ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Aos 02 dias do mês de julho de 1999, no anfiteatro da
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, realizou-se a 8.ª
Reunião Extraordinária 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 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; José Lavelli de Lima,
Prefeito de Bragança Paulista e anfitrião; José Garcia da
Costa, Prefeito de Joanópolis e Presidente do Fórum “Entre
Serras e Águas”; João Afonso Sólis, Vereador de Bragança
Paulista; Vitório Humberto Antoniazzi, Vice-Presidente do
Consórcio dos rios Piracicaba e Capivari e Prefeito de
Valinhos; Luiz Roberto Moretti, Diretor da Bacia do Médio
Tietê e Secretário Executivo do CBH-PCJ. 1. Abertura:
Dando início à reunião, o Eng.º Moretti, registrou a presença
dos membros do CBH-PCJ e demais personalidades. Informou
a existência de quórum e passou a palavra ao Presidente do
CBH-PCJ, que agradeceu a presença de todos, ao Prefeito de
Bragança Paulista, por ceder as dependências para a realização
da reunião e declara iniciada a reunião, colocando a palavra à
disposição dos integrantes da mesa. Não houve manifestações.
2. Leitura e Aprovação da Ata 7ª Reunião Extraordinária:
O Eng.º Moretti passa a tratar da leitura e aprovação da Ata da
7ª Reunião Extraordinária do CBH-PCJ, realizada em
05/05/99, em Nova Odessa. Foi dispensada a leitura por ter
sido encaminhada antecipadamente, aos membros do Comitê.
Não ocorreram manifestações sobre a redação da mesma e foi
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 3.
Comunicações: 3.1. Eleição CRH: o Presidente informou
que recebeu Ofício da Secretaria Executiva do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos informando do término do
processo de eleição dos Prefeitos para comporem o segmento
dos municípios no CRH, ficando os Prefeitos de Santa
Gertrudes e Salto, respectivamente como titular e suplente,
representantes desta região junto ao referido Conselho. 3.2.
Escolha dos Coordenadores de Câmaras e Grupos
Técnicos: Foram realizadas pela Secretaria Executiva reuniões
com todos os Grupos e Câmaras Técnicas, para definição dos
novos coordenadores, dentro do prazo estipulado na última
reunião do CBH-PCJ, ficando assim compostos: Câmara
Técnica de Outorgas e Licenças (CT-OL) será coordenada
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – DEPRN ,
através da Eng.ª Márcia Calamari; Câmara Técnica de
Conservação e Proteção de Recursos Naturais (CT-RN),
coordenada pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, através
da Eng.ª Arlet Maria de Almeida Nassif; Câmara Técnica de
Saneamento (CT-SA), com a Prefeitura Municipal de Santa
Bárbara D´Oeste, através da Eng.ª Regina Aparecida Ribeiro
Cancelieri; Comissão Tripartite para instituição da Fundação
Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí (CT-AG) e o Grupo Técnico de
Planejamento (GT-PL) continuam a ser coordenadas pela
Secretaria Executiva do CBH-PCJ, através do Eng.º Luiz
Roberto Moretti. O Grupo Técnico de Integração e Difusão de
Pesquisas e Tecnologia (GT-ID) será coordenado pelo

FEAGRI, da UNICAMP, através do Eng.º José Teixeira Filho
e o Grupo Técnico de Monitoramento Hidrológico, passa a
ser coordenado pelo DAEE, com o Eng.º Sebastião Vainer
Bosquília. 3.3. Emendas e substitutivos do PL20/98: a
Secretaria Executiva comunicou que contratou o Dr. Cid
Tomanik Pompeu para análise jurídica das emendas e
substitutivos apresentados ao PL 20/98, que tramita na
Assembléia Legislativa do Estado. 3.4. Participação em
eventos: O Secretário Executivo comunicou que no dia
31/05/99, a Secretaria Executiva do CBH esteve presente na
1.ª Semana Esso-Cena de Ecologia apresentando palestra
sobre a atuação do Comitê na área de meio ambiente e no que
dia 09/06/99, participou de um seminário, em Bragança
Paulista, com o tema : “Plano entre Serras e Águas como
instrumento para projetos de educação ambiental nas escolas
da região” apresentando painel sobre “instrumentos e
mecanismos de participação da sociedade na gestão ambiental
da região”. 3.5. Justificativa: o representante do Sindicato
Rural de Limeira, Francisco Ometto, justificou a sua ausência.
3.6. Comunicados do Vice-Presidente: participou de reunião
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em Brasília,
onde foi discutido a criação de câmaras técnicas para tratar de
diversos assuntos importantes
sobre recursos hídricos;
informou que encontra-se no Congresso Nacional Projeto de
Lei para a Criação da Agência Nacional de Águas – ANA, que
gerenciará os recursos hídricos federais. No dia 30/06/99,
houve reunião na sede do Comitê, com representante de banco
alemão que está verificando a possibilidade de oferer recursos
financeiros, tanto para a iniciativa privada como para o poder
público. 3.7. Comunicados do Presidente: comunicou que no
dia 15/06/99, em Piracicaba, houve uma reunião com
representantes da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, o
Diretor do Departamento de Planejamento Ambiental
Aplicado, Paulo Ganzeli, acompanhado do Prefeito de
Joanópolis, Presidente do Fórum de Desenvolvimento
Sustentável Entre Serras e Águas. No dia 23/06/99, em Rio
Claro, houve reunião conjunta Comitê e Consórcio, para que
se prepare uma pauta de trabalhos conjuntos. No dia 29/06/99,
foi recebida comitiva proveniente de Honduras, composta pela
Secretária de Estado e Ministra de Recursos Naturais e Meio
Ambiente, a Sra. Xiomara Gomes Caballero; a Diretora Geral
de Energia, Sra. Rina Mercedes Rodrigues e o Cônsul Geral
de Honduras, o Sr. Fábio Bicudo Jr. , que passaram por Rio
Claro e Piracicaba, onde foi exposta a forma de trabalho do
Comitê PCJ. Nesta oportunidade também foi gravada uma
reportagem pela TV SENAC
sobre as atividades
desenvolvidas nas Bacias PCJ. 4. Relatório Zero: foi feita
uma apresentação pelos representantes do CETEC de Lins,
contratado pelo CBH para elaborar o "Relatório Zero".
Apresentou-se a situação em que se encontram os trabalhos, a
forma como estão sendo conduzidos e entregou-se
oficialmente ao CBH-PCJ o 2.º Relatório Técnico de
Andamento. Foi apresentado o corpo técnico do CETEC, bem
como os mapas que serão apresentados da situação da bacia.
Será feito, no final dos trabalhos, um Seminário para
apresentação do mesmo. O questionário enviado aos
municípios visando colher informações diversas, gerou muita
dúvida quanto ao seu preenchimento. Assim, o Secretário
Executivo solicitou que fosse agendada para o dia 12/07/99,
reunião técnica do CETEC com os municípios para maiores

esclarecimentos. Foi solicitado que o Secretário Executivo
esclarecesse a forma de contratação do CETEC e este
informou que a mesma foi aprovada pelo Plenário na reunião
do dia 30/03/99, em Nova Odessa. 5. Contratos FEHIDRO:
foram convidados para assinatura dos contratos FEHIDRO, os
seguintes Tomadores – 1.º) Prefeitura Municipal de Elias
Fausto - “Canalização do córrego Carneiro – 2. ª etapa”, sendo
R$89.176,00 (FEHIDRO) e R$36.124,00 (Contrapartida).
Foram convidados o Presidente e o Vice-Presidente para
assinarem como testemunhas de todos os contratos. 2.º)
UNESP –“Laboratório de Pesquisa e Ensino de Qualidade
Toxicológica Aguda da Água”, sendo R$59.956,00
(FEHIDRO) e 70.756,00(contrapartida) e o 3.º Contrato da
Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, através do
CETEC de Lins – “Desenvolvimento de estudos , projetos e
serviços para 14 municípios da Bacia PCJ”, sendo
R$92.320,00 (FEHIDRO) e R$23.080,00 (contrapartida),
beneficiando os municípios de Amparo, Analândia, Bragança
Paulista, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Joanópolis,
Morungaba, Rafard, Salto, Santo Antônio de Posse, Bom
Jesus dos Perdões, Cordeirópolis, Jaguariúna e Artur
Nogueira. 6. Assuntos a deliberar. 6.1. Planejamento das
atividades de Câmaras e Grupos Técnicos: O Secretário
Executivo informou que foram realizadas reuniões das
Câmaras e Grupos Técnicos conforme Deliberação 72/99, para
definição dos respectivos cronogramas de trabalho para 1999/
2000, os quais foram entregues à Secretaria Executiva, que
consolidou as atividades conforme cronograma às fls 04, do
material distribuído. O Secretário solicitou a correção do subitem 3, do item CT-RN – “Fornecer subsídios ao Plano de
Bacias 2000/2003” e não 2002/2003. Algumas atividades da
CT-RN, onde mencionavam “propor ao Comitê” ou
“solicitar ao Comitê” foram consideradas como atribuições da
própria Câmara e não apenas proposição de atividades. No
item da CT-AG, “Criação da Fundação Agência de Bacias”,
o prazo ficou em aberto por não haver ainda uma data
estipulada para tal, devendo-se aguardar a aprovação da
cobrança pelo uso da água. Não havendo manifestações do
Plenário, foi colocada em votação a Deliberação CBH-PCJ n.º
73/99, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 6.2.
Alteração de valor da contrapartida para o Contrato
FEHIDRO 007/96, com a Prefeitura Municipal de
Pedreira. O Eng.º Moretti, conforme documentos às fls.
05/06/07 e 08, do material distribuído, informou que através
da Deliberação CBH-PCJ 30/96, de 12/01/96, aprovou-se o
financiamento de 50% das obras do interceptor de esgotos da
margem direita do rio Jaguarí, no Município de Pedreira,
orçadas em R$ 590.000,00 , sendo os 50% restantes oferecidos
pela Prefeitura Municipal de Pedreira como contrapartida.
Através de Ofício de no 193/99, de 24/05/99, a Prefeitura de
Pedreira, apresentou ao CBH, pedido de redução do valor da
contrapartida oferecida para o empreendimento em questão
para cerca de R$ 136.000,00, correspondente a 31,5% do valor
da obra, que teve seu custo global reduzido para cerca de
R$431.000,00. O pleito foi para que se reduza apenas a
contrapartida e valor global do empreendimento e se
mantenha a liberação do FEHIDRO. O Dr. Rui Brasil,
representando a Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento
e Obras do Estado esclareceu que Pedreira não está solicitando
mais verba do FEHIDRO e sim a redução da contrapartida,
que continua atendendo o Manual de Procedimentos, de no
mínimo 20%. A Prefeitura esclareceu a redução do valor da
obra e informou que se trata da implantação de um projeto
executado pelo Consórcio. A Prefeitura de Campinas, através
do Sr. Sérgio Bierremback, registrou seu apoio à Prefeitura de
Pedreira. O Eng.º Francisco, do Consórcio, esclareceu que
num esforço do DAEE e Consórcio foram contemplados 17
municípios com projetos executivos e que Pedreira foi a única

que deu continuidade no projeto. A Prefeitura de Paulínia,
através do Sr. Henrique Padovani, também registrou seu
apoio à Prefeitura de Pedreira. Sem mais manifestações, o
Presidente encaminha o assunto a votação, sendo aprovada a
solicitação de Pedreira, conforme Deliberação n.º 74/99, por
unanimidade. 6.3. Parecer sobre o RIMA do
“Empreendimento Hídrico Santa Maria da Serra”– Foi
esclarecido pelo Presidente que se trata de uma solicitação da
Companhia Energética de São Paulo - CESP, através do
Ofício H/1522/99, de 26/04/99, no sentido de que houvesse
manifestação do Comitê sobre o Relatório de Impacto
Ambiental – RIMA, referente a esse empreendimento; que o
assunto foi remetido para análise e parecer do Grupo Técnico
de Planejamento (GT-PL) e da Câmara Técnica de
Conservação e Proteção de Recursos Naturais (CT-RN), tendo
sido feita apresentação sobre o empreendimento em Piracicaba
e realizadas análises por subgrupos setoriais especialmente
constituídos; e que o Parecer Técnico elaborado no âmbito no
GT-PL e CT-RN é resultado da consolidação das
contribuições encaminhadas pelos subgrupos setoriais, das
quais constam as posições de consenso manifestadas no
decorrer do processo de discussão e análise; o Parecer foi
anteriormente encaminhado e disponibilizado na Internet. Na
página 10, última folha, na última linha, foi feita a seguinte
correção: em vez de “...antes do fornecimento da Licença
Prévia” o correto é “...antes do fornecimento da Licença de
Instalação”. Não havendo considerações, o Senhor Presidente
encaminha para votação com as correções feitas, a
Deliberação 75/99; sendo aprovada com um voto contrário
pelo Instituto Phenix. 6.4. escolha de tomador de recursos
do FEHIDRO para elaboração do Plano de Bacias
2000/2003 – o Secretário Executivo esclareceu que com a
promulgação da Lei 7.663/ 91, criou-se a necessidade de
elaboração, a cada quatro anos, do “Plano Estadual de
Recursos Hídricos”, tomando por base os “Planos de Bacias”,
elaborados pelos Comitês de Bacias; que o CORHI,
responsável pela coordenação da elaboração do Plano
Estadual, encaminhou aos Comitês de Bacias cronograma de
atividades para cumprimento ao disposto na Lei 7.663/91,
conforme anteriormente discriminado,
prevendo que a
incorporação dos Planos de Bacias ao Plano Estadual nos
meses de outubro e novembro de 1999; mas que o CORHI
ainda não forneceu aos Comitês de Bacias a padronização
(Termos de Referência) que deverá existir para a elaboração
dos Planos de Bacias e para o PERH, havendo, entretanto,
proposta de metodologia para elaboração desses Planos. O
CBH-PCJ em sua Deliberação 59/98, já reservou recursos
financeiros do FEHIDRO, no valor de R$ 300.000,00 para a
elaboração do Relatório Zero e Plano de Bacias 2000/2003,
delegando ao GT-PL a definição dos Tomadores junto ao
FEHIDRO para a elaboração desses documentos. Informou
que já se processou a contratação do “Relatório Zero”, no
valor de R$ 98.000,00, conforme Deliberação CBH-PCJ
62/99, de 11/02/99, havendo saldo para o Plano de Bacias de
R$ 202.000,00; que o CORHI, em reunião no dia 09/06/99,
deverá repassar aos Comitês de Bacias recursos financeiros do
FEHIDRO, a ele destinados na reunião do CRH de 21/12/98;
que no caso do CBH-PCJ, deverá corresponder a R$
149.836,00; informou que do valor acima referido, o CBHPCJ já priorizou investimentos no valor de R$ 108.600,00,
conforme consta da Deliberação 67/99, de 30/03/99, restando,
portanto, um saldo de R$ 41.236,00; que a elaboração do
“Plano de Bacias 2000/2003” é de interesse geral de todo o
CBH-PCJ, ficando, por força do disposto no Manual de
Procedimentos Operacionais do FEHIDRO (item 6.4),
dispensada a apresentação de contrapartida. O Dr. Rui Brasil
propõe que havendo recursos e em conformidade com a
programação de trabalho do Plano Estadual de Recursos

Hídricos poderá ser incluído no escopo dos trabalhos a
elaboração de Carta Consulta para fins de obtenção de
financiamento. O Eng.º Francisco, do Consórcio, esclareceu
que o Plano será a base para a cobrança pelo uso das águas e
que tais recursos, juntamente com os do FEHIDRO, somente
poderão ser aplicados onde estipulado no Plano de Bacias. O
Presidente informou que será incluído um parágrafo único, no
Artigo 1.º da Deliberação apresentada,
contemplando
“Havendo disponibilidade de recursos financeiros e, em
conformidade com a programação de atividades para
elaboração do “Plano Estadual de Recursos Hídricos”,
poderá ser incluída no escopo dos trabalhos do “Plano de
Bacias do CBH-PCJ – Período 2000/2003” a elaboração de
Carta Consulta para fins de obtenção de financiamento
externo para as obras e ações priorizadas” e uma
complementação no Parágrafo único, do Artigo 2.º : “A
indicação do Tomador, ao FEHIDRO, escolhido pelo GT-PL,
será feita pelo Presidente do CBH-PCJ, submetendo-a ao
referendo do Plenário, em sua próxima reunião. Sem outras
manifestações do Plenário, é colocada em votação a minuta de
Deliberação CBH-PCJ n.º 76/99, sendo aprovada por
unanimidade. 6.5. Proposta para contratação de assessoria
jurídica para os municípios da bacia. Durante a Assembléia
da Associação Paulista de Municípios, realizada em Campos
do Jordão, o Dr. Casadei fez uma apresentação de um trabalho
que está sendo realizado nas Bacias dos Rios Pardo e
Itapemirim, no Espírito Santo, envolvendo todos os
municípios das bacias, para que haja uma uniformidade na
preparação da Legislação para tratar da questão dos recursos
hídricos. A partir daquela exposição achou-se interessante que
o CBH-PCJ tivesse possibilidade de participar, principalmente
para aqueles municípios que não têm uma assessoria jurídica
especializada, dando uma orientação na elaboração de Projetos
de Lei para os 58 municípios. Foi solicitado ao Dr. Casadei
que fizesse uma apresentação para a Diretoria do CBH-PCJ,
apresentando um pré-projeto e orçamento para elaboração do
projeto. O assunto consta das Fls. 14, 15 e 16, com um resumo
do projeto apresentado pelo CETEC e foi julgado
extremamente oportuna, principalmente neste momento que
será desenvolvido o Plano de Bacias e ajudará nas discussões
com os municípios na Gestão dos recursos hídricos. O Sr.
Flávio Gordon, da Associação Ambientalista Novo Encanto,
esclareceu que o objetivo da proposta é importante, mas
existem outras instituições que podem realizar esse trabalho.
“O Comitê pode estipular o que ele quer e chamar outras
instituições para apresentar proposta”. O Presidente esclareceu
que a base do projeto é do CETEC, por isso foi pedido a eles a
proposta. O Sr. Sérgio, da Prefeitura de Campinas, solicitou
que propostas dessa natureza fossem encaminhadas a todos
com antecedência para um melhor conhecimento e sugeriu
que se faça um grupo técnico para análise do projeto. O Sr.
Francisco, do Consórcio, acha de grande mérito a proposta e
disse que recentemente quando se foi discutir a distribuição de
recursos do FEHIDRO, o Consórcio entrou com uma proposta
sobre a Agência de Bacias e apresentaram a proposta sem
passar pela Comissão Tripartite para Fundação Agência de
Bacias, causando um certo constrangimento, sendo retirada tal
proposta por não ser oportuna. A Diretoria do CBH-PCJ
diante das considerações retirou da pauta a votação da
Deliberação, para que fosse encaminhado o assunto para as
Câmaras e Grupos técnicos analisarem. 6.6. Ampliação de
escopo de obra e alteração de valor da contrapartida para
o Contrato FEHIDRO 002/99, com a SANASA/Campinas O Secretário Executivo esclareceu que, através da Deliberação
59/98, de 21/08/98, foi aprovado o financiamento de 35% das
obras do interceptor de esgotos do setor Ribeirão Samambaia,
no Município de Campinas, orçadas em R$ 885.335,29,00,
sendo os 65% restantes oferecidos pela SANASA/Campinas

como contrapartida; esclareceu que, quando da licitação das
obras, a proposta da empresa vencedora, com posterior aditivo
contratual, alcançou o valor global de R$ 626.025,07,
portanto, inferior ao inicialmente apresentado ao Plenário do
CBH-PCJ, com um valor reduzido para a contrapartida;
informou que através de Ofício OFI/DT.037/99, de 25/06/99, a
SANASA apresentou ao CBH-PCJ, pedido de aprovação para
a ampliação de escopo da obra em pauta, com conseqüente
aumento de custo global, tendo em vista a execução das
interligações das redes coletoras ao interceptor, custeadas com
recursos da SANASA, no montante de R$ 310.975,15; que
com o aumento de escopo o custo global das obras passou a
R$ 937.000,22 acarretando um aumento do valor da
contrapartida oferecida para o empreendimento em questão
para cerca de R$ 627.133,22, correspondente a 66,9% do valor
global da obra, superior, portanto, ao inicialmente previsto na
Deliberação CBH-PCJ 59/98. Sem outras manifestações do
Plenário, foi colocada em votação a minuta de Deliberação nº
77/99 na forma proposta, sendo aprovada por unanimidade. 7.
OUTROS ASSUNTOS: O Prefeito de Joanópolis expôs sobre
o projeto “Entre Serras e Águas”, informou que nasceu da
necessidade de amenizar o impacto ambiental da duplicação
da Rodovia Fernão Dias e tem como objetivo proteger o meio
ambiente, os mananciais e promover o desenvolvimento
sustentável dos 11 municípios do entorno da Fernão Dias. A
Eng.ª Beatriz, da área de Planejamento da Prefeitura de
Bragança Paulista e do Fórum de Desenvolvimento “Entre
Serras e Águas” , informou que, em breve, estarão
apresentando um vídeo com a programação de cursos na
região. O Sr. Amaury, do referido Fórum também fez uma
colocação sobre a luta que Bragança Paulista vem enfrentando
com a questão dos recursos hídricos e solicitou que os
municípios das cabeceiras recebam pontuação especial na
distribuição de recursos do FEHIDRO. O Presidente
comunicou que em 30/07/99, em Campinas haverá o
Seminário, a ser apresentado pela Figueiredo Ferraz/
COPLASA sobre os trabalhos desenvolvidos “Programa de
Qualidade da Água – PQA”, onde será entregue 01 álbum com
resumo dos trabalhos e 01 CR-ROM, com multimídia,
apresentando o projeto e as planilhas em Excel do Programa
de Investimento. Informou que o prazo para assinatura dos
contratos do FEHIDRO é dia 31/07/99, devendo ser respeitado
por todos os contemplados. O Sr. Rui Brasil informou que os
recursos do FEHIDRO que foram destinados ao CORHI, pelo
CRH, serão aplicados em digitalização de cartas 1:50.000 e o
cadastramento, para cobrir 90 ou 95% dos usuários, para poder
se implantar a cobrança. O Presidente solicitou que esse tema
fosse incluído na pauta que será discutida entre o Comitê e o
Consórcio. O Prof. Vladimir, da Associação Limeirense de
Educação, divulgou que nos dias 21, 22 e 23/10 estará
promovendo o 1.º CONCREMA, que tem como tema o Meio
Ambiente e suas interfaces. O Sr. Sérgio, do Instituto Fênix,
colocou que já está pré-agendado para o dia 25/08/99, o
lançamento em Campinas, do “Movimento Cidadania pela
Água”, promovido por Organizações não Governamentais e
será no Colégio "Ave-Maria", o qual possui um riacho que
passa pela escola onde se propuseram a recuperá-lo. O
Secretário Executivo informou que o Vereador João Afonso
Sólis, de Bragança Paulista, através de Ofício solicitou apoio
do Comitê no sentido de requerer a instalação de uma equipe
técnica do Departamento de Proteção dos Recurso Naturais –
DEPRN, em Bragança Paulista. O Plenário aprovou a proposta
do Sr. Presidente no sentido de se encaminhar Ofício ao Sr.
Secretário Estadual de Meio Ambiente apoiando o pedido de
Bragança Paulista. Foi informada que a reunião do Consórcio
será no dia 28/07/99, em Santa Bárbara D´Oeste. O Vice–
Prefeito de Bragança Paulista agradeceu a oportunidade de
recepcionar esta reunião, parabenizou e agradeceu a presença

de todos. Em seguida o Presidente,

Luiz Roberto Moretti
Secretário Executivo

Cláudio de Mauro,

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Eduardo Lovo Paschoalotti
Vice-Presidente

Cláudio Antônio de Mauro
Presidente

