 275 

membros da CT-PL, pelas sugestões e decisões 

apresentadas aos Plenários. O Sr. Nelson Barbosa 

destacou a importância dos municípios a montante do 

Sistema Cantareira para a recarga do próprio Sistema e 

para os sistemas de abastecimentos públicos a jusante 280 

do Sistema Cantareira. A Sra. Luiza de Marillac 

destacou a expectativa de se implantar a cobrança na 

porção mineira da bacia com a maior brevidade 

possível, informando que o estado de Minas Gerais 

iniciou a operação do FHIDRO. 6. Encerramento: 285 

Nada mais havendo, o Sr. Trícoli destacou o trabalho 

transparente e técnico exercido pelos Comitês PCJ, em 

especial pela CT-PL, que pauta seu trabalho pelo bem 

comum e não aos benefícios pontuais. Agradeceu ao 

representante de Piracicaba pela acolhida e cessão do 290 

espaço e deu por encerrada a reunião. 
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