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Aos 9 dias do mês de dezembro de 2010, nas
dependências do Instituto Plantarum, em Nova
Odessa/SP, realizou-se a 6ª Reunião Ordinária dos
Comitês PCJ (CBH-PCJ; PCJ FEDERAL e CBH-PJ),
registrando-se a 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
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: Oscar Gozzi
(SMA/CRHi); Osman Silva (ANA); Carlos Cézar
Tamiazo (Prefeito de Cordeirópolis); Manoel Samartin
(Prefeito de Nova Odessa); Célio de Faria Santos
(Prefeito de Camanducaia e Presidente do CBH-PJ);
Barjas Negri (Prefeito de Piracicaba; Presidente do
CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL e Diretor-presidente da
Agência PCJ) e Luiz Roberto Moretti (Secretárioexecutivo dos Comitês PCJ). 2. Abertura: Dando início
à reunião, o Sr. Moretti convidou aos componentes da
mesa para tomarem seus lugares e a todos para ouvirem
e cantarem o Hino Nacional Brasileiro. Após, o Sr.
Moretti agradeceu a presença de todos e passou a
palavra ao Prefeito Municipal de Nova Odessa, Sr.
Manoel Samartin, agradecendo a hospitalidade. O
Prefeito Samartin agradeceu a presença de todos e
manifestou a satisfação de sediar a reunião dos Comitês
PCJ. Informou que Nova Odessa está concluindo a
construção da ETE da cidade que tratará 100% dos
esgotos coletados. Concluiu agradecendo a cessão do
espaço pelo Sr. Harri Lorenzi e desejando uma boa
reunião a todos. Em seguida o Sr. Moretti passou a
palavra ao Prefeito de Camanducaia e Presidente do
CBH-PJ, Sr. Célio de Faria. O Sr. Célio cumprimentou
a todos e agradeceu aos membros dos Comitês PCJ, em
nome da porção mineira das bacias PCJ, pelo trabalho
conjunto realizado nos dois anos que se passaram sob a
sua gestão. Na seqüência o Sr. Barjas Negri, Prefeito de
Piracicaba e Presidente do CBH-PCJ e do PCJ
FEDERAL, agradeceu a presença de todos e, em
especial, agradeceu ao Prefeito Samartin pela cessão de
tão belo espaço. Agradeceu também o Prefeito Célio,
destacando sua participação em todas as reuniões dos
Comitês PCJ. 3. Assuntos a deliberar: na seqüência o
Sr. Moretti deu início aos trabalhos nominando as
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entidades representadas na reunião, confirmando a
existência de quorum nos três comitês. Seguindo a
pauta, passou a palavra ao Sr. Paulo Pereira para falar
sobre o livro que estava sendo lançado na ocasião. O Sr.
Paulo explicou que o livro trata da história do “Projeto
Conservador das Águas”, que completou 15 anos de
atividades. Lembrou que o projeto só foi possível com o
apoio dos Comitês PCJ, em especial à sociedade e aos
órgãos públicos de Extrema. Após parabenizar o
trabalho, o Sr. Moretti passou a palavra para a Profª
Sâmia Tauk Tornisielo para falar do seu livro “Pesquepague: Bacia do Corumbataí”, que também estava sendo
lançado nesta reunião. A Profª Sâmia iniciou falando da
importância dos recursos financeiros do FEHIDRO para
fomentar estudos nas universidades e detalhou o
trabalho que resultou no livro ora lançado. Ressaltou
que a intenção do livro é propor ações de recuperação e
preservação ambientais para os pesque-pague,
destacando a importância da atividades. Além do livro,
também divulgou um gibi infantil, intitulado
“Brincando com coisa séria – aquecimento global”, que
tem como temática o aquecimento global, lembrando
que o trabalho foi desenvolvido juntamente com os
alunos de pós-graduação e de gerenciamento ambiental
da UNESP Rio Claro, onde leciona. Concluiu
agradecendo o apoio e o incentivo dos Srs. Moretti e
Francisco Lahóz e lembrando que a tiragem foi reduzida
em função dos recursos disponíveis, mas que pessoas
interessadas em novas impressões poderão fazê-las,
umas vez que a matriz encontra-se disponível para os
interessados. O Sr. Moretti agradeceu ao Sr. Paulo e à
Profª Sâmia e deu prosseguimento aos trabalhos. Fez
uma breve explanação sobre os dados da cobrança
paulista. Na seqüência explicou que as estatísticas dos
membros da CT-PL disponível no material referia-se ao
atendimento à deliberação dos Plenários em reunião
anterior. A Srta. Karla fez breve relato sobre os números
de empreendimentos inscritos para a pré-qualificação
como tomadores de recursos financeiros do FEHIDRO e
Cobranças PCJ para o exercício de 2011. O Sr. Leonildo
Urbano lembrou a todos que o Processo Eleitoral 2011
estava aberto, conforme deliberação ad referendum nº
087/10, de 25/10/2010, lembrando que o prazo para as
entidades interessadas em se inscrever se encerra no dia
17/12/10 e solicitou o apoio de todos os presentes para a
divulgação do processo, destacadamente, a data limite
para as inscrições. O Sr. Oscar Gozzi cumprimentou a
todos em nome do Secretário de Meio Ambiente do
Estado de São Paulo e da Coordenadora de Recursos
Hídricos, parabenizando a grande contribuição dos
Comitês PCJ para a gestão dos recursos hídricos.
Ressaltou os avanços dos Comitês PCJ na elaboração do
Plano de Bacias a ser apreciado na reunião,
caracterizando-o como avançado, moderno, inovador e
desafiador. Lembrou que o Plano PCJ faz parte do Plano
Estadual que vem sendo elaborado de forma
participativa, ressaltando a necessidade de pactuação
das metas do plano estadual entre os entes regionais e as
secretarias de estado. Lembrou sobre o andamento dos
trabalhos do Pacto das Águas, que encontra-se no
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estágio de consolidação das informações fornecidas
pelos municípios e solicita o apoio dos municípios, que
devem acionar seus interlocutores para a consolidação
dos trabalhos, que contará com o apoio dos Comitês
PCJ, por intermédio da Secretaria Executiva. O Sr.
Francisco informou da necessidade dos membros dos
Comitês PCJ responderem ao questionário entregue na
reunião. Lembrou que todos os trabalhos para a
transição das atividades da Agência PCJ/Consórcio PCJ
para a Fundação PCJ estão transcorrendo de forma
normal e dentro do cronograma inicialmente definido
para as atividades. Ressaltou que os contratos firmados
com a Caixa Econômica Federal serão sub-rogados,
passando a execução e acompanhamento para a
Fundação PCJ, sem prejuízo algum para os mesmos.
Falou sobre o lançamento do relatório de atividades de
2010 da Agência PCJ, que faz uma retrospectiva dos
trabalhos desenvolvidos pelo Consórcio PCJ frente às
atividades como entidade delegatária. Concluiu
agradecendo a todos que, de forma direta ou indireta,
contribuíram para que as atividades da Agência PCJ e o
contrato de gestão pudessem ser cumpridos na mais
perfeita harmonia. Ressaltou que todo o sucesso da
Agência PCJ só foi possível com a ajuda dos parceiros
que apoiaram as iniciativas e participaram das
atividades desenvolvidas. Lembrou que o Consórcio
PCJ estava deixando de ser entidade delegatária, mas
continua como entidade equiparada das funções de
agência de bacias da porção mineira das bacias PCJ. O
Sr. Dalto agradeceu a todos que apoiaram o Simpósio
realizado pelo Consórcio PCJ em Atibaia. Agradeceu,
também, aos Comitês PCJ pela confiança depositada no
Consórcio PCJ para atuar como entidade delegatária das
funções de Agência de Água PCJ, ressaltando que a
experiência adquirida contribuiu para o Consórcio ser
também indicado como entidade equiparada da bacia PJ
e concluiu desejando o mesmo sucesso para a Fundação
PCJ. O Sr. Sérgio explicou que os repasses da cobrança
paulista para a Fundação PCJ estão acontecendo
normalmente. Falou sobre a tramitação do processo de
contratação dos funcionários da Fundação, que está no
CODEC, com previsão de assinatura do decreto, pelo
Governador paulista, até 31/12/10, ressaltando que
concluído esse trâmite, as pessoas aprovadas no
concurso público estarão aptas a serem contratadas. O
Sr. Moretti também externou seus agradecimentos ao
Consórcio PCJ, em especial ao pessoal que atuou na
Agência PCJ, pelo trabalho exemplar que foi realizado
no período. Continuando, iniciou o item seguinte da
pauta. Inicialmente explicou a urgência de apreciação de
alguns assuntos pelos membros dos plenários e propõe a
inclusão como itens de pauta a deliberar: 1) aprovação
do abatimento DBO da cobrança federal; 2)
cancelamento do repasse de recursos financeiros para a
Prefeitura de Atibaia; 3) aprovação do plano de
aplicação de recursos pelo Consórcio PCJ no CBH-PJ;
e, 4) plano de aplicação para o convênio do Consórcio
PCJ enquanto entidade equiparada, do CBH-PJ.
Colocada em discussão a inclusão dos itens na pauta, o
Sr. Polga solicitou que todo material a ser discutido nas
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reuniões plenárias fosse disponibilizado aos membros
com pelo menos 10 dias de antecedência para que fosse
analisado
anteriormente.
Não
havendo
mais
manifestações, a proposta é colocada em votação sendo
aprovada a inclusão dos 4 itens na pauta, por
unanimidade. 3.1. Ata da reunião realizada no dia
13/08/10, nas dependências do Clube Vale Verde, em
Pedreira/SP: O Sr. Moretti explicou tratar-se da minuta
da ata da última reunião plenária realizada no município
de Pedreira/SP e questiona 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, sem
alterações, com 1 abstenção. 3.2. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 090/2010, que
“Referenda Atos dos Presidentes dos Comitês PCJ”: O
Sr. Moretti detalhou a minuta informando que as
deliberações ad referendum foram feitas tendo em vista
que não haveria tempo hábil para aguardar que as
deliberações fossem submetidas aos plenários, sob pena
de atrasos nos processos a que as deliberações se
referem e detalhou cada uma: 1) 087/10 – que trata do
processo eleitoral para a renovação dos membros dos
plenários para o mandato 2011-2013; 2) 088/10 – que
trata do 8º termo aditivo do contrato de gestão da ANA
com o Consórcio PCJ, para que houvesse tramitação na
ANA ainda no ano de 2010; e 3) 089/10 – sobre o
contrato de gestão da ANA com a Fundação PCJ a partir
de 2011. Ressaltou que, todas as deliberações em
questão foram apreciadas pela CT-PL. Após as
explicações, a palavra foi aberta aos plenários. Não
havendo manifestações, a minuta de deliberação foi
colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.
3.3. Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº
091/2010, que “Aprova plano de trabalho e proposta
orçamentária anual da Fundação Agência das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(FABH-PCJ) – exercício 2011 e dá outras
providências”: O Sr. Moretti explicou que a proposta
que consta da deliberação já havia sido aprovada pelo
Conselho Deliberativo da Fundação e pela CT-PL,
ressaltando que o repasse da cobrança paulista para o
custeio da Fundação foi inicialmente definido em 5,75%
do valor arrecadado. Em seguida o Sr. Moretti abriu a
palavra aos plenários e, não havendo manifestação, a
minuta de deliberação foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade. 3.4. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 092/2010, que
“Referenda
Pareceres
Técnicos
do
GTEmpreendimentos sobre os empreendimentos:
Modernização da Refinaria de Paulínia REPLAN/PETROBRÁS e PCH Tombo.”: o Sr. Moretti
explicou que, no caso da “Modernização da REPLAN”,
a Replan já tem realizado os trabalhos estabelecidos e,
sobre a PCH Tombo, após o não atendimento de
algumas
exigência
estabelecidas
pelo
GTEmpreendimentos, este elaborou o parecer pela “não
instalação”. Conforme definido na última reunião
plenária, por sugestão do Sr. Ênio, os pareceres estavam
para o referendo dos plenários. Concluída a explanação,
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a palavra foi aberta aos plenários e, não havendo
manifestação, a minuta de deliberação foi colocada em
votação, sendo aprovada por unanimidade. 3.5. Minuta
de Deliberação dos Comitês PCJ nº 093/2010, que
“Cancela a indicação do empreendimento “Projeto
Básico do Tratamento do Sistema de Disposição Final
dos Resíduos da Suinocultura na Bacia do PCJ
através de MDL”, cujo tomador é o Sindicato Rural de
Bragança Paulista e dá outras providências”: o Sr.
Moretti explicou que, apesar de ter sido indicado pelos
Comitês PCJ, a análise do empreendimento pelo Agente
Técnico detectou que o pleito possuía documentos que
contrariavam a legislação vigente, tendo sido cancelado.
Assim, esta deliberação apenas formaliza os trâmites
que foram realizados. Não havendo manifestação, foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. 3.6.
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº
094/2010,
que
“Cancela
a
indicação
do
empreendimento “Revitalização do Rio Atibainha,
Bacia do Rio Atibainha”, cujo tomador é o SAAE
Atibaia e dá outras providências”: o Sr. Moretti iniciou
esclarecendo que o empreendimento foi concebido com
o objetivo de revitalizar o Rio Atibainha, mas com a
tramitação do projeto e os episódios climáticos
extremos ocorridos no verão de 2009-2010, considerouse que haveria a necessidade de intervenções na região
com uma amplitude maior e que o projeto proposto não
atenderia aos seus objetivos. Após a manifestação do
SAAE Atibaia, na CT-PL, optou-se pelo cancelamento
do projeto. Aberta a palavra e não havendo
manifestação, a minuta de deliberação foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade. 3.7. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 095/2010, que
“Altera valores da indicação do empreendimento
“Plano Diretor de Macrodrenagem do município de
Camanducaia – Etapa 2”, da Prefeitura Municipal de
Camanducaia, do exercício de 2010”: o Sr. Moretti
explicou que o empreendimento havia sido indicado
para contratação com recursos da cobrança mineira.
Ocorreu que em meados do ano de 2010 houve ajustes
nos valores da cobrança na bacia PJ, reduzindo o valor
arrecadado, que havia sido destinado para o
empreendimento em questão. Em contraponto, os
recursos deliberados para as atividades da 1ª etapa desse
empreendimento foram suficientes para que parte da 2ª
etapa fosse iniciada. Ressaltou que a alteração dos
valores não comprometem os recursos dos Comitês PCJ.
Após a explanação, a palavra foi aberta aos plenários e
não havendo manifestação a minuta de deliberação foi
colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.
3.8. Minuta da Moção Comitês PCJ 01/2010: o Sr.
Moretti explicou que a Moção nasceu no âmbito da
Câmara Técnica de Outorgas e Licenças – CT-OL, com
o objetivo de solicitar ao Governador de São Paulo, ao
Superintendente do DAEE e ao Coordenador de
Recursos Hídricos de São Paulo que descentralizem os
processos de outorga, realizados pelo DAEE, de forma a
agilizar a tramitação dos mesmos, destacando que já
existe entendimentos internos no DAEE para essa ação.
Ressaltou que a Moção já havia sido aprovada pela CTPágina 3 de 5
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PL. Nada mais havendo, abriu a palavra aos plenários e,
não havendo manifestação, colocou a minuta de
deliberação em votação, sendo aprovada com 1
abstenção justificada do representante da União. 3.9.
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº
096/2010, que “Aprova o “Relatório de Situação das
Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí 2010 (UGRHI 05 - ano base 2009)”: o Sr.
Eduardo Léo iniciou explicando a metodologia de
elaboração do relatório, destacando a constatação de
melhora dos índices de tratamento de esgotos. Na
seqüência o Sr. Moretti explicou que o relatório é uma
exigência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
de São Paulo, sendo usado como critério de pontuação
de repasses de recursos do FEHIDRO para os CBHs
paulistas. Concluído, abriu para discussão e não
havendo manifestação colocou a minuta de deliberação
em votação, sendo aprovada por unanimidade. 3.10.
Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº
097/2010, que “Aprova o “Plano das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí,
para o Período de 2010 a 2020, com Propostas de
Atualização do Enquadramento dos Corpos d’Água e
de Programa para Efetivação do Enquadramento dos
Corpos d’Água até o ano de 2035”: o Sr. Moretti
iniciou lembrando que o plano em questão foi
apresentado na Audiência Pública realizada no dia
18/11/10, na cidade de Bragança Paulista, e passou a
palavra para a Srta. Jaqueline, da COBRAPE, para
apresentar o plano. A Srta. Jaqueline fez uma breve
explanação sobre os trabalhos realizados, a metodologia
e as conclusões a que o plano chegou. Ressaltou a
importância do Sistema de Suporte à Decisão que foi
desenvolvido para que as simulações de enquadramento
dos corpos d´água pudessem ser feitas. Concluiu
ressaltando a importância da criação de um grupo para o
acompanhamento permanente das metas do plano,
acionando correções do plano quando for o caso e a
necessidade de ampla divulgação do trabalho ora
concluído. O Sr. Moretti informou a todos que, após a
aprovação pelos plenários, a Secretaria Executiva
procederá aos devidos encaminhamentos, ou seja, para
os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos de São
Paulo e Minas Gerais e ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, lembrando que após a aprovação em
todas as instâncias paulistas, deverá o Governador de
São Paulo publicar um decreto com o novo
enquadramento proposto. O Sr. Moretti também
ressaltou que estão sendo revogados todos os
documentos relacionados aos planos de bacias
anteriormente elaborados na área dos Comitês PCJ.
Respondendo a questionamento da Sra. Claudia
Grahber, a Sra. Adriana Isenburg informou que foi
elaborado um quadro com todas as sugestões
apresentadas para o plano e que será disponibilizado no
site dos Comitês uma tabela com o detalhamento das
sugestões acatadas e as justificativas para as que não
foram acatadas. A Sra. Ana Mascarenhas informou que
o Conselho Nacional de Recursos Hídricos terá grande
satisfação em receber este plano, mas que o conselho se
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manifesta apenas sobre a proposta de enquadramento. O
Sr. Fumach parabenizou a todos pelo trabalho e
ressaltou o desafio dos Comitês PCJ em buscar os
recursos previstos no plano, para implementar as ações
nele previstas. O Sr. Moretti informou a todos que na
última reunião da CT-PL foi criado um grupo de
trabalho para formatar e estruturar a unidade
(composição, atribuições e cronograma de atividades)
que vai trabalhar continuamente no plano de bacias,
buscando o alcance das metas propostas e propondo
revisões, quando for o caso, cuja apresentação dos
resultados será apreciado pelos plenários na reunião
plenária agendada para o dia 31/03/11. Nada mais
havendo, o Sr. Moretti colocou a minuta de deliberação
que aprova o Plano de Bacias 2010-2020 em votação,
sendo aprovada por unanimidade. 3.11. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 098/2010, que
“Aprova pedidos de abatimento do ValorDBO
previstos na cobrança pelo uso de recursos hídricos de
domínio da União, nas bacias hidrográficas dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí”: o Sr. Moretti explicou
que a solicitação de abatimento é um procedimento
aprovado por deliberação e que as solicitações de
abatimento existentes são os da SANASA e do SEMAE,
ressaltando que as obras serão executadas no ano de
2011 e o abatimento será feito nos valores devidos de
2012, conforme apresentado nos pareceres da Agência
PCJ. Abriu para discussão e, não havendo manifestação,
colocou a minuta da deliberação em votação, sendo
aprovada por unanimidade. 3.12. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 099/2010, que
“Aprova a aplicação, como demanda induzida, de
recursos da “Cobrança Federal PCJ”, para atividades
da Agência de Bacia do CBH-PJ, tendo como tomador
o Consórcio PCJ – exercício 2011”: o Sr. Moretti
explicou que os recursos, a exemplo do que os Comitês
PCJ têm deliberado nos anos anteriores, são para ações
de integração e mobilização, dentre outras, na área do
CBH-PJ, para que o Consórcio PCJ, enquanto entidade
equiparada, execute tais ações. Destaca que, a pedido do
Consórcio PCJ, houve a ampliação do valor
anteriormente deliberado de R$ 300 mil para R$ 500
mil, informando que as ações propostas constam como
anexo da deliberação. Após os esclarecimentos, a
minuta de deliberação foi colocada em votação sendo
aprovada por unanimidade. 3.13. Minuta de
Deliberação dos Comitês PCJ nº 100/2010, que
“Aprova Plano de Aplicação dos Recursos do
FHIDRO, constantes do Convênio entre a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SEMAD e o Consórcio PCJ”: o Sr.
Moretti informou que o Consórcio PCJ assinou um
convênio com a SEMAD para custear os gastos do
Consórcio PCJ enquanto Agência de Bacia na área do
CBH-PJ. Consta desse convênio que o Consórcio PCJ
tem que apresentar um plano de aplicação e que esse
plano deverá ser aprovado pelo comitê. Não havendo
manifestação, a minuta foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade. 4. Outros assuntos: 1) o Sr.
Moretti informou sobre correspondência recebida, da
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Secretaria de Meio Ambiente (SP), solicitando a
indicação de um representante do CBH-PCJ para
participar do Conselho Estadual (SP) de Mudanças
Climáticas. Ressaltou que não existe nenhuma instrução
de como se proceder para a escolha do representante e
propõe que a eleição do mesmo seja feita na reunião do
dia 31/03/11, quando, então, a Secretaria Executiva
deverá ter mais instruções para o processo de escolha e
demais encaminhamentos. A proposta foi aprovada por
unanimidade. 2) O Sr. Moretti lembrou a todos da
necessidade de preenchimento do questionário que foi
entregue no início da reunião, ressaltando que é uma
exigência do contrato de gestão da Agência PCJ com a
ANA. 3) O Sr. Moretti fez um agradecimento ao Sr.
Petrus pela cessão das flores que enfeitaram o recinto da
reunião. 4) O Sr. Petrus convidou toda a equipe da
Agência PCJ e do Consórcio PCJ para irem à frente da
mesa principal e pede uma salva de palmas, atendida
por todos, pelo belíssimo trabalho realizado desde a
fundação da Agência PCJ até a presente data. 5) O Sr.
Osman parabenizou toda equipe dos Comitês PCJ que
participou da elaboração do Plano de Bacias,
ressaltando que o verdadeiro trabalho será iniciado com
a aprovação, ou seja, a implementação do plano, que é
de suma importância para a obtenção dos resultados
desejados. 6) O Sr. Oscar parabenizou novamente os
Comitês PCJ, ressaltando o aprendizado e o modelo de

LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo
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435 gestão implantados, notadamente pela ousadia na
elaboração do Plano que foi aprovado. 5.
Encerramento: a Sra. Salime Abdo, vice-prefeita de
Nova Odessa, enfatizou que a reunião foi um verdadeiro
exemplo de cidadania e responsabilidade ambiental,
440 destacadamente
pelos
trabalhos
e
propostas
apresentadas e aprovadas e parabenizou todos os
membros dos Comitês PCJ pelos trabalhos realizados. O
Sr. Célio parabenizou os autores dos livros que foram
lançados na reunião e informou que fará sugestão ao
445 presidente da Câmara Municipal de Extrema de uma
“comenda de gratidão coletiva” ao Sr. Paulo pelo
lançamento do livro e conclui ressaltando que o trabalho
apresentado merece o reconhecimento de todo sul de
minas e de todos os Comitês PCJ. O Sr. Barjas
450 agradeceu a presença e a dedicação de todos, neste ano
de 2010, que resultaram em grandes avanços,
principalmente com a aprovação do plano. Lembrou que
o grande trabalho está apenas se iniciando, pois as
dificuldades estarão na implementação das ações
455 previstas no plano e concluiu lembrando que os
membros dos plenários serão renovados em março de
2011. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Moretti
agradeceu a presença de todos e deu a reunião por
encerrada, convidando os presentes para um coquetel de
460 lançamento e sessão de distribuição e autógrafos dos
livros do Sr. Paulo e da Profª Sâmia.
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