
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO DIA 05 DE 
MAIO DE 2000, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUAÍ - MUNICÍPIO DE 
AGUAÍ. 

 
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil, na Câmara Municipal de Aguaí, deu-se início às 9h:45min 
a 8ª Reunião Extraordinária do CBH-Mogi quando o Prefeito do município de Mogi Guaçu, Presidente 
do CBH-Mogi, Walter Caveanha, abre os trabalhos solicitando a presença na mesa diretora do Dr. 
Adalberto Fassina, Prefeito do Município de Aguaí, bem como solicita também à mesa a presença do 
Sr. Roberto Diegues, Prefeito do Município de Estiva Gerbi. Agradece a presença de todos, agradece a 
acolhida no município e solicita a palavra do anfitrião Dr. Adalberto Fassina. Por sua vez o Sr. Prefeito 
de Aguaí enaltece as ações do CBH-Mogi, coloca a sua satisfação em recepcionar todos os presentes. 
Novamente com a palavra o Presidente do CBH-Mogi faz breve relato dos trabalhos do dia e passa a 
palavra a este Secretário Executivo. Solicito então ao Sr. Presidente a dispensa da leitura da ATA da 
Reunião anterior em S. J. B. Vista em 17 de março último. O Sr. Presidente coloca em votação a 
dispensa da leitura da ATA da última reunião assim como a sua aprovação. Não havendo voto em 
contrário a proposta foi aprovada. Novamente com a palavra faço os informes obedecendo a Pauta dos 
trabalhos. Após os informes o Sr. Presidente faz a leitura do OFGD/FZEA/31 da USP que trata do 
afastamento do Vice Presidente do CBH-Mogi – Dr. José Milton Barbosa". Após a leitura, é solicitado 
representante da Sociedade Civil para esclarecimentos quanto a eleição do novo Vice-presidente. O Dr. 
Ruy de Souza Queiroz membro titular representando o Sindicato Rural de Leme agradece ao Sr. José 
Milton Barbosa, faz comentário da reunião do Segmento de Sociedade Civil realizada no dia 03/05/00 
último quando foi escolhido para representar à assumir a Vice Presidência a Dr.ª Adriana Cavalieri da 
Fundação Pinhalense de Ensino Superior. O Sr. Presidente então solicita à mesa diretora a presença da 
nova Vice presidente do CBH-Mogi, quando se deu os cumprimentos. Logo em seguida com a 
continuidade dos trabalhos o Sr. Presidente solicita, à Sra. Adriana Cavalieri com representante da 
Fundação Pinhalense de Ensino Superior, apresentar o Cronograma para execução do Plano de Bacia. 
Tomando a palavra a Profª. faz exposição da forma em que se procederá a elaboração do Plano, 
atendendo as deliberações CBH-Mogi n.º07 e 08 (Motuca). Expõe ainda que estaria providenciando a 
documentação necessária para a tomada dos Recursos Financeiros ao FEHIDRO. Em seguida, solicita a 
palavra,o Sr. Roberto Alves de Oliveira representante da UNESP-Jaboticabal que lembra a execução do 
Plano de Investimento feito pelo Comitê, a necessidade de que o Estado e Municípios não sejam 
excluídos quando da aplicação de recursos Financeiros, não ficando tais serviços necessários objeto do 
Plano tão somente às custas dos Recursos adquiridos da provável Cobrança pelo Uso da Água. Solicita 
ainda que o Plano venha a ser realizado e ampliada nos moldes da forma em que foi feito o Plano de 
Investimentos. Em seguida o Sr. Presidente solicita a presença do Sr. Sérgio Roberto Ieda , 
Coordenador da Câmara Técnica Institucional para exposição das propostas de alteração do Estatuto do 
CBH – Mogi. O Sr. Sérgio relata todo o trabalho e faz a leitura de todas as alterações. Após a leitura o 
Sr. Presidente coloca a matéria para discussão do plenário. Solicita a palavra, em ordem, os seguintes 
membros e participantes, Sr. Roberto Alves de Oliveira, representante da UNESP – Jaboticabal, Sr. 
Paulo César Boldstein, representante da UFSCar Campus de Araras, Sr. Neiroberto Silva representante 
da ASSEMAE, Sr. João Delbin representante da Associação Comercial, Industrial e Rural de Pinhal, a 
Sra. Salete Ishikawa representante da Prefeitura Municipal de Socorro, Sr. Adalberto Fassina prefeito 
do município de Aguaí. Após as colocações dos representantes, acêrca de diversas alterações propostas, 
o Sr. Presidente do CBH-Mogi coloca a sua preocupação e até constrangimento quanto a votação da 
matéria no dia, enfocando em principal a questão da eleição da mesa diretora notadamente da 
Presidência , que ora vigora tão somente com base num acordo de cavalheiros onde é definido que a 
mesma venha a ser ocupada pelo Segmento das Prefeituras. Com base na necessidade da presença de 
maior número de Prefeitos, o Sr. Presidente solicita a possibilidade de que seja adiada esta votação para 
um próxima Plenária. O Sr. Ruy de Souza Queiroz membro da Câmara Técnica Institucional toma a 
palavra e novamente enfoca todo o trabalho dos membros da Câmara Técnica, relata que desde o início 
da implantação do Comitê tem a matéria sido discutida pelos seus membros, que entende perfeitamente 



a proposta de adiamento da votação, porém ratifica a necessidade que a mesma venha a ser votada 
definitivamente na próxima Plenária. Ainda fazendo considerações sobre demais pontos polêmicos o 
Sr. Presidente coloca a proposta de adiamento da votação de alteração do Estatuto do CBH-Mogi, e a 
mesma é aprovada. Logo em seguida por solicitação da Presidência o plenário aprova a realização de 
nova reunião para a votação da matéria em 16 de junho próximo no município de Estiva Gerbi. Após a 
votação este Secretário Executivo antes do término dos trabalhos, solicita a necessidade de discussão 
da matéria relativa ao Pedido de Enquadramento "Diagnóstico e Avaliação das Áreas de Irrigação e 
Aplicação de Águas Residuárias", como tomador UFSCar – Araras. O Sr. Presidente solicita a presença 
do Sr. Neirobero Silva, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento que faz relato da 
questão enfocando que a UFSCar proponente e tomadora do referido Pedido de Enquadramento antes 
mesmo d reunião Plenária de Motuca, manteve reunião com a CATI – Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, visando a transferência do proponente uma vez que de fato a mesma desde aquela 
época não tinha mais interesse em coordenar o referido projeto. Ainda o Sr. Coordenador coloca a 
importância da necessidade de que o Comitê venha a ter o produto deste projeto como elemento de 
planejamento e ainda informa ter a matéria desta transferência de proponente ter sido discutida junto à 
Câmara Técnica à qual é Coordenador. Após a sua fala o Sr. Presidente coloca em votação a 
transferência de proponente do Pedido de Enquadramento "Diagnóstico e Avaliação das Áreas de 
Irrigação e Aplicação de Águas Residuárias" da UFSCar, para a CATI – Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. A proposta foi aprovada. No final dos trabalhos o Sr. Presidente faz informe sobre a 
realização do III Workshop a ser realizado no município de Porto Ferreira, se despede agradecendo a 
acolhida feita pela Prefeitura Municipal de Aguaí, e dá por encerrada a 8.º Reunião Extraordinária , eu, 
Luiz Carlos Mion, Secretário Executivo do CBH-Mogi, lavrei a presente ata e assino no final. 
  
 
 

Aguaí, 05 de Maio de 2000. 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 
 
 
Luiz Carlos Mion 
Secretário Executivo do CBH-Mogi 
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