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ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI REALIZADA NO MUNICÍPIO E CIDADE DE ARARAS EM 13 DE 1 
MARÇO DE 2020 2 

 3 
Abertura administrativa da sessão, inscrições e coleta de assinaturas dos participantes. Aos treze dias de março 4 
de dois mil e vinte, às 9h30, no auditório do Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras/SP – SAEMA, Rua 5 
Ciro Lagazzi 155, conforme pauta e convocação enviada a todos os membros integrantes do comitê, ocorreu a 6 
abertura administrativa da sessão, com as inscrições e assinaturas dos participantes nas respectivas listas de 7 
presença, seguida da entrega imediata do caderno de documentos referente à pauta dos trabalhos desta 73ª 8 
Reunião Plenária Ordinária do CBH-MOGI.  Às 10h00, a Presidente do CBH-MOGI e Prefeita de Santa Cruz da 9 
Conceição Sra. Patrícia Capodifolglio Landgraf anunciou a participação de membros dos três segmentos, e com 10 
isto a obtenção de quórum suficiente para abrir oficialmente a sessão, conforme as listas de presença geral e por 11 
segmento (representantes da Sociedade Civil, Municípios e órgãos do Estado) assinadas pelos participantes, as 12 
quais fazem parte integrante desta ata, e que ficaram à disposição de todos para conferência, o que de fato 13 
ocorreu sem contestações ou manifestações contrárias. 14 
 15 
Constituição da Mesa Dirigente dos trabalhos. Ato contínuo com a mesa dirigente já composta deu se inicio aos 16 
trabalhos desta 73ª Reunião Plenária Ordinária formada por integrantes da 12ª Mesa Diretora do biênio março 17 
de 2019 a março de 2021, a saber: a Prefeita de Santa Cruz da Conceição e Presidente do CBH Mogi Sra. Patrícia 18 
Capodifolglio Landgraf, representando o segmento dos municípios; a Secretária Executiva Sra. Irene Sabatino 19 
Niccioli, funcionária do DAEE - Departamento de Aguas e Energia Elétrica, representando os Órgãos do Estado; o 20 
vice-prefeito anfitrião e presidente do Saema Sr. Carleto Denardi, o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, funcionário 21 
da CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – membro integrante do Comitê,  Coordenador do 22 
Grupo Técnico para elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 09, exercício de  2019, 23 
ano base 2018 e o Sr. Carlos Sarni, vice coordenador do Camara Técnica de planejamento e gerenciamento de 24 
recursos hídricos. 25 
 26 
Audição do Hino Nacional e abertura oficial dos trabalhos da 73ª Plenária pela Presidente Patrícia Landgraf. 27 
Após a composição da mesa seguiu-se a audição do Hino Nacional e em seguida os votos de boas vindas da 28 
Presidente do CBH-MOGI e Prefeita de Santa Cruz da Conceição Sra. Patrícia Landgraf a todos os prefeitos 29 
presentes, e aos membros dos segmentos da sociedade civil e órgãos do estado, agradecendo especialmente ao 30 
Vice Prefeito Anfitrião Carleto Denardi e aos componentes da mesa concluindo com a abertura oficial dos 31 
trabalhos desta 73ª Reunião Plenária Ordinária. Passou a palavra ao vice prefeito anfitrião para suas saudações. 32 
O  Vice Prefeito de Araras deu boas vindas a Mesa Diretora e aos membros representantes dos três segmentos 33 
pela presença, destacando os esforços que o município vem empreendendo na solução do tratamento de esgoto. 34 
Finalizando sua fala desejou um ótimo trabalho a todos participantes desta reunião ordinária.   35 
 36 
Leitura e aprovação Ata da reunião anterior: Como de costume a Secretaria Executiva solicitou ao Órgão 37 
Plenário, a dispensa da leitura da Ata completa da 72ª Reunião Plenária e de seu Extrato (resumo), considerando 38 
que todos os presentes possuem cópia da mesma e de seu extrato, conforme consubstanciado no Caderno de 39 
Documentos entregue nesta Reunião. Informou também que apenas o Extrato da Ata será publicado no Diário 40 
Oficial e sua publicação validará seu conteúdo para todos os efeitos legais e regimentais e que o texto integral 41 
da Ata da 72ª ficará disponível no portal SIGRH (www.sigrh.sp.gov.br), na página eletrônica do CBH MOGI. Isto 42 
posto pediu a Presidente que colocasse os documentos em discussão (...), em votação (...), e em não havendo 43 
manifestação em contrário, a Ata e Extrato da Ata da 72ª Reunião Plenária foram aprovadas.  44 
 45 
Informes Gerais da Secretaria Executiva. Isto posto a Presidente  passou a palavra ao Sra. Irene Sabatino para 46 
que apresentasse os informes gerais. A Sra. Irene Sabatino, secretária executiva discorreu primeiramente sobre 47 
a adesão do Estado de São Paulo ao PROCOMITÊ - Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias 48 
Hidrográficas, dando destaque as principais ações que o colegiado terá que desenvolver.  Seguindo informou 49 
sobre o prazo do processo eleitoral do Comitê do Grande, convidando aos interessado a participarem. 50 
Posteriormente destacou o trabalho brilhante da Camara técnica no desenvolvimento das diretrizes, dos critérios 51 
de análise, dos procedimentos de protocolo, para o processo de financiamento FEHIDRO 2020. Na sequencia 52 

http://www.sigrh.sp.gov.br/
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retornou a palavra a presidente. A Sra. Patrícia convidou a Sra. Mayra Flores, membro titular representante da 53 
sociedade civil, para apresentar sobre a Instituição COPAÍBA. A Sr.a Mayra comprimentou a todos e agradeceu a 54 
oportunidade do momento em comemorar junto com o Colegiado os 20 anos da instituição. Apresentando um 55 
vídeo histório da instituição, destacando que em 2008, a Copaíba foi contemplada com a aprovação do projeto 56 
Verde Novo pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Ambiental, onde os proprietários de terra nas 57 
Bacias do Rio do Peixe e Camanducaia interessados em restaurar áreas degradadas recebem gratuitamente, 58 
mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para o plantio e para a manutenção da área por 2 anos. E o resultado 59 
em 9 anos são: mais de 1 milhão de mudas produzidas, 420 mil mudas plantadas em 270 hectares restaurados e 60 
distribuídos em 186 propriedades e mais de 10 mil pessoas sensibilizadas através das atividades de vivência 61 
ambiental em 13 municípios e os proprietários parceiros receberam o certificado de “Plantador de Florestas”. 62 
Terminada a apresentação, o Sr. Marcus Vinícius, representante da CETESB, pediu a palavra e elogiou a 63 
instituição, reconhecendo a como uma organização séria e competente, digna de reconhecimento nacional pelos 64 
esforços dispensados na restauração da mata atlântica no âmbito do CBH Mogi. Como solicitado pelo Sr. Marcus 65 
Vinícius a transcrição integral em ata dos Informes Gerais da Secretaria Executiva, como abaixo se segue.  66 
(Ínico da transcrição dos informes).  67 
“Informes Gerais da Secretaria Executiva” - (PERÍODO DE 13/11/2019 ATÉ 13/03/2020) 68 
PROCOMITÊS. São Paulo é o mais novo estado a ter seu contrato de participação no Programa Nacional de 69 
Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS) formalizado com a publicação do documento 70 
no Diário Oficial da União de 22 de janeiro. Esta iniciativa da Agência Nacional de Águas (ANA) prevê o repasse 71 
de até R$ 3 milhões para o fortalecimento de 21 comitês de bacias hidrográficas paulistas. São Paulo é a 20ª 72 
unidade da Federação participante do PROCOMITÊS.  Pela assinatura do contrato serão repassados R$ 500 mil 73 
para a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), repasse que acontece após a definição e aprovação 74 
do Quadro de indicadores e Metas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (CRH/SP) 75 
e consequente assinatura do contrato. Outras cinco parcelas de até R$ 500 mil serão repassadas à entidade 76 
estadual de modo proporcional ao alcance das metas definidas, observados os critérios de cálculos e valores 77 
máximos de referência estabelecidos no Anexo II da Resolução ANA nº 1.190/2016. Um dos grandes objetivos 78 
do PROCOMITÊS é promover a capacitação de membros dos comitês e conselhos de recursos hídricos para 79 
reduzir assimetrias de conhecimento e organização entre os diferentes setores e segmentos representados nos 80 
colegiados. Além disso, o Programa busca estimular ações de comunicação para que a sociedade reconheça os 81 
comitês de bacias e conselhos de recursos hídricos como capazes de exercer suas funções no Sistema Nacional 82 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e nos sistemas estaduais de recursos hídricos. Outro objetivo 83 
central é contribuir para implementação e efetividade dos instrumentos de gestão da água em prol da melhoria 84 
da qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos. O Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de 85 
Bacias Hidrográficas também busca apoiar os colegiados do SINGREH no aperfeiçoamento da capacidade 86 
operacional dos comitês de bacias. Segundo o regulamento do PROCOMITÊS, a adesão é voluntária e a Agência 87 
Nacional de Águas repassará recursos financeiros para as unidades da Federação que aderirem a partir do 88 
cumprimento de metas negociadas. No caso de São Paulo, os recursos serão repassados para a SIMA e deverão 89 
ser aplicados exclusivamente em ações voltadas ao fortalecimento dos comitês de bacias participantes do 90 
Programa. Os recursos desembolsados pela ANA têm caráter complementar aos valores que os estados devem 91 
aplicar para que as metas de fortalecimento dos comitês sejam cumpridas integralmente.  Fonte: 92 
www.sigrh.sp.gov.br 93 
Copaíba comemora 20 anos de dedicação à preservação e restauração da Mata Atlântica. A Copaíba foi fundada 94 
em 1999 por um grupo de amigos que, percebendo a degradação da Mata Atlântica no município de Socorro, 95 
resolveu agir e trabalhar com a restauração de matas ciliares, inicialmente, do Rio do Peixe. A primeira ação do 96 
grupo foi modesta: um plantio de 80 mudas em uma área às margens do Rio do Peixe em Socorro. Em 2005, a 97 
mudança do Viveiro para uma sede própria em sistema de comodato com outra instituição de Socorro refletem 98 
ações na bacia do rio Camanducaia, que também passou a fazer parte dos projetos de restauração florestal. Em 99 
2008, a Copaíba foi contemplada com a aprovação do projeto Verde Novo pela Petrobras, por meio do Programa 100 
Petrobras Ambiental, onde os proprietários de terra nas Bacias do Rio do Peixe e Camanducaia interessados em 101 
restaurar áreas degradadas recebem gratuitamente, por meio deste projeto, mudas de espécies nativas da Mata 102 
Atlântica, apoio técnico para o plantio e para a manutenção da área por 2 anos. O resultado deste projeto em 9 103 
anos são: mais de 1 milhão de mudas produzidas, 420 mil mudas plantadas em 270 hectares restaurados e 104 
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distribuídos em 186 propriedades e mais de 10 mil pessoas sensibilizadas através das atividades de vivência 105 
ambiental em 13 municípios e os proprietários parceiros receberam o certificado de “Plantador de Florestas”, 106 
um reconhecimento pelo esforço em cuidar de suas áreas restauradas ou em processo de restauração. 107 
Atualmente a Copaíba atua em 13 municípios da região leste do Estado de São Paulo e sul de Minas Gerais: 108 
Amparo, Águas de Lindóia, Lindóia, Itapira, Monte Alegre do Sul, Pedra Bela, Pinhalzinho, Socorro, Serra Negra, 109 
Bueno Brandão, Munhoz, Toledo e Monte Sião. Fonte: www.copaiba.org.br.  “A Copaíba nasceu de um sonho 110 
quase ingênuo de reflorestar as margens de um rio. Como uma semente plantada, o sonho cresceu e hoje atua 111 
no reflorestamento de córregos, nascentes e rios de vários municípios e ainda vai fazer muito mais.” Fonte: 112 
www.copaiba.org.br. 113 
Processo Eleitoral CBH Grande. Encontra-se aberto até 30 de abril de 2020 o prazo para inscrição ao processo 114 
eleitoral do CBH Grande para renovação dos seus membros que terão mandato de agosto de 2020 a agosto de 115 
2025. O calendário, local e demais informações estão disponíveis no Edital nº 1/2020 disponível na página 116 
eletrônica do CBH Grande www.cbhgrande.org.br. 117 
Câmara Técnica de Gestão e Planejamento. A CTGP com muita dedicação e esforço trabalhou em tempo hábil a 118 
revisão da deliberação de critérios e procedimentos de financiamento ao FEHIDRO no âmbito do CBH Mogi. A 119 
revisão que deteve atenção criteriosa de todos os membros, uma vez que houve a necessidade de se adequar à 120 
Atualização do Plano de Ação e Programa de Investimentos, aprovado pela Deliberação CBH Mogi nº 198, de 13 121 
de novembro de 2019, na 71º Reunião Plenária em Santa Cruz das Palmeiras, às novas adequações sofridas no 122 
Manual de Procedimentos Operacionais de Investimento – MPO, como àquelas destacadas nas Deliberações 123 
COFEHIDRO nº214/2020, de 31 de dezembro de 2020, a nº 218/2020 de 11 de fevereiro de 2020, e de nº 124 
219/2020 de 13 de fevereiro de 2020. Ao fim do trabalho, a Deliberação Ad referendum nº 201, de 14 de 125 
fevereiro de 2020, que “Aprova diretrizes, critérios de análise, de pontuação e de hierarquização das propostas 126 
de financiamento do FEHIDRO, e de distribuição dos recursos das fontes da Compensação Financeira pela 127 
Utilização dos Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica - CFURH e da Cobrança pela Utilização 128 
dos Recursos Hídricos de domínio do Estado de São Paulo – COB, no pleito do exercício de 2020, no âmbito CBH-129 
MOGI / UGRHI 09” abriu o prazo até o dia 09 de abril para o protocolo das propostas de financiamento, onde 130 
podemos destacar as novas ações financiáveis, os novos valores de piso e teto, e também, as novas formas de 131 
protocolo, que ressaltamos: duas cópias físicas (em papel) que deverão ser protocoladas presencialmente e uma 132 
cópia digital (em formato pdf) que deverá ser enviada pelo correio eletrônico protocolomogi@gmail.com.         133 
Dia Internacional da Água.  O SAAE de Itapira iniciou em 2017 o Projeto Rio Limpo, uma ação em que é percorrido 134 
a margem do Ribeirão da Penha (rio que abastece a população do Município), por vezes de seus afluentes, 135 
recolhendo os resíduos sólidos , enquanto um caminhão e um barco acompanham o trajeto para receber os 136 
resíduos e retirar os mesmos da água, respectivamente. Já na sua 5ª edição que acontece dia 21/03/2020, 137 
antecipando a comemoração pelo dia Mundial da Água, haverá uma barraca de água no final do percurso 138 
(captação de água bruta) e um plantio de mudas de árvores nativas doadas pela SAMA para finalização da 139 
atividade, já que a Mata Ciliar tem certa importância na saúde de um Rio, além da entrega de brindes para os 140 
voluntários nesta ação. 141 
Contratos FEHIDRO. Foram indicadas 48 propostas, mais 1 na carteira de suplente, para financiamento de 142 
recursos do FEHIDRO (CFURH + COB) totalizando R$ 12.742.369,30 nos três pleitos do exercício de 2019. No 143 
último levantamento realizado pela secretaria executiva do CBH Mogi, em 10 de março de 2020, o status dessas 144 
propostas era: duas propostas canceladas, no valor total de R$ 620.591,03 que retornarão ao saldo para exercício 145 
de 2020. 50%, ou seja, 24 propostas indicadas no exercício de 2019 já assinaram contrato, totalizando R$ 146 
6.350.766,41 comprometidos. Oito propostas estão com contratos emitidos e aguardando assinatura, 147 
totalizando R$ 3.909.080,68. São elas: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata - 148 
Elaboração de Projeto Executivo para Estabilização e Contenção de Taludes das Margens do Ribeirão do Quartel 149 
no Município de Águas da Prata – SP; Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras - Projeto Executivo de 150 
Drenagem de Águas Pluviais - 2º Fase; Prefeitura Municipal de Guariba - Construção do Sistema de Drenagem 151 
Urbana de Águas Pluviais na Avenida da Liberdade, Município de Guariba - 4º Etapa; Serviço Autônomo de Água 152 
e Esgotos de Mogi Mirim - Execução do Interceptor de Esgotos da Sub-Bacia 11 do Sistema de Esgotamento 153 
Sanitário do Município de Mogi Mirim; Prefeitura Municipal de Guariba- Construção de Sistema de Drenagem 154 
Urbana de Águas Pluviais, na Avenida da Liberdade, no Município de Guariba (3ª Etapa); Serviço Autônomo de 155 
Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho -Substituição de Tubulações e Derivações na Rede de 156 
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Abastecimento de Água No Bairro Áurea Mendes Gimenez Prefeitura Municipal de Mogi Mirim - Atualização do 157 
Cadastro Técnico da Infraestrutura de Distribuição de Água, Coleta de Esgoto em Ambiente de Sig no Município 158 
de Mogi Mirim; Prefeitura Municipal de Cravinhos - Projeto para Recuperação de Voçoroca e Serviços 159 
Complementares para Conter as Causas Que Originaram o Problema. Ressalta-se que há um evento de assinatura 160 
de contratos previsto para o dia 24/março (terça-feira) das 15 às 16h30, no Auditório Augusto Ruschi, São 161 
Paulo/SP. Quinze propostas, incluindo aí a que estava na carteira de suplente, estão ainda aguardando a análise 162 
do Agente Técnico de aprovação (ou não) do financiamento, sendo  urgente que o Tomador entre em contato 163 
com o Agente Técnico, pois o prazo para assinatura do contrato da sua proposta se encerra em 31/março, não 164 
havendo qualquer sinalização quanto à eventual prorrogação.    165 
Cobrança pelo Uso da Água. O início da receita da cobrança, no âmbito da UGRHI 09, efetivou-se em novembro 166 
de 2017 pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. Conforme os  termos propostos no Decreto 167 
Estadual nº 58.791, de 21 de dezembro de 2012, que “aprova e fixa os valores a serem cobrados pelo uso dos 168 
recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo na Unidade de Gerenciamento de recursos Hídricos Mogi 169 
Guaçu”, foi previsto a aplicação de progressividade no valores a serem cobrados de 50%, 75% e 100% nos 170 
primeiros anos. Vale lembrar que os boletos bancários não pagos com vencimento em 31 de dezembro de 2019, 171 
pelo art. 2º da Portaria DAEE nº 2199, 26 de abril de 2018, podem ser pagos até 59 dias após seu vencimento, 172 
corrigidos com juros e multas, ou seja, até 28 de fevereiro de 2020. Assim, no ano de 2017, aplicado a 173 
progressividade de cobrança de 50% e considerando que os boletos foram emitidos em novembro de 2017, os 174 
créditos da cobrança pelo uso da água aconteceram nos meses de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018 e 175 
totalizaram R$ 557.220,83. Em 2018, a progressividade aplicada foi de 75% e os créditos aconteceram de julho a 176 
março de 2019, totalizando R$ 4.544.179,49. No ano de 2019, não havendo mais a progressividade, o valor 177 
cobrado pelo uso da água foi integral, e os créditos de cobrança aconteceram de outubro de 2019 a março de 178 
2020, totalizando R$ 5.297.881,69. A inadimplência, referente a boletos não pagos de cobrança pelo uso da água 179 
está na casa dos 21% /ano na UGRHi 09. 180 
 181 
Apresentação, discussão e votação das deliberações apresentadas nesta 73ª reunião à apreciação do Órgão 182 
Plenário. A seguir seguiu-se a discussão e votação das deliberações constantes da pauta reformulada desta 73ª 183 
reunião previamente proposta e aprovada pelo Órgão Plenário, a saber:  184 
1) Deliberação CBH-MOGI nº 201 AD REFERENDUM de 14 de fevereiro de 2020. A Presidente do Comitê iniciou 185 
a votação das deliberações pedindo preliminarmente o referendo do Órgão Plenário para a Deliberação CBH-186 
MOGI nº 201 AD REFERENDUM de 14 de fevereiro de 2020, que  “Aprova diretrizes, critérios de análise, de 187 
pontuação e de hierarquização das propostas de financiamento do FEHIDRO, e de distribuição dos recursos das 188 
fontes da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica 189 
- CFURH e da Cobrança pela Utilização dos Recursos Hídricos de domínio do Estado de São Paulo – COB, no pleito 190 
do exercício de 2020, no âmbito CBH-MOGI / UGRHI 09”. Publicada posteriormente no DOE, de 15 de fevereiro 191 
de 2020, seção I, página 69, e na página eletrônica do Mogi no Portal do SIGRH. A Sra. Patrícia, presidente do 192 
Comitê, passou a palavra ao Sr. Carlos Sarni, vice coordenador da CT PLAGRHi que apresentou os principais 193 
pontos da deliberação, enfatizando as ações serem financiadas neste ano de 2020 pelo FEHIDRO no âmbito da 194 
UGRHi 09, o novo processo de protocolo e análise. Retamando a palavra a Presidente colocou a Deliberação CBH-195 
MOGI nº 201/2020 em discussão (...), em votação (...) e após alguns questionamentos devidamente esclarecidos, 196 
proclamou sua aprovação.  197 
 198 
2) Deliberação CBH-MOGI nº 202 AD REFERENDUM. Na sequência Deliberação CBH-MOGI nº 202 AD 199 
REFERENDUM, de 14 de fevereiro de 2020, que “Manifesta ciência e aprova as proposições da Prefeitura 200 
Municipal de Santa Cruz da Conceição em relação às condicionantes para a aprovação do projeto FEHIDRO 2019-201 
MOGI-COB-49. Publicada posteriormente no DOE, de 15 de fevereiro de 2020, seção I, página 70, e na página 202 
eletrônica do Mogi no Portal do SIGRH. A Presidente e Prefeita do município de Santa Cruz da Conceição explicou 203 
que o propósito da deliberação era atender a solicitação do Agente Técnico CETESB, garantindo a ele a 204 
continuidade das obras para conclusão da ETE no bairro Paraíso. Colocando em discussão (...), em votação (...) 205 
não havendo questionamentos, proclamou sua aprovação. 206 
 207 



 

Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Américo Brasiliense, Araras, Barrinha, Conchal, Cravinhos, Descalvado, 
Dumont, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Guariba, Guatapará, Itapira, Jaboticabal, Leme, 
Lindóia, Luís Antônio, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alto, Motuca, Pirassununga, Pitangueiras, Pontal, Porto Ferreira, 
Pradópolis, Rincão, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, 
Santo Antônio do Jardim, São Carlos, São João da Boa Vista, Serra Negra, Sertãozinho, Socorro, Taquaral, Vargem 
Grande do Sul. 
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3) Deliberação CBH-MOGI nº 203. A seguir apresentou-se a Deliberação CBH-MOGI nº 203, de 13 de março de 208 
2020, que “Aprova o Plano de Aplicação da Cobrança pelo uso da água no âmbito da UGRHi 09 para o exercício 209 
de 2020 e dá outras providências”. Publicada posteriormente no DOE, de 19 de junho de 2020, seção I, página 210 
36, e na página eletrônica do Mogi no Portal do SIGRH. A Sra. Patrícia, presidente do Comitê,  passou a palavra 211 
para a Secretária Executiva Sra. Irene para a explanação da deliberação. Foram destacados o andamento das 212 
propostas financiados pelo FEHIDRO nos ano de 2018 e 2019, o andamento da cobrança e a estimativa da receita 213 
para investimento para o ano de 2020. Terminada a apresentação a Presidente colocou a Deliberação CBH-MOGI 214 
nº 203/2020 em discussão (...), em votação (...) proclamando na sequência a sua aprovação.  215 
 216 
Assuntos diversos e palavra aberta aos convidados. Prosseguindo a Presidente Patrícia passou a palavra ao Sr. 217 
Vice Prefeito Anfitrião Carleto Denardi que fez uma breve apresentação dos trabalhos que estão sendo 218 
desenvolvidos na construção da infraestrutura da Estação de Tratamento de Esgoto do munípio. Ressaltou que 219 
Araras vem fazendo sua tarefa de casa corretamente e que brevemente e que assim anseia não lançará mais 220 
esgoto in natura prejudicando o município a jusante.  Ainda dentro do tema assuntos diversos, a senhora 221 
Presidente do CBH-MOGI  reforçou, como sempre, sobre a a importância dos usuários cumprirem com o 222 
compromisso de pagamento dos boletos da Cobrança pelo uso da água que não obstante todas as dificuldades 223 
enfrentadas, esses recursos serão revertidos em benefício dos próprios municípios e colegiado. 224 
 225 
Encerramento. Com agendamento para meados de julho como data provável da próxima reunião, a Presidente 226 
Patrícia Landgraf iniciou o encerramento desta 73ª reunião plenária, valorizando e agradecendo o trabalho da 227 
Câmara Técnica de Gestão e Planejamento. Agradecendo aos Prefeitos presentes, aos membros do Comitê, e 228 
das Câmaras Técnicas, e em especial ao Prefeito Anfitrião e equipe de colaboradores, pelo espaço cedido e 229 
acolhimento a Presidente Patrícia Capodifoglio Landgraf às 11h35m encerrou oficialmente a 73 ª Reunião 230 
Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu CBH-MOGI, realizada no município de 231 
Araras. A ata (texto integral) e extrato da ata (resumo) desta 73ª Reunião Plenária Ordinária foram por mim, Rita 232 
de Cássia Delgado Sarafian, redigidas e digitadas. E ambos os documentos foram lidos e conferidos pela 233 
Secretária Executiva Irene Sabatino Pereira. Apenas o Extrato (resumo) da Ata da 73ª Reunião Plenária Ordinária, 234 
uma vez aprovado pelo Órgão Plenário, será publicado no Diário Oficial do Estado, validando o texto integral da 235 
ata desta 73ª Reunião Plenária Ordinária, listas de presença geral e por segmento, e demais formalidades 236 
regimentais e estatutárias para todos os efeitos. O texto completo da Ata da 73ª Reunião Plenária ficará 237 
disponível para acesso e consulta no Portal do SIGRH, no sítio www.sigrh.sp.gov.br, na página eletrônica do CBH-238 
MOGI, na aba atas. Município e Cidade de Araras, sede da 73ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-MOGI Comitê 239 
da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, UGRHI 09, 13 de março de 2020. 240 


