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Relação dos Membros dos Plenários - Presentes
Entidade
Nome
4ª Cia Polícia Ambiental
André Luiz Pereira Leite Vianna
ABCON
Enio Antonio Campana
AEAP
Angelo Petto Netto
AESABESP
Maria Cristina C. Dellatorre
Adriana Angélica R. V. Isenburg
Hugo Marcos Piffer Leme
ASSEMAE
Luiz Henrique Parodi
CENA - USP
Plínio Barbosa de Camargo
CIESP – DR Americana
Leandro Zanini Santos
CIESP – DR Campinas
Mauro José Lauro
CIESP – DR Indaiatuba
Genilson de Souza
CIESP – DR Jundiaí
Roberto Polga
Eduardo Lovo Paschoalotti
CIESP – DR Limeira
Fernando Mangabeira Albernaz
CIESP – DR Piracicaba
Homero Scarso
CIESP – DR Rio Claro
Danúsio Antônio Diniz
CIESP – DR Santa Barbara Sérgio Ojima
CODEN Nova Odessa
Ricardo Ongaro
Consórcio PCJ
Alexandre Villela
Consórcio Piraí
Vanessa Kuhl
Eduardo Lovo Paschoalotti
COOPERVAP
Nelson Carrano Torres
DAE Americana
Joaquim Pedro Mello da Silva
Caroline Túbero Bacchin
DAEE
Luiz Roberto Moretti
ELO Ambiental
Claudia Grabher
EMA TER- MG
Hélio João de Farias Neto
FIESP
Anicia Aparecida Baptistello Pio
Ricardo Otto Leão Schmidt
FLORESPI
Tadeu de Jesus Camargo
Fórum das Entidades Civis Filipe Marcelo Gonçalves Becari
Denise Zanchetta
Fundação Florestal
José Fernando Calistron Valle
IEF-MG
Raquel Junqueira Costa
IGAM-MG
Luiza de Marillac M. Camargos
INEVAT
Francisco Antonio Moschini
P.M. de Águas São Pedro
Paulo César Borges
P.M. de Americana
Jonas Santarosa
P.M. de Amparo
Marcelo Aversa
P.M. de Analândia
José Batista Marinho
P.M. de Artur Nogueira
Edson Antonio Sacilotto
José Bernardo Denig
P.M. de Atibaia
José Francisco Alves Pinto
P.M. de Bom Jesus Perdões José Vicente do Prado
P.M. de Bragança Paulista Joaquim Gilberto
P.M. de Cabreúva
Gláucia Cristiane de Souza
P.M. de Camanducaia
Celio de Faria Santos
Paulo Sérgio G. Oliveira / Mª
P.M. de Campinas
Fernanda Chiocchetti
P.M. de Campo Limpo Pta
Armando Hashimoto
Ivan Cortellazzi Colaneri
P.M. de Capivari
Luis Donisete Campaci
P.M. de Charqueada
Romeu Antonio Verdi
Carlos Cezar Tamiazo
P.M. de Cordeirópolis
Luiz Carlos da Silva
P.M. de Corumbataí
Lucilene de Aquino
P.M. de Cosmópolis
Celso Evangelista Martins

P.M. de Extrema
P.M. de Holambra

Paulo Henrique Pereira
Petrus Bartholomeus Weel
Jacyra Ap. Santos de Souza
P.M. de Hortolândia
Rubem Carvalho
P.M. de Indaiatuba
Lucidalva Luz dos Santos
Denilson Granço
P.M. de Iracemápolis
Fabio Francisco Zuza
P.M. de Itatiba
Paulo Cruz Martins Junqueira
P.M. de Itupeva
Francisco Adolfo de A. Fanchini
P.M. de Itupeva
Ocimar Polli
P.M. de Jaguariúna
Paulo Roberto Moço
P.M. de Joanópolis
João Carlos da Silva Torres
P.M. de Jundiaí
Milton Takeo Matsushima
André Pellegrini
P.M. de Limeira
Silvio Félix da Silva
P.M. de Mogi Mirim
Luis Rodrigo Sernaglia
P.M. de Mombuca
José Roberto Carvalho Santos
P.M. de Monte Alegre do Sul Carlos Alberto Ap. de Aguiar
Osvaldo Aparecido Vancini
P.M. de Monte Mor
Rodrigo Maia Santos
Gilberto de Mattos Gualberto
P.M. de Morungaba
Nilce Rosa Cavallini Sabino
P.M. de Nova Odessa
Ricardo Ongaro
P.M. de Paulínia
José Pavam Junior
P.M. de Pedreira
Hamilton Bernardes Junior
Fabiane C. da Costa Santiago
P.M. de Piracaia
Miton Ângelo Negrini
Barjas Negri
P.M. de Piracicaba
Vlamir Augusto Schiavuzzo
P.M. de Rafard
Élcio José Ricomini
Geraldo Gonçalves Pereira
P.M. de Rio Claro
Pauminio Altimari Filho
P.M. de Rio das Pedras
Marcos Buzetto
P.M. de Saltinho
Claudemir Francisco Torina
P.M. de Salto
José Geraldo Garcia
P.M. de Salto
Márcio Mendes da Silva
P.M. de Santa B. D'Oeste
João Augusto Giovanetti
P.M. de Santa Gertrudes
João Carlos Vitte
P.M. de Santa M. da Serra Josias Zani Neto
P.M. de Santo A. de Posse José Henrique Vilella Guerra
P.M. de São Pedro
Sérgio Jorge Patricio
Marcos José Lomonico
P.M. de Socorro
Marisa de Souza Pinto Fontana
P.M. de Sumaré
Humberto Crivelaro
P.M. de Torrinha
Thiago Rodrigo Rochitti
P.M. de Valinhos
Rover José Rondinelli Ribeiro
P.M. de Vargem
Alexandro de Souza Morais
P.M. de Várzea Paulista
Marcelo Firmino de Oliveira
P.M. de Vinhedo
Milton Alvaro Serafin
Piracicaba 2010
Paulo Afonso Aruda
PreservAÇÃO
José Marco Antonio Pareja Cobo
PUC Campinas
Laura Machado de Mello Bueno
Emílio Sakai
SAA
Vicente A. Cancelliero Filho
João Roberto Miranda
José Alberto Galvão Ferro
SABESP
José Roberto Fumach
Osvaldo de Oliveira Vieira
Secretaria Assistência Social Ana Maria Leme Silva Sampaio
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Secretaria Assistência Social Maria Aparecida Ribeiro Germek
Secretaria da Fazenda
Tabir Pirajá de Macedo Filho
Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
Secretaria da Saúde
Marcos César Prado
Ester Aparecida Viana
Secretaria de Economia
Vagner Tadeu de Oliveira
Secretaria dos Transportes Marcelo Poci Bandeira
SIMESPI
José de Jesus Vaz
Sind Rural de Bragança Pta João Carlos Leme Ribeiro
Sind. Rural de Campinas
Antonio Egídio Crestana
Sind. Rural de Limeira
Nilton Piccin
Sind. Rural de Piracicaba
José Rodolfo Penatti
Sind. Rural de Rio Claro
João Primo Baraldi
Sind. Rural Extrema
Fernando da Silva Macedo
SinMec
José Maria do Couto
SMA
Jorge Luis Silva Rocco
Gladis Lourenzon Fernandes
SORIDEMA
Harold Gordon Fowler
SRH-MMA
Marco Antonio Mota Amorim
Leonildo Ednilson Urbano
SSE
Luiz Roberto Moretti
VIVERE
João Roberto Miranda
Relação dos Membros dos Plenários
Com Ausência Justificada
Entidade
Nome
ABCE
Fabíola Mafra
FUMEP
Roberto Rodrigues
SIESP
Fabíola Mafra
UNICA
André Elia Neto
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Aos 31 dias do mês de março de 2009, nas
dependências da Fundação Municipal de Ensino de
Piracicaba - FUMEP, em Piracicaba/SP, realizou-se a 3ª
Reunião Ordinária dos Comitês PCJ (CBH-PCJ; PCJ
FEDERAL e CBH-PJ), registrando-se a participação de
224 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 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:
Luiz Roberto Moretti (Secretário-executivo dos Comitês
PCJ e Presidente em exercício do CBH-PJ); Eduardo
Lovo Paschoalotti (Presidente em exercício do CBHPCJ e PCJ FEDERAL); Barjas Negri (Prefeito de
Piracicaba/SP); Rosa Mancini (Coordenadora de
Recursos Hídricos de SP); Rui Brasil Assis
(representando a SSE/SP); Luíza de Marillac
(representando
o
IGAM/MG);
Paulo
Varella
(Representando a ANA); Fernando Mangabeira
(Presidente em exercício do Consórcio PCJ); Humberto
de Campos (Diretor-executivo da FUMEP) e Francisco
Lahóz (Coordenador-geral da Agência de Água PCJ). 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 a

30 presença de todos e à FUMEP pela cessão das
instalações para esta reunião e iniciou a reunião
passando a palavra ao anfitrião para suas considerações.
O Sr. Humberto iniciou sua fala lembrado de quando foi
prefeito de Piracicaba e nos seus trabalhos como
35 presidente do Consórcio PCJ e encerrou agradecendo a
presença de todos e desejando uma boa reunião. O Sr.
Paulo Varella externou sua satisfação em iniciar seus
trabalhos na ANA com a participação em uma reunião
dos Comitês PCJ. Destacou que a reunião do PCJ é a
40 mais pura expressão da Lei 9433, pela participação dos
seus membros. Ressaltou que, apesar da complexidade,
é nos Comitês PCJ que as dificuldades e desafios são
superados. Destacou a importância da ANA
acompanhar de perto os trabalhos dos Comitês para
45 poder compartilhar esses conhecimentos com os demais
comitês do país, ressaltando o apoio da ANA em todo
trabalho realizado. A Sra. Luíza de Marillac informou
que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas
Gerais aprovou, em 26/03/09, o plano das bacias do
50 CBH-PJ e agradeceu o apoio dado pela Agência de
Água PCJ, ressaltando que o próximo passo seria a
implementação da cobrança nas bacias PCJ, o que já
está em andamento. A Sra. Rosa Mancini destacou a
grande participação na reunião. Falou sobre sua
55 participação na 1ª reunião do CBH-PCJ e os avanços
conseguidos até o momento, que culminaram com o
reconhecimento nacional, e até internacional, dos
Comitês PCJ, notadamente com as contribuições para os
sistemas paulista e nacional de gerenciamento de
60 recursos hídricos. Destacou o pioneirismo do PCJ, mais
uma vez, em fazer o enquadramento dos cursos d´água,
citou o montante de R$ 40 milhões (FEHIDRO e
cobranças) que o PCJ tem para investir em relação aos
R$ 40 a 50 milhões que o estado de São Paulo tem, do
65 FEHIDRO, para todos os comitês do estado, destacando
que o PCJ tem um montante significativo para
gerenciar. Falou da importância e do apoio do Governo
do Estado ao processo de implantação da Fundação
Agência de Bacias, que tramita no PCJ, que, quando
70 concluído, será a 3ª agência de bacias paulista. O Sr.
Barjas destacou que há muito tempo não se via uma
reunião do PCJ com tanta gente querendo participar,
contribuir. Agradeceu ao Sr. Humberto pela cessão do
espaço e citou a importância do PCJ, que atua numa
75 região de mais de 5 milhões de pessoas. Disse que o
trabalho desenvolvido pelo PCJ será julgado pela
história e concluiu agradecendo a presença de todos e
desejando uma boa reunião. O Sr. Moretti deu
prosseguimento à reunião, passando aos informes. 2.1.
80 Secretaria Executiva: O Sr. Moretti informou que no
âmbito do DAEE, em relação à cobrança paulista, está
tudo transcorrendo bem e que o índice de adimplência é
de 95%, ressaltando que vem sendo feito um trabalho de
negociação com os usuários que constituem os 5% de
85 inadimplência. Destacou que, após todo esse trabalho,
os usuários que não regularizarem sua situação serão
inseridos no CADIN estadual. Fez um breve relato
sobre as inscrições de candidatos a tomadores para a
distribuição dos recursos e os procedimentos para
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90 aqueles órgãos/entidades que se inscreveram no
processo, mas possuíam alguma pendência que
inviabilizou o aceite, por parte da Secretaria Executiva,
para a inclusão na hierarquização do pedido, destacando
que foi aberto novo prazo de inscrição para estes casos.
95 2.2. Presidência do CBH-PCJ e PCJ FEDERAL: O
Sr. Paschoalotti agradeceu a presença de todos e
manifestou-se sobre o trabalho iniciado na reunião
plenária anterior sobre a minuta do projeto de lei
municipal encaminhado aos prefeitos, que trata da
100 implantação da Fundação Agência de Bacias do PCJ.
Destacou que a proposta de fundação encaminhada
refere-se àquela constante da lei estadual paulista n.º
10.020/98, feitos pequenos ajustes, relatando os
trabalhos que serão realizados pela fundação após sua
105 implantação. Solicitou o apoio dos prefeitos no
encaminhamento do projeto de lei para suas respectivas
câmara municipais, destacando que tal procedimento
não implica em nenhum ônus para o município, apenas
a adesão. Citou que na ocasião já havia a adesão de 3
110 municípios, com suas leis municipais já aprovadas pelas
câmaras municipais e mais 16 municípios cujos projetos
de lei estavam nas câmaras para apreciação. Citou da
sua
participação
no
evento
realizado
pela
UNICIDADES (fundação que abrange todos os
115 municípios cortados pela rodovia Fernão Dias), em
Atibaia, que contou com a presença de vereadores,
prefeitos, deputados estaduais e também do Senador
Mercadante. 2.3. Agência de Água PCJ: O Sr.
Francisco iniciou informando que o jornal entregue aos
120 presentes foi integralmente elaborado pela equipe da
Agência de Água PCJ. Fez um breve relato sobre a
posição dos contratos com a Caixa Econômica Federal e
os tomadores de recursos da cobrança federal. Sobre o
Plano de Bacias 2008-2020, informou que em função da
125 necessidade de ampliar o debate, principalmente sobre o
reenquadramento dos corpos d´água com todos os
setores, a data de conclusão foi redefinida para 31 de
agosto/2009. Sobre o contrato de gestão, informou que o
último relatório recebeu nota 9,6. Citou que a
130 adimplência de arrecadação da cobrança federal está na
casa dos 97%. Informou que as prestações de contas da
Agência de Água PCJ estão todas aprovadas. Citou que
face às novas atividades do DAEE em relação ao
acompanhamento de obras, a Agência de Água PCJ
135 assumiu parte das atribuições operacionais da Secretaria
Executiva dos Comitês PCJ. Sobre Minas Gerais,
agradeceu ao IGAM pelo apoio e informou que o estado
de Minas Gerais já repassou recursos para a Agência
executar o programa de comunicação social na área do
140 PJ. O Sr. Sérgio Rasera informou os presentes sobre a
arrecadação da cobrança federal, da ordem de R$ 17
milhões, sendo 100% repassados para a Agência.
Detalhou os recursos contratados desde 2006 e
respectivos repasses, o que representa algo em torno de
145 56%. Informou, ainda, sobre o número de boletos
emitidos por faixa de arrecadação (pagamento por
usuário). 3. Assuntos a Deliberar. O Sr. Moretti
informa que foi protocolado na Secretaria Executiva o
ofício da Prefeitura Municipal de Torrinha solicitando a

150 participação nos Plenários dos Comitês PCJ. Coloca em
votação a inclusão do pedido como item de pauta, sendo
aprovada por unanimidade. O Sr. Hamilton Bernardes,
Prefeito Municipal de Pedreira, solicitou a mudança do
recurso obtido, da cobrança federal para o FEHIDRO. O
155 Sr. Moretti explica que há necessidade de saldo para a
mudança e compromete-se a analisar a possibilidade de
atendimento do pedido, deliberando-se que a questão
será estudada pela Secretaria Executiva e pela Agência
de Água PCJ e, havendo possibilidade dessa operação,
160 será elaborada deliberação “ad referendum” fazendo a
mudança de fonte de financiamento. 3.1. Ata da
reunião realizada no dia 12/12/08, nas dependências
do Hotel Tauá Convention Atibaia, em Atibaia/SP: O
Sr. Moretti abriu para discussão a minuta da ata da 2ª
165 Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, realizada no dia
12/12/18, em Atibaia. Não havendo manifestação, foi
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade,
sem alterações. 3.2. Pedido de inclusão do município
de Torrinha nos plenários dos Comitês PCJ: O Sr.
170 Moretti informou o recebimento, na véspera da reunião,
do ofício encaminhado pelo Sr. Thiago Rodrigo
Rochitti, Prefeito de Torrinha, solicitando a inclusão do
município de Torrinha como membro dos Comitês PCJ
e solicitou a manifestação do Sr. Thiago Rodrigo
175 Rochitti. Este explicou os motivos que levaram o
município a solicitar a participação em questão, uma
vez que Torrinha, por ter sua sede na área do CBH-TJ, é
membro nato daquele comitê, mas possui grande parte
de seu território na bacia do Rio Piracicaba. O Sr.
180 Moretti colocou o pedido em votação, sendo aprovado
por unanimidade, devendo ser editada a Deliberação dos
Comitês PCJ nº 028/09. 3.3. Minuta de Deliberação
dos Comitês PCJ nº 029/2008, que “Referenda Atos
dos Presidentes em exercício dos Comitês PCJ,
185 tomados
por
meio
de
Deliberações
“Ad
Referendum””: O Sr. Moretti elencou todas as
deliberações “Ad Referendum”, explicando as
necessidades de confecção de cada uma delas e abriu a
palavra aos plenários para manifestações. Não havendo
190 manifestação, o Sr. Moretti colocou a minuta de
deliberação em votação, que foi aprovada por
unanimidade. 3.4. Minuta de Deliberação dos Comitês
PCJ nº 030/2008, que “Hierarquiza e indica
empreendimentos para financiamento com recursos
195 oriundos 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 e do
FEHIDRO, referentes ao exercício de 2009, e dá
outras providências”: O Sr. Moretti explicou a
200 composição do recurso total previsto para a deliberação
que hierarquiza e indica empreendimentos para
financiamento, citando, item por item, a origem e
respectivo valor. Além dos recursos para indicação de
empreendimentos para contratação, explicou sobre as
205 alocações dos recursos para custeio das atividades
operacionais do DAEE (cobrança paulista), da Agência
de Água PCJ (cobrança federal), do Consórcio PCJ
(entidade equiparada das funções de agência do CBHPJ) e da reserva de recursos para apoio à Fundação
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210 Agência de Bacias que está em processo de
implantação, abrindo a palavra aos plenários para
manifestações. O Sr. Ricardo Ongaro questiona sobre a
possibilidade de se abrirem novas inscrições para todos
os interessados caso os candidatos a tomadores que
215 apresentaram pendências de documentos, e não tiveram
seus empreendimentos hierarquizados, não consigam
apresentá-los a tempo, restando saldo de recursos. O Sr.
Moretti explicou que a Secretaria Executiva e a CT-PL
não definiram uma ação caso isso aconteça, mas que,
220 certamente, será aberto novo período de inscrição para
deliberar sobre a eventual sobra de recursos. Com base
na colocação do Sr. Ricardo, o Sr. Petrus sugere que no
caso de saldo para deliberação sejam priorizadas ações
similares ao programa produtor de água implantado pelo
225 município de Extrema/MG. Não havendo mais
manifestação, o Sr. Moretti colocou a minuta de
deliberação em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 3.5. Minuta de Deliberação dos Comitês
PCJ nº 031/2008, que “Empossa representantes dos
230 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” : O Sr. Moretti explicou que o processo
eleitoral dos Comitês PCJ iniciou-se em meados de
235 Setembro/08, sendo concluído nesta reunião. Fez o
detalhamento do processo para todos, a saber: 1)
Órgãos de Governo: a Secretaria Executiva, através de
ofício aos órgãos estaduais paulista e mineiro e federais
solicitou a rati-retificação dos membros indicados
240 anteriormente. Informou que esse processo aconteceu
nos meses de Fevereiro e Março de 2009.
2)
Municípios: todos os municípios com sede na área das
bacias PCJ são membros natos. Os demais municípios
com parte da sua área territorial podem pedir
245 participação nos plenários, citando como exemplo o
caso do município de Torrinha. Para estes municípios, a
Secretaria Executiva encaminhou ofício ao prefeito
solicitando a rati-retificação do representante suplente
anteriormente indicado. Informou que esse processo
250 aconteceu nos meses de Fevereiro e Março de 2009. 3)
Organizações
Civis
(entidades
associativas
representativas dos usuários e entidades da sociedade
civil): A Deliberação dos Comitês PCJ nº 008/08, de
18/09/08, aprovada pelos plenários dos Comitês PCJ na
255 mesma data, definiu o regulamento e o calendário
eleitoral para o processo eleitoral destes dois segmentos.
O processo aconteceu em quatro etapas: a) inscrição da
entidades interessadas; b) habilitação das entidades
inscritas; c) inscrição das chapas das entidades
260 habilitadas, e d) votação nas chapas inscritas. Explicou,
ainda, que este era o primeiro processo eleitoral dos
Comitês PCJ (dos 3 comitês instalados na área das
bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari,
Jundiaí), onde a aprovação da deliberação em pauta,
265 consolidava a integração do CBH-PCJ, PCJ FEDERAL
e CBH-PJ. Explicou que naquele momento, os membros
do mandato 2007-2009, ao aprovarem a deliberação,
davam posse aos novos membros do mandato 20092011 e abriu a palavra aos plenários. Não havendo

270 manifestações, o Sr. Moretti colocou a minuta de
deliberação em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 3.7. Definição da ocupação dos cargos
da diretoria e instruções para a realização das
assembléias setoriais: Todos empossados, o Sr. Moretti
275 explicou a necessidade de definição dos cargos diretivos
dos Comitês PCJ (CBH-PCJ, PCJ FEDERAL e CBHPJ). Fez um breve relato sobre a ocupação dos cargos
diretivos em mandatos passados e ressaltou a
importância de cada cargo na estrutura. Isto posto,
280 iniciou o processo de definição dos cargos, que foram
aprovados conforme segue: 1) CBH-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 Secretário285 executivo eleito no PCJ FEDERAL e o Secretárioexecutivo Adjunto por representantes de órgãos
estaduais paulistas. 2) PCJ FEDERAL: a Presidência
ocupada pelo Presidente eleito para o CBH-PCJ; a 1º
Vice-presidência exercida pelo mesmo representante
290 eleito para a Vice-presidência do CBH-PCJ; a 2º Vicepresidência exercida pelo Presidente eleito para o CBHPJ; a 3ª Vice-presidência exercida por um representante
dos órgãos federais e o Secretário-executivo eleito
dentre os órgãos estaduais paulistas e mineiros. 3)
295 CBH-PJ: a Presidência exercida por um prefeito; a
Vice-presidência por um representante da Sociedade
Civil de Minas Gerais; a Secretaria Executiva exercida
pelo Secretário-executivo eleito no PCJ FEDERAL e o
Secretário-executivo Adjunto podendo ser definido
300 entre qualquer segmento. Além das diretorias, foram
definidos os segmentos que ocupariam as vagas no
Fórum Mineiro de CBHs e na Rede Brasil de
Organismos de Bacias – REBOB. Definidos os
segmentos que ocupariam quais cargos diretivos, a
305 reunião foi suspensa e os membros dos plenários
compostos em assembléias setoriais para as eleições dos
respectivos representantes nos cargos mencionados. 3.7.
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº
032/2008, que “Elege e empossa dirigentes dos
310 Comitês PCJ; define os municípios (SP e MG) com
direito a voto, define a Secretaria Executiva; elege
representantes dos municípios paulistas no CRH-SP e
CONESAN-SP; indica representantes dos Comitês
PCJ nos Fóruns Paulista, Mineiro e Nacional de
315 Comitês de Bacias; indica os representantes para
compor a CT-PL, para o mandato 2009/2011, e dá
outras providências”: Após o término das assembléias,
os Srs. Moretti e Leonildo Urbano e a Sra. Patrícia
Barufaldi, coordenadores das assembléias, anunciaram
320 os resultados das eleições para a Câmara 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; da REBOB e das
325 diretorias, conforme segue: 1) CBH-PCJ: para
Presidente o Sr. Barjas Negri (Prefeito de Piracicaba);
como Vice-presidente o Sr. Fernando Mangabeira
(CIESP-DR Limeira); como Secretário-executivo o Sr.
Luiz Moretti (SSE-SP) e como Secretário-executivo
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330 Adjunto o Sr. Leonildo Urbano (SSE-SP). 2) PCJ
FEDERAL: para presidente o Sr. Barjas Negri (Prefeito
de Piracicaba); como 1º Vice-presidente o Sr. Fernando
Mangabeira (CIESP-DR Limeira); como 2º Vicepresidente o Sr. Célio Santos (Prefeito de
335 Camanducaia); como 3º Vice-presidente o Sr. Márley
Caetano (SRH-MMA) e como Secretário-executivo o
Sr. Luiz Moretti (SSE-SP). 3) CBH-PJ:
como
Presidente o Sr. Célio Santos (Prefeito de
Camanducaia/MG); Vice-presidente o Sr. José Maria do
340 Couto (SinMec/MG); como Secretário-executivo o Sr.
Luiz Moretti (SSE-SP) e como Secretário-executivo
Adjunto o Sr. Paulo Henrique Pereira (Prefeitura
Municipal de Extrema/MG). Também foram anunciados
os escolhidos para a CT-PL e demais representações dos
345 Comitês PCJ. Encerrada a divulgação dos resultados das
assembléias setoriais, o Sr. Moretti colocou a minuta de
deliberação em votação, que foi aprovada por
unanimidade. 4. Manifestação dos membros eleitos
para as diretorias: O Sr. Barjas agradeceu a todos que
350 trabalharam para a realização da reunião, parabenizando
a todos os membros que estavam deixando os cargos.
Destacou que os novos membros estavam sendo eleitos
para dar continuidade ao belíssimo trabalho que vem
sendo desenvolvido desde 1993 quando o CBH-PCJ foi
355 instalado. Ressaltou que os Comitês PCJ são os comitês
onde se encontram os melhores técnicos, os melhores
trabalhos, a maior participação e os melhores resultados.
Falou sobre a importância de se manter a transparência
dos trabalhos e a participação democrática de todos.
360 Ressaltou a importância do trabalho conjunto com o
vizinho e parceiro estado de Minas Gerais, as
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organizações civis e poderes públicos para mostrar que
na região onde existem mais de 5 milhões de habitantes,
tem também os mais completos, mais atuantes e mais
organizados comitês de bacias do Brasil. O Sr. Célio
Santos agradeceu a todos os presentes e comprometeuse a empenhar-se para o bom andamento dos trabalhos
que forem realizados pelos comitês. No uso da palavra,
o Sr. Moretti, em nome de todos os membros dos
Comitês, agradece ao Sr. Paschoalotti por toda a
dedicação e trabalho despendido aos Comitês PCJ em
todo o tempo que atuou como membro e Vicepresidente do PCJ. O Sr. Mangabeira agradeceu a todos,
e manifestou seu total apoio ao trabalho a ser realizado
pelo Presidente eleito, Sr. Barjas e, na condição de
Presidente do Conselho de Transição do Consórcio PCJ,
encaminhou ao Sr. Barjas contribuição do Consórcio
PCJ, no valor de R$ 1.000,00 para constituir o primeiro
patrimônio da Fundação Agência de Bacias do PCJ. 5.
Outros assuntos: Antes de concluir os trabalhos, o Sr.
Moretti informa sobre a necessidade de indicação ao
IGAM, das prioridades de investimento nas bacias PCJ,
cujos recursos serão destinados pelo FHIDRO para os
empreendimentos em Minas Gerais. Como proposta de
priorizações, o Sr. Moretti sugere as mesmas
prioridades encaminhadas pela Secretaria Executiva dos
Comitês PCJ ao Conselho Nacional de Recursos
Hídricos – CNRH, que já haviam sido analisadas pela
CT-PL. Colocada em votação, a proposta foi aprovada
por unanimidade. 5. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Barjas agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião.

CÉLIO DE FARIA SANTOS

BARJAS NEGRI

Presidente do CBH-PJ e
2º Vice-presidente do PCJ FEDERAL

Presidente do CBH-PCJ e PCJ FEDERAL

LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo
Comitês PCJ
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