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Relação dos Membros dos Plenários
Com Ausência Justificada
Entidade
Nome
CIESP Jundiaí
Roberto Polga
FEAM
Carmem Lúcia S. Silveira
FIESP
Anicia Aparecida Baptistello Pio
Cleide Izabel Pedrosa de Melo
IGAM-MG
Marilia Carvalho de Melo
INEVAT
Francisco Antonio Moschini
P.M. de Campinas
Maria Fernanda Chiocchetti
P.M. de Rio Claro
Jayme de Oliveira Campos
PUC Campinas
Antonio Carlos Demanboro
José Aparecido Viváqua
Sind. Rural Extrema
José Carlos Zambone

Relação dos Membros dos Plenários - Presentes
Entidade
4ª Cia Polícia Ambiental
ABCON
AEAA
ASSEMAE
CETESB
CIESP - DR Limeira
CIESP - DR Piracicaba
CODASP
Consórcio PCJ
DAE Americana
DAEE
ELO Ambiental
Fórum das Entidades Civis
Fundação Florestal
P.M. de Americana
P.M. de Atibaia
P.M. de Bragança Paulista
P.M. de Camanducaia
P.M. de Campo Limpo Pta
P.M. de Holambra
P.M. de Iracemápolis
P.M. de Itatiba
P.M. de Jaguariúna
P.M. de Limeira
P.M. de Mombuca
P.M. de Nova Odessa
P.M. de Piracicaba
P.M. de Santa Gertrudes
P.M. de Sta Maria da Serra
Piracicaba 2010
PreservAÇÃO
SAA
SABESP
Secretaria Assist. Social
Secretaria da Fazenda
Secretaria da Saúde
Secretaria de Economia
Secretaria dos Transportes
Sind. Rural de Campinas
Sind. Rural de Limeira
Sind. Rural Piracicaba
SMA
SORIDEMA
SSE
UNICA
VIVERE

Nome
André Leandro Gonçalvez
Enio Antonio Campana
Danilo José Fanelli Luchiari
Hugo Marcos Piffer Leme
Jorge Luis Silva Rocco
Eduardo Lovo Paschoalotti
Homero Scarso
Antonio Carlos Scomparim
Dalto Favero Brochi
Romualdo José Kokol
Luiz Roberto Moretti
Patrícia Gobet Barufaldi
Claudia Grabher
Filipe Marcelo Gonçalves Becari
José Fernando Calistron Valle
Romualdo José Kokol
José Roberto Trícoli
Antonio Pádua Oliveira Mello
Leticia Medeiros
Carla P. Candia
Petrus Bartholomeus Weel
Daniel Henrique Mayer
Alexandre Luis Almeida Vilela
Dimas Lúcio Pires
Dirceu Brasil Vieira
José Roberto C. dos Santos
Claudemir Jose de Oliveira
Barjas Negri
Vlamir Augusto Schiavuzzo
José Augusto Rego B. Seydell
Persão Magossi
Ayri Saraiva Rando
José Marco A. Pareja Cobo
Emílio Sakai
Vicente Antonio Cancelliero
João Roberto Miranda
José Alberto Galvão Ferro
Ana Maria Leme da S. Sampaio
Maria Ap. Ribeiro Germek
Alberto Penno Júnior
Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
Marcos César Prado
Maria José Raymundo
Marcelo Poci Bandeira
Andréia Collaço Klimionte
João Aparecido Santarosa
José Rodolfo Penatti
Jorge Luis Silva Rocco
Márcia Calamari
Harold Gordon Fowler
Leonildo Ednilson Urbano
Luiz Roberto Moretti
André Elia Neto
João Roberto Miranda
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Aos 20 dias do mês de dezembro de 2007, nas
dependências da Área de Lazer “Estação do
Idoso”, em Piracicaba/SP, realizou-se a 6ª Reunião
Extraordinária Conjunta dos Comitês das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL), registrandose a participação de 100 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: Francisco C. C. Lahóz
(Coordenador Geral da Agência PCJ); 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); Barjas
Negri (Prefeito de Piracicaba) e Vlamir Schiavuzzo
(Presidente do SEMAE-Piracicaba). 2. Abertura:
Dando início à reunião, o sr. Moretti 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 Prefeito de Piracicaba, Sr.
Barjas Negri. O prefeito de Piracicaba agradeceu a
presença de todos e parabenizou a todos os
membros dos Comitês pelo belo trabalho
desempenhado. Elogiou os avanços em relação à
implantação da cobrança estadual. Citou que o
SEMAE está prestes a iniciar a construção de uma
nova ETE, cujos recursos, da ordem de R$ 25
milhões, já vinham sendo arrecadados mediante
uma taxa paga pelos munícipes nas respectivas
contas de água. Em seguida, o Sr. Moretti passou a
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palavra ao presidente dos Comitês PCJ e Prefeito

montante de aproximadamente R$ 30 milhões de

40 de Atibaia. O Sr. Trícoli agradeceu ao prefeito

90 recursos solicitados ao FEHIDRO e Cobranças

Barjas pela acolhida e pelo espaço cedido.
Parabenizou ao Sr. Barjas pelo belo trabalho de
restauração da Estação Paulista – Piracicaba.
Passou a palavra para a Secretaria Executiva, onde
o Sr. Moretti deu início aos informes. 3. Informes.
3.1. do DAEE: A Sra. Cecília e a Sra. Cláudia
iniciaram a apresentação sobre a situação da
cobrança estadual paulista. Informaram a
existência de 559 usuários industriais, 58 de
abastecimento público; 608 usos urbanos privados
e 1 transposição. Citaram que a previsão de
arrecadação é da ordem de R$ 11,3 milhões, sendo
que até aquela data, o pagamento dos boletos
emitidos representam uma cifra da ordem de R$
7,8 milhões arrecadados. Ressaltou que somente a
transposição do Sistema Cantareira representa algo
próximo de R$ 2,2 milhões. Sobre a cobrança do
exercício de 2008, informou que a cobrança será
feita em até 11 parcelas, com o vencimento da 1ª
no final do mês de fevereiro. Citou que o prazo
para o envio das medições e/ou ajustes nos
volumes das captações vai até 31/01/08. Lembrou
que o valor da cobrança do exercício 2008 é
correspondente a 75% do valor total e que em 2007
foram cobrados 60% do valor total. Detalhou que
seriam emitidos, num primeiro momento, 3
parcelas para os usuários com valores a serem
pagos acima de R$ 160,00, referentes aos valores
cobrados em 2007 e que, para as demais parcelas,
seriam feitos os ajustes dos valores. 3.2. da
Agência de Água PCJ: A Srta. Andréa informou
que foram contratados 34 projetos com recursos da
cobrança federal, dos quais 29 para repasse e 5
projetos da própria Agência. Complementou que
dos 34 contratos, 30 já estão contratados e 4
encontram-se com pendências na Caixa Econômica
Federal, 17 contratos em processo de licitação e 9
em andamento. O Sr. Sérgio informou que a
previsão de arrecadação é de R$ 13,1 milhões, até
esta data já haviam sido pagos boletos no valor de
R$ 12,5 milhões e o repasse para a Agência PCJ
foi de R$ 11 milhões. Lembrou, também, que os
usuários de recursos hídricos de domínio da União
têm até o dia 31/01/08 para fazer as retificações no
CNARH. 3.3. da Secretaria Executiva: a Sra.
Patrícia e a Srta. Karla informaram que no período
de 8/10 a 5/11 foram inscritos 58
empreendimentos, que correspondem a um

PCJ, apresentando uma contrapartida de
aproximadamente R$ 18 milhões. Falou que os
empreendimentos que compõem o Grupo 1
atingiram um percentual de 67% em relação ao
valor de financiamento contra 33% dos
empreendimentos do Grupo 2. As inscrições
ficaram com as seguintes disposições em relação
aos PDCs: PDC 1: 5%; PDC 2: 1%; PDC 3: 74%;
PDC 4: 5%; PDC 5: 12%; PDC 6: 1% e o PDC 8
com 2%. Detalharam o cronograma de inscrições e
procedimentos para tal e concluiram a
apresentação. 3.4. da Câmara Técnica de
Monitoramento Hidrológico: a Sr. Astor,
Coordenador da CT-MH e do GT-Cantareira
traçou um histórico da renovação da outorga do
Sistema Cantareira, a nova “gestão compartilhada”
e apresentou informações relativas à gestão do
sistema, utilizando-se de tabelas e gráficos.
Detalhou os procedimentos adotados pela
coordenação da CT-MH e do DAEE em situações
críticas para os serviços de abastecimento público
municipais e as implicações em relação às decisões
tomadas ou procedimentos adotados. Explicou o
funcionamento do banco de águas, sua gestão entre
os armazenamentos e retiradas pela SABESP, para
a RMSP, e pelos Comitês PCJ, para a bacia do
Piracicaba. Explicitou que, na ocasião, o Sistema
chegou a operar, meses antes, num limite
considerado crítico, face ao baixo volume dos
reservatórios, quando comparado com anos
anteriores, mas que as chuvas estavam chegando e
o volume dos reservatórios voltavam a subir, mas o
estado de alerta estava acionado. 3.5. do Grupo de
Acompanhamento do Plano de Bacias 20082020: a Sra. Eneida, coordenadora do GA, iniciou
a apresentação fazendo um breve histórico da
contratação dos trabalhos. Citou que o Plano está
sendo trabalhado com metas de curto, médio e
longo prazos, sendo as metas de curto prazo
previstas para 2008-2011; as de médio prazo de
2012-2015 e as de longo prazo até 2020. Lembrou
a todos que o Plano de Bacias deve atender ao
Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH
e ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos CRH. Lembrou que o Plano não soluciona os
problemas, mas age como uma ferramenta de
planejamento para direcionar as ações nas bacias.
As atividades de desenvolvimento do Plano estão
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a

das atividades da Agência PCJ, constando no

140 consolidação dos diagnósticos; 2) a organização

baseadas

190 Contrato de Gestão, e concluiu informando que a

das informações/dados obtidos na primeira etapa
que serão inseridos em um sistema (banco de
dados) de simulação da qualidade, criando
cenários, gerando avaliações e etc.; e 3) geração
dos cenários e simulações, considerando as metas
definidas no próprio plano. Relatou o andamento
dos trabalhos, das reuniões realizadas e previstas,
bem como da reunião pública final, prevista para
Outubro de 2008, para a finalização dos trabalhos.
3.6. da Câmara Técnica de Conservação e
Proteção dos Recursos Naturais: o Sr. Trapé
relatou sobre os trabalhos da CT-RN junto com a
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, relativos
à Conferência Estadual sobre
mudanças
climáticas. Informou, também, que a CT está
participando da Conferência Nacional de Meio
Ambiente, cuja importância consiste na
formalização de políticas federais para o meio
ambiente, formuladas nos estados e municípios.
Para a Conferência, os Comitês PCJ, através da
CT-RN,
realizarão
no
dia
15/03,
na
ESALQ/Piracicaba, a conferência estadual. Um
dos objetivos dessas conferências é eleger os 76
delegados do estado de São Paulo para apresentar
as propostas paulistas para a elaboração das
políticas federais de meio ambiente. A relação dos
76 delegados paulistas deverá ser apresentada ao
MMA até o dia 20 de setembro. Informou, ainda,
que a reunião da região do PCJ será realizada entre
os dias 12 e 14 de fevereiro, na cidade de
Americana/SP. 3.7. da Coordenação Geral da
Agência de Água PCJ: o Sr. Francisco iniciou sua
fala agradecendo a todos os membros dos Comitês
PCJ e do Consórcio PCJ pelo apoio dado à
Agência PCJ nos trabalhos realizados. Informou
que a ANA implantou um sistema digital de
cobrança. Apresentou o folder elaborado pela
Agência PCJ, como prestação de contas dos
trabalhos seus realizados nos últimos 2 anos.
Apresentou números e detalhou os trabalhos
realizados durante os cursos de capacitação. Falou
sobre o sucesso do Simpósio de Gestão de
Recursos Hídricos, realizado pelo Consórcio PCJ,
que contou com a colaboração dos Comitês PCJ, a
Agência de Água PCJ e demais parceiros. Solicitou
a colaboração dos membros presentes no
preenchimento do questionário entregue na
reunião, lembrando que tal procedimento faz parte

Agência PCJ está sendo equipada, com recursos
material e pessoal, para melhor desempenhar suas
atividades. 3.7. da Presidência: o Sr. Tricoli citou
a proposta de alteração dos critérios de distribuição
de recursos do FEHIDRO que deve ser revista por
uma comissão da Coordenadoria de Recursos
Hídricos,
que
tem
mais
4
meses,
aproximadamente, para apresentar uma nova
proposta. 4. Assuntos a Deliberar: o Sr. Tricoli
inicia os trabalhos relacionados às deliberações..
4.1. Leitura e Aprovação da Ata da 8ª Reunião
Ordinária Conjunta dos Comitês PCJ: O Sr.
Tricoli informa que a minuta da ata estava
disponível no site, solicita ao Sr. Moretti para
corrigir, no cabeçalho, o estado de realização da
reunião (Minas Gerais) e coloca a minuta da ata
em votação. Não havendo manifestações, a minuta
da foi aprovada por unanimidade. 4.2. Minuta de
Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº
084/2007: “Revoga Deliberação Conjunta dos
Comitês PCJ “Ad Referendum” nº 083/07 e altera
a Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº
078/07, que tratam da revisão dos mecanismos da
cobrança “federal” PCJ": O Sr. Moretti explicou
que após a aprovação da Deliberação 078/07, a
deliberação foi encaminhada para o CNRH que
solicitou ajustes na mesma, no quesito forma e não
conteúdo, e, para que os termos da deliberação
078/07 pudessem entrar em vigor, havia a
necessidade de aprovação das alterações pelos
Plenários dos Comitês. Acertado com o Prefeito
Tricoli, foi publicada uma deliberação “Ad
Referendum”, a 083/07, para dar andamento no
processo. A minuta da deliberação apresentada tem
o mesmo teor da deliberação 078/07 anteriormente
aprovada e que foi retificada pela deliberação “Ad”
083/07. O Sr. Tricoli abriu a palavra para discussão
e, não havendo manifestações, colocou a minuta da
deliberação em votação. Não havendo nenhuma
manifestação em contrário ou abstenção, a minuta
de deliberação foi aprovada por unanimidade. 4.3.
Minuta de Deliberação Conjunta dos Comitês
PCJ nº 085/2007: “Aprova proposta orçamentária
e limites de remuneração dos membros da
estrutura diretiva da “Agência de Água PCJ””: O
Sr. Moretti explica que a deliberação refere-se à
proposta de orçamento de custeio da Agência de
Água PCJ, referente aos 7,5% dos valores
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arrecadados com a cobrança federal. Explica que

em votação e aprovada por unanimidade. 5.

240 este procedimento consta no Contrato de Gestão da

270 Outros Assuntos: o Sr. Massao manifestou-se

Agência com a ANA. Esclarece que pelo fato dos
Comitês PCJ não fazerem reuniões plenárias
constantemente, a deliberação propõe limites nas
rubricas para que a coordenação da Agência possa
remanejar valores sem a necessidade dos Comitês
fazerem nova reunião plenária para a aprovação.
Detalha que esse remanejamento poder ser feito
em até 20% do valor total disponível para a
Agência. Colocada em votação, foi aprovada por
unanimidade. 4.4. Minuta de Deliberação
Conjunta dos Comitês PCJ nº 086/2007:
“Aprova pedidos de abatimento do ValorDBO da
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio
da União, nas bacias hidrográficas dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí e dá outras
providências.”: O Sr. Moretti explicou que trata-se
dos pedidos do SEMAE/Piracicaba e SANASA
para abaterem os valores a serem pagos no
exercício de 2009 considerando valores a serem
aplicados pelas entidades no ano de 2008.
Explicou, ainda, que para a entidade obter o
abatimento, deveram ser apresentados todos os
documentos referentes às obras executadas; a
Agência PCJ faz a checagem dos documentos,
vistoria as obras e, se tudo estiver de acordo, o
abatimento é concedido. O Sr. Tricoli abriu a
palavra ao plenário e, não havendo nenhuma
manifestação, a minuta de deliberação foi colocada

sobre a necessidade das entidades/órgãos iniciarem
um processo de coleta das águas das chuvas, de
maneira a reduzirem a dependência dos
mananciais, bem como uma melhor eficiência das
estações de tratamento de esgotos, melhorando a
qualidade das águas nos pontos de captações,
principalmente nas nossas bacias. O Sr. Dalto, em
nome da diretoria do Consórcio PCJ, agradeceu a
colaboração dos Comitês PCJ no Simpósio de
Recursos Hídricos, informando que os objetivos do
Simpósio foram alcançados, e que contou,
inclusive, com a participação de representantes da
França e da Espanha. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Trícoli passou a
palavra para o representante de Piracicaba, Sr.
Wlamir, que agradeceu a presença de todos e
parabenizou os representantes dos Comitês PCJ
pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. O
Sr. Tricoli ressaltou que os Comitês PCJ colocaram
como meta para 2007 a implantação da cobrança
estadual paulista e conseguiu atingi-la, e ressaltou
a consolidação da cobrança federal. Destacou a
extrema responsabilidade com que o Consórcio
PCJ desempenhou nesse período as funções de
Agência de Água PCJ e lembrou que o PCJ só tem
avançado a cada ação realizada. Parabenizou a
todos pelo trabalho realizado e deu por encerrada a
reunião.
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LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo
CBH-PCJ e PCJ FEDERAL

JOSÉ ROBERTO TRICOLI
Presidente
CBH-PCJ e PCJ FEDERAL

SEBASTIÃO ANTONIO CAMARGO ROSSI
2o Vice-presidente do PCJ FEDERAL

EDUARDO LOVO PASCHOALOTTI
Vice-presidente do CBH-PCJ e
1o Vice-presidente do PCJ FEDERAL
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