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ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI REALIZADA NO MUNICÍPIO E CIDADE DE SANTA CRUZ DAS 1 
PALMEIRAS EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019 2 

 3 
Abertura administrativa da sessão, inscrições e coleta de assinaturas dos participantes. Aos treze dias de novembro de dois 4 
mil e dezenove, às 9h30, no Centro de Lazer do Trabalhador – Av. Armando Penteado s/nº - Município de Santa Cruz das 5 
Palmeiras/SP, conforme pauta e convocação enviada a todos os membros integrantes do comitê, ocorreu a abertura 6 
administrativa da sessão, com as inscrições e assinaturas dos participantes nas respectivas listas de presença, seguida da 7 
entrega imediata do caderno de documentos referente à pauta dos trabalhos desta 72ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-8 
MOGI.  Às 10h00, a Presidente do CBH-MOGI e Prefeita de Santa Cruz da Conceição Sra. Patrícia Capodifolglio Landgraf anunciou 9 
a participação de membros dos três segmentos, e com isto a obtenção de quórum suficiente para abrir oficialmente a sessão, 10 
conforme as listas de presença geral e por segmento (representantes da Sociedade Civil, Municípios e órgãos do Estado) 11 
assinadas pelos participantes, as quais fazem parte integrante desta ata, e que ficaram à disposição de todos para conferência, 12 
o que de fato ocorreu sem contestações ou manifestações contrárias. 13 
Constituição da Mesa Dirigente dos trabalhos. Ato contínuo iniciou-se a chamada para composição da mesa dirigente dos 14 
trabalhos desta 72ª Reunião Plenária Ordinária formada por integrantes da 12ª Mesa Diretora do biênio março de 2019 a março 15 
de 2021, a saber: a Prefeita de Santa Cruz da Conceição e Presidente do CBH Mogi Sra. Patrícia Capodifolglio Landgraf, 16 
representando o segmento dos municípios; a Secretária Executiva Sra. Irene Sabatino Niccioli, o Secretário Executivo Adjunto 17 
Sr. Lucas Casagrande, ambos funcionários do DAEE - Departamento de Aguas e Energia Elétrica, representando os Órgãos do 18 
Estado; o Prefeito Anfitrião de Santa Cruz das Palmeiras Sr. José Crescentino Bussaglia e o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, 19 
funcionário da CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – membro integrante do Comitê,  Coordenador do Grupo 20 
Técnico para elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 09, exercício de  2019, ano base 2018.  21 
Audição do Hino Nacional e abertura oficial dos trabalhos da 72ª Plenária pela Presidente Patrícia Landgraf. Após a 22 
composição da mesa seguiu-se a audição do Hino Nacional e em seguida os votos de boas vindas da Presidente do CBH-MOGI 23 
e Prefeita de Santa Cruz da Conceição Sra. Patrícia Landgraf a todos os prefeitos presentes, e aos membros dos segmentos da 24 
sociedade civil e órgãos do estado, agradecendo especialmente ao Prefeito Anfitrião José Crescentino Bussaglia e aos 25 
componentes da mesa concluindo com a abertura oficial dos trabalhos desta 72ª Reunião Plenária Ordinária. Passou a palavra 26 
ao prefeito anfitrião para suas saudações. O Prefeito de Santa Cruz das Palmeiras deu boas vindas a Mesa Diretora e aos 27 
membros representantes dos três segmentos pela presença, destacou sua meta na administração da cidade é solucionar os 28 
problemas hídricos pelos quais passa a cidade, citando a obra emergencial com parcerias feitas com a iniciativa privada em 29 
uma das estações de tratamento para resolver o problema de abastecimento. Finalizando sua fala desejou um ótimo trabalho 30 
a todos participantes desta reunião ordinária.   31 
Retomando a palavra, a Presidente Patrícia, deu sequência aos trabalhos e anunciou as propostas de inclusão na pauta e ordem 32 
do dia prevista para esta 72ª reunião, a saber: a) a inclusão na ordem do dia da deliberação ad referendum nº 200 de 13/11/19 33 
(que corrige informações de empreendimentos indicados no Anexo II da Deliberação CBH MOGI 195 de 27/09/2019).  Obtida 34 
a anuência do Órgão Plenário para a referida inclusão, a pauta da 72ª reunião assim ficou: 1) Aprovação da Ata da Reunião 35 
anterior; 2) Informes da Secretaria Executiva; 3) Apresentação, discussão e votação das Deliberações nºs 197 Ad Referendum, 36 
nº 198, nº 199 e nº 200;  4) Assuntos diversos e 5) Encerramento. 37 
Leitura e aprovação Ata da reunião anterior: Como de costume a Secretaria Executiva solicitou ao Órgão Plenário, a dispensa 38 
da leitura da Ata completa da 71ª Reunião Plenária e de seu Extrato (resumo), considerando que todos os presentes possuem 39 
cópia da mesma e de seu extrato, conforme consubstanciado no Caderno de Documentos entregue nesta Reunião. Informou 40 
também que apenas o Extrato da Ata será publicado no Diário Oficial e sua publicação validará seu conteúdo para todos os 41 
efeitos legais e regimentais e que o texto integral da Ata da 71ª ficará disponível no portal SIGRH (www.sigrh.sp.gov.br), na 42 
página eletrônica do CBH MOGI. Isto posto pediu a Presidente que colocasse os documentos em discussão (...), em votação (...), 43 
e em não havendo manifestação em contrário, a Ata e Extrato da Ata da 71ª Reunião Plenária foram aprovadas.  44 
Informes Gerais da Secretaria Executiva. Isto posto a Presidente após registrar a presença dos representantes dos Municípios 45 
de  Sertãozinho e Espírito Santo do Pinhal  passou a palavra ao Sr. Marcus Vinicius para que apresentasse os informes gerais. O 46 
Sr. Marcus Vinicius. O representante da CETESB pedindo como de hábito a transcrição integral em ata dos Informes Gerais da 47 
Secretaria Executiva, como abaixo se segue, discorreu primeiramente sobre a participação do Comitê Mogi no 21º Encontro 48 
Nacional  de Comitês, realizado em Foz do Iguaçu – PR,  no período de 21 a 25 de outubro de 2019, onde os nossos Secretários 49 
Executivo e Adjunto representaram oficialmente o CBH-MOGI e votaram na reeleição do Presidente do Fórum Nacional, 50 
aproveitando também para agradecer aos Secretários e à Câmara Técnica de Gestão e Planejamento do Mogi pelo empenho e 51 
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esforços na realização do 3º Pleito de 2019 e análise das indicações que serão votadas neste dia, também detalhadas na 52 
transcrição integral dos informes como se segue.  53 
(Ínico da transcrição dos informes). “Informes Gerais da Secretaria Executiva” - (período de 28/09/2019 até 13/11/2019).  54 
1) CBH-MOGI PARTICIPA DO 21º ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – ENCOB.  O Fórum Nacional 55 
de Comitês de Bacias Hidrográficas, em parceria com o Governo do Estado do Paraná (Secretaria de Estado do Desenvolvimento 56 
Sustentável e Turismo) e com apoio do Fórum Paranaense de Comitês de Bacia, organizou em Foz do Iguaçu – PR, no período 57 
de 21 a 25 de outubro de 2019, a 21ª edição do ENCOB, que teve por tema central “Gestão das Águas # FALACOMITÊ”.  O 58 
ENCOB, nascido em 1998 em Porto Alegre-RS, por inciativa dos comitês incialmente de cinco estados, ao longo dos anos auxiliou 59 
e estimulou a implementação do sistema integrado de recursos hídricos no âmbito nacional e nos estados, ao realizar encontros 60 
nacionais, país afora, tendo por sede unidades da federação. Hoje já é reconhecido como um dos principais eventos do setor 61 
das Águas / Recursos Hídricos no Brasil, vez que reúne anualmente cerca de mil pessoas, em média, oriundas dos segmentos 62 
da sociedade civil, dos estados da federação e municípios e participantes dos mais de 220 comitês de bacias hidrográficas 63 
estaduais e federais instalados no país.  64 
Na plateia e no plenário, como participantes e/ou palestrantes, do setor público ou privado, participam ativamente das 65 
atividades previamente programadas pelos organizadores do evento: professores, técnicos, estudantes, usuários de água, 66 
representantes de organizações não governamentais e universidades, funcionários dos órgãos federais, estaduais e municipais, 67 
dirigentes de agências nacionais, de órgãos gestores estaduais e municipais da água, etc. que atuam diretamente na base do 68 
sistema integrado nacional e dos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos (como membros dos comitês de 69 
bacia). O que demonstra a capilaridade da representação, com participantes de todos os níveis do sistema integrado de 70 
recursos hídricos. Além disso, o fomento da discussão da gestão das águas transfronteiriças e das águas subterrâneas tem 71 
induzido a participação de técnicos e representantes de países vizinhos.  72 
Nesse passo os participantes compartilham – nestes encontros nacionais - suas vivências e experiências na gestão diária dos 73 
recursos hídricos no âmbito de suas áreas de drenagem e influência regional. De fato o ENCOB propicia a troca proveitosa de 74 
saberes e modelos de gestão em recursos hídricos, e de atualização sobre o que de melhor vem ocorrendo no sistema integrado 75 
nacional de recursos hídricos, suscitando debates sobre temas de interesse direto dos comitês. E nesse passo estabelecendo 76 
cenários futuros, bem como metas e diretrizes para efetivação das politicas públicas do setor (tais como planejamento 77 
integrado e instrumentos de gestão dos recursos hídricos, planos diretores de bacia, segurança hídrica, cobrança pelo uso de 78 
recursos hídricos, saneamento básico, segurança de barragens, educação ambiental, monitoramento da governança das águas 79 
etc.). Mais. Levantando demandas e buscando soluções para efetivação das politicas públicas ligadas diretamente ao tema água 80 
e desenvolvimento sustentável.  81 
Em 2019 durante o 21º ENCOB os comitês como sempre falaram. E o tema central “Gestão das Águas # FALACOMITÊ”, foi 82 
dividido em três subtemas, a saber: “a) Instrumentos de Gestão: implementação, eficácia e monitoramento, qual o papel dos 83 
Comitês de Bacia; b) Segurança Hídrica, como os Comitês de Bacia estão se planejando; c) Planejamento político institucional 84 
nos Comitês de Bacia, como estamos nos fortalecendo no Sistema”.   85 
Conforme proposto pelos organizadores após a apresentação e contextualização dos temas, pelas diversas mesas de debate, 86 
seguiu-se a apresentação de dois “casos” por região do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste) demonstrando o 87 
atual estado da arte, problemas e soluções, conforme se colhe no “caderno de programação” do 21º ENCOB (disponível em  88 
https://www.encob.org/prog). Para acessar diretamente um resumo das apresentações e dos temas discutidos no 21º ENCOB 89 
consulte também https://www.encob.org/noticiasaguas.  90 
No penúltimo dia do evento a Assembleia do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica reuniu-se no auditório e 91 
reelegeu o Sr. Hideraldo Buch como Coordenador do Fórum. O 21º ENCOB ainda contou com a programação de visitas técnicas, 92 
com destaque para as realizadas à planta, atividades e programas de gestão da Itaipu Binacional: tais como, gestão de resíduos 93 
sólidos; refúgio biológico; convênios com os municípios regionais; Central UHE, planta de biogás e mobilidade elétrica 94 
sustentável/ desenvolvimento de baterias;  Ecomuseu; Escada da Piracema e laboratório de peixes.  95 
Membros do CBH-MOGI participaram das diversas atividades do 21º ENCOB, em especial a Secretária Executiva do Mogi Sra. 96 
Irene Sabatino Pereira Niccioli e seu Secretário Adjunto Sr. Lucas Antônio Ribas Casagrande, que além da participação nas 97 
atividades técnicas e troca experiências nas diversas mesas de discussão, representaram oficialmente o comitê do Mogi, na 98 
reunião do Fórum Paulista de Comitês e na subsequente Assembleia Geral do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica 99 
que reelegeu seu coordenador. (Fonte: programação oficial e notícias constantes Portal do Fórum Nacional de Comitês de 100 
Bacias Hidrográficas do Brasil disponível no sítio https://www.encob.org/prog acessado em outubro de 2019 e informes 101 
pessoais da Secretaria Executiva do Mogi – outubro 2019).  102 
2) CONCLUÍDO EM TEMPO RECORDE PELA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MOGI OS TRABALHOS DO 103 
TERCEIRO PLEITO DO CERTAME DE DISTRIBUIÇÃO DOS RECUROS DO FEHIDRO NO EXERCÍCIO DE 2019. Conforme Deliberação 104 
COFEHIDRO nº 210 de 12 de setembro de 2019, o Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO 105 
abriu a oportunidade de realização do terceiro pleito de distribuição de recursos do FEHIDRO no exercício de 2019. Contudo 106 
estabeleceu um curtíssimo prazo de dois meses, até dia 14 de novembro 2019, para conclusão de todas as fases do 107 
procedimento administrativo do certame de distribuição. Vale lembrar que o certame distributivo de recursos do FEHIDRO 108 
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inicia-se com a elaboração da deliberação de critérios (do 3º pleito); passando pela apresentação e protocolo pelos tomadores 109 
das propostas de pedidos de recursos do FEHIDRO; seguido do imediato julgamento das propostas pela câmara técnica de 110 
gestão e planejamento e do procedimento distributivo com a elaboração da minuta de deliberação com a hierarquização e 111 
indicações das propostas aptas a receberem recursos (neste 3º pleito); finalizando com a minuta que deve ser apresentada e 112 
votada definitivamente pelo Órgão Plenário, em reunião plenária ordinária prevista para 13/11/2019, especialmente 113 
convocada para isto. E tudo isto deve ser feito, repita-se, em menos de dois meses!  114 
Histórico da elaboração da deliberação que regulou o 3º pleito de 2019. Nesse sentido ressalte-se mais uma vez a dedicação 115 
e espírito público dos membros da CTGP – Câmara Técnica de Gestão e Planejamento do CBH-Mogi que de pronto, com a 116 
colaboração e apoio administrativo da Secretaria Executiva reuniram-se e elaboraram a Deliberação CBH-MOGI ad referendum 117 
nº 196, de 23 de setembro de 2019, que disciplinou o terceiro pleito de distribuição dos recursos do FEHIDRO no exercício de 118 
2019 no âmbito da UGRHI 09.  119 
Nesta tarefa de elaboração coube à Secretaria Executiva elaborar o texto prévio da minuta de deliberação ad referendum nº 120 
196, adaptando-a a deliberação anterior que regulou o segundo pleito. Vale dizer adaptando seu texto às novas realidades e 121 
calendário decorrentes do exíguo prazo, e disciplinando que os empreendimentos julgados aptos, serão hierarquizados, e 122 
receberão recursos da fonte Cobrança até o montante dos recursos disponíveis. Quanto aos demais empreendimentos 123 
igualmente julgados aptos, mas que não forem indicados, pois não se pode ultrapassar o limite dos recursos disponíveis, estes 124 
farão parte da carteira de empreendimentos suplentes, se for o caso, fazendo jus ao bônus de cinco pontos, se reapresentarem 125 
literalmente o mesmo pedido quando da abertura do pleito do exercício de 2020.  126 
No mais esta deliberação do 3º pleito procurou manter o máximo de simetria com o texto anterior da deliberação que regulou 127 
o 2º pleito de 2019, mormente no que diz respeito aos percentuais dos PDCs, demanda induzida e espontânea, valores de tetos 128 
e pisos etc.. Na sequência esta minuta prévia de regulação do 3º pleito de 2019 foi objeto de discussão e apreciação, entre os 129 
membros da CTGP, que na sequência “fecharam” seu texto final. 130 
Uma vez “fechado” o texto final pela CTGP este foi convertido na Deliberação ad referendum nº 196, de 23/09/2019, a qual foi 131 
imediatamente assinada pelos membros da 12ª Mesa Diretora – publicada no Diário Oficial do Estado de 04/10/2019, seção I, 132 
página 65 - e disponibilizada na página eletrônica do Mogi (www.sigrh.sp.gob.br)  a todos os membros integrantes do colegiado  133 
e ao público em geral.   134 
Deliberação que regulou o 3º pleito foi referendada durante 71ª Reunião. Quatro dias depois, em 27 de setembro de 2019, a 135 
Deliberação ad referendum nº 196 foi referendada e aprovada pelo Órgão Plenário durante a 71ª Reunião Ordinária em São 136 
João da Boa Vista. Relevante informar que neste 3º pleito de distribuição dos recursos do FEHIDRO 2019, foram disponibilizados 137 
somente os recursos da fonte financeira da COBRANÇA (Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de Domínio do Estado), no 138 
montante de aproximadamente R$ 2,2 milhões, (que sobraram do segundo pleito). Mesmo por que restou muito pouco dos 139 
recursos provenientes da fonte financeira CFURH (Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de 140 
Geração de Energia Elétrica), vale dizer insignificantes R$ 5.261,13. 141 
Apresentada, discutida e referendada durante a 71ª reunião, a deliberação nº 196 de critérios do terceiro pleito foi como 142 
explicou a Secretaria Executiva elaborada a “toque de caixa” em razão do curto prazo dado aos comitês de bacia. Neste sentido 143 
a Secretaria Executiva Irene em sua exposição enfatizou que praticamente serão julgadas aptas apenas as propostas que 144 
estiverem cem por cento classificadas em conformidade (Alfa) com o disciplinado na deliberação nº 196 e no MPO - Manual de 145 
Investimentos do FEHIDRO, pois não haverá tempo hábil para ajuste das inconformidades sanáveis (Beta) e que nesse passo  146 
seguirão o mesmo destino das desclassificadas por inconformidades insanáveis. A Secretaria Executiva destacou ainda: que o 147 
calendário de eventos / cronograma de atividades (de que trata o art. 14) enfatizando que o protocolo encerra-se dia 18/10 148 
(com apenas 26 dias corridos para que os tomadores apresentem suas propostas); que logo em seguida ocorrerão as reuniões 149 
de julgamento das propostas, seguida de reunião plenária dia 13/11/2019, com a hierarquização e indicação das propostas 150 
julgadas aptas a receber os recursos até o montante disponível de R$ 2,2 milhões. Ficando, se for o caso, as propostas 151 
igualmente julgadas aptas pela câmara técnica - que, porém não lograram ser alcançadas pelo montante de recursos disponíveis 152 
- integrantes da carteira de suplentes na forma do artigo 12, da deliberação nº 96, fazendo jus a um bônus de cinco pontos no 153 
caso de reapresentação no 1º pleito de 2020.   154 
Resumo da distribuição do 3º pleito de 2019. A Deliberação CBH-MOGI nº 199, de 13 de novembro de 2019 (que será 155 
apresentada durante 72ª Reunião em Santa Cruz das Palmeiras e votada definitivamente pelo Órgão Plenário do Mogi) dispõe 156 
que foram distribuídos no total R$ 2.138.534,35, para 8 empreendimentos, média de R$ 267.316,80 por empreendimento. 157 
Foram protocolados 19 pedidos de recursos do FEHIDRO para empreendimentos. Dez foram desclassificados de imediato por 158 
não atenderem plenamente a Deliberação nº 196 e MPO. Nove empreendimentos foram julgados aptos a receberem recursos 159 
neste 3º pleito. Contudo em razão do montante de recursos financeiros disponíveis para distribuição, após a classificação e 160 
hierarquização destes empreendimentos, verificou-se que somente oito empreendimentos foram contemplados neste 3º 161 
pleito (conforme anexo I), e um empreendimento foi incluído na carteira de suplente (anexo II), vez que os recursos não foram 162 
suficientes para atender a todos.    163 
Verifica-se que neste terceiro pleito os oito empreendimentos aprovados foram financiados somente com recursos financeiros 164 
da fonte financeira COBRANÇA pelo uso da água (conforme anexo I Deliberação 199/2019) no montante de R$ 2.1 milhões. O 165 
Saldo residual ou remanescente de R$ 82.631,31 será distribuído no pleito do exercício de 2020.    (Fonte: Atas das reuniões da 166 
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CTGP, Deliberação CBH-MOGI ad referendum nº 196, de 23 de setembro de 2019, que regulou o 3º pleito de 2019, relatos e 167 
informações verbais da Secretaria Executiva do Mogi, minuta prévia da Deliberação nº 199, de 13 de novembro de 2019, que 168 
indicou, hierarquizou e aprovou os pedidos do 3º pleito – outubro / novembro de 2019).  169 
3) DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEHIDRO NOS TRÊS PLEITOS DO EXERCÍCIO DE 2019 NO ÂMBITO DO CBH-MOGI, ATINGIU 170 
A CIFRA DE R$ 12,4 MILHÕES CONTEMPLANDO 48 EMPREENDIMENTOS. MÉDIA DE R$ 259 MIL POR EMPREENDIMENTO. No 171 
exercício de 2019 o CBH-MOGI realizou três pleitos de distribuição de recursos do FEHIDRO, com recursos provenientes de duas 172 
fontes financeiras que constituem aquele fundo estadual, a saber: a) da fonte financeira CFURH (Compensação Financeira pela 173 
Utilização de Recursos Hídricos); e b) da fonte financeira COBRANÇA (Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de Domínio do 174 
Estado).  175 
Em resumo nos três pleitos realizados em 2019, no âmbito da UGRHI 09, foram distribuídos o valor global (CFURH + COBRANÇA) 176 
de R$ 12.426.369,30, para 48 empreendimentos média de R$ 259.632,70 por empreendimento. Segue-se um resumo histórico 177 
de cada um dos três pleitos de distribuição dos recursos do FEHIDRO realizados no exercício de 2019, no âmbito da UGRHI - 178 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº 09 (CBH-MOGI).  179 
I - Resumo da distribuição de recursos do FEHIDRO no 1º pleito de 2019 durante 70ª Reunião em Santa Lúcia. De acordo com 180 
a Deliberação CBH-MOGI nº 190, de 28 de junho de 2019 (aprovada durante a 70ª reunião em Santa Lúcia) foram distribuídos 181 
neste 1º pleito o montante de R$ 4.940.555,77, para 19 empreendimentos, média de R$ 260.029,25 por empreendimento 182 
aprovado. Verifica-se que oito (8) empreendimentos foram financiados com recursos financeiros da fonte CFURH (de acordo 183 
com anexo I da Deliberação 190/2019) no montante de R$ 2.214.303,00. E onze (11) empreendimentos foram financiados com 184 
recursos da fonte financeira COBRANÇA pelo uso da água (conforme anexo II da Deliberação 190/2019) no montante de R$ 185 
2.726.252,77. Neste 1º pleito foram aprovados recursos para as entidades integrantes do CBH-MOGI, a saber:  186 
1-(com Recursos oriundos da fonte CFURH): Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAEE de Itapira (R$ 299.912,59 / implantação 187 
de macromedição na rede de distribuição de água -2ª etapa / PDC 5); Prefeitura Municipal PM de Cravinhos (R$ 150.000,00 / 188 
projeto de recuperação de voçoroca); PM de Socorro (R$ 244.351,26 / galpão para triagem e coleta seletiva); PM de Itapira (R$ 189 
249.998,61 / Execução de EE de lixiviação no Aterro); PM de Estiva Gerbi (R$ 245.000,00 / galpão para triagem e coleta seletiva); 190 
PM de Vargem Grande do Sul (R$ 248.810,00 / ampliação de célula do Aterro Sanitário com geomembrana); Serviço Autônomo 191 
de Água e Esgoto SAMAE de Mogi Guaçu (R$ 519.919,97 / Execução Interceptor de Esgotos Santa Madalena); PM de Américo 192 
Brasiliense (R$ 256.310,57 / elaboração de projeto executivo de emissário e EE estação elevatória).  193 
2-(com recursos oriundos da fonte COBRANÇA): Serviço Autônomo de Água Esgoto e Meio Ambiente SAEMAS de Sertãozinho 194 
(R$ 279.992,16 / execução de galeria - obra de drenagem de águas pluviais do Jardim Iracema); PM de Porto Ferreira (R$ 195 
276.612,51 / galeria - obra de drenagem de águas pluviais do Jd. Paschoal Salzano); PM de Guariba (R$ 280.000,00 / galeria - 196 
obra de drenagem de águas pluviais Av. Liberdade); PM de Águas da Prata (R$ 194.193,84 / galeria - obra de drenagem de 197 
águas pluviais); PM de Santa Cruz da Conceição (R$ 260.000,00 / galeria – implantação de microdrenagem bairro São João – 198 
fase 2); PM de Espírito Santo do Pinhal (R$ 258.074,73 / galeria – obra de drenagem de águas pluviais); PM de Santa Lúcia (R$ 199 
151.922,91 / galeria – obra de drenagem de águas pluviais na Rua Bento de Abreu); PM de São João da Boa Vista (R$ 280.000,00 200 
galeria – obras de drenagem de águas pluviais no Jd. Progresso, Jd. Magalhães e Jd. Amélia - fase 2); Serviço de Água e Esgoto 201 
SAEP de Pirassununga  (R$ 300.000,00 / implantação de macromedidores e telemetria na rede / distritos de distribuição de 202 
água / PDC 5); PM de Mogi Mirim ( R$ 179.532,90 / atualização do cadastro técnico de distribuição de água e coleta de esgoto 203 
em ambiente SIG / PDC 5); PM de Descalvado (R$ 265.923,72 / implantação de macromedidor – substituição de hidrômetros - 204 
combate a perdas de água na rede setores 6 e 7 / PDC 5 ).  205 
Verifica-se neste primeiro pleito de 2019 que salvo os quatro empreendimentos classificados / enquadrados como demandas 206 
do PDC 5 (Gestão da Demanda da Água – GDA / com foco sobretudo sub PDC 5.1 referente ao controle de perdas de água na 207 
rede de distribuição) todos os demais empreendimentos aprovados são classificados / enquadrados como PDC 3 ( Melhoria e 208 
Recuperação da Qualidade da Água – MRQ / com foco nos quatro sub PDCs: 3.1 (sistema de esgotamento sanitário ETEs / ETAs 209 
/ emissários etc.); 3.2 (sistema de resíduos sólidos / disposição final do lixo) 3.3 (sistema de drenagem de águas pluviais); 3.4 210 
(prevenção e controle de processos erosivos). Registre-se que todas indicações do CBH-MOGI foram aprovadas em 211 
conformidade com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, com o 3º Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 212 
2016-2019 e seu respectivo Plano de Ação e Plano de Investimentos PA-PI 2016-2019.  213 
II - Resumo da distribuição de recursos do FEHIDRO no 2º pleito de 2019, durante a 71ª Reunião em São João da Boa Vista. 214 
Conforme Deliberação CBH-MOGI nº 195, de 27 de setembro de 2019, foram distribuídos incialmente no segundo pleito R$ 215 
4.837.862,27 para 19 empreendimentos, média de R$ 254.624,33 por empreendimento, conforme minuta prévia apresentada 216 
no Caderno de Documentos da 71ª Reunião Plenária realizada em São João da Boa Vista. Ocorre que durante esta 71ª reunião 217 
foram apresentadas as justificativas da Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras e do SAECIL de Leme, que por 218 
problemas de recepção no sistema eletrônico (SINFEHIDRO I) não conseguiram protocolar eletronicamente os seus pedidos e 219 
nesse passo imprimirem a respectiva ficha de recebimento eletrônico. Muito embora ambos os tomadores tenham protocolado 220 
presencial e fisicamente seus respectivos pedidos com todos os demais documentos solicitados, e que se encontravam em 221 
conformidade com a deliberação de critérios do 2º pleito e MPO, não atenderam apenas o quesito referente ao protocolo 222 
eletrônico. Considerando que havia recursos financeiros disponíveis da fonte COBRANÇA, a justificativa de ambos os tomadores 223 
foi acolhida. Nesse passo - após manifestação favorável e aprovação pelo Órgão Plenário - a minuta de Deliberação CBH-MOGI 224 
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nº 195, de 27 de setembro de 2019, foi alterada para incluir ao lado dos 19 empreendimentos inicialmente já aprovados, mais 225 
2 empreendimentos, totalizando assim 21 empreendimentos aprovados. 226 
Em suma a Deliberação nº 195, de 17 de setembro de 2019, publicada no DOE de 04/10/2019, seção I, página 64 aprovou a 227 
distribuição de recursos do FEHIDRO, no montante global de R$ 5.383.279,18, para 21 empreendimentos, média de R$ 228 
256.346,63 por empreendimento.  Colhe-se nos anexos daquela deliberação que dois (2) empreendimentos foram financiados 229 
com recursos financeiros da fonte CFURH (de acordo com anexo I da Deliberação 195/2019) no montante de R$ 678.329,43. E 230 
que dezenove (19) empreendimentos foram financiados com recursos da fonte financeira COBRANÇA pelo uso de recursos 231 
hídricos de domínio do estado (conforme anexo II da Deliberação 195/2019) no montante de R$ 4.704.949,75.  232 
Neste 2º pleito foram aprovados recursos para as entidades integrantes do CBH-MOGI, a saber: 233 
(Com Recursos oriundos da fonte CFURH): PM de Descalvado (R$ 158.400,00 / avaliação preliminar e investigação confirmatória 234 
de contaminação da antiga área de transbordo de lixo); Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE de Mogi Guaçu 235 
(R$ 519.929,43 / execução de interceptor de esgoto do Rio Mogi Guaçu). 236 
(Com recursos provenientes da fonte COBRANÇA): Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAEE de Mogi Mirim (R$ 500.000,00 / 237 
execução de interceptor de esgoto da sub-bacia 11); Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAEE de Itapira (R$ 320.678,44 / 238 
elaboração de estudo e projetos para ETE sede e ETEs dos Distritos de Eleutério e Barão Ataliba Nogueira); PM de Aguaí (R$ 239 
150.000,00 / obra de canalização do Córrego Maria Júlia); PM de São João da Boa Vista (R$ 280.000,00 / galeria – obras de 240 
drenagem de águas pluviais no Jd. Progresso, Jd. Magalhães e Jd. Amélia - fase 3); PM de Santa Cruz das Palmeiras (R$ 241 
279.916,91 / galeria – obra de drenagem de águas pluviais – etapa 1); PM de Porto Ferreira (R$ 280.000,00 / galeria – obra de 242 
drenagem de águas pluviais); PM de Santa Cruz da Conceição (R$ 280.000,00 / galeria – obra de drenagem de águas pluviais); 243 
PM de Santa Rita do Passa Quatro (R$ 133.245, 00 / galeria – obra de drenagem de águas pluviais); PM de Espírito Santo do 244 
Pinhal (R$ 230.157,99 / galeria – obra de drenagem de águas pluviais no Parque da Figueira); PM de Guariba (R$ 280.000,00 / 245 
galeria – obra de drenagem de águas pluviais na Av. Liberdade); Associação Ambientalista Copaíba (R$ 172.765,60 / restauração 246 
florestal em áreas de mananciais da sub-bacia do Rio do Peixe no Bairro Oratório / PDC 4); Serviço Autônomo de Água Esgoto 247 
e Meio Ambiente SAEMAS de Sertãozinho (R$ 299.998,57 / substituição e derivações da rede de abastecimento de água no 248 
bairro Áurea Mendes Gimenez / PDC 5); PM de Pradópolis (R$ 282.389,40 / combate e controle de perdas de água na rede com 249 
instalação de hidrômetros e caixas de proteção – fase 3 / PDC 5); Serviço Autônomo de Água SAE de Vargem Grande do Sul (R$ 250 
261.939,84 / combate às perdas de água com instalação de hidrômetros na rede e levantamento do perfil de consumo / PDC 251 
5); Serviço de Água e Esgoto SAEP de Pirassununga  (R$ 300.000,00 / combate às perdas de água na rede - instalação de 252 
macromedidores eletromagnéticos e implantação de telemetria em distritos de medição – 2ª etapa / PDC 5); Serviço Autônomo 253 
de Água e Esgoto de Leme – SAECIL (R$ 265.500,00 / controle de perdas na rede de abastecimento de águas / PDC 5); PM de 254 
Guatapará (R$ 235.875,97 / combate às perdas de água na rede com instalação de quatro medidores de vazão / PDC 5); PM de 255 
Socorro (R$ 72.482,03 / projeto de educação ambiental: gestão e proteção dos recursos hídricos no desenvolvimento 256 
sustentável da agricultura no circuito das águas paulista / PDC 8); Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região 257 
do Circuito das Águas  / projeto de educação ambiental: aprendendo a respeitar a natureza / PDC 8).    258 
Neste segundo pleito salvo os empreendimentos classificados / enquadrados como demandas do PDC 4 (Proteção dos Corpos 259 
d’Água - PCA  / com foco sobretudo sub PDC 4.2 referente a recomposição da vegetação ciliar e cobertura vegetal / proteção 260 
de nascentes e reflorestamento ); PDC 5 (Gestão da Demanda da Água – GDA); e PDC 8 (Capacitação e Comunicação Social –261 
CSS, com foco no sub PDC 8.2 educação ambiental vinculada às ações dos planos de recursos hídricos / atividades educativas 262 
para envolvimento da sociedade na implantação dos planos de recursos hídricos); todos os demais empreendimentos 263 
aprovados foram classificados / enquadrados como demandas do PDC 3 ( Melhoria e Recuperação da Qualidade da Água – 264 
MRQ e respectivos quatro sub PDCs). Relevante destacar que todos os empreendimentos aprovados pelo CBH-MOGI 265 
encontram-se em conformidade com o disciplinado e previsto no plano estadual de recursos hídricos, no 3º plano de bacia do 266 
Mogi e respectivo PA-PI 2016-2019.   267 
III - Resumo da distribuição de recursos do FEHIDRO no 3º pleito de 2019, durante 72ª Reunião em Santa Cruz das Palmeiras. 268 
A Deliberação CBH-MOGI nº 199, de 13 de novembro de 2019 (que será apresentada durante 72ª Reunião em Santa Cruz das 269 
Palmeiras e votada definitivamente pelo Órgão Plenário do Mogi) dispõe que foram distribuídos no total R$ 2.138.534,35, para 270 
8 empreendimentos, média de R$ 267.316,80 por empreendimento. Foram protocolados 19 pedidos de recursos do FEHIDRO. 271 
Dez foram desclassificados de imediato por não atenderem plenamente a Deliberação nº 196 e MPO. Nove empreendimentos 272 
foram julgados aptos a receberem recursos neste 3º pleito. Contudo em razão do montante de recursos financeiros disponíveis 273 
para distribuição, após a classificação e hierarquização, verificou-se que somente oito empreendimentos foram contemplados 274 
neste 3º pleito (conforme anexo I), e um empreendimento foi incluído na carteira de suplente (anexo II), vez que os recursos 275 
não foram suficientes para atender a todos.    276 
Verifica-se que neste terceiro pleito os oito empreendimentos aprovados foram financiados somente com recursos financeiros 277 
da fonte financeira COBRANÇA pelo uso da água (conforme anexo I da Deliberação 199/2019) no montante de R$ 2.1 milhões. 278 
O Saldo residual ou remanescente de R$ 82.631,31 será distribuído no pleito do exercício de 2020. 279 
Neste 3º pleito foram aprovados recursos do FEHIDRO para as entidades integrantes do CBH-MOGI, apenas com recursos 280 
provenientes da fonte financeira COBRANÇA, a saber: Associação Ambientalista Copaíba (R$ 239.876,92 / restauração de matas 281 
ciliares na sub bacia do Rio do Peixe / PDC 4); PM de Águas da Prata (R$ 150.000,00 / elaboração de projeto executivo para 282 
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estabilização e contenção de taludes às margens Ribeirão do Quartel / PDC 3); PM de Pradópolis (R$ 265.777,62 / combate e 283 
controle de perdas de água na rede com instalação de hidrômetros e caixas de proteção – fase 4 / PDC 5); SAAE Saneamento 284 
Ambiental de Águas de Lindóia (R$ 259.446,17 / combate a perdas de água com substituição de hidrômetros / PDC 5); PM 285 
Descalvado (R$ 268.412,85 / combate a perdas de água com instalação de macromedidores de vazão, sensores de nível, 286 
automação e substituição de hidrômetros / PDC 5); PM de Guariba (R$ 280.000,00 / galeria – obra de drenagem de águas 287 
pluviais na Av. Liberdade – 4ª etapa / PDC 3); PM de Santa Cruz das Palmeiras (R$ 155.020,79 / galeria – obra de drenagem de 288 
águas pluviais – etapa 2 / PDC 3); PM de Santa Cruz da Conceição (R$ 520.000,00  / construção de estação de tratamento de 289 
esgotos no Bairro Paraíso – 1ª fase / PDC 3). O saldo remanescente de R$ 82.631,31, não foi suficiente para atender ao 290 
empreendimento solicitado pela PM de São João da Boa Vista (no montante de R$ 280.000,00 / galeria) razão pela qual este 291 
foi incluído na carteira de suplentes conforme anexo II da deliberação nº 199, de 2019. (Fonte: Atas das reuniões da CTGP, 292 
Deliberação CBH-MOGI ad referendum nº 196, de 23 de setembro de 2019, que regulou o 3º pleito de 2019, relatos e 293 
informações verbais da Secretaria Executiva do Mogi, minuta prévia da Deliberação nº 199, de 13 de novembro de 2019, que 294 
indicou, hierarquizou e aprovou os pedidos do 3º pleito – outubro / novembro de 2019). (Fim da transcrição dos Informes 295 
Gerais da Secretaria Executiva) 296 
Ainda nos Informes, o Secretário Adjunto Lucas complementou as informações a respeito da estiagem, com  dados da Prefeitura 297 
de Santa Cruz das Palmeiras que teve um índice de precipitação de 13 mm no mês de agosto e no mês de outubro de 76 mm; 298 
sendo que a média de outubro seria de 128mm e que isso criou dificuldades adicionais nesse município por conta desse déficit 299 
hídrico que exigiu ações da Prefeitura. Já os postos de monitoramento pluviomentricos e fluviométricos do DAEE e ANA 300 
registraram as baixas precipitações e redução de vazão do Rio Mogi Guaçu e seus principais afluentes nesses meses de 301 
estiagem.  302 
Apresentação, discussão e votação das deliberações apresentadas nesta 72ª reunião à apreciação do Órgão Plenário. A seguir 303 
seguiu-se a discussão e votação das deliberações constantes da pauta reformulada desta 72ª reunião previamente proposta e 304 
aprovada pelo Órgão Plenário, a saber:  305 
1) Deliberação CBH-MOGI ad referendum nº 197/2019. A Presidente do Comitê iniciou a votação das deliberações pedindo 306 
preliminarmente o referendo do Órgão Plenário para a Deliberação CBH-MOGI ad referendum nº197/2019, de 14 de outubro 307 
de 2019, que “corrige o nome do empreendimento indicado do Anexo II da Deliberação CBH MOGI nº 195, da Superintendência 308 
de Água e Esgotos da Cidade de Leme – SAECIL” que passará a ser “Instalações de moduladores eletrônicos com registrador 309 
de pressão e vazão de telemetria GPRS 3G para ponto crítico de transiente hidráulico”. Publicada posteriormente no 310 
DOE, de xx de xxxx de 2019, seção I, página xx, e na página eletrônica do Mogi no Portal do SIGRH. Colocada em discussão (...), 311 
em votação (...), destacando-se  que a alteração foi para sanar um equívoco no nome, sem prejuízo técnico ou financeiro. Em 312 
não havendo manifestações contrárias, o pedido de referendo foi aprovado pelo Órgão Plenário. 313 
2) Deliberação CBH-MOGI nº 198/2019. Na sequência, a Deliberação CBH-MOGI nº 198/2019, que “aprova o Plano de Ação 314 
para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHi  09 – Programa de Ações e Investimentos PA-PI Quadriênio 2020-2023” A 315 
Presidente passou a palavra para os Secretários Executivos Irene e Lucas para a explanação da deliberação. Foram apresentadas 316 
as prioridades e metas revisadas com as devidas justificativas e conforme o enquadramento disposto na Deliberação CRH nº 317 
188, de 14 de dezembro de 2016 e a estimativa de receita do FEHIDRO conforme a Deliberação CRH nº 224, de 02 de setembro 318 
de 2019. A Presidente colocou a Deliberação CBH-MOGI nº 198/2019 em discussão (...), em votação (...) e após alguns 319 
questionamentos devidamente esclarecidos, proclamou sua aprovação. (A Deliberação CBH-MOGI nº 198/2019 foi 320 
posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado, seção I, de 23/11/2019 págs 74, 75 e 76).  321 
3) Deliberação CBH-MOGI nº 199/2019. A seguir apresentou-se a Deliberação CBH-MOGI nº 199/2019 que “indica 322 
empreendimentos aprovados no âmbito do CBH-MOGI como prioridade de investimentos para recursos financeiros do FEHIDRO 323 
– Fundo Estadual de Recursos Hídricos referente ao terceiro pleito do exercício e orçamento de 2019, e dá outras providências”. 324 
A Presidente do Mogi, após justificar a ausência do Sr. Aparecido Hojaij- Coordenador da Câmara Técnica de Gestão e 325 
Planejamento, convidou o Sr. Carlos Sarni, vice coordenador da CTGP para apresentar a deliberação. Após devidamente 326 
detalhados os “considerandos”, números de propostas e saldos disponíveis para a distribuição dos valores que trata essa 327 
Deliberação, houve alguns questionamentos pelos membros do Órgão Plenário, mas todos devidamente explicados e sanados. 328 
Também foram apresentadas como contribuição, propostas de alteração em itens do MPO-investimetnos, principalmente no 329 
que diz respeito aos critérios de  “pisos e tetos”  para que sejam encaminhadas aos órgãos superiores pela Secretaria Executiva 330 
do Mogi, no sentido de auxiliar as prefeituras de menor porte e com problemas de corpo técnico para elaboração de projetos 331 
com mais qualidade. Terminada a apresentação a Presidente colocou a Deliberação CBH-MOGI nº 199/2019 em discussão (...), 332 
em votação (...) proclamando na sequência a sua aprovação. (A Deliberação CBH-MOGI nº 199/2019 foi posteriormente 333 
publicada no Diário Oficial do Estado, seção I, de 23/11/2019 página 74).  334 



 

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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4) Deliberação CBH-MOGI nº 200/2019. Na sequência, a Deliberação CBH-MOGI nº 200/2019 que “corrige informações de 335 
empreendimentos indicados no Anexo II da Deliberação CBH MOGI nº 195, de 27 de setembro de 2019”. Da mesma maneira 336 
que a Deliberação nº 197/2019 , que altera o nome do empreendimento, a deliberação ora apresentada altera apenas o nome 337 
do empreendimento de “Galeria de águas pluviais” para “projetos executivos de Galerias de Águas Pluviais conforme Plano de 338 
Saneamento básico de Santa Rita do Passa Quatro – Medidas não estruturais.”; e da mesma forma sem prejuízo financeiro ou 339 
técnico. Além do que nessa mesma Deliberação corrigiu-se o valor do empreendimento de Santa Cruz das Palmeiras que por 340 
um lapso foi digitado erradamente na coluna de valor de contrapartida, alterando-se de “R$ 11.575,27” para “R$111.575,27”, 341 
permanecendo correto o valor total do empreendimento.  A Presidente colocou a Deliberação nº 200/2019 em discussão (...), 342 
em votação (...) e proclamou sua aprovação. (A Deliberação CBH-MOGI nº 200/2019 foi posteriormente publicada no Diário 343 
Oficial do Estado, seção I, de 23/11/2019, pág 74).  O texto na íntegra de todas as deliberações aprovadas nesta 72ª Reunião 344 
Plenária Ordinária estão disponíveis para acesso no Portal do SIGRH, no sítio www.sigrh.sp.gov.br, na página eletrônica do CBH-345 
MOGI, na aba deliberações / 72ª reunião.  346 
Assuntos diversos e palavra aberta aos convidados. Prosseguindo a Presidente Patrícia passou ao tema “assuntos diversos”  347 
apresentando algumas informações do Comitê sobre a Deliberação que estabelece os critérios do FEHIDRO para o primeiro 348 
pleito de 2020. Nesse sentido destacou que essa Deliberação será ad referndum e que deverá ser elaborada pela Câmara 349 
Técnica de Gestão e Planejamento e posteriormente publicada na página eletrônica do Mogi e encaminhada a todos membros 350 
integrantes do colegiado  para tomarem conhecimento dos critérios e das orientações para o pleito de 2020. Ainda dentro do 351 
tema assuntos diversos, a senhora Presidente do CBH-MOGI  comentou sobre a situação da Cobrança pelo uso da água, 352 
noticiando que o DAEE-BPG de Ribeirão Preto já teria enviado os respectivos boletos para todos os usuários para pagamento 353 
referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. Comentou sobre a importância dos usuários cumprirem esse 354 
compromisso de pagamento dos boletos, não obstante todas as dificuldades enfrentadas, destacando a importância de seu 355 
pagamento vez que tais recursos serão revertidos em benefício dos próprios municípios e colegiado. 356 
Encerramento. Com agendamento para meados de março como data provável da próxima reunião, a Presidente Patrícia 357 
Landgraf iniciou o encerramento desta 72ª reunião plenária  lembrando que 2019 foi um ano muito produtivo no âmbito do 358 
CBH-MOGI e de muito trabalho,vez que foram financiados recursos significativos durante o ano, num total de mais de 12 359 
milhões de reais com 48 empreendimentos beneficiados.  Uma vez mais valorizando e agradecendo o trabalho da Câmara 360 
Técnica de Gestão e Planejamento durante todo o exercío de 2019, a senhora Presidente do Mogi  externou seu 361 
reconhecimento pelo empenho de toda a equipe na realização desta tarefa.  Agradecendo nominalmente aos Prefeitos 362 
presentes, aos membros do Comitê, e das Câmaras Técnicas, e em especial ao Prefeito Anfitrião José Crescentino Bussaglia e 363 
equipe de colaboradores, pelo espaço cedido e acolhimento a Presidente Patrícia Capodifoglio Landgraf às 11h35m encerrou 364 
oficialmente a 72 ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu CBH-MOGI, realizada no 365 
município de Santa Cruz das Palmeiras. A ata (texto integral) e extrato da ata (resumo) desta 72ª Reunião Plenária Ordinária 366 
foram por mim, Rita de Cássia Delgado Sarafian, redigidas e digitadas. E ambos os documentos foram lidos e conferidos pela 367 
Secretária Executiva Irene Sabatino Pereira. Apenas o Extrato (resumo) da Ata da 72ª Reunião Plenária Ordinária, uma vez 368 
aprovado pelo Órgão Plenário, será publicado no Diário Oficial do Estado, validando o texto integral da ata desta 72ª Reunião 369 
Plenária Ordinária, listas de presença geral e por segmento, e demais formalidades regimentais e estatutárias para todos os 370 
efeitos. O texto completo da Ata da 72ª Reunião Plenária ficará disponível para acesso e consulta no Portal do SIGRH, no sítio 371 
www.sigrh.sp.gov.br, na página eletrônica do CBH-MOGI, na aba atas. Município e Cidade de Santa Cruz das Palmeiras, sede da 372 
72ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-MOGI Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, UGRHI 09, 13 de novembro de 373 
2019. 374 


