
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO DIA 25 DE 
JUNHO DE 1999, NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU. 
  
Aos 25 (Vinte e cinco) dias do mês de junho de 1999 (Mil Novecentos e Noventa e Nove) no 
Município de Mogi Guaçú as 9h:40 deu-se início à 5ª Reunião Extraordinária do CBH - Mogi, quando 
o Senhor Presidente, Walter Caveanha fez a composição da mesa, inicialmente solicitando a presença 
do Sr. João Reis, Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçú, este Secretário Executivo, o Sr. 
Prefeito do Município de Cajuru, João Carlos Coelho também Presidente do CBH - Pardo, e 
representando o Vice-Presidente do CBH - Mogi, José Milton Barbosa foi solicitado a presença do 
Professor Roberto Alves de Oliveira. Dando início o Sr Presidente solicitou que todos os Prefeitos 
presentes no evento tomassem acento mais próximo à mesa de trabalho e com breve discurso salientou 
a importância dos trabalhos do homem público ressaltando a inegável contribuição ao saneamento do 
Brasil feito pelo Dr. Rodolfo Costa e Silva que em lamentável acidente quando se dirigia ao II 
Workshop de Integração de Informações realizado pelo CBH - Mogi em Jaboticabal veio a falecer. 
Com todos os presentes em pé foi feito um minuto de silêncio em sua homenagem. Novamente o Sr. 
Presidente faz breve relato do que será o dia de trabalho e solicita que as pessoas permaneçam 
principalmente no período da tarde quando serão apresentados os trabalhos referentes ao II Workshop 
de Integração de Informações que fora cancelado. Assim, o Sr. Presidente solicita a este Secretário 
Executivo o uso de sua palavra para informes gerais da Secretaria Executiva. Este Secretário Executivo 
explica aos presentes o material entregue a todos, as deliberações a serem votadas, o calendário do 
CBH - Mogi e em função de ter enviado a todos com alguns dias de antecedência a Ata referente a 9ª 
Reunião Ordinária realizada no Município de Descalvado, solicita a dispensa da leitura da mesma e sua 
respectiva aprovação. Posto à votação pelo Sr. Presidente a mesma foi aprovada. Após aprovação da 
Ata este Secretário Executivo expõe a importância do Relatório Zero e Plano de Bacia como 
instrumentos legais para gerenciamento das questões ambientais da Bacia, e para esclarecimentos 
quanto a sistemática adotada pelo Estado via CORHI - Comitê Coordenador do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos, solicita ao Presidente a presença do Engenheiro Alexandre Liasi que faz exposição 
sobre o Calendário de Apresentação dos Relatórios Zeros de todos os Comitês, faz comentários a 
respeito do que se espera dos Planos de Bacia que impreterivelmente deverão estar concluídos no final 
de dezembro. Após a sua fala o Presidente do CBH - Mogi, Walter Caveanha solicita ao Engenheiro 
tome acento à mesa dos trabalhos. Em seguida o Sr Presidente dando continuidade aos trabalhos 
solicita a presença da Engenheira Adriana Cavalieri para apresentação da Minuta do Relatório Zero do 
CBH - Mogi. Após sua apresentação a pedido do Presidente o Secretário dá informe a respeito da 
realização do Plano e informa que conforme calendário dos trabalhos do CBH - Mogi nas últimas 
semanas de julho e agosto seriam discutidos detalhes a respeito da conclusão do Relatório Zero e 
efetivação da contratação do Plano de Bacia. Sobre a contratação da Entidade responsável para a 
realização deste Plano ficou claro de que o mesmo procedimento deveria ser utilizado, ou seja, a 
contratação de Entidade cuja sede esteja dentro da região compreendida pela Bacia Hidrográfica do Rio 
Mogi Guaçú. Dando seqüência aos trabalhos o Sr Presidente solicita a presença do Senhor 
Coordenador da Câmara Técnica Institucional, Sérgio Roberto Ieda para apresentação da Deliberação 
CBH - Mogi n.º 001/99 "que trata da alteração da composição da Câmara Técnica Institucional", após 
apresentação da Deliberação com a nova composição, posto para votação a mesma foi por unanimidade 
aprovada, após o Sr Coordenador apresentou o calendário de trabalho da Câmara para o período de 
julho de 99 a julho de 2000. Após o Sr Presidente solicita a presença do Sr Coordenador da Câmara 
Técnica de Gestão e Planejamento, Neiroberto Silva para apresentação da Deliberação CBH-Mogi n.º 
002/99 "que aprova nova composição da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento", após 
apresentação da Deliberação com a nova composição, posto para votação a mesma foi por unanimidade 
aprovada, após o Sr Coordenador apresentou o calendário de trabalho da Câmara para o período de 
julho de 99 a julho 2000. Em seguida o Sr Presidente solicita a presença do Coordenador da Câmara 
Técnica de Qualidade das Águas, Luiz Antônio Carvalho e Silva Brasi, para apresentação da 
Deliberação CBH - Mogi n.º 003/99 "que aprova nova composição da Câmara Técnica de Qualidade 



das Águas", após apresentação da Deliberação com a nova composição, posto para votação a mesma 
foi por unanimidade aprovada, após o Sr Coordenador apresentou o calendário de trabalho da Câmara 
para o período de julho de 99 a julho 2000. Em seguida o Sr Presidente solicita a presença do Sr 
Coordenador da Câmara Técnica de Turismo, Valtair Silva, para apresentação da Deliberação CBH - 
Mogi n.º 004/99 "que aprova nova composição da Câmara Técnica de Turismo", após apresentação da 
Deliberação, o Sr Prefeito do Município de Espírito Santo de Pinhal, Sr João Alborgheti solicita a 
inclusão do seu Município compondo também como membro do segmento das Prefeituras a referida 
Câmara Técnica em substituição à Prefeitura do Município de Santo Antônio do Jardim cuja anuência 
fora dada no mesmo instante pelo Sr Prefeito Ângelo Suetti Filho que encontrava-se presente na 
reunião. Colocada em votação a Deliberação a mesma foi aprovada por unanimidade. Colocada a 
proposta do Sr Prefeito de Espírito Santo do Pinhal a mesma foi também aprovada por unanimidade. 
Logo após o Sr. Presidente solicita a presença do Professor Roberto Alves de Oliveira, Coordenador da 
Câmara Técnica de Saneamento para apresentação da Deliberação CBH - Mogi n.º 005/99 " que aprova 
a criação da Câmara Técnica de Saneamento", após apresentação a mesma foi aprovada após 
considerações do Sr Coordenador sobre o inciso VIII, artigo 2.º que trata da elaboração e 
cadastramento de todas as atividades que dependam de licenciamento e outorga na jurisdição do CBH - 
Mogi. Logo em seguida o Sr Presidente do CBH - Mogi pede licença ao plenário para se ausentar com 
o objetivo de recepcionar o Sr Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, José Ricardo 
Alvarenga Trípoli e para presidir os trabalhos solicita a presença do Sr Roberto Alves de Oliveira, êste 
então pede a presença do Sr Geraldo Bernardino, Coordenador da Câmara Técnica de Pesca e 
Aqüicultura, para apresentação da Deliberação CBH - Mogi n.º 006/99 "que aprova a criação da 
Câmara Técnica de Pesca e Aqüicultura", após apresentação da Deliberação, a mesma pôsta em 
votação foi aprovada por unanimidade, após o Sr Coordenador apresentou o calendário de trabalho da 
Câmara para o período de julho de 99 a julho 2000. Em seguida o Sr Roberto Alves de Oliveira 
presidindo a mesa coloca a disposição dos Srs. Prefeitos presentes a necessidade de que seja agendada 
a próxima reunião Ordinária que deverá ser realizada em 27 de agosto. Toma a palavra o Sr Prefeito de 
Motuca, Sr Emílio Carlos Fortes que coloca o seu Município a inteira disposição para realização desta 
reunião. Posto em votação, a reunião em Motuca em 27 de agosto foi aprovada. O Sr Roberto Alves de 
Oliveira presidindo a mesa dá por encerrado as atividades da Plenária solicita a presença de todos no 
período da tarde quando será dada seqüência aos trabalhos referente ao II Workshop de Integração de 
Informações quando também serão feitas as exposições da Secretária Executiva do CONESAN, 
Engenheira Ana Lúcia Brasil e do Engenheiro Júlio Thadeu Silva Kettelhut - Coordenador Geral de 
Supervisão de Águas Federais. De acordo com a pauta do dia os trabalhos também no período da tarde 
transcorreu-se normalmente exceto a ausência do Sr Júlio Thadeu Silva Kettelhut. Nesta reunião, eu, 
Luiz Carlos Mion, Secretário Executivo do CBH - Mogi, lavrei a presente Ata e assino no final. 
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