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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NOMUNICÍPIO DE 
DESCALVADO, EM 5 DE JULHO DE 2002. 
 
Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dois, no prédio municipal conhecido como  Anfiteatro da Fepasa, antiga 
Estação Fepasa, situado ao final da rua Barão de Descalvado s/nº , no Município de Descalvado, às 9h:35min, presente o 
número regimental de membros deste Comitê, conforme previamente verificado pelas assinaturas constantes da lista de 
presença, que faz parte integrante desta ata,  e que ficou à disposição de todos presentes para conferência, o que ocorreu sem 
oposição, o Senhor Marcus Vinicius Lopes da Silva, iniciou a chamada dos membros componentes da Mesa Diretora dos 
trabalhos da 12ª Reunião Extraordinária do CBH-MOGI. Compuseram a mesa diretora o Prefeito Anfitrião de Espírito 
Santo do Pinhal e Presidente do CBH-MOGI, Sr. João Alborgheti; o Senhor Secretário Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Descalvado Sr. Sérgio Zerbeto, representando o Prefeito Anfitrião de Descalvado Sr. José Carlos Calza, (que 
de imediato saudou a todos os presentes e justificou a ausência do anfitrião); além dos senhores palestrantes Eng.º Francisco 
José de Toledo Piza, e Eng.º Yazid Naked, ambos da SABESP, e do Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva. Secretário 
Executivo do Comitê. Abrindo a pauta dos trabalhos da 12ª Reunião Extraordinária do CBH-MOGI o Presidente João 
Alborgheti, deu boas vindas a todos, agradeceu ao Senhor Sérgio Zerbeto, Secretário Municipal  pela gentil cessão das 
instalações do anfiteatro construído nas instalações da antiga estação ferroviária e  tão zelosamente cuidado, o que 
seguramente demonstra a preocupação com a memória e história municipais. Destacou que entendeu tanto a ausência do 
Prefeito do anfitrião Sr. Calza como a dos demais prefeitos, vez que hoje é ultimo dia para assinatura de convênios, antes de 
se iniciar a proibição do período eleitoral, mas que estão aqui muito bem representados por seus secretários municipais, 
diretores de departamento, superintendentes de serviços autônomos de água e esgoto, e assessores técnicos, conforme se 
colhe na lista de presença, todos com afinidade com a pauta prevista para esta 12ª reunião de caráter nitidamente técnico e 
que tem por escopo maior apontar fontes alternativas de financiamento para saneamento básico.   Enfatizou a importância 
desta reunião plenária onde será apresentada, discutida e votada a proposta de minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º 
3/2002 que indica para fins de contratação no Programa de Despoluição de Bacias Hidrográfica  da Agência Nacional de 
Águas  a Estação de Tratamento de Esgotos da  SABESP de Serra Negra. Destacou ainda que esta Mesa Diretora, sempre se 
preocupou em levantar os problemas de saneamento básico de nossa bacia ao mesmo tempo que: a) buscou recursos 
financeiros em conjunto com os demais membros deste comitê como no caso do pedido de emenda ao orçamento da União; 
e b) sempre procurou apontar outros caminhos de financiamento além do recursos financeiros a fundo perdido do 
FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Relembrou  que o  “programa de compra de esgoto tratado” da Agência 
nacional de Águas - ANA, mereceu atenção especial da mesa diretora, e que este foi amplamente divulgado neste Comitê, 
por todos os meios disponíveis, inclusive com a realização de palestra por técnicos da ANA, como a realizada no Município 
de Conchal. Acentuou que nesta 12ª reunião extraordinária  prosseguiremos na meta de apontar outras alternativas de 
financiamento para a área de saneamento básico. Neste sentido anunciou que para esta reunião plenária contaremos com a 
colaboração de técnicos da SABESP ( empresa ligada à Secretaria Estadual de Energia e Recursos Hídricos Saneamento e 
Obras), os que foram especialmente convidados pela Mesa Diretora do CBH-MOGI para apontar-nos outros 
caminhos.Agradeceu antecipadamente aos ilustres palestrantes. Prosseguindo em sua fala inicial o Presidente Alborgheti 
enfatizou que a informação é a ferramenta mais importante para se poder ter sucesso em qualquer tipo de  trabalho. A 
informação é o bem mais precioso deste início de século XXI.  Destacou que a importância desta plenária está sem dúvida 
na oportunidade de se obter informações sobre onde e como se buscar dinheiro para saneamento. E que devemos todos, sem 
exceção, nos capacitar cada vez mais, sobretudo na forma de pedir recursos com extrema competência técnica, apresentando 
projetos técnicos já previamente licenciados ambientalmente e com pedido de outorga, quando for o caso, a fim de 
podermos ter acesso efetivo aos recursos financeiros.  Encerrando destacou que a importância desta reunião plenária está 
sem dúvida na oportunidade de se obter informações sobre onde e como se buscar dinheiro para saneamento, em 
organismos de financiamento nacionais, internacionais, públicos e privados, além do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, 
para fazer frente aos enormes desafios que deverão ser enfrentados por esta unidade de gerenciamento de recursos hídricos, 
normalmente no que diz respeito ao tratamento de esgotos e destinação final de resíduos sólidos. Na seqüência o Presidente 
João Alborgheti pediu ao Secretário Executivo que fizesse a leitura da ata da reunião anterior. O Sr. Secretário Executivo 
pediu a dispensa da leitura da ata, vez que todos os presentes possuíam cópia da mesma, solicitando à Presidência que a 
colocasse em discussão e votação. De imediato o Presidente colocou a ata em discussão e votação, que foi aprovada por 
todos os presentes. Prosseguindo na pauta do dia, a pedido do Presidente Alborgheti, o Secretário Executivo passou aos 
informes gerais, com os seguintes registros: COMITÊ FEDERAL – O Secretário Executivo informou que consoante 
deliberado na última reunião plenária, a Presidência encaminhou ofício aos senhores integrantes do Grupo de Estudos para 
Constituição do Comitê Federal do Rio Mogi Guaçu convocando-os para uma primeira reunião em Pirassununga no 
FZEA/USP. Nesta ocasião os integrantes receberam um conjunto de leis, decretos, resoluções que regulamentam os comitês 
federais e o modo de sua formação, a fim de uniformizar a linguagem e do grupo. De outro lado foram apresentados dados e 
aspectos de natureza técnica que permitem ao nosso comitê caminhar com as próprias pernas. No aspecto institucional 
foram apresentados os cenários possíveis, e a seguir caminhou-se para as discussões, que serão objeto de relato do Sr. 
Presidente durante esta reunião. PEDIDO DO GEP - O Grupo Elaborador do Plano de Bacia encaminhou ofício à Secretaria 
Executiva solicitando que se colocasse em pauta nesta reunião proposta de que os recursos remanescentes do Fehidro no 
valor de R$ 36.000,00 (conforme Deliberação CBH-MOGI nº 2/2002) fossem distribuídos em duas ações: a) R$ 11.000,00  
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- para elaboração e confecção do material da síntese do plano de bacia; e b) R$ 25.000,00 – para elaboração do projeto de 
programa de educação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu em conjunto com Coordenaria de Educação 
Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Em resposta o Sr. Secretário Executivo adiantou que o pedido é bem 
vindo e conta com o apoio e reconhecimento desta Secretaria Executiva, contudo como já teve ocasião de adiantar 
verbalmente ao Dr. Valtair Silva, que encaminhou o pedido em nome do GEP, não temos mais tempo útil para atender de 
imediato a solicitação. Não obstante já adiantou que quando da próxima distribuição de recursos do Fehidro, o pedido será 
considerado como de interesse da Secretaria Executiva, dentro do PDC –1, em razão de seu caráter abrangente coletivo e de 
planejamento estratégico. PLANO DE BACIA – O Sr. Marcus Vinicius informou ainda que as reuniões do Grupo de 
Execução do Plano - GEP para elaboração do plano de bacia prosseguiram. Os membros do ESTADO foram convocados e 
reuniram-se com os integrantes do GEP em pelo menos três oportunidades, manifestando-se sobre o relatório dos 5 
Seminários Regionais, nos cinco compartimentos (do Rio do Peixe; do Rio Jaguari Mirim; do Alto Rio Mogi Guaçu; do 
Médio Rio Mogi Guaçu; do Baixo Rio Mogi Guaçu), e em especial sobre o item Gestão e Planejamento da Bacia, que diz 
respeito diretamente aos órgãos estaduais que atuam na bacia. Como resultados imediatos e efetivos desta reunião do GEP 
com os membros do Estado podemos apontar: a) a colaboração técnica no aprimoramento deste importante item do plano 
atualizando dados e informações sobre a bacia; b) a assunção por órgãos estaduais de programas que entendem mais 
pertinentes à sua área fim; c) a conclusão de que o plano de bacia propiciará maior integração entre os órgãos do Estado, 
com atuação na bacia, evitando-se sobreposição de tarefas e desperdício de recursos; d) além do que foram apontadas as 
dificuldades de natureza operacional, quer em decorrência das deficiências de equipamento e pessoal, quer em face da 
necessidade de capacitação técnica de seus integrantes. O Sr. Secretário Executivo noticiou ainda que após esta reunião 
plenária, no período da tarde, o GEP se reunirá com os palestrantes da SABESP prosseguindo na sua tarefa, quando tratarão 
de temas técnicos como perdas no sistema de abastecimento de água, índice de saneamento/Conesan, custos de obras, 
diagnósticos etc..Por oportuno o Sr. Marcus Vinicius,  em nome da mesa diretora e dos integrantes do Grupo de Execução 
do Plano parabenizou a todos seus colegas do ESTADO que participaram, e ajudaram na elaboração de mais uma etapa na 
confecção do plano de bacia, e sem dúvida prosseguirão ajudando.Finalizando este tema, mais uma vez, enfatizou que o Sr. 
João Alborgheti, Presidente do Comitê e do Grupo de Acompanhamento da Execução do Plano de Bacia – GAEXP, conta 
com a colaboração de todos, vez que se trata de obra coletiva. LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO 
FEHIDRO DESDE SEU INÍCIO.  O Sr. Marcus Vinicius noticiou que como já havia sido adiantado e solicitado pelo 
Conselheiro José Gimenez – (e conforme o que foi decido no Conselho Estadual de Recursos Hídricos- CRH  e também no 
Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO ) - o Secretário Estadual de Energia e 
Recursos Hídricos,  Sr. Mauro Arce, oficiou ao comitês  de Bacia, solicitando que “os trabalhos de levantamento e 
atualização de dados relativos a contratos e deliberações de empreendimentos financiados e a financiar, pelo FEHIDRO, 
desde seu início”, sejam concluídos o mais rapidamente possível, para tanto pediu a colaboração das Secretarias Executivas 
dos vinte e um comitês de bacia. Nesse sentido o Secretário Executivo Sr. Marcus Vinicius relembrou as palavras do 
Conselheiro José Gimenez, nosso representante no CRH, que revelou que dos 127 milhões já deliberados pelo FEHIDRO, 
apenas 60 milhões foram efetivamente utilizados. Daí a necessidade de tal levantamento, a fim de que tais recursos voltem e 
sejam novamente redistribuídos pelo Comitê, como enfatizou o Conselheiro. Neste passo o Sr. Marcus Vinicius anunciou ao 
colegiado, que a Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, Coordenada pelo Eng.º Luiz Carlos Mion, já deu início a esta 
em tarefa em 2001, antes mesmo da solicitação do Dr. Mauro Arce, quando da votação da Deliberação 02/2001. Revelou 
ainda que neste primeiro semestre de 2002 teve início uma exaustiva tarefa de pesquisa nos arquivos da Secretária 
Executiva sobre a situação de cada um dos empreendimentos já aprovados pelo CBH-MOGI. Os responsáveis pelos 
empreendimentos considerados “parados” serão chamados pela Coordenação da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento 
- CTGP para se posicionarem definitivamente. Os trabalhos deverão estar conclusos mais tardar até final de setembro. 
ARARAS COMEMORA CEM ANOS DA FESTA DAS ÁRVORES – O Secretário Executivo noticiou que no último dia 7 
de junho a Prefeitura Municipal de Araras comemorou o Centenário da Festa do Dia da Árvore, com a presença do 
Governador do Estado Dr. Geraldo Alckimin, Secretários Estaduais, dentre eles o de Meio Ambiente Prof. José Goldemberg 
e Recursos Hídricos Dr. Mauro Arce, além de inúmeros Prefeitos Municipais, dentre eles o de Espírito Santo do Pinhal Sr. 
João Alborgheti, que também representou o CBH-Mogi como seu Presidente. O Sr. Secretário Executivo informou que 
nesta reunião todos estavam recebendo uma réplica da edição de 7 de junho de 1902 do jornal “Tribuna do Povo”, cuja 
manchete principal tratava da Festa das Árvores. Por oportuno, destacou daquele texto histórico, a profética manifestação do 
redator à época sobre a “gratidão do futuro” para aqueles que estavam promovendo aquela inusitada festa das árvores pela 
primeira vez no Brasil, a municipalidade, e em especial ao seu mentor Dr. João Pedro Cardoso, Inspetor de Agricultura” à 
época. Finalizando o Sr. Marcus Vinicius concluiu dizendo que “oxalá nós todos integrantes deste Colegiado, com o nosso 
trabalho  - por um desenvolvimento sustentável da bacia - possamos também amanhã merecer a GRATIDÃO DO 
FUTURO,  a gratidão das futuras gerações! Nossos parabéns à população de Araras pela lição de vida, que esperamos seja 
modelo de inspiração para muitos”. Terminado os informes gerais o Presidente João Alborgheti, solicitou ao Secretário 
Executivo que prosseguisse na condução da pauta. PALESTRAS SOBRE PROGRAMA SANEBASE E ALTERNATIVAS 
DE FINANCIAMENTO AO SETOR DE SANEAMENTO. De imediato o Sr. Marcus Vinicius apresentou os senhores 
Engenheiros Yazid Naked  e Francisco José Toledo de Piza para as proferirem palestras, respectivamente,  sobre o 
“Evolução do Programa SANEBASE no Estado” e sobre “Programas Alternativos de Financiamento ao Setor de 
Saneamento”. Anunciou que ambos são engenheiros da  SABESP, o primeiro é Gerente da Divisão de Apoio a Programas 
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Governamentais do Interior, o segundo  é assessor da Vice Presidência do Interior. O Secretário Executivo lembrou que os 
palestrantes são técnicos com grande experiência na matéria, e aproveitou para em nome do colegiado antecipar-lhes nossos 
agradecimentos, “e revelar que os senhores poderão sair com a certeza que esta Assembléia saberá fazer bom uso tanto das 
informações que lhes serão passadas  nesta reunião, como da mídia eletrônica (CD-ROM), já entregue a todos participantes 
quando da inscrição, com todo material que aqui será apresentado, que inclui dados técnicos sobre os programas dos 
diversos órgãos de financiamento, com dicas sobre como peticionar, endereços de acesso, etc.”. Na seqüência os ilustres 
palestrantes proferiram suas palestras cuja íntegra encontra-se no cd-rom distribuído a todos os presentes quando das 
inscrições para os trabalhos. Seguiu-se um rápido espaço para esclarecimentos de perguntas feitas pelos participantes. 
Encerrada as palestras o Sr. João Alborgheti, agradeceu mais uma vez aos palestrantes e determinou ao Sr. Secretário 
Executivo que enviasse oficialmente aos 41 Prefeitos dos municípios integrantes do Comitê do Mogi, o cd-rom com as 
palestras, bem como cópia da lei que criou o Fecop e decreto regulamentador, e ato contínuo que prosseguisse na ordem do 
dia. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CBH-MOGI n.º  3/2002 –  Na seqüência o Secretário Executivo fez 
a apresentação da proposta de minuta de deliberação CBH-MOGI n.º 03/2002  que indica para fins de contratação no 
Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas da Agência Nacional de Águas a Estação de Tratamento de Esgotos da 
SABESP de Serra Negra”. Na oportunidade o Secretário Executivo agradeceu a colaboração do Engº Osvaldo Cabral da 
SABESP agência de São João da Boa Vista, pelo seu trabalho na divulgação do programa na Bacia do Mogi e como 
representante daquela empresa na Câmara Técnica de Gestão e Planejamento do CBH-MOGI.  Isto posto, o Sr. Presidente 
colocou a proposta de minuta em discussão...... e votação..., que foi  aprovada por todos. Finalizando a pauta o Sr. 
Presidente chamou o Prof. Dr. Roberto Alves de Oliveira da UNESP de Jaboticabal, e integrante do Grupo de Execução do 
Plano de Bacia, para em nome de seus colegas preferir palestra sobre a “Situação do Saneamento Básico (Água, Esgoto e 
Resíduos Sólidos) na Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu”. O ilustre professor apresentou em nome do GEP uma  densa 
síntese sobre o assunto, cujo texto, e judiciosas recomendações farão parte do plano de bacia em execução. Retomando a 
palavra, e finalizando a pauta, o Sr. Presidente fez um breve relato da reunião realizada pelo Grupo de Estudos para 
Constituição do Comitê Federal do Rio Mogi Guaçu, informando sobre as tratativas institucionais pretendidas com a 
retomada das conversações e sobre próximos passos e  novos encaminhamentos. Não havendo outros assuntos o Sr. 
Presidente passou à fase final. Às 11h:52min o Presidente colocou em discussão a escolha do município onde será realizada 
a próxima reunião plenária. Tendo sido escolhido o Município de Araras, para a próxima reunião a ser realizada após as 
eleições, provavelmente no final do ano. Às 11h:56min  O Sr. Sérgio Zerbeto, representante do Prefeito Anfitrião agradeceu 
a presença dos participantes, desejando a todos um ótimo regresso. Às 12:00 horas o Presidente João Alborghetti com as 
homenagens de praxe deu por encerrada a 12ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi 
Guaçu. 
 
Descalvado, 5 de julho de 2002. 
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Presidente do CBH-Mogi 
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