
DELIBERAÇÃO CBH-MOGI N.º 85, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

"Aprova a complementação e atualização do Plano 

da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu,  UGRHI  

-09, de acordo com a Deliberação CRH n.º 62, de 4 

de setembro de 2006  e o 1º Relatório de Situação 

dos Recursos Hídricos (2008) da  UGRHI-09 e dá 

outras providências”.  

 
O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU – CBH-MOGI, 
no uso de suas atribuições legais, dispostas em seu Estatuto, e 
Considerando que o primeiro Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu foi 
aprovado por votação unânime do órgão plenário do CBH-MOGI conforme registrado em 
ata da 16ª Reunião Plenária Ordinária realizada em 31 de Janeiro de 2003, no Município de 
Mogi Mirim 
Considerando que o referido plano de bacia foi elaborado em atendimento ao disposto no 
capítulo III em especial o artigo 17 da Lei Estadual n.º 7.663, de 30 de dezembro de 1991, 
que dispõe sobre seu conteúdo. 
Considerando que o plano foi de acordo com a mesma lei estadual elaborado 
conjuntamente pelo Grupo Executor do Plano – GEP e demais atores dos três segmentos:  
entidades Sociedade Civil,    órgãos do Estado e Municípios, de  forma participativa, 
descentralizada e integrada, de acordo com as diretrizes da Deliberação CBH-MOGI n.º 5, 
de 25 de maio de 2001 (atual Deliberação CBH_MOGI n.º 35/2001) que definiu o termo de 
referência e tomador dos recursos para elaboração do projeto.  Integraram o Grupo de 
Execução do Plano - GEP: a) a Universidade Federal de São Carlos – UFSCar – Campus de 
Araras; b) a Universidade Estadual Paulista – UNESP Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias – Campus de Jaboticabal; c) a Faculdade Municipal “Professor Franco 
Montoro” (de Engenharia Ambiental) de Mogi Guaçu – FMPFM; d) o Centro Regional 
Universitário de Espírito Santo do Pinhal – CREUPI; e) a Universidade de São Paulo – USP 
– Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - FZEA – Campus de Pirassununga; f) 
o Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros Continentais do Ibama – CEPTA – 
IBAMA de Pirassununga. 
Considerando a recente aprovação da Lei Estadual n.º 12.183, de 29 de dezembro de 2005 
que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de 
São Paulo, e Decreto Estadual n.º 50.667, 30 de março de 2006, que regulamenta seus 
dispositivos. 
Considerando a Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH n.º 62, de 
4 de setembro de 2006, que de acordo com seu artigo 1º aprova prazo e procedimentos para 
elaboração ou complementação dos planos de bacia dos comitês, consoante roteiro de 
conteúdo mínimo constante de seu anexo, observadas ainda as recomendações e orientações 
contidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos 2004-2007, bem como horizonte de 
planejamento  contemplando no mínimo o período de vigência do plano plurianual de 
investimentos 2008-2001.Considerando ainda a Deliberação CRH n.º 79 de 8 de abril de 
2008 que alterou o prazo final de aprovação dos planos do fim do primeiro semestre de 
2008, para o fim do segundo semestre do mesmo exercício, mantida a pena de redução de 
cinqüenta por cento de redução da cota-parte anual do Fehidro, a que faz juz o comitê , até 
que este aprove o referido documento. 
Considerando a Deliberação CRH n.º 63, de 4 de setembro de 2006, que aprova 
procedimentos,  limites e condicionantes para a cobrança pela  utilização dos recursos 
hídricos; considerando ainda a recente oficina realizada em junho de 2008 na cidade de São 
Pedro e que reuniu os 21 comitês paulistas promovida pela Coordenadoria de Recursos 
Hídricos, órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, denominada “9 passos para 
cobrança pelo uso da água”; considerando as avançadas tratativas ao longo de 2008 para 
formação do Comitê de Integração do Rio Grande. 
Considerando de acordo artigo 5º, §1º, I c/c art. 9º da Deliberação CBH-MOGI n.º7 de 22 

de 
 junho de 2007 (atual Deliberação CBH-MOGI n.º 77/2007) foi indicada como tomadora 
dos recursos para promover a execução da complementação do plano de bacia a Faculdade 
Municipal Prof. Franco Montoro de Mogi Gauçu, consoante termo de referência, 
previamente aprovado,  com fundamento no anexo 1 da Deliberação CRH n.º 62/2006 que 
dispõe sobre o roteiro de conteúdo mínimo do plano e diretrizes gerais da Lei Estadual n.º 
7.663/91, sobretudo no que diz respeito à trilogia: participação, descentralização e 
integração de todos os atores da bacia no processo de complementação. 
Considerando o disposto no artigo 19 da Lei Estadual n.º 7.633/91 que dispõe sobre o a 
necessidade de cada comitê elaborar relatório anual da situação dos recursos hídricos da 
bacia hidrográfica; considerando que esta tarefa foi estimulada pela CRHi-SMA, e levada a 



efeito pelos comitês paulistas de acordo com metodologia proposta pela mesma.  
Considerando que o CBH-MOGI para elaboração da complementação do plano adotou 
todas formas e atividades que efetivamente permitissem ao máximo a participação em sua 
confecção, descentralização das decisões, e integração de pessoas, entidades e órgãos e suas 
respectivas  políticas públicas setoriais. Nesse passo durante as últimas três reuniões 
plenárias ordinárias realizadas em Socorro (34ª Reunião em 7 de dezembro de 2007) ; 
Américo Brasiliense (35ª Reunião em 14 de março de 2008); e Mogi Mirim (36ª reunião em 
13 de junho de 2008) sempre constaram da pauta de convocação das reuniões apresentações 
pela equipe executora do plano e consultoria com informes sobre o estágio presente dos 
trabalhos e próximos passos, com apresentação de vídeo (sobrevôo de helicóptero),  de 
gráficos e mapas didáticos e elucidativos sobre os diversos itens do conteúdo mínimo de que 
trata a deliberação CRH 62/2006, inclusive com apresentação durante a 35ª reunião de 
proposta de nova divisão por sub-bacia que não recebeu contestações em face de sua 
fundamentação  técnica.   
Considerando que aos senhores Prefeitos Municipais foi solicitado por ofício a indicação 
de interlocutores têm por atribuição precípua fazer a interface do Município com o a equipe 
da FMPFM atualizadora do plano respondendo os questionários temáticos e recebendo-os 
quando das visitas técnicas a campo para detalhamento e confirmação dos dados recebidos. 
Considerando o 1º e 2º Workshop para complementação e atualização do Plano de Bacia 
realizados respectivamente em Jaboticabal (1º de agosto de 2008) e Mogi Guaçu (8 de 
agosto e agosto de 2008)  promovidos e convocados pela equipe executora da FMPFM, 
quando foram convocados todos os membros integrantes dos três segmentos. 
Considerando ainda a Consulta Pública sobre o texto da complementação e atualização do 
Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, realizada em 14 de novembro de 2008 na 
FMPFM, aberta ao público em geral e mediante convocação dos membros representantes 
das quatro Câmaras Técnicas do comitê (CT Gestão e Planejamento, CT Institucional, CT 
Qualidade das Águas, CT Saneamento); membros representantes dos órgãos do Estado e  
interlocutores indicados mediante ofício pelos Prefeitos Municipais para fazerem interface 
com equipe executora do plano, e entidades da sociedade civil. Esta consulta pública , 
tornou-se uma grade reunião de trabalho que objetivou  colher os últimos subsídios entre os 
membros  deste colegiado  sobre  o  texto    da  complementação e atualização do plano, que 
será preparado pela equipe cuja redação final - objetivo desta convocação - será levada 
à apreciação e votação do Plenário durante a 37ª Reunião. Na ocasião foram apresentadas a 
principais metas do plano e coletados subsídios dos participantes. 
Considerando que com a complementação e atualização do plano diretor da bacia  o CBH-
MOGI cumpre uma importante e fundamental tarefa para orientar os seus passos nos 
próximos anos, pois as metas a se atingir e as ações correspondentes para concretizá-las 
foram traçadas pela comunidade da forma mais participativa, descentralizada e integrando 
os diversos atores que vivem e trabalham na área de drenagem da bacia do Rio Mogi Guaçu. 
Apesar de dificuldades de ordem econômica, administrativa, técnica,  de se obter o 
refinamento de dados, ou mesmo, mapas em escalas mais favoráveis, estas foram superadas 
pela equipe executora com a colaboração de todos que participaram presencialmente e 
respondendo aos questionários , enviaram colaborações escritas e ofereceram subsídios 
durante as reuniões de trabalho, o que permiitiu chegar ao texto final, que sem dúvida com 
os futuros relatórios anuais da situação dos recursos hídricos na bacia (outra exigência legal 
para se avaliar a eficácia do plano, art. 19 da Lei Estadual n.º  7.663/91)  irá agregando 
contribuições que aprimorarão este grande esforço coletivo.           
 

DELIBERA: 
 

Art. 1º Fica aprovado a complementação e atualização do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi 
Guaçu, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos -  UGRHI – 09, de acordo com a Deliberação CRH 
n.º 62, de 4 de setembro de 2005. 

 
§ 1º  O texto do documento de que trata o caput ficará depositado em papel na Secretaria Executiva e 

em meio digital disponível para cópia na página do SIGRH – Sistema de Informações para o Gerenciamento 
de Recursos Hídricos www.sigrh.sp.gov.br.  juntamente com os demais documentos deste comitê.   

 
Art.2º Fica igualmente aprovado o 1º Relatório Anual de Situação da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi 

Guaçu, UGRHI-09. 
 
§ 1º  O texto do documento de que trata o caput ficará depositado em papel na Secretaria Executiva e 

em meio digital disponível para cópia na página do SIGRH – Sistema de Informações para o Gerenciamento 
de Recursos Hídricos www.sigrh.sp.gov.br.  juntamente com os demais documentos deste comitê.   

 



Art. 3º O CBH_MOGI, nos próximos exercícios  durante as distribuições de recursos financeiros do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO  levará em consideração as macro metas e diretrizes 
apontadas pelo plano da bacia hidrográfica.  
 

§1º Cabe à Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, encarregada de pontuar e julgar os pedidos de 
recursos adotar critérios de pontuação de acordo com  as diretrizes e metas fixadas no  plano para escolher os 
pedidos aptos a receber recursos do Fehidro.  

 
Art. 4º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Mogi Guaçu ,  11 de dezembro de 2008. Sede da 37ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-MOGI. 
 
 José Carlos Hóri                                Neiroberto Silva                           Edy Augusto de Oliveira          
Presidente do CBH-MOGI        Vice Presidente do CBH-MOGI       Secretário Executivo do CBH-MOGI 
 


