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ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI REALIZADA POR VÍDEOCONFERÊNCIA EM 29 DE JULHO DE 2020 1 
 2 
Abertura administrativa da sessão. Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, obedecendo as medidas 3 
de enfrentamento pelo poder público federal, dos estados e municípios à Covid-19, às 9h30 teve início a realização 4 
por videoconferência a 74ª Reunião Ordinária do CBH-Mogi com o ingresso dos participantes na plataforma virtual 5 
por meio do link encaminhado anteriormente a todos os membros integrantes do comitê, realizada a partir da sede 6 
da Secretaria Executiva do CBH Mogi, no Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, no município de Ribeirão 7 
Preto. Às 9h45, a Presidente do CBH-MOGI e Prefeita de Santa Cruz da Conceição Sra. Patrícia Capodifolglio Landgraf 8 
anunciou a obtenção de quórum suficiente para abrir oficialmente a sessão, conforme as presenças virtuais da 9 
Sociedade Civil, Municípios e órgãos do Estado, registradas pela plataforma.   10 
 11 
Abertura oficial dos trabalhos da 74ª Plenária pela Presidente. Seguiu-se os votos de boas vindas da Presidente do 12 

CBH-MOGI e Prefeita de Santa Cruz da Conceição a todos os prefeitos presentes, e aos membros dos segmentos da 13 
sociedade civil e órgãos do estado, concluindo com a abertura oficial dos trabalhos desta 74ª Reunião Plenária 14 
Ordinária. Agradeceu ao Prefeito de Descalvado que teria disponibilizado o local onde seria a sede desta Assembleia, 15 
ficando a proposta para uma outra oportunidade. Agradeceu também o empenho da Secretaria Executiva. Sra.  Irene 16 
Sabatino, para que os trabalhos pudessem acontecer. Passou a palavra ao Secretário Adjunto, Sr. Lucas Antônio 17 
Casagrande para passar as orientações necessárias ao bom andamento da reunião, sobretudo com relação às 18 
manifestações no chat e votação, nessas condições atípicas. O Secretário então, projetando o texto na tela principal 19 
da sala, esclareceu sobre a forma de como usaríamos a Plataforma Google Meet, seguindo diretrizes do Conselho 20 
Estadual de Recursos. Esclareceu itens importantes de como registrar a presença no chat, a forma de identificação 21 
de cada participante, como usar as indicações de pedir a palavra e o correto uso do microfone e da câmera para 22 
melhor organização e andamento da reunião.  Finalizando sua fala passou à pauta formal da reunião.   23 
 24 
Leitura e aprovação Ata da reunião anterior: Como de costume a Presidente solicitou ao Órgão Plenário, a dispensa 25 
da leitura da Ata completa da 73ª Reunião Plenária e de seu Extrato (resumo), considerando que todos os presentes 26 
possuem cópia da mesma e de seu extrato, conforme documentos entregues por meio eletrônico para serem 27 
acompanhados nesta ocasião. Informou também que apenas o Extrato da Ata será publicado no Diário Oficial e sua 28 
publicação validará seu conteúdo para todos os efeitos legais e regimentais e que o texto integral da Ata da 73ª R.O. 29 
ficará disponível no portal SIGRH (www.sigrh.sp.gov.br), na página eletrônica do CBH MOGI. Isto posto colocou os 30 
documentos em discussão (...), em votação (...), e em não havendo manifestação em contrário através do chat, a 31 
Ata e Extrato da 73ª Reunião Plenária foram aprovadas.  32 
 33 
Informes Gerais da Secretaria Executiva. (PERÍODO DE 13/03/2019 ATÉ 29/07/2020) 34 
Isto posto a Presidente passou a palavra ao Secretário Adjunto para que apresentasse os informes gerais. Como de 35 

costume segue a transcrição integral em ata dos Informes Gerais da Secretaria Executiva. (início da transcrição dos 36 
informes).  37 
PROCOMITE - Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas: depois de assinado o 38 
contrato, foi efetuado o repasse de R$500.00,00 da Agência Nacional de Águas e esses recursos serão distribuídos 39 
aos Comitês para que eles desenvolvam um Plano de Ação de Comunicação Social, importante para a divulgação das 40 
ações do Comitê. Seguindo com os informes, discorreu sobre a Lei Estadual 17263 que foi aprovada no final do mês 41 
de abril que, contingenciou os recursos de vários Fundos do Estado, inclusive do nosso Fundo de Recursos Hídricos, 42 
para o combate à pandemia, sendo que após muita discussão, Procuradores da Autarquia entenderam que os 43 
recursos já comprometidos do FEHIDRO não seriam afetados, bem como os empreendimentos já aprovados e em 44 
fase de assinatura. Seguindo, informou sobre a Cobrança pelo Uso da Água. O Conselho Estadual fez uma 45 

http://www.sigrh.sp.gov.br/
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recomendação ao DAEE para que prorrogasse por 90 dias as parcelas vincendas dos meses de abril, maio e junho, 46 
passando a serem cobradas em julho, agosto e setembro; então a cobrança dos novos boletos emitidos em junho, 47 
foram divididos em 6 parcelas, de julho a dezembro. Boletins de Monitoramento de vazões e precipitações dos 48 
cursos d’água. Foram recebidos do DAEE boletins com os dados do início do período de estiagem bastante 49 
preocupantes, com índices muito abaixo das médias históricas e a mensagem às Prefeituras e usuários em geral é 50 
de cautela e uso racional com ações de contingência nesses próximos meses. Contrato com o DAEE e a PM de 51 
Pradópolis Foi assinado um Convênio (de repasse a Fundo Perdido) entre o DAEE e a Prefeitura de Pradópolis para 52 
Construção da Estação de Tratamento de Esgoto, permitindo um tratamento do esgoto que hoje é lançado in natura 53 
no Rio Mogi Guaçu. Além desse município, temos também em processo de tratamento de esgoto os municípios de 54 
Araras (tratamento alternativo) e Santa Cruz da Conceição (Ampliação da ETE). Importante andamento para 55 
alcançarmos a meta de 100% de esgoto tratado no nosso Relatório de Situação, uma das metas mais importantes 56 
no nosso Plano de Bacia. Nota de pesar – Finalizando os informes registrou os sentimentos de pesar à família pelo 57 

passamento do ex Secretário Executivo do nosso Comitê. 58 
 59 
Apresentação, discussão e votação através do chat, das deliberações apresentadas nesta 74ª reunião à apreciação 60 
do Órgão Plenário. A seguir seguiu-se a discussão e votação das deliberações constantes da pauta desta 74ª reunião 61 
previamente proposta e aprovada pelo Órgão Plenário, a saber: 62 
1.Deliberação CBH-MOGI nº 204 AD REFERENDUM de 16 de março de 2020. A Presidente do Comitê iniciou a 63 
votação das deliberações pedindo preliminarmente o referendo do Órgão Plenário para a Deliberação CBH-MOGI nº 64 
204 AD REFERENDUM de 16 de março de 2020, que “Aprova adequação ao projeto FEHIDRO 2019-MOGI-COB-28 da 65 
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal”. A Sra. Patrícia, presidente do Comitê, passou a palavra a Secretária 66 
que elucidou sobre que o motivo da necessária referenda foi a solicitação do Agente Técnico, favorável a 67 
continuação do pleito já aprovado mas com a necessidade da alteração do local. O tema foi discutido e aprovado 68 
pela Câmara Técnica e agora colocado à aprovação do plenário para os devidos ajustes. Retomando a palavra a 69 
Presidente colocou a Deliberação CBH-MOGI nº 204/2020 em discussão (...), em votação (...), e não havendo 70 
oposições, proclamou sua aprovação. A Presidente em seguida solicitou licença ao Plenário para que as Deliberações 71 
205, 206 e 207 a seguir, fossem lidas, explanadas pelo Secretário da Câmara Técnica e Secretário Adjunto e colocadas 72 
à discussão e votação em ato sequente. 2. Deliberação CBG-MOGI nº 205 AD REFERENDUM de 04 de abril de 2020, 73 
que “Estabelece nova data para protocolo das propostas de financiamento do FEHIDRO no exercício de 2020 no 74 
âmbito do CBH-MOGI / UGRHI 09 e altera dispositivos da Deliberação CBH Mogi n. 201, de 14 de fevereiro de 2020”; 75 
3. Deliberação CBH-MOGI AD REFERENDUM nº 206, de 01 de junho de 2020, que “Estabelece nova data para 76 
protocolo das propostas de financiamento do FEHIDRO no pleito do exercício de 2020, no âmbito do CBH-MOGI / 77 
UGRHI 09, e altera dispositivos da Deliberação CBH-MOGI n. 201, de 14 de fevereiro de 2020”; 4.  Minuta 78 
Deliberação CBH-MOGI nº 207, de 29 de julho de 2020 que “Indica empreendimentos aprovados no âmbito do CBH-79 
MOGI como prioridades de investimentos para distribuição dos recursos financeiros do FEHIDRO - Fundo Estadual 80 

de Recursos Hídricos do exercício e orçamento de 2020 e dá outras providências”. Ato contínuo, a Presidente indicou 81 
o Secretário para a apresentação dos assuntos como cronograma, etapas e alterações de que tratam as Deliberações 82 
enunciadas e em seguida o Secretário para a apresentação da indicação e classificação dos empreendimentos 83 
aprovados pela Câmara Técnica do CBH MOGI. Pela ordem, o Secretário Adjunto projetou em tela principal da 84 
plataforma para que todos pudessem acompanhar sua explanação, primeiramente sobre um histórico sobre a 85 
Deliberação 201/2020, aprovada em fevereiro deste ano, que norteou o processo de análise dos novos projetos do 86 
FEHIDRO. Com o Decreto Estadual que instituiu o estado de Calamidade Pública devido a pandemia, e esse Decreto 87 
suspendeu as atividades de natureza não essencial em toda a administração do Estado, obrigando-se a edição “ad 88 
referendum” das Deliberações 205 e 206, prorrogando o prazo de protocolo das propostas que passaram a 14 de 89 
maio e em seguida para 15 de junho. O cronograma foi todo reorganizado e atualizado em virtude do prazo máximo 90 



 

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. 

       COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU  
 

 

 

 

 

Secretaria Executiva do CBH-MOGI 
Sede da Secretaria: Rua Olinda nº 150, Bairro Santa Terezinha, Ribeirão Preto – SP - CEP 14025-150. 

  Fone (16) 3623-3940 - comitemogi@gmail.com        

 

 
 

 

 

de 31 de julho seguindo o estabelecido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e as orientações para serem 91 
realizadas reuniões virtuais da Câmara Técnica e da própria plenária.  O Secretário Adjunto destacou também itens 92 
importantes nas alterações dos critérios como a nova forma presencial e digital de entrega e protocolo das propostas 93 
e suas consequências pelo não cumprimento das novas regras. O Secretário seguiu com o detalhamento das análises, 94 
projetando todos os itens de critérios utilizados na classificação das propostas apresentadas e apontando os erros 95 
mais comuns dos tomadores. Em ato contínuo, passou a palavra ao Secretário da Câmara Técnica para apresentar a 96 
conclusão das análises e consequente deliberação com as indicações. Discorreu sobre os valores das duas fontes de 97 
recursos e como foram distribuídos em consonância com a Deliberação de critérios e o Plano de Ações da Bacia do 98 
Mogi. Terminada a apresentação a Presidente colocou as Deliberações CBH-MOGI nº 205,206 e 207/2020 em 99 
discussão (...). A Secretária Executiva usou também a palavra para reforçar o entendimento sobre os recursos da 100 
Compensação Financeira e da Cobrança e suas possíveis “sobras” e os direcionamentos dos valores em seus PDCs, 101 
compatíveis com o já estudado e estabelecido pela Câmara Técnica no Plano de Investimentos. Em votação (...) foi 102 

proclamado na sequência a aprovação em conjunto das Deliberações n. 205, n. 206 e de n. 207/2020. 5. Minuta 103 
Deliberação CBH-MOGI nº 208, de 29 de julho de 2020, “Aprova a atualização do Plano de Ações para Gestão dos 104 
Recursos Hídricos da UGRHI 09 e Programa de Investimentos / PA-PI - Quadriênio 2020-2023 do 3º Plano Diretor da 105 
Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu (UGRHI 09) e dá outras providências”. A Presidente solicitou a palavra da 106 
Secretária Executiva que iniciou a apresentação dessa Deliberação explicando sobre o atendimento às exigências da 107 
Coordenadoria de Recursos Hídricos no tocante ao procedimento de formatação no quadro dos investimentos a ser 108 
adotado por todos os colegiados no Estado de São Paulo. Por esse motivo não houve alterações nas metas e ações 109 
apontadas nos investimentos do Plano de Ação/Investimento já aprovado em dezembro de 2019, apenas uma 110 
adequação, conforme exigências da Coordenadoria. Finalizou a apresentação com a projeção dos novos quadros 111 
anexos à Deliberação e em seguida passou a palavra para a Presidente seguir com a votação. Retomando a palavra 112 
a Presidente colocou a Deliberação CBH-MOGI nº 208/2020 em discussão (...), em votação (...), e não havendo 113 
oposições, proclamou sua aprovação. 114 
 115 
Assuntos diversos e palavra aberta aos convidados. Prosseguindo, pediu a palavra o Secretário da Câmara que 116 
alertou aos tomadores sobre as condições dos empreendimentos que ainda estivessem em fase inicial e de licitação, 117 
pois conforme o Pleito Eleitoral, a partir de 15 de outubro não haverá mais liberação de recursos para os 118 
empreendimentos que não tiver a primeira liberação. Reforçou a importância de toda a documentação ser 119 
encaminhada até aquela data. Seguindo os comentários, pediu então a palavra o Secretário Executivo do CBH Pardo 120 
e Diretor do DAEE Regional de Ribeirão Preto  para comentar sobre a importante obra da Estação de Tratamento de 121 
Pradópolis, que se encontra em fase de edital de concorrência, com o  valor de 11 milhões de reais e prazo para a 122 
conclusão do Convênio de 18 meses, sendo 12 meses de obra e os outros 6 entre início e finalização do processo. 123 
Noticiou também e parabenizou o Comitê pela conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto de Descalvado que 124 
após muitos esforços está concluída e em testes, com vistas a inauguração até o dia 15 de agosto próximo. Quis 125 

também o Diretor completar o assunto do programa já comentado de PROCOMITÊ, acrescentando que os valores 126 
repassados aos Comitês, serão inicialmente para compra, pela Secretaria de Recursos Hídricos, de 21 equipamentos 127 
iguais, para serem alocados nos Comitês. A Presidente agradeceu a participação do Diretor do DAEE e as boas 128 
notícias trazidas em relação ao andamento das obras dos municípios que ainda restam no comprometimento do 129 
Comitê com relação ao saneamento. Passou a palavra ao Sr. Fábio que, além de parabenizar a todos os envolvidos 130 
no processo de análise de pleitos sugeriu que fosse pensado em uma forma de capacitação para melhor elaboração 131 
das propostas de empreendimentos apresentadas pelas Prefeituras. A Prefeita agradeceu a sugestão reforçando a 132 
necessidade de ser colocado esse evento no próximo cronograma de atividades do Comitê e da Câmara Técnica. 133 
Com a palavra o  Secretário Adjunto, seus agradecimentos aos membros da Câmara Técnica aproveitou para lembrar 134 
sobre a próxima tarefa desse ano será a elaboração do Relatório de Situação, que excepcionalmente esse ano tem 135 
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prazo diferenciado, porém deve ser elaborado em agosto para que seja aprovado na próxima Plenária, ficando 136 
aberta a colaboração de todos.  137 
 138 
Encerramento. A Secretária Executiva iniciou o encerramento desta 74ª reunião plenária, agradecendo o trabalho 139 
dos membros da Secretaria Executiva e apoio dos técnicos do DAEE para a realização virtual dessa sala como também 140 
a todos que se disponibilizaram a estar presente nesse momento. A Presidente, na sequência, também valorizou 141 
esse trabalho e agradeceu aos membros do Comitê, e das Câmaras Técnicas, e em especial a equipe de 142 
colaboradores, reconhecendo a dificuldade e superação para a realização de uma reunião nesse momento novo 143 
para todos em condições de pandemia.  A Presidente Patrícia Capodifolglio Landgraf às 11h50m encerrou 144 
oficialmente a 74ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu CBH-MOGI, 145 
realizada em sala virtual pela plataforma Google Meet. A ata (texto integral) e extrato da ata (resumo) desta 74ª 146 
Reunião Plenária Ordinária foram por mim, Rita de Cássia Delgado Sarafian, redigidas e digitadas. E ambos os 147 

documentos foram lidos e conferidos pela Secretária Executiva Irene Sabatino Pereira. Apenas o Extrato (resumo) 148 
da Ata da 74ª Reunião Plenária Ordinária, uma vez aprovado pelo Órgão Plenário, será publicado no Diário Oficial 149 
do Estado, validando o texto integral da ata desta 74ª Reunião Plenária Ordinária, e demais formalidades regimentais 150 
e estatutárias para todos os efeitos. O texto completo da Ata da 74ª Reunião Plenária ficará disponível para acesso 151 
e consulta no Portal do SIGRH, no sítio www.sigrh.sp.gov.br, na página eletrônica do CBH-MOGI, na aba atas. 152 
Município e Cidade de Ribeirão Preto, sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu e da 74ª Reunião 153 
Plenária Ordinária, UGRHI 09, 29 de julho de 2020. 154 


