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Relação dos Membros dos Plenários – Presentes. 

Entidade Nome 

4ª Cia de Polícia 

Ambiental 
Fábio de Nóbrega 

ASSEMAE 

Maria das Graças Martini 

Marco Antônio dos Santos 

Hugo Marcos Piffer Leme 

Paulo Roberto S. Tinel 

AAEAA de Amparo Wilhelm Wulff Poloni 

Associação dos Eng. de 

Jundiaí 
Jaime Ramiro 

Associação dos Atrativos 

do Salto 
José Carlos Zambone 

CETESB 
Maria da Penha de Oliveira 

Alencar 

CIESP – DR Bragança 

Paulista 
Roberto Mario Polga 

CIESP - DR Indaiatuba Roberto Mario Polga 

CIESP - DR Jundiaí Roberto Mario Polga 

CIESP – DR Campinas Jorge Antonio Mercanti 

CIESP- DR Limeira p/ Alexandre Luis A. Vilella 

CIESP- DR Piracicaba Homero Scarso 

Consórcio Piraí e 

INEVAT 
Francisco A. Moschini 

Consórcio PCJ 
Francisco Carlos Castro 

Lahóz 

CODEN Ricardo Ongaro 

COPASA  Waldir Souza 

DAE Americana Leandro Zanini Santos 

DAEE 
Leonildo Ednilson Urbano 

Carolina Túbero Bacchin 

FIESP Alexandre Luis A. Vilella 

FIEMG p/ Paulo Henrique Pereira 

Fórum das Américas Rodrigo Hajjar 

Fundação Florestal 
Luiz Sertório Teixeira 

Antônio Álvaro Buso Junior 

IEF p/Paulo Henrique Pereira 

IPSA Waldemar Bóbbo 

P.M. de Americana p/ Valdemir Castelani 

P.M. de Camanducaia p/ Paulo Henrique Pereira 

P.M de Campo Limpo 

Paulista  
Beatriz Alves Bonfim 

P.M. de Cordeirópolis Giovane Henrique Genezelli 

P.M. de Extrema Paulo Henrique Pereira 

P.M de Holambra Petrus Bartholomeus Well 

P.M. de Itú Mauricio Geraldo S. Dantas 

P.M. de Itapeva p/ Paulo Henrique Pereira 

P.M. de Jaguariúna Irineu Gastaldo Junior  

P.M. de Jundiaí Maria das Graças Martini 

P.M. de Limeira Alquermes Valvassori 

P.M. de Louveira Verônica Sabatino Caldeyro 

P.M. de Mariporã Antonio Carlos Nery Pinho 

P.M.de Morungaba Michele Consolmagno 

P.M de Nazaré Paulista Michele Consolmagno 

P.M. de Nova Odessa Benjamim Vieira de Souza 

P.M. de Piracicaba Gabriel Ferrato dos Santos 

Wlamir Augusto Schiavuzzo 

P.M. de Rio Claro Geraldo Gonçalves Pereira 

P.M de Saltinho Claudemir Francisco Torina 

P.M. de São Pedro p/ José Augusto Seydell 

P.M. de Valinhos 
p/ Edurado A. de Almeida 

Bottura 

P.M. de Vinhedo Jaime Cesar da Cruz 

Rotary Internacional D- 

4590 
p/ Petrus Bartholomeus Well 

SAA Sérgio Rocha Lima Diehl 

SABESP Hélio Rubens Figueiredo 

 José Roberto Fumach 

Secretaria da Fazenda 
Afonso Celso Rocha 

Mastrelli 

Secretaria da Saúde 

Luiz Alberto Buschinelli 

Carneiro 

Marcos César Prado 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social 

Maria Aparecida Ribeiro 

Germek 

Rita Cássia Dalla Costa de 

Godoy Lima 

Secretaria dos 

Transportes 
Marcello Poci Bandeira 

SINDAREIA Jorge Edison Di Rito 

SINMEC José Maria do Couto 

SR Limeira Nilton Piccin 

SR Rio Claro João Primo Baraldi 

SSRH 
Leonildo Ednilson Urbano 

Luiz Roberto Moretti 

UNICA André Elia Neto 

Relação dos Membros dos Plenários 

Com Ausência Justificada 

Entidade Nome 

ABES/SP Luiz Eduardo Grisotto 

Secretaria de Energia Daniel Jesus de Lima 

SRHU/MMA 
Adriana Lustosa 

Roseli Santos Souza 

Ministério da Integração 

Nacional 

Osvaldo Garcia 

José Luiz de Souza 

Aos quatro dias do mês de dezembro de 2015, nas 

dependências da Fundação Municipal de Ensino de 

Piracicaba-FUMEP, em Piracicaba/SP, realizou-se 

a 16ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ (CBH-

PCJ; PCJ FEDERAL e CBH-PJ), registrando-se a 5 

participação de 121 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: Gabriel Ferrato dos Santos 15 

(Prefeito Municipal de Piracicaba, Presidente do 
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CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL e Presidente do 

Aglomerado Urbano de Piracicaba); Benjamim 

Vieira de Souza (Prefeito Municipal de Nova 

Odessa); Claudemir Francisco Torina (Prefeito 20 

Municipal de Saltinho); Marco Antonio dos Santos 

(Vice-presidente do CBH-PCJ e 2º Vice-presidente 

do PCJ FEDERAL); José Maria Couto (Vice-

presidente do CBH-PJ); Leonildo Ednilson Urbano 

(Secretário-executivo dos Comitês PCJ); Paulo 25 

Galli (representante da Caixa Econômica Federal ); 

Sergio Razera (Diretor-presidente da Agência das 

Bacias PCJ. 2. Abertura: Dando início à reunião, 

o Cerimonial convidou aos componentes da mesa 

para tomarem seus lugares e a todos para ouvirem 30 

e cantarem o Hino Nacional Brasileiro. 2.1. 

Saudações iniciais dos membros da mesa: O 

Cerimonial cumprimentou a todos e agradeceu a 

cessão do espaço. A seguir, passou a palavra ao 

Diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Sr. 35 

Sergio Razera, que cumprimentou a todos, 

enfatizando o desejo de que a presente reunião 

consiga refletir os desejos e os anseios da região 

das Bacias PCJ, ressaltando a importância dos 

projetos que serão assinados na presente reunião, 40 

junto a Caixa Econômica Federal e os tomadores 

de recursos das Cobranças PCJ.  Posteriormente, o 

cerimonial passou a palavra ao Secretário-

executivo dos Comitês PCJ, Sr. Leonildo Ednilson 

Urbano que agradeceu a presença de todos e 45 

destacou da importância das discussões e decisões 

tomadas pelos Comitês PCJ, face aos desafios 

enfrentados pelas Bacias PCJ, na gestão de 

recursos hídricos. Concluiu desejando uma boa 

reunião a todos. O Cerimonial passou a palavra ao 50 

Vice-presidente do CBH-PJ, Sr. José Maria do 

Couto, que cumprimentou a todos e ressaltou a 

importância das discussões no âmbito dos Comitês 

PCJ, desejando sucesso aos trabalhos a serem 

realizados na presente reunião.  Após, o 55 

Cerimonial passou a palavra ao Vice-presidente do 

CBH-PCJ e 2º Vice-presidente do PCJ FEDERAL, 

Sr. Marco Antonio dos Santos, que saudou a todos 

e manifestou sua satisfação pelo trabalho realizado 

pelos Comitês PCJ e das conquistas alcançadas por 60 

este colegiado. Na sequência passou a palavra ao 

Vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Sr. 

Paulo Galli, que cumprimentou a todos e 

evidenciou a sua satisfação com o trabalho dos 

Comitês PCJ e ressaltou o destaque a nível 65 

nacional dos trabalhos executados para a gestão de 

recursos hídricos, destacando a importância das 

assinaturas dos contratos de repasse que serão 

assinados na presente reunião. O Cerimonial 

passou a palavra para o Prefeito Municipal de 70 

Nova Odessa, Sr. Benjamim Vieira de Souza, que 

cumprimentou a todos e agradeceu a oportunidade 

de estar participando da presente reunião e da 

orientação que os Comitês PCJ e a Agência das 

Bacias PCJ, oferece aos municípios das Bacias PCJ 75 

na gestão dos recursos hídricos.  Na sequência 

passou a palavra ao Prefeito Municipal de 

Piracicaba, Sr. Gabriel Ferrato dos Santos, que 

agradeceu a presença de todos e explanou sobre a 

importância dos trabalhos desenvolvidos no âmbito 80 

dos Comitês PCJ, que nortearam os 

encaminhamentos dos assuntos em debate na 

presente reunião. Explicou que durante a 16ª 

Reunião Ordinária ocorrerá ainda a assinatura de 

contratos com o Serviço Municipal de Água e 85 

Esgoto de Piracicaba (Semae), com a Companhia 

de Desenvolvimento de Nova Odessa (Coden), 

com o Saneamento Básico de Vinhedo (Sanebavi) 

e com a Sociedade de Abastecimento de Água e 

Saneamento (Sanasa) para a execução de seis 90 

projetos pertencentes ao PDC 5 (Promoção do Uso 

Racional dos Recursos Hídricos), subprograma 

5.01, que trata de serviços para o combate às 

perdas de água nas redes de distribuição dos 

municípios. No total, serão destinados aos projetos 95 

mais de R$ 18 milhões (dezoito milhões), oriundos 

da cobrança pelo uso dos recursos hídricos dos rios 

de domínio da União (Cobrança Federal PCJ), 

conforme os termos da Deliberação Ad 

Referendum dos Comitês PCJ nº 229/15, e mais 100 

R$ 5.821.365,65 (cinco milhões, oitocentos e vinte 

e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos) de contrapartida dos 

tomadores, somando mais de R$ 24 milhões. Para 

a assinatura dos contratos, informou que estarão 105 

presentes os diretores e técnicos da Fundação 

Agência das Bacias PCJ – que é o órgão gestor –, 

representantes dos serviços de abastecimento 

público contemplados e da Caixa Econômica 

Federal, que é o agente técnico, responsável pelo 110 

acompanhamento das obras. Na sequência o 

Cerimonial deu início ao evento de assinatura dos 

contratos de repasse, para a execução de seis 

projetos pertencentes ao PDC 5 (Promoção do Uso 

Racional dos Recursos Hídricos), subprograma 115 

5.01, que trata de serviços para o combate às 

perdas de água nas redes de distribuição dos 

municípios, com recursos financeiros oriundos da 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos dos rios de 

domínio da União (Cobrança Federal PCJ), 120 

conforme consta na Deliberação Ad Referendum 

dos Comitês PCJ nº 229/15,  convidando os 

representes do Serviço Municipal de Água e 

Esgoto de Piracicaba (Semae), da Companhia de 
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Desenvolvimento de Nova Odessa (Coden), do 125 

Saneamento Básico de Vinhedo (Sanebavi) e da 

Sociedade de Abastecimento de Água e 

Saneamento (Sanasa) para a assinatura.  Encerrada 

a cerimonia de assinaturas dos contratos de 

repasse, e com autorização do Presidente dos 130 

Comitês PCJ, o Cerimonial passou a palavra ao 

Secretário-executivo dos Comitês PCJ, Sr. Leo 

Urbano, que deu início aos trabalhos nominando as 

entidades representadas na reunião, confirmando a 

existência de quórum nos três comitês. Na 135 

sequência, o Sr. Leo Urbano, com a autorização do 

Sr. Gabriel Ferrato (Presidente do CBH-PCJ e PCJ 

FEDERAL), solicitou a inclusão de assunto como 

item de pauta 3.2, “Assuntos a Deliberar”, logo 

após a aprovação da ata, com renumeração das 140 

minutas de deliberações a serem apreciadas, 

referente a eleição e posse do novo Secretário-

Executivo Adjunto do CBH–PJ. Explicou que foi 

protocolado na Secretaria Executiva dos Comitês 

PCJ, em 23/11/2015, Oficio da PM de Itapeva, 145 

informando que o representante da PM de Itapeva 

e  atual Secretário-executivo adjunto do CBH-PJ, 

Sidney José da Rosa, não prestava mais serviços na 

Prefeitura de Itapeva e, por esse motivo, por conta 

do afastamento dele, o cargo de Secretário-150 

executivo adjunto do CBH-PJ, entrou em vacância 

e seria necessário a eleição de um novo Secretário-

executivo adjunto do CBH-PJ, porém não houve 

tempo hábil para inclusão do assunto na pauta da 

presente reunião ou apreciação pela Câmara 155 

Técnica de Planejamento. Ressaltou que devido a 

necessidade de preenchimento do cargo para ter a 

Diretoria do CBH-PJ plenamente composta, a 

Diretoria dos Comitês PCJ está solicitando a 

inclusão deste item de pauta. Na sequência, o Sr. 160 

Leo Urbano abriu a palavra aos membros. Não 

havendo manifestações, o Sr. Leo Urbano colocou 

a proposta em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Dando prosseguimento à reunião. 3. 

Informes: 3.1. da Secretaria Executiva (SE): Sr. 165 

Leo Urbano iniciou informando que, a Câmara 

Técnica de Águas Subterrâneas (CT-AS) dos 

Comitês PCJ, realizou nos dias 12 e 13 de 

novembro de 2015, no Centro de Estudos 

Ambientais da Unesp (Universidade Estadual 170 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), em Rio Claro, 

o “III Workshop de Águas Subterrâneas dos 

Comitês PCJ: Conhecer para usar e 15 proteger”. 

Explicou que o Workshop teve como objetivo, a 

divulgação da importância das águas subterrâneas 175 

como fonte para o abastecimento de água e o 

aumento do nível de conscientização dos 

envolvidos em relação à proteção e os riscos 

advindos da contaminação e da exploração 

irracional, além de apresentá-las como parte 180 

integrante do ciclo hidrológico e a necessidade de 

inserção na gestão de recursos hídricos em 

conjunto com as águas superficiais, e parabenizou 

a CT-AS pela iniciativa. O Sr. Leo Urbano 

cientificou aos plenários que a Secretaria do Meio 185 

Ambiente Estado de São Paulo (SMA), abriu 

chamada pública visando apresentação de 

requerimentos da inscrição de Reserva Particular 

do Patrimônio Natural – RPPN, no processo 

seletivo do Projeto CAP/RPPN, cujo edital 190 

encontra-se disponível no sítio eletrônico da SMA. 

Informou que o objeto de seleção de RPPN 

instituídas pelo Poder Público, localizadas nas 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UGRHI) do Alto Tietê, Mantiqueira, Rios Paraíba 195 

do Sul e Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) 

dentro do território paulista, é para o pagamento 

por serviços ambientais comprovadamente 

prestados à sua conservação, por um período de 5 

(cinco) anos. A documentação deverá ser 200 

encaminhada, impreterivelmente, até 04/01/2016.  

Maiores informações estão disponíveis no site dos 

Comitês PCJ. O Sr. Leo Urbano informou que 

estão abertas as inscrições para o 5º Seminário 

Estadual Água e Saúde, a ser realizado em São 205 

Paulo - SP, no dia 10 de dezembro de 2015. A 

iniciativa é conjunta entre o Centro de Vigilância 

Sanitária e da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade São Paulo (USP), em parceria com 

outras entidades de notória inserção no tema. A 210 

edição de 2015 do seminário terá como assunto 

principal a “Saúde Bucal e a Fluoretação - Um 

Construir Coletivo”. A intenção dos organizadores 

é abordar, sob diferentes ângulos e pontos de vista, 

os desafios técnicos associados à manutenção do 215 

padrão de qualidade da fluoretação e os obstáculos 

à universalização das medidas de vigilância 

relacionadas a este parâmetro, no âmbito do 

Programa de Vigilância da Qualidade da Água 

para Consumo Humano (Proágua) do Estado de 220 

São Paulo. O Sr. Leo Urbano informou que estão 

abertas as inscrições, até o dia 12/01/2016, para o 

Prêmio Fiesp de Conservação e Reúso de Água, 

que se encontra em sua 11ª edição e homenageia as 

empresas que adotam medidas efetivas na redução 225 

do consumo e do desperdício de água. Cientificou 

que maiores informações estão disponíveis nos 

sites dos Comitês PCJ e da FIESP. O Sr. Leo 

Urbano cientificou aos plenários que está agendado 

para o dia 14/12/2015, no São dos Pratos em São 230 

Paulo/SP, Reunião Ordinária do Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos. A reunião terá dentre outros 
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assuntos, a seguinte pauta: aplicação dos recursos 

do FEHIDRO referentes ao ano de 2016 e os 

percentuais para distribuição entre os colegiados 235 

do Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; calendário eleitoral, os 

procedimentos para cadastramento, eleição e 

indicação dos representantes das entidades do 

segmento Sociedade Civil no CRH; 240 

procedimentos, limites e condicionantes para 

revisão dos mecanismos e valores de cobrança pela 

utilização dos recursos hídricos de domínio do 

Estado de São Paulo, para os usuários urbanos e 

industriais; minuta de Anteprojeto de Lei que 245 

dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos. O Sr. Leo Urbano lembrou a todos da 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 222/15, de 

27/03/2015, que instituiu a “Operação de Estiagem 

PCJ - 2015” e criou o Grupo de Trabalho, no 250 

âmbito da CT-PL, para coordenação dos trabalhos 

e que, de acordo com as atribuições, o GT-

Estiagem encerrou suas atividades em 26/11/2015 

no município de Indaiatuba/SP. Durante o período 

de atuação, o GT-Estiagem realizou 5 reuniões,  255 

com o desenvolvimento de 9 atividades, com 21 

ações, e os materiais estão disponíveis no site dos 

Comitês PCJ. Na sequência resumiu todos os 

trabalhos desenvolvidos pelo GT-Estiagem 2015. 

O Sr. Leo Urbano informou, que baseado nas 260 

premissas que embasaram o adiamento da 

renovação da Outorga do Sistema Cantareira pelo 

Órgãos Gestores, foi realizada reunião no dia 20 de 

outubro de 2015, em Brasília/DF, entre os entes 

envolvidos no processo, onde os representantes das 265 

Bacias PCJ, concordaram com o adiamento da 

renovação da outorga do Sistema Cantareira, 

condicionando ao estabelecimento de cronograma 

de  ações até maio de 2017, assegurando a ampla 

participação de todos os envolvidos e a 270 

transparência das informações. Ressaltou que do 

resultado desta reunião foi estabelecido prazo de 

15 (quinze) dias para a apresentação de uma 

proposta de calendário para atividades e eventos 

pelos entes envolvidos na renovação da outorga do 275 

Sistema Cantareira. Diante deste fato, informou 

que para a elaboração do calendário pelas Bacias 

PCJ, o GT-Renovação dos Comitês PCJ, se reuniu 

em 03 de novembro de 2015, no município de 

Campinas/SP, e encaminharam no dia 04 de 280 

novembro suas sugestões aos Órgãos Gestores 

(ANA e DAEE), a proposta dos Comitês de 

discussão acerca do tema, que se inicia em 

dezembro de 2015 e encerra-se em maio de 2017, 

tendo entre as ações previstas no cronograma, a 285 

realização de reuniões conjuntas entre os órgãos 

gestores e os Comitês PCJ e do Alto Tietê, com o 

objetivo de se construir uma proposta guia de 

outorga consensuada entre todas as partes 

interessadas; a necessidade de evidenciar, de forma 290 

online e em tempo real, os dados das vazões 

relativas aos túneis de transferência para todos os 

envolvidos no processo de renovação de referida 

outorga; necessidade de discussões públicas e 

internas no que diz respeito às propostas 295 

apresentadas. O Sr. Leo Urbano informou que o 

documento está disponível com detalhamentos 

sobre as atividades e propostas no site dos Comitês 

PCJ. 3.2. da Agência das Bacias PCJ: A Sr. Leo 

Urbano passou a palavra ao Sr. Sérgio Razera, 300 

Diretor-Presidente da Agência das Bacias PCJ, o 

qual informou que os Conselhos Deliberativo e 

Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ se 

reuniram em 27/10/2015, para discutir a posse dos 

novos membros; definição de presidente e vice-305 

presidente para o mandato 2015/2017; e aprovação 

do Plano de Trabalho e da Proposta Orçamentária 

da Agência das Bacias PCJ para 2016. Ressaltou 

que no Conselho Deliberativo, houve mudança na 

presidência. Após seis anos à frente deste 310 

Conselho, o Sr. Luiz Roberto Moretti se desligou 

do cargo e, por aprovação unânime, o Sr. Paulo 

Tinel, representante da Associação Nacional dos 

Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE), 

assumiu o posto. Como vice-presidente 315 

permaneceu Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi, 

representante da Associação do Rotary Club - 

Rotary Internacional - D4590. Ainda, no Conselho 

Deliberativo, houve a aprovação da recondução de 

Sergio Razera como Diretor-presidente da Agência 320 

das Bacias PCJ, de Patrícia Gobet de Aguiar 

Barufaldi, como Diretora-técnica, e de Ivens de 

Oliveira, como Diretor-administrativo e financeiro 

da Agência das Bacias PCJ. No Conselho Fiscal, a 

votação ocorre apenas para a presidência e Luiz 325 

Alberto Buschinelli Carneiro, representante da 

Secretaria da Saúde, manteve-se no cargo e 

cumprirá o mandato 2015/2017. O Sr. Sérgio, 

informou aos plenários que os Comitês PCJ, que 

no dia 11/11/15 o governador do Estado de São 330 

Paulo, Geraldo Alckmin, esteve no município de 

Holambra/SP, para o lançamento do projeto 

“Nascentes de Holambra“, que será executado por 

meio de parceria entre a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo, Agência 335 

Nacional de Águas (ANA), Fundação Agência das 

Bacias PCJ e Fundação Banco do Brasil. 

Cientificou que o projeto terá investimento de 

cerca de R$ 3,5 milhões, onde se prevê a 

recuperação de 16 hectares de vegetação nativa no 340 
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entorno das 170 nascentes e matas ciliares de 

Holambra/SP.  Na sequencia o Sr. Sergio pediu 

escusas ao atrasado na entrega do Relatório de 

Gestão do exercício 2014, devido ao fato de que a 

empresa contratada não conseguiu finalizar os 345 

serviços de impressão e cientificou aos plenários 

que o documento está disponível no site da 

Agência das Bacias PCJ, para consulta. 3.3. dos 

Membros do CBH-PJ: O Sr. Leo Urbano passou 

a palavra ao Sr. José Maria Couto, Vice-presidente 350 

do CBH-PJ e representante do SINMEC/MG, que 

informou os membros do CBH-PJ, a Secretaria 

Executiva dos Comitês PCJ e da Agência das 

Bacias PCJ Estiveram reunidos no dia 18/11/15, 

em Camanducaia/MG, para tratar diversos 355 

assuntos, entre eles a apresentação da Irrigart, 

empresa gerenciadora do escritório regional do PJ, 

que atuará nas demandas da parcela mineira das 

Bacias PCJ - Toledo, Itapeva, Camanducaia, 

Extrema e Sapucaí-Mirim e da substituição do 360 

Secretário-executivo Adjunto do CBH-PJ. 3.4. dos 

Membros do Plenário: Na sequencia o Sr. Leo 

Urbano passou a palavra ao Sr. Hugo Marcos 

Piffer Leme, representante da ASSEMAE, que 

cientificou aos plenários que entre os dias 09 e 365 

11/12/2016, será realizado no município de 

Campinas/SP, o 9º Seminário de Tecnologia em 

Saneamento Ambiental da ASSEMAE, que 

abordará uma série de assuntos que impactam as 

atividades de saneamento, como os sistemas de 370 

gestão da qualidade, eficiência energética, redução 

de perdas de água, possibilidades de 

financiamento, estruturação tarifária, coleta 

seletiva e logística reversa de embalagens em 

geral, convidando a todos para participarem. Após, 375 

o Sr. Leo Urbano passou a palavra para o Sr. 

Mauricio Geraldo da Silva Dantas, representante 

da PM de Itú, que informou que no dia 09/12/15 

será realizada Assembleia Geral Ordinária 

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí, no 380 

municipio de Salto/SP, que dentre os itens de pauta 

consta a apresentação dos estudos de viabilidade 

econômica e jurídica, sobre a futura PPP na 

Barragem do Ribeirão Piraí, e reforçou o convite 

para a particpação de todos. 4. Assuntos a 385 

deliberar: 4.1. Ata da reunião realizada no dia 

23/10/2015, nas dependências do Espaço 

Serenella, no município de Atibaia/SP: O Sr. 

Leo Urbano explicou tratar-se da minuta da ata da 

última reunião plenária, ocorrida no município de 390 

Atibaia/SP, e questionou sobre a necessidade de 

leitura da ata. Dispensada a leitura, foi aberta a 

palavra para discussão e, não havendo 

manifestação, colocou a minuta da ata em votação, 

sendo aprovada por unanimidade e sem alterações. 395 

4.2. Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 

240/15, de 04/12/2015, que “Elege e empossa 

novo Secretário-Executivo Adjunto do CBH–PJ 

e dá outras providências”: O Sr. Leo Urbano 

explicou que o conforme os termos do Decreto 400 

Estadual Mineiro nº 44.433, de 04 de janeiro de 

2004, instituiu-se que os membros dos comitês de 

bacias do Estado de Minas Gerais, incluindo o 

CBH-PJ, tem mandato com duração de 4 anos, 

sendo que o atual mandato é para o período 2013 a 405 

2017, onde todo o processo eleitoral é realizado 

pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 

IGAM. Ressaltou que devido ao disposto nos 

Regimentos Internos do PCJ-FEDERAL e do 

CBH-PJ e no Estatuto do CBH-PCJ relativo à 410 

composição das respectivas Diretorias e 

Secretarias Executivas, bem como as decisões dos 

membros dos Comitês PCJ, sobre a integração das 

respectivas Diretorias e Secretarias Executivas, o 

cargo de secretário-executivo adjunto para as 415 

Bacias PCJ foi criado. Diante do exposto, 

informou que após consulta formal ao IGAM, o 

mesmo sinalizou que para eleição e posse do 

secretário-executivo adjunto do CBH-PJ, não 

haveria necessidade do IGAM conduzir o processo 420 

eleitoral, ficando a cargo da Secretaria Executiva 

dos Comitês PCJ a realização do processo, junto a 

seus membros.  Na sequência explicou que o CBH-

PJ tem realizado encontro mensais com a equipe da 

Agência das Bacias PCJ e da Secretaria Executiva 425 

dos Comitês PCJ, para discutir questões afetas à 

porção mineira das bacias, diante deste fato, 

durante a reunião realizada no dia 18/11/16, no 

município de Camanducaia, o representante da PM 

de Itapeva e então Secretário-executivo adjunto do 430 

CBH-PJ, Sidney José da Rosa informou do seu 

desligamento da PM de Itapeva e 

consequentemente do cargo na Diretoria dos 

Comitês PCJ, colocando o cargo à disposição. 

Após as explanações, passou a palavra ao Sr. José 435 

Maria Couto, Vice-presidente do CBH-PJ e 

representante do SINMEC/MG, o qual informou 

que mediante a manifestação, por meio de Ofício 

nº 179/2015–PMI-GAB, datado de 23/11/2015, da 

Prefeitura Municipal de Itapeva, informando que a 440 

partir daquela data, o Sr. Sidney José da Rosa 

deixou de prestar serviços àquela municipalidade e 

indicando o seu novo representante suplente, os 

membros do CBH-PJ se reuniram e fizeram a 

indicação a Sra. Maria de Fatima Cerqueira Silva, 445 

representante suplente no Plenário do CBH-PJ, da 

Prefeitura Municipal de Toledo, para assumir o 

cargo de Secretária-executiva Adjunta do CBH-PJ.  



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 16ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, realizada em Piracicaba/SP, em 04/12/2015 

 Página 6 de 9 

 

Na sequência, o Sr. Leo Urbano informou que a 

eleição e posse do novo Secretário-executivo 450 

Adjunto do CBH-PJ obedece aos termos dos §§ 4º 

e 5º do Art. 13 do Regimento Interno do CBH-PJ, 

aprovado por meio da Deliberação dos Comitês 

PCJ nº 156/12, de 14/12/2012. Após as 

explanações, o Sr. Leo Urbano abriu a palavra aos 455 

plenários e, não havendo manifestações, a minuta 

de deliberação com a indicação, eleição e posse da 

Sra. Maria de Fatima Cerqueira Silva para 

Secretária- Executiva-adjunta do CBH-PJ foi 

colocada em votação, sendo aprovada por 460 

unanimidade. Na sequência, O Sr. Gabriel Ferrato 

declarou a Sra. Maria de Fatima Cerqueira Silva, 

representante suplente da PM de Toledo, 

empossado ao cargo de Secretária-executiva 

Adjunta do CBH-PJ. 4.3. Minuta de Deliberação 465 

dos Comitês PCJ nº241/15, de 04/12/2015, que 

“Aprova plano de trabalho e proposta 

orçamentária anual da Fundação Agência das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí – exercício 2016 e dá outras 470 

providências”: O Sr. Leonildo Urbano informou 

que ocorreram, na data de 27/10/2015, em 

Piracicaba/SP, reuniões do Conselho Fiscal e do 

Conselho Deliberativo da Fundação Agência PCJ, 

quando foram apresentadas e aprovadas, para 475 

serem apreciadas pelos Comitês PCJ, as propostas 

de plano de trabalho e previsão orçamentária da 

Agência das Bacias PCJ referentes ao ano de 2016, 

destacando os percentuais para custeio da 

Fundação Agência das Bacias PCJ, de 10% 480 

provenientes da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos de domínio do estado de São Paulo, e de 

7,5% provenientes da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos de domínio da União. 1) 

Previsão Orçamentária: Na sequência, passou a 485 

palavra ao Sr. Sergio Razera, Diretor-presidente da 

Agência das Bacias PCJ, que realizou a 

apresentação resumida da Proposta Orçamentária 

2016, conforme material distribuído aos presentes, 

destacando a atualização dos PUBs da Cobrança 490 

Federal e da Cobrança Estadual Paulista, e 

esclareceu que a estimativa de arrecadação 

apresentada foi feita com base nas declarações dos 

usuários para a previsão de captação e lançamento 

dos usos outorgados dos recursos hídricos. 2) 495 

Plano de Trabalho 2015: O Sr. Sergio Razera 

informou que a Agência das Bacias PCJ contratou 

empresa especializada para realizar Planejamento e 

Desenvolvimento Organizacional, visando a 

determinar de forma clara e objetiva as reais 500 

atividades de seu corpo funcional, passando pela 

fase de declarações corporativas e dando 

continuidade ao planejamento proposto, que 

resultou no plano de trabalho a ser apresentado. O 

Sr. Sergio Razera realizou uma apresentação 505 

concisa do Plano de Trabalho 2016, destacando as 

atividades da Assessoria de Comunicação e da 

Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de 

Recursos Hídricos da Agência das Bacias PCJ, dos 

trabalhos e das atividades das Coordenações da 510 

Área Técnica e dos trabalhos e das atividades das 

Coordenações Administrativa e Financeira da 

Agência das Bacias PCJ, destacando a importância 

do desenvolvimento de ações na área de 

Tecnologia de Informação. Na sequência, o Sr. 515 

Leonildo Urbano abriu a palavra aos membros, não 

havendo manifestações. O Sr. Leonildo Urbano 

colocou minuta de deliberação com as propostas 

do plano de trabalho e da previsão orçamentária da 

Agência das Bacias PCJ, exercício de 2016, em 520 

votação, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. 4.4. Minuta de Deliberação dos 

Comitês PCJ nº 242/2015, de 04/12/2015, que 

“Define cronograma e regras para seleção de 

empreendimentos de Demanda Espontânea 525 

visando à indicação para obtenção de 

financiamento com recursos do FEHIDRO e 

das Cobranças PCJ (federal, paulista e mineira) 

pelo uso dos recursos hídricos, referentes ao 

orçamento de 2016, e dá outras providências”: 530 

O Sr. Leo Urbano iniciou explicando sobre o grupo 

de trabalho, criado no âmbito da CT-PL, para a 

proposição dos critérios de distribuição de recursos 

e a origem dos recursos a serem deliberados, 

informando que os recursos da Cobrança Federal 535 

PCJ já estão comprometidos com o PAP 

(Programa de Aplicação Plurianual), conforme 

aprovado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 

163/12, de 14/12/2012, que instituiu o Plano de 

Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos 540 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PAP-PCJ 

para o exercício 2013-2016. Informou que os 

recursos da Cobrança Paulista PCJ, tem 

arrecadação anual em torno de R$ 17 milhões, 

mais os rendimentos, e os recursos do FEHIDRO 545 

(Fundo Estadual de Recursos Hídricos), com 

valores próximos a R$ 4 milhões, mais os 

cancelamentos de empreendimentos. Em seguida, 

o Sr. Leo Urbano iniciou a apresentação sobre a 

proposta trabalhada pelo GT-Critérios e o 550 

cronograma do processo para distribuição de 

recursos do FEHIDRO e das Cobranças PCJ, para 

o exercício 2016, explicando a linha de trabalho 

adotada para as propostas apresentadas, que são 

similares ao ano de 2015. Em seguida, o Sr. Leo 555 

Urbano apresentou as propostas aprovadas no GT-
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Critérios, referentes aos percentuais destinados aos 

PDCs 1 (Base de Cadastros, Estudos e 

Levantamentos), 3 (Recuperação da Qualidade de 

Corpos D’Água) e 5 (Promoção do Uso Racional 560 

dos Recursos Hídricos), conforme porcentagens de 

valores máximos de distribuição em cada PDC, 

aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CRH) e a publicado através de decreto 

do governador. Na sequência, o Sr. Leo Urbano 565 

apresentou a proposta de cronograma, esclarecendo 

as datas propostas, informando que a ideia é a 

manutenção dos procedimentos e critérios já 

utilizados no exercício 2015 para o exercício 2016, 

apenas simplificando o protocolo de documentos. 570 

Acrescentou que houve alteração nos valores para 

“planos e projetos”, que passou a ter valor global 

mínimo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (hum milhão 

de reais); e de “serviços, equipamentos e obras” 575 

que devem possuir valor global mínimo de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) e máximo de R$ 

6.000.000,00 (seis milhões de reais) para o PDC 3, 

que não tinha valor global máximo,  e valor global 

mínimo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 580 

reais) e máximo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões 

de reais) para o PDC 5; e a alteração de 

documentos do anexo IV e V. A Sra. Patrícia 

Gobet de Aguiar Barufaldi, Diretora-técnica da 

Agência das Bacias PCJ, solicitou a palavra e 585 

informou que no inciso 5, do § 3o do artigo 1º, o 

correto é “...A indicação de cada empreendimento 

somente ocorrerá se a documentação protocolada 

estiver completa (todos os documentos dos Anexos 

IV e V desta deliberação)”....e não apenas o IV, 590 

conforme apresentado na minuta de deliberação. 

Na sequência, o Sr. Leo Urbano abriu a palavra aos 

membros. Não havendo manifestações, o Sr. Leo 

Urbano colocou a minuta de deliberação em 

votação, com a alteração nos no inciso 5, do § 3o 595 

do artigo 1º, conforme proposto pela Sra. Patrícia 

Gobet de Aguiar Barufaldi, Diretora-técnica da 

Agência das Bacias PCJ, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 4.5. Minuta de Deliberação dos 

Comitês PCJ nº 243/15, de 04/12/15, que “Altera 600 

as atribuições das Câmaras Técnicas de Águas 

Subterrâneas; Educação Ambiental; de 

Integração e Difusão de Pesquisas e 

Tecnologias; Uso e Conservação da Água na 

Indústria; Monitoramento Hidrológico; 605 

Outorgas e Licenças; Plano de Bacias; 

Planejamento; Conservação e Proteção de 

Recursos Naturais, Uso e Conservação da Água 

no Meio Rural; Saneamento e Saúde Ambiental 

dos Comitês PCJ e dá outras providências”: O 610 

Sr. Leo Urbano lembrou que, considerando o 

disposto no Estatuto do CBH-PCJ e nos 

Regimentos Internos do PCJ FEDERAL e do 

CBH-PJ sobre a integração de ações dos três 

comitês de bacias em questão, para a adequada 615 

gestão dos recursos hídricos no âmbito das bacias 

hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (Bacias PCJ), bem como os termos da 

Deliberação Conjunta do CBH-PCJ/PCJ 

FEDERAL/CBH-PJ, de 27/06/2008, que 620 

estabeleceu forma de atuação integrada dos três 

comitês citados e uniformizou a denominação 

destes comitês para Comitês PCJ, e da Deliberação 

Comitês PCJ no 039/09, de 28/08/2009, alterada 

pelas Deliberações Comitês PCJ nº 073/10, de 625 

19/03/2010, nº 115/11, de 28/06/2011, e nº 169/13, 

de 27/03/2013, que trataram da revisão das Normas 

Gerais para criação e funcionamento de câmaras 

técnicas no âmbito dos Comitês PCJ, é importante 

a atualização e adequação das atribuições das 630 

Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ, em vista da 

evolução dos trabalhos desenvolvidos e dos temas 

prioritários em discussão nas Bacias PCJ.  O Sr. 

Léo Urbano informou que as Câmaras Técnicas 

(CTs) de Águas Subterrâneas; Educação 635 

Ambiental; Integração e Difusão de Pesquisas e 

Tecnologias; Uso e Conservação da Água na 

Indústria; Monitoramento Hidrológico; Outorgas e 

Licenças; Plano de Bacias; Planejamento; 

Conservação e Proteção de Recursos Naturais; Uso 640 

e Conservação da Água no Meio Rural; 

Saneamento e Saúde Ambiental vêm discutindo 

desde 2014, em suas respectivas Câmaras 

Técnicas, as propostas de alterações de suas 

atribuições. Informou que após o protocolo das 645 

propostas de revisões pelas CTs, a Secretaria 

Executiva (SE-PCJ) analisou os documentos e fez 

algumas adequações para uniformizar as 

denominações e determinadas atribuições comuns 

entre as Câmaras Técnicas, e que a Câmara 650 

Técnica de Planejamento apreciou as propostas 

durante sua 62ª Reunião Ordinária realizada no dia 

06/11/15, no município de Holambra/SP. Na 

sequencia o Sr. Leo Urbano, apresentou as 

alterações das atribuições propostas pelas CTs e 655 

(SE-PCJ), e ratificadas pela CT-PL. Após as 

explanações, o Sr. Leo Urbano abriu a palavra aos 

membros. Não havendo manifestações, o Sr. Leo 

Urbano colocou a minuta de deliberação em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 4.6. 660 

Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 

244/15, de 04/12/2015, que “Aprova os Planos de 

Trabalho Anuais (PTA) das Câmaras Técnicas 

dos Comitês PCJ, período 2015/2016”: O Sr. Leo 
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Urbano lembrou a todos que foi realizada, no mês 665 

de junho de 2015, a renovação da composição das 

Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ (CTs), de 

acordo com os termos da Deliberação dos Comitês 

PCJ nº 039/09, que dispõe sobre a estrutura e 

funcionamento das mesmas. Esta deliberação 670 

dispõe, também, que as CTs deverão elaborar, 

anualmente, plano de trabalho mínimo, compatível 

com o Plano de Bacias e o cronograma de trabalho 

dos Comitês PCJ. Diante do exposto, o Sr. Leo 

Urbano informou que a Secretaria Executiva dos 675 

Comitês PCJ solicitou às coordenações das CTs 

que elaborassem os respectivos Planos de Trabalho 

Anuais (PTAs) com base nas disposições e 

conteúdo do Plano das Bacias PCJ 2010-2020, e 

que foram disponibilizandos, para tanto, 680 

formulários específicos nos quais foram elencadas 

as atividades a serem desenvolvidas entre outubro 

de 2015 e dezembro de 2016, aprovadas pelos 

membros em reuniões plenárias de cada uma das 

CTs. O Sr. Leo Urbano detalhou as atividades a 685 

serem desenvolvidas, definindo-se, para tanto: 

título da atividade; justificativa para seu 

desenvolvimento e seu enquadramento nos PDCs 

(Programas de Duração Continuada) e 

subprogramas previstos no Plano das Bacias PCJ 690 

2010-2020. Para cada atividade foram elencadas as 

ações envolvidas em sua implementação, bem 

como os produtos esperados. O conjunto dos 

prazos das ações resultou no “Cronograma de 

execução das atividades do Plano de Trabalho 695 

Anual 2015-2016”.  As atividades propostas pelas 

Câmaras Técnicas foram encaminhadas à 

Secretaria Executiva, que realizou reunião de 

avaliação e harmonização preliminar, a fim de 

verificar o potencial de articulação entre duas ou 700 

mais CTs no desenvolvimento de determinadas 

atividades, bem como a Agência das Bacias PCJ, 

analisou a viabilidade da execução das atividades 

propostas nos PTAs, em função dos recursos 

humanos e financeiros disponíveis para o apoio às 705 

CTs, em função do Plano de Aplicação Plurianual 

das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí – PAP-PCJ 2013-2016, que 

confirmou a viabilidade das propostas. As 

discussões realizadas nas reuniões, respeitados os 710 

conteúdos aprovados pelas CTs, resultaram na 

consolidação dos PTAs, onde consta a organização 

de 55 atividades, resultando em 153 ações para o 

período entre outubro de 2015 e dezembro de 

2016. Após as explanações, o Sr. Leo Urbano abriu 715 

a palavra para discussão e, não ocorrendo 

manifestação, colocou em votação a minuta de 

deliberação conforme apresentada que foi 

aprovada por unanimidade. 4.7. Minuta de 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 245/15, de 720 

04/12/2015, que “Aprova o “Relatório de 

Situação dos Recursos Hídricos nas Bacias PCJ 

2015 – ano base 2014”: O Sr. Leonildo Urbano 

informou que o “Relatório de Situação das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 725 

Jundiaí 2015 (ano base 2014)”, foi preparado pelos 

representantes da Agência das Bacias PCJ e da 

Câmara Técnica do Plano de Bacias dos Comitês 

PCJ (CT-PB). No âmbito da CT-PB foi constituído 

grupo de trabalho que analisou e propôs o 730 

conteúdo do relatório, sendo apreciado e aprovado, 

o relatório em questão, na 64ª Reunião Ordinária 

da CT-PB, realizada em 06/11/2012, em 

Holambra/SP, que encaminhou para a apreciação 

da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) dos 735 

Comitês PCJ, que analisou o proposto durante sua 

62º Reunião Ordinária, realizada, também, em 

06/11/2015, em Holambra/SP. O Sr. Leonildo 

Urbano comentou sobre a importância do relatório, 

tendo em vista que o Fundo Estadual de Recursos 740 

Hídricos do Estado de São Paulo – FEHIDRO usa 

o mesmo como um de seus instrumentos para 

pontuação dos CBHs para a distribuição de 

recursos oriundos do FEHIDRO aos comitês 

paulistas e que o Relatório deve ser enviado à 745 

Coordenadoria de Recursos Hídricos, da Secretaria 

de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de 

São Paulo (CRHi), até a data de 31 de dezembro de 

2015, sendo necessária a aprovação através de 

Deliberação dos Comitês PCJ. Na sequência, 750 

convidou o Sr. Eduardo Léo, Coordenador de 

Sistemas de Informações da Agência PCJ, para 

apresentar o relatório. O Sr. Eduardo Léo informou 

que seria apresentada a síntese do processo para 

elaboração do Relatório de Situação PCJ – 2015 755 

(ano base 2014), seguindo as orientações da CRHi, 

através do Roteiro para Elaboração do Relatório de 

Situação dos Recursos Hídricos, documento 

complementar da Deliberação CRH nº 146, de 11 

de dezembro de 2012. Após, o Sr. Eduardo Léo 760 

explanou sobre os dados técnicos e o escopo do 

Relatório de Situação de 2015, das Bacias PCJ, 

discorrendo sobre os indicadores: disponibilidade 

das águas; demanda de água; balanço hídrico; 

saneamento básico; abastecimento de água; 765 

esgotamento sanitário (coleta, tratamento e 

eficiência); qualidade de águas superficiais; e 

avaliação da gestão do CBH-PCJ (período 2013-

2014), apresentando os critérios de avaliação do 

relatório além das inclusões e modificações que 770 

foram propostas no documento base. O Sr. 

Eduardo Léo apontou que a análise dos dados 
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revela o comprometimento da qualidade da água, 

sobretudo nos corpos d’água próximos ou a jusante 

das maiores aglomerações urbanas da região. 775 

Destacou que os dados apresentados no relatório 

em questão permitem concluir que as Bacias PCJ 

apresentam uma situação bastante delicada em 

termos hídricos, tanto no comprometimento de sua 

oferta hídrica quanto em razão do estado de 780 

poluição de suas águas. Informou os principais 

fatos no ano de 2014, que resultaram os dados do 

presente relatório: ocorrência de uma estiagem 

com proporções nunca antes observadas nas Bacias 

PCJ, o que veio a configurar um cenário de crise 785 

hídrica; previsão da finalização das discussões 

sobre a outorga do Sistema Cantareira no ano de 

2014, fato não ocorrido. Destacou que ficam 

evidentes, contudo, os esforços empreendidos no 

âmbito dos Comitês PCJ para superar os desafios 790 

expostos, a exemplo da constante evolução no 

tratamento dos esgotos domésticos da região; os 

dados e as orientações que contam no presente 

Relatório de Situação (Ano-Base 2014) certamente 

serão úteis a um importante processo de que se 795 

aproxima: a revisão do Plano das Bacias PCJ 2010 

a 2020. Concluiu que é esperado, portanto, um rico 

debate sobre temáticas de importância estratégica 

para as Bacias PCJ nos próximos anos. Após, o Sr. 

Leonildo Urbano, abriu a palavra para 800 

manifestação dos membros e, não havendo mais 

manifestações, submeteu o Relatório de Situação 

dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ 2015 aos 

plenários o qual foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, o Sr. Leonildo Urbano apresentou a 805 

Minuta de Deliberação que aprova o “Relatório de 

Situação dos Recursos Hídricos nas Bacias PCJ 

2015 – ano base 2014”, sendo, também, aprovada 

por unanimidade. 5. Encerramento: Nada mais 

havendo a tratar, o Sr. Gabriel Ferrato agradeceu a 810 

presença de todos e deu a reunião por encerrada. 

 

 

 

 

 

 

LEONILDO EDNILSON 

URBANO 

Secretário-executivo 

Comitês PCJ 

JEFFERSON BENEDITO RENNÓ  

Presidente do CBH-PJ e 

1º Vice-presidente do PCJ FEDERAL 

GABRIEL FERRATO DOS 

SANTOS 

Presidente 

CBH-PCJ e PCJ FEDERAL 
 


