
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2000, na Escola
Municipal José Benedito de Salles Bayeux, no município de
Joanópolis, realizou-se a 13.ª Reunião Ordinária do CBH-
PCJ, registrando-se a participação de cerca de 120 pessoas;
entre representantes dos Municípios, da Sociedade Civil e do
Estado; conforme lista de presença anexa, e do público,
registrada em livro próprio. Após a recepção aos presentes,
foi composta a mesa dirigente dos trabalhos com os senhores:
Cláudio Antônio de Mauro, Presidente do CBH-PCJ e
Prefeito de Rio Claro; Eduardo Lovo Paschoalotti, Vice-
Presidente do CBH-PCJ e representante do CIESP/Limeira;
Sr. José Garcia da Costa, Prefeito de Joanópolis; Luiz
Roberto Moretti, Diretor da Bacia do Médio Tietê e
Secretário Executivo do CBH-PCJ e o Deputado Federal José
Machado. 1. Abertura: Dando início à reunião, o Eng.º
Moretti registra a presença dos membros do CBH-PCJ e
demais convidados. Informa a existência de quórum e passa a
palavra ao Presidente do CBH-PCJ, que agradece a presença
de todos e ao Prefeito Joanópolis, por ceder as dependências
para a realização da reunião; e declara iniciada a reunião,
colocando a palavra à disposição dos integrantes da mesa. O
Prefeito de Joanópolis cumprimenta a todos, fez um breve
histórico sobre a cidade e cumprimentou o CBH-PCJ pelos
trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. 2. Leitura e
Aprovação da Ata 12ª Reunião Ordinária:  O Eng.º
Moretti passa a tratar da leitura e aprovação da Ata da 12ª
Reunião Ordinária do CBH-PCJ, realizada em 30 de
novembro de 1999, em Artur Nogueira. Foi dispensada a
leitura por ter sido encaminhada antecipadamente, aos
membros do Comitê, pelo correio. Não ocorrendo
manifestações sobre a redação da mesma, esta foi colocada
em votação, sendo aprovada por unanimidade. 3.
Comunicações: 3.1. Comunicados da Vice-Presidência: O
Sr. Eduardo Paschoalotti, informa que no dia 17/02/2000, no
município de Cosmópolis, houve uma Audiência Pública
sobre a TPP – Termelétrica do Planalto Paulista, que
pretende utilizar o gás natural do gasoduto Brasil/Bolívia. No
dia 26/02/2000, haverá Reunião Extraordinária do 4.º Fórum
Nacional da Sociedade Civil dos Comitês de Bacias
hidrográficas, na Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo, no auditório Tiradentes, em São Paulo, às 10 horas,
organizado pela “SOS Mata Atlântica”. 3.2 Comunicados da
Secretária Executiva: o Eng.º Moretti informou que a
Gazeta Mercantil fez um trabalho importante na área de
recursos hídricos e elaborou um cartaz com imagem de
satélite da região e que foram doados 200 cartazes ao CBH-
PCJ, que serão distribuídos no final da reunião. Informou que
recentemente, a Secretaria Executiva esteve presente em São
Paulo, na apresentação da  versão Final do Sistema de
Informações e Gerenciamento de Recursos Hídricos,
elaborado  e desenvolvido pela Fundação Centro
Tecnológico de Hidráulica, e trata-se de um site na Internet,
que já está no ar, com informações de todos os Comitês do
Estado de São Paulo (www.sigrh.sp.gov.br ). Na reunião do
CBH-PCJ, em Artur Nogueira, o Comitê deliberou a
aplicação dos recursos provenientes do saldo dos projetos,
que depois de licitados, tiveram seu valor reduzido em

relação ao inicialmente previsto. Foi esclarecido que com
este saldo, após licitação de vários projetos, o CBH-PCJ,
realizou o repasse de recursos para a execução dos três
primeiros empreendimentos classificados como suplentes em
1999: Prefeitura Municipal de Holambra – Projeto da ETE
Camamducaia - FEHIDRO: R$14.400,00; Departamento de
Águas e Energia Elétrica –  Plano de Macrodrenagem da
Bacia do Ribeirão Quilombo - FEHIDRO: R$150.000,00 e
SEMAE/ Piracicaba –  Trecho do coletor tronco do ribeirão
Guamium - FEHIDRO: R$158.588,00. A Secretaria
Executiva recebeu do IPEF, planilhas sobre o 1.º curso de
“Legislação Florestal e Ambiental, modificações no Código
Florestal e Regulamentação da Lei de Crimes Ambientais,
aspectos jurídicos e bases técnicas”. Foram esclarecidos
aspectos quanto as negociações feitas com o IPEF, quanto à
forma de inscrição e o seu custo, e ficou definido que para
membros do CBH-PCJ a inscrição será de R$100,00. Foi
informado que o Fórum Nacional de Comitês de Bacias está
programando o 2.º Encontro Nacional de Comitês de Bacias,
nos dias 25 a 28 de junho, em Fortaleza, no Ceará, prevendo
um Seminário Interno sobre o Proágua Nacional. A
Secretaria do Meio Ambiente solicitou esclarecimentos
complementares sobre o Parecer Técnico, aprovado pelo
CBH-PCJ, sobre o empreendimento da Barragem de Santa
Maria da Serra e verificou-se que poderiam ser respondidos,
com base no próprio Parecer aprovado, já tendo sido
preparado Ofício em resposta à Informação CPRM/DAIA,
colocando a posição do CBH-PCJ quanto aos
questionamentos feitos. Informou-se que com a privatização
da Companhia Energética do Estado de São Paulo, haverá
necessidade de alteração no estatuto do CBH-PCJ, pois a
CESP consta como membro do Segmento Estado. Assim, a
Secretaria Executiva do CBH-PCJ deverá convocar os
membros do segmento estado para a escolha de entidade para
substituição à CESP. 3.3. Comunicados da Presidência: Dia
29/02/2000, às 9 horas, haverá a reunião do Consórcio dos
rios Piracicaba e Capivari, em Nova Odessa. Às 17 horas, no
Auditório da SABESP, haverá um Debate sobre a Cobrança
pelo uso a Água, promovido pelo Comitê do Alto Tietê, nos
moldes do realizado pelo CBH-PCJ, em Americana. Entre os
dias 27 e 30 de março, haverá , no Guarujá, o 44.º Congresso
dos Municípios, promovido pela Associação Paulista dos
Municípios, que contará com mesa redonda especial, para
tratar da gestão das Bacias Hidrográficas através dos Comitês
e Consórcios, Agências de Bacias e da Cobrança pelo Uso da
Águas. No dia 10 de abril, em São Paulo, no Instituto de
Engenharia, das 9h00 às 17h30, haverá Encontro  promovido
pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado sobre a
“Cobrança pelo uso da Água como Instrumento de Equilibrio
para qualidade da vida”. Após as comunicações da
Presidência, foi feita pelo Sr. Ronald da Silva, representante
do Departamento de Água e Esgoto de Americana, um relato
sobre o Seminário da Cobrança da Água realizado em
Americana, no dia 15/02/2000, pelo CBH-PCJ. O Presidente
informou que representantes do CBH-PCJ, Consórcio
Piracicaba e Capivari e Secretaria de Recursos Hídricos do
Estado, estiveram em Brasília, para tratar da questão do



Proágua Nacional, sendo feito um breve relato pelo Prefeito
de Piracicaba e Presidente do Consórcio, Sr. Humberto de
Campos. O eng. Francisco Lahóz , da Secretaria Executiva
do Consórcio, convidou a todos  para no dia 07 de abril,
estarem presentes na apresentação de Seminário sobre o
Proágua, na cidade de Piracicaba.  Foi feito um relato, pelo
Deputado Federal José Machado, sobre a questão do projeto
da Agência Nacional de Águas. 4- Apresentação do Fórum
“Entre Serras e Águas”: Foi feita uma exposição pelo Sr.
Paulo Ganzeli, da Secretaria do Meio Ambiente, sobre o
Fórum de Desenvolvimento Sustentável “Entre Serras e
Águas”, onde fez colocações sobre a origem desse Fórum; os
seus objetivos; a sua composição; os parceiros envolvidos no
processo; as atividades e ações desenvolvidas por este
Fórum, sobre de onde advêm os recursos financeiros para as
atividades e que atua na região da cabeceira do rio
Piracicaba. Informou que no dia 29/02/2000, na Câmara
Municipal de Nazaré Paulista, haverá Reunião do Fórum,
para discutir as questões relacionadas ao uso do solo e foi
feito um apelo ao Comitê e Consórcio para enviarem Moções
de Apoio ao PL 112/91, que prevê a compensação financeira
a municípios que têm áreas alagadas por reservatórios de
abastecimento público, sendo que tal Projeto de Lei se
encontra na Assembléia Legislativa,  aguardando votação. 5-
Assuntos a deliberar.  5.1. Aprovação do novo
regulamento para o Prêmio Yara de Jornalismo,
instituição do título “Jornalista Amigo das Água”: O
Eng.º Moretti esclareceu que no evento comemorativo aos 6
anos de instalação do Comitê, realizado em 07/12/99, no
Hopi Hari, em Vinhedo, realizou-se, também, a cerimônia de
premiação aos vencedores da primeira edição do Prêmio
Yara de Jornalismo, que teve inscritos 21 trabalhos nas
modalidades jornal, revista, fotojornalismo, televisão e
trabalho universitário, indicando que houve a aceitação desse
prêmio pela imprensa em geral. Informou que durante os
eventos comemorativos dos aniversários do CBH-PCJ em
1998 e 1999, a direção do Comitê  agraciou com títulos de
“Jornalista Amigo das Águas”  diversas personalidades da
área de jornalismo, inclusive os participantes do Prêmio Yara
de Jornalismo-1999, tendo-se obtido excelente repercussão,
representando uma forma de agradecimento pelos serviços
prestados por essas pessoas à melhoria da situação das águas
de nossas bacias hidrográficas. Esta deliberação dará margem
para a divulgação do Prêmio Yara de Jornalismo, e seu
regulamento, com boa margem de antecedência, permitindo o
aumento do número de participantes, alcançando-se maior
grau de consecução dos objetivos desse prêmio. Foi
explicada que a instituição do Prêmio consiste em parceria
com o setor privado; verificou-se a necessidade de ajustes no
regulamento e na organização, que podem ser obtidos com o
estabelecimento de novas regras, propostas por diversas
pessoas que estiveram envolvidas nesta questão. Para tal, fica
ratificada a instituição do Prêmio Yara de Jornalismo a ser
outorgado, anualmente, pelo CBH-PCJ. A deliberação
estabelece regras para os patrocinadores; que caberá à
Secretaria Executiva do CBH-PCJ a tarefa de obter o apoio
de patrocinadores para o Prêmio Yara de Jornalismo;
estabelece valores dos prêmios para o exercício de 2000, a
serem concedidos aos vencedores de cada uma das categorias

constantes do Regulamento do Prêmio Yara de Jornalismo,
bem como o regulamento do Prêmio. Sem manifestação do
Plenário sobre a minuta de deliberação apresentada, o
Presidente colocou em votação a Deliberação CBH-PCJ n.º
87/2000, sendo a mesma aprovada por unanimidade na forma
apresentada. 5.2. Aprovação do “Relatório de Situação dos
Recursos Hídricos das Bacas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí – RELATÓRIO ZERO: O Eng.º
Moretti expôs que o Grupo Técnico de Planejamento – GT-
PL, designou um subgrupo para acompanhamento dos
trabalhos de elaboração do RELATÓRIO ZERO, constituído
em um primeiro momento pelas Engenheiras Rita de Cássia
Lorenzi e Patrícia Gobet de Aguiar, representantes do DAEE;
Sr. Adilson Rossini, CETESB e Sr. Sérgio Razera, do
Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e
Capivari e que, posteriormente, foram incorporados
representantes do Sindicato Rural de Campinas, Sr. Régis
Romano Maciel; da Fundação Florestal, Sr. Nelson Luiz
Neves Barbosa e da  ASSEMAE, Sr. Antônio Carlos Lobão.
Ficou estabelecido o prazo até o final de janeiro de 2000 para
a conclusão e entrega da versão final do “Relatório Zero”. A
palavra foi passada aos representantes do subgrupo de
acompanhamento do Relatório que informaram que foram
realizadas, 11 reuniões  para a análise e acompanhamento dos
trabalhos de elaboração do Relatório Zero, e que foi
elaborado Parecer Técnico, no âmbito no subgrupo do GT-
PL, constando que a versão final do relatório apresentado
atendeu às especificações do Termo de Referência de
maneira satisfatória e considerando o “Relatório Zero” como
concluído, recomendando ao Plenário do CBH-PCJ sua
aprovação. O CETEC de Lins, por intermédio do Dr. Parente,
fez uma breve apresentação dos trabalhos de elaboração do
Relatório Zero e seu conteúdo. Foi informado que será
realizado um Seminário de apresentação do Relatório Zero,
pelo CETEC de LINS, na cidade de Louveira, onde será
aprofundado o assunto. Após alguns esclarecimentos, o
Presidente encaminha o assunto para votação, sendo
aprovada a Deliberação CBH-PCJ n.º 88/2000 e o Relatório
Zero, nas formas propostas, por unanimidade. 5.3. Indicação
de empreendimentos para financiamento junto ao
FEHIDRO: Foi esclarecido pelo Eng.º Moretti que um
subgrupo do GT-PL analisou e pontuou os projetos, sendo
formado por representantes do DEPRN, DAEE, CETESB,
Prefeitura de Santa Bárbara D’Oeste, Prefeitura de
Holambra, Consórcio dos rios Piracicaba e Capivari,
Fundação Florestal e Ciesp/ Limeira.  Foi feita uma breve
explanação sobre os critérios gerais e específicos, o prazo de
inscrição, a divulgação e manual de Procedimentos do
FEHIDRO, aprovado em 08/12/1999. Foram mencionados os
empreendimentos indeferidos pelo subgrupo de análise do
GT-PL, tendo sido relatado e discutido caso a caso os
indeferimentos, com ressalva ao pedido da Prefeitura de
Saltinho. Em seguida, o Eng.º Moretti explicou que o
subgrupo, após análise, enquadrou o projeto apresentado pelo
Consórcio, “Programa de Combate a Perdas Físicas Totais de
Água em Municípios da Bacia PCJ”, como de caráter
regional, destinando a verba de R$ 250.000,00 do
FEHIDRO/2000 para sua execução, na modalidade não
reembolsável. O projeto atenderá pequenos municípios, que



serão selecionados e escolhidos no âmbito do GT-PL,
devendo o Consórcio oferecer uma contrapartida mínima de
20%. Outro projeto indicado pelo GT-PL, como de caráter
regional,  e não receberá pontuação, foi o de “Capacitação de
Educadores em Educação Ambiental voltada a gestão dos
Recursos Hídricos”, elaborado pela Câmara Técnica de
Proteção e Conservação dos Recurso Naturais – CT-RN e
pelo Grupo Técnico de Integração e Difusão de Pesquisas e
Tecnologias – GT-ID, com apoio do Consórcio das Bacias
dos rios Piracicaba e Capivari, que será o tomador dos
recursos no montante de R$64.000,00, isento de
contrapartida. O montante dos dois projeto é de
R$314.000,00. Após, o Eng.º Moretti, fez esclarecimentos
sobre os empreendimentos, os recursos disponibilizados pelo
CRH e o montante do retorno financeiro de empreendimentos
financiados na modalidade reembolsável; bem como sobre os
prazos para assinatura dos contratos. Na proposta apresentada
pelo GT-PL, serão contemplados com recursos do
FEHIDRO/2000, no grupo de empreendimentos do PDC3 (o
montante é de R$ 1.233.826,24): 1.º) SABESP/Botucatu –
“Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Águas
de São Pedro” – FEHIDRO: R$250.798,19 – Contrapartida:
45,7% - modalidade: reembolsável; 2.º) SEMAE/ Piracicaba
-“Construção de trecho por gravidade do Coletor Tronco de
esgoto entre a AABB-CT Piracicamirim”– FEHIDRO:
R$123.440,85 – Contrapartida: 51% - modalidade:
reembolsável: 3.º) DAE/ Americana – “Melhoria no Sistema
da ETE Quilombo, EE-Bertini e EE-Mathiensen” –
FEHIDRO: R$240.492,00 – Contrapartida: 51% -
modalidade: reembolsável; 4.º) DAE/ Santa Bárbara D’Oeste
– “Tubulações Externas da ETE I – Ribeirão dos Toledos” –
FEHIDRO: R$240.000,00 – Contrapartida: 52% -
modalidade: reembolsável; 5.º) Prefeitura Municipal de
Joanópolis” -  Aterro Sanitário – FEHIDRO: R$196.245,00 –
Contrapartida: 31,4% - modalidade: não-reembolsável; 6.º)
Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes – “Licenciamento
do Projeto de Coleta, Afastamento, Tratamento e Disposição
Final dos Esgotos urbanos e outorgas” – FEHIDRO:
R$55.300,00 – Contrapartida: 21% - modalidade: não-
reembolsável;  7.º) Prefeitura Municipal de Rafard –
“Elaboração de Projeto Básico de Emissário, Estação
Elevatória e Estação de Tratamento de Esgotos” –
FEHIDRO: R$64.000,00 – Contrapartida: 20% - modalidade:
não-reembolsável; 8.º) Prefeitura Municipal de Analândia –
“Elaboração de Projeto Básico de Emissário e Estação de
Tratamento de Esgotos” – FEHIDRO: R$63.550,20 –
Contrapartida: 20% - modalidade: não-reembolsável. No
grupo dos PDC’s 1, 5, 8 e 9, o montante a ser distribuído é
de R$822.550,83, com a seguinte classificação: 1.º)
FUNDAG – Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola –
“Gerenciamento e Rede Agrometeorológica e monitoramento
da Demanda Hídrica e dos Recursos Hídricos na bacia do
Piracicaba” –  PDC: 1 - FEHIDRO: R$47.000,00 –
Contrapartida: 41,2% - modalidade: não-reembolsável; 2.º)
Prefeitura Municipal de Limeira – “Ampliação da capacidade
de Vazão para o Córrego Barroca Funda” –  PDC: 8 -
FEHIDRO: R$221.508,16 – Contrapartida: 31% -
modalidade: não-reembolsável; 3.º) Prefeitura Municipal de
Bragança Paulista – “Canalização de trecho do Ribeirão

Lavapés – Travessa Tamoios até a confluência com o
Córrego do Clube dos Legionários” – PDC: 8 - FEHIDRO:
R$339.592,68 – Contrapartida: 32% - modalidade: não-
reembolsável; 4.º) ESALQ/Departamento de Ciências
Florestais – “Diagnóstico da cobertura Vegetal e de Focos de
Degradação Ambiental do Ribeirão Piracicamirim aliado à
educação ambiental através da elaboração participativa de
Agenda 21 no Loteamento Jardim Oriente” –  PDC: 9 -
FEHIDRO: R$34.212,00 – Contrapartida: 22,68% -
modalidade: não-reembolsável; 5.º) Prefeitura Municipal de
Charqueada – “Prevenção e defesa contra inundações –
Loteamento Jardim São Paulo e Jardim Panorama” –  PDC: 8
- FEHIDRO: R$180.237,99 – Contrapartida: 31,72% -
modalidade: não-reembolsável. Ficaram na categoria de
empreendimentos suplentes da lista de 2000; 1.º) Prefeitura
Municipal de Campo Limpo Paulista -  “Elaboração de
Projeto Básico de Drenagem Pluvial com solução definitiva
para área sujeita à inundação nos Bairros Jardim Marchetti e
Jardim Santhiago, inclusive sua recuperação” – PDC: 8 –
FEHIDRO: R$49.563,52 – contrapartida: 20% - modalidade:
Não-reembolsável; 2.º) Prefeitura Municipal de Cabreúva -
“Elaboração de Projeto Básico de drenagem pluvial no Bairro
Vilarejo Sopé da Serra” – PDC: 8 – FEHIDRO: R$64.000,00
– contrapartida: 20% - modalidade: Não-reembolsável. A
lista de suplentes de 1999, foi extinta. Não havendo mais
considerações, o Presidente encaminha para votação a
Deliberação CBH-PCJ n.º 89/2000, na forma proposta, sendo
aprovada por unanimidade. 5.4. Aprovação do Parecer
Técnico sobre o EIA/RIMA do empreendimento
“Termoelétrica do Planalto Paulista – TPP”: o Eng.º
Moretti esclareceu que por solicitação da própria Companhia
Terméletrica do Planalto Paulista - TPP, o Estudo de Impacto
Ambiental – EIA e o Relatório de Impacto Ambiental –
RIMA, referentes à instalação de Usina Termelétrica no
município de Paulínia, da TPP, foram submetidos à análise
do CBH-PCJ. Por intermédio da Secretária de Estado do
Meio Ambiente e do CONSEMA, foram realizadas 02
audiências públicas sobre o Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental - EIA/ RIMA do
empreendimento “Termelétrica do Planalto Paulista”, sendo a
primeira em 07/10/99, em Paulínia e a segunda em
17/02/2000, em Cosmópolis. O assunto foi remetido para
análise e parecer do Grupo Técnico de Planejamento - GT-
PL, que com a colaboração das Câmaras Técnicas de
Outorgas e Licenças CT-OL, de Saneamento - CT-SA, de
Conservação e Proteção dos Recursos Naturais - CT-RN e do
Grupo Técnico de Monitoramento Hidrológico - GT-MH,
realizaram um Encontro Técnico sobre o assunto, em
17/11/99, e em  janeiro de 2000 elaboraram um conjunto de
quesitos visando melhor orientar a avaliação do EIA-RIMA e
uniformizar procedimentos para a elaboração de Parecer
Técnico; que constituiu-se no resultado da consolidação das
contribuições encaminhadas  pelo GT-PL, CT-OL, CT-SA,
CT-RN  e GT-MH, no qual constam as posições de consenso
manifestadas no decorrer do processo de discussão e análise.
Foram feitas colocações pelo Sr. Sérgio Amaral, do Instituto
Fênix – ONG;  Sra. Antonia Aparecida Spina, da Prefeitura
de Cabreúva; Deputado José Machado; Sr. Marco Pareja, da
PreserAção de Limeira – ONG. Após discussões e



esclarecimentos ao Plenário sobre os questionamentos feitos
e sobre o Conteúdo do Parecer Técnico, que segue anexo à
deliberação CBH-PCJ n.º 90/2000, foi colocada em votação a
minuta de Deliberação CBH-PCJ nº 90/2000 e o Parecer
Técnico anexo, sendo aprovada por unanimidade, com
alterações de redação do Parecer Técnico e minuta de
Deliberação, conforme segue: Deliberação : - “Artigo 1º -
Fica aprovado o Parecer Técnico elaborado, em conjunto,
pelo Grupo Técnico de Planejamento (GT-PL); pela Câmara
Técnica de Conservação e Proteção de Recursos Naturais
(CT-RN), pela Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA);
pela Câmara Técnica de Outorgas e Licenças (CT-OL) e
pelo Grupo Técnico de Monitoramento Hidrológico (GT-
MH), sobre o EIA/RIMA do Empreendimento “Termoelétrica
do Planalto Paulista - TPP”, que segue anexo a esta
Deliberação” - Parecer Técnico : - “Por esta razão, neste
momento e nas condições atuais, o CBH-PCJ não aprova a
implantação da usina termoelétrica da TPP em Paulínia.
Para um parecer conclusivo do CBH-PCJ sobre o assunto,
torna-se mistér a complementação dos estudos na forma
sugerida neste relatório”. 6. Eleição dos representantes dos
municípios do CBH-PCJ no CONESAN: Foi realizada

reunião para eleição dos prefeitos que serão representantes
dos municípios do Quarto Grupo no Conselho Estadual de
saneamento – CONESAN, registrando-se a participação de
39 municípios, através de seus prefeitos ou representantes
formalmente  indicados, em listagem específica. Após a
recepção foi distribuída cédula de votação. A seguir realizou-
se  a apuração dos votos diante dos presentes obtendo-se o
seguinte resultado: Prefeito municipal de Joanópolis com 17
votos,; Prefeito de Hortolândia com 14 votos, e o Prefeito de
Santa Bárbara D’Oeste, com 07 votos e 1 voto em branco.
Foram eleitos para representarem o quarto Grupo no
CONESAN, como titular, o Prefeito de Joanópolis, Sr. José
Garcia da Costa, RG n.º2.651.748, e como suplente, o
Prefeito de Hortolândia, Sr. Jair Padovani, RG n.º 8.869.459.
7. OUTROS ASSUNTOS: Sem outras considerações o
Secretário Executivo agradece a infra estrutura oferecida pela
Prefeitura de JOANÓPOLIS e o público presente. O Prefeito
de Joanópolis agradeceu o CBH-PCJ pelo trabalho
apresentado, a oportunidade de recepcionar esta reunião e
também a presença de todos. O Presidente também agradeceu
ao prefeito de Joanópolis pela recepção, ao presidente da
Câmara e a todos os presentes e encerra a reunião.
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