
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO 
DE 2000, NO CENTRO CULTURAL ALBERTO DE SOUZA - MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI 

 
Dando início à 9ª Reunião Extraordinária o Presidente do CBH-MOGI, Walter Caveanha, Prefeito do Município 
de Mogi Guaçu, agradece a presença de todos os presentes e solicita a presença na mesa dos trabalhos do 
anfitrião, Prefeito do Município de Estiva Gerbi, Roberto Diegues. Após citar nominalmente os Prefeitos 
presentes, Ângelo Sueti Filho Prefeito do Município de Santo Antônio do Jardim, Reinaldo Tessari Prefeito do 
Município de Santa Cruz da Conceição, Bento Laerte Ferreira de Melo, Prefeito do Município de Conchal, 
Adalberto Fassina, Prefeito do Município de Aguaí, José Otávio School, Prefeito do Município de Engenheiro 
Coelho, João Alborgheti, Prefeito do Município de Espírito Santo do Pinhal, e autoridades do Município, o Sr. 
Presidente expõe a pauta de trabalho destacando a proposta da alteração do Estatuto do Comitê e Regimento 
Interno. Ainda complementa sua fala inicial, informando que no período da tarde estará inaugurando a Faculdade 
de Engenharia Ambiental André Franco Montoro em seu Município quando receberá a visita do Senhor 
Secretário de Estado de Planejamento André Franco Montoro Filho, e para tanto convida todos os presentes para 
o evento. Em seguida passa a palavra ao Prefeito de Estiva Gerbi, Roberto Diegues, este por sua vez da boas 
vindas aos participantes. Em seguida o Senhor Presidente solicita desta Secretaria a apresentação do informes 
gerais, e leitura da ATA da reunião anterior. A ATA da reunião anterior foi aprovada inicialmente e à seguir 
apresentamos ao plenário e presentes o material entregue na abertura dos trabalhos contendo, entre detalhes dos 
informes, o Estatuto Atual, e as propostas de alterações de Estatuto, e ainda a proposta de Regimento Interno. 
Após os informes gerais, o Senhor Presidente solicita a presença do Senhor Coordenador da Câmara Técnica de 
Gestão e Planejamento Neiroberto Silva para a exposição dos pedidos de enquadramento apresentados pelo 
Comitê nos anos de 1997, 1998, 1999, e 2000. O senhor coordenador da câmara técnica fez os esclarecimentos, e 
em seguida o Presidente do Comitê solicita a presença do prof. Jansle Vieira Rocha da Faculdade FEAGRI 
UNICAMP para apresentação de projeto "Diagnóstico do Meio Físico e Estabelecimento de Diretrizes para 
Controle e Prevenção de Erosão na Bacia do Rio Mogi Guaçu , projeto este aprovado pelo Comitê junto ao 
FEHIDRO. O professor e auxiliares fizeram apresentação com detalhes dos trabalhos, enfatizando que está no 
contrato do projeto, o treinamento de 2 (dois) profissionais ligados ao Comitê. Após a apresentação o Presidente 
Walter Caveanha fez considerações positivas ao trabalho, enfatizando a necessidade de se estabelecer Plano 
Diretor para o alto Mogi. Dando seqüência aos trabalhos o Senhor Presidente solicita a presença na mesa 
diretora, do Senhor Sérgio Roberto Ieda para a exposição da proposta da alteração do Estatuto do CBH-MOGI, e 
do Regimento Interno. Este por sua vez fez lembrar que a Câmara Técnica vem discutindo a matéria de longa 
data. Faz exposições de todas as alterações propostas. Por último lembrou que , o "acordo de cavalheiros" existe 
no Comitê para a composição de Diretoria, ou seja Presidente eleito pelos pares de segmento dos Prefeitos; Vice 
- Presidente eleito pelos pares do Segmento da Sociedade Civil; e, Secretário Executivo eleito pelos pares do 
Segmento do Estado, e que não está incluso no Estatuto, por isso mesmo, enfatiza, ser um "acordo" que remonta 
a implantação do CBH – MOGI no ano de 1996. Após a exposição do Senhor coordenador, as matérias 
polêmicas foram discutidas com mais profundidade, usando a palavra os seguintes membros, Pedro Osmar de 
Amaral representante da SABESP; Roberto Alves de Oliveira representante da UNESP; Edson Arruda Leme 
representante da Prefeitura de Leme; João Alborghetti Prefeito de Espírito Santo do Pinhal; Roberto Diegues 
Prefeito de Estiva Gerbi; Adalberto Fassina Prefeito de Aguai; Neiroberto Silva representante da ASSEMAE; 
Gabrielli representante da Associação dos Engenheiros de Descalvado; Aparecido Hojaij representante de 
Município de Jaboticabal. Por ausência no plenário de 2/3(dois terços) dos membros as matérias referentes a 
alteração do Estatuto não foram aprovadas em obediência ao que determina o próprio Estatuto e, a proposta 
apresentada de quebra de "acordo de cavalheiros" na composição da diretoria na forma utilizada até então, foi 
aprovada por 12(doze) votos contra 11(onze) votos. Já nos finais do trabalho, após receber na mesa diretora o 
Senhor Secretário Estadual de Planejamento André Franco Montoro Filho, o Presidente do CBH-MOGI coloca 
em votação a proposta de aprovação do Regimento Interno que por unanimidade foi aprovada. O Senhor 
Presidente após a fala do Secretário do Estado, dá por encerrada a reunião e eu Luiz Carlos Mion, Secretario 
Executivo de CBH – MOGI lavrei a presente Ata e assino no final. 
 
Estiva Gerbi, 16 de Junho de 2000. 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 
  
Luiz Carlos Mion 
Secretario Executivo do CBH-MOGI 

 


