
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO DIA 26 DE 
NOVEMBRO DE 1999, NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO. 
  
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de mil novecentos e noventa e nove, deu-se início a 6º 
Reunião Extraordinária do CBH-MOGI quando presidindo a reunião o Prof. José Milton Barbosa, 
Vice-Presidente do CBH-MOGI, solicita para a composição da mesa dos trabalhos, as presenças das 
seguintes personalidades, a anfitriã da reunião, Prefeita de Sertãozinho Maria Nelli Mussa Torniello, o 
Sr Presidente da Câmara dos Vereadores de Sertãozinho Sr. Nélio Costa, Sr. Deputado Estadual Eng.º 
Rodolfo José da Costa Silva Júnior, o Sr. Prefeito do município de Dumont Eduardo Luiz Lorenzato, o 
Sr. Eraldo Marcon e por fim o Sr. Eduardo Mazzolenis de Oliveira. Logo após a composição da mesa o 
Prof. José Milton Barbosa faz anúncio da presença dos Prefeitos do Município de Guariba, Sr. 
Hermínio de Laurentz Neto, Sr. Agostinho de Peron, do município de Santa Cruz das Palmeiras, Sr. 
Reinaldo Alberto Tessari, Prefeito do Município de Santa Cruz da Conceição, Sr. Nilo Sérgio Pinto, do 
Município de Leme, Sr. João Alborgethi, Prefeito do Município de Espírito Santo do Pinhal. Antes do 
início efetivo dos trabalhos o Sr. Presidente da mesa passa a palavra à Prefeita do Município de 
Sertãozinho, que em breves palavras agradece a presença de todos, faz referências aos trabalhos que o 
Comitê vem desenvolvendo e por fim solicita a alteração da pauta dos trabalhos, introduzindo a 
proposta de discussão acerca da Titularidade, Regulação e Privatização dos serviços de saneamento. 
Tomando a palavra o Sr. Presidente da mesa coloca ao Plenário a proposta apresentada de alteração de 
pauta, justificando a necessidade da discussão da matéria sobre a questão dos serviços de saneamento. 
Posto em votação, o plenário aprova a alteração da pauta. Dando início a abertura do Fórum o Sr. 
Presidente solicita a presença do Coordenador da Câmara Técnica de Saneamento, Prof. Roberto Alves 
de Oliveira para comandar os trabalhos. Faz uso da palavra os palestrantes Dr. Rodolfo José da Costa e 
Silva Júnior, Deputado Estadual e ex. Presidente da SABESP. Em seguida o Eng. Eduardo Marcon – 
Direito Comercial e Financeiro dos Serviços de Saneamento Ambiental de Santo André e Presidente do 
Jornal São Paulo-Leste da ASSEMAE, e por fim o Eng. Eduardo Mazzolenis de Oliveira representante 
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Após a palavra dos palestrantes iniciou-se o debate da 
matéria com o plenário. Retomando a pauta original da reunião, o Sr. Presidente da mesa Prof. José 
Milton Barbosa em função do adiantamento do horário solicita a palavra deste Secretário Executivo 
para exposição de informação e leitura da Ata da última reunião ordinária. Este secretário solicita a 
dispensa da leitura da ata da 10º Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de Agosto de 1999, no Centro 
Comunitário – Largo da Estação no Município de Motuca. Posta em votação a mesma por unanimidade 
aprovada. Em seguida ainda este secretário executivo faz relato dos eventos sobre o tema Recursos 
Hídricos a ocorrer nos próximos dias, relata a exigência do CORHI sobre a execução do Plano de 
Investimento a ser enviada à Secretaria de Recursos Hídricos até dia 10 de dezembro próximo. Este 
Secretário Executivo solicita que seja colocado em votação desagravo à matéria enfocando a 
dificuldade em realizar os trabalhos e principalmente chama a atenção de que este Plano de 
Investimento não poderá ser confundido com o Plano de Bacia a ser realizado pela Fundação 
Pinhalense de Ensino a partir de fevereiro do próximo ano. Posto em votação por unanimidade o ato de 
desagravo foi aprovado. Tomando a palavra o Sr. Presidente dando seqüência aos trabalhos solicita a 
presença do Coordenador da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, o Eng. Neiroberto Silva para 
apresentação da Deliberação CBH-MOGI 012/99. O Sr. Coordenador relata os trabalhos da Câmara 
Técnica de Gestão e Planejamento, as pontuações realizadas, utiliza-se de transparências para 
demonstração da distribuição dos Recursos Financeiros do FEHIDRO para o ano de 1999, enfoca as 
documentações requeridas e apresentadas. Ainda chama a atenção dos presentes para a distribuição dos 
Recursos Financeiros referente ao ano de 2000 quando será adicionado o restante da Deliberação 
012/99 ora em votação. Faz ainda, relato dos Pedidos de Enquadramentos anteriores e o andamento dos 
serviços e obras do mesmo. Após a fala do Sr. Coordenador, o Prof. José Milton Barbosa Presidente da 
mesma coloca a matéria em discussão. O Prefeito de Guariba o Sr. Herminio de Laurentz Neto pede a 
palavra e diz que o Pedido de Enquadramento feito pelo seu município, ou seja, para execução de 
Galerias de Águas Pluviais é para execução de obra em um bairro carente, e que segundo o que 



observou o referido pedido não foi aprovado por não apresentar a CND de FGTS. Ainda informa que se 
encontra e encontrava-se adimplente junto àquele órgão na data do protocolo, no entanto confirma não 
ter anexado nos documentos a referida certidão. Após este esclarecimento, solicita ao Sr. Presidente em 
face, de que houve recursos financeiros restantes a aprovação do seu pedido. Também solicitou a 
palavra representante do município de Pradópolis informando ter anexado em seu pedido o protocolo 
da solicitação da Licença do Aterro Sanitário, uma vez que o Pedido fora negado por falta das 
respectivas licenças. Após várias discussões o Sr. Presidente decide colocar em primeira votação a 
Deliberação n.º 012/99 para em seguida discutir e votar as solicitações dos municípios de Guariba e 
Pradópolis. Posto em votação a Deliberação CBH-MOGI 012/99 a mesma foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida discutiu-se, e a solicitação de votação do Pedido de Enquadramento do 
município de Pradópolis não foi colocada para votação uma vez que houve flagrante do não 
atendimento a Deliberação 008/99 em seu artigo 7º. Quanto ao pedido de Guariba, após várias posições 
o Sr. Presidente colocou em votação e a mesma não foi aprovada pelo Plenário. Em seguida o Sr. 
Presidente passa a palavra a este Secretário Executivo que faz a proposta de término dos trabalhos em 
função de adiantamento da hora. Colocado em votação pelo Sr. Presidente a proposta é aprovada 
determinando a nova reunião para o dia 04 de fevereiro de 2000 a ser realizada no município de Mogi 
Mirim. Assim o Sr. Presidente dá por encerrada a Sessão. Nesta Reunião, eu, Luiz Carlos Mion, 
Secretário Executivo do CBH-MOGI, lavrei a presente Ata e assino no final. 
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