
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO C.B.H.-MOGI, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU EM 
15 DE AGOSTO DE 1996. 

Aos quinze dias do mês de agosto de 1996, no auditório do hospital municipal Tabajara Ramos, av. Padre Jaime nº 1500 no 
bairro do Planalto Verde em Mogi Guaçu – SP, às 9h:00 teve inicio a reunião ordinária do CBH-MOGI tratando dos 
seguintes assuntos: 1) aprovação de normas gerais para criação e funcionamento de Câmaras Técnicas, 2) criação da câmara 
técnica de gestão e Planejamento, 3) criação da Câmara técnica de licenciamento e outorga, 4) criação da Câmara Técnica 
Institucional. Dando inicio a reunião ordinária do dia foram chamados para compor a mesa: o Prefeito Municipal de Mogi 
Guaçu Hélio Miachon Bueno, Prefeito de Descalvado José Carlos Calza, Prefeito de São João da Boa Vista Joaquim de 
campos Simão, Secretario Executivo do CBH-MOGI José Antonio Tordato, Secretario da Agricultura de Mogi Guaçu e 
meio Ambiente Alair Assis, representante da Prefeitura de Pirassununga Roberto Bruno, representante do DAEE José 
Antonio Bariff, Prefeito de Águas de Lindóia; inicia-se o trabalho como anfitrião Hélio Miachon Bueno que agradece a 
todos pelo bom andamento do CBH-MOGI passando a palavra ao Presidente José Carlos Calza que traça um breve relato 
dos trabalhos até então desenvolvido e passa a palavra ao secretário Executivo que resume os trabalhos do dia sendo 
contestado por Ruy de Souza Queiroz sobre o atraso da hora e a forma com que a reunião estava sendo conduzida. Por 
unanimidade foi votado  a leitura da minuta de Aprovação de Normas gerais para criação da Câmara técnica havendo dois 
votos contrários: Sr. Ruy de Souza Queiroz representante da Sociedade Civil e José Antonio Baruffi representante do 
DAEE.  O Sr. Alair Assis faz a primeira leitura do assunto em questão e o Sr. Ruy de Souza Queiroz propõe uma nova 
reunião para tratar o assunto mais detalhado. O Prefeito de Mogi Guaçu Hélio Miachon Bueno propõe que seja lido item por 
item da minuta para aprovação ou não e coloque em votação, sendo acatado por todos, exceto os dois representantes 
mencionados. A partir daí tomou a palavras o Prefeito Municipal de Descalvado o Presidente do CBH-MOGI José Carlos 
Calza fez a leitura de parágrafo por parágrafo havendo algumas alterações, sendo que após isto todos concordaram passando 
a ser chamada de “Deliberação CBH-MOGI nº 001 que aprova normas gerais de criação e funcionamento de Câmaras 
Técnico” que será publicada no DOE “Diário Oficial do Estado” com cópia nos arquivos da Secretaria Executiva do CBH-
MOGI. Houve por consenso a realização de reunião Extraordinária dentro de 30 dias (Trinta) dias conforme prescreve o 
estatuto a fim de deliberar sobre a criação de 3 (três) Câmaras Técnicas sendo convocado todos representantes neste mesmo 
dia e posterior via Diário Oficial do Estado e convite via AR para o cumprimento das formalidades. Ficou nesta data 
estabelecido o dia 27/08/96 para a reunião no Instituto de Educação, salão nobre, as 9:00 horas da manhã na cidade de 
Pirassununga – SP. Nesta mesma data foram distribuída para todos os representantes do CBH-MOGI a minuta das seguintes 
Câmaras Técnicas: Câmara Técnica Institucional; Câmara Técnica de Gestão; Câmara Técnica de Licenciamento e Outorga, 
bem como síntese do conteúdo de cada Câmara Técnica. Deliberou-se nesta data por votação unânime e criação de uma 
comissão de apoio a Secretaria Executiva do CBH-MOGI para auxiliar os trabalhos de elaboração de proposta de Câmaras 
Técnicas pautaria e composta pelos seguintes elementos: Representantes dos Estado: Engº José Antonio Tordato, Engº Luiz 
Carlos Mion, Fernando A R. Neto, Eduardo Goulardini Netto, Eduardo Mazolenis de Oliveira, Suplente Fernando Celso. 
Representantes dos Municípios: Roberto Bruno, Alair Assis, José Carlos Calza, Joaquim de Campos Simão, Sérgio 
Wlanderleiy Zerbetto de Marco. Representantes da Sociedade Civil: José Luis Papa, José Ramalho Gabrielli Jr. José Maria 
batista de Souza, Edson José de Arruda Leite André Luiz Coelho. A seguir tomou a palavra o Secretário Executivo do 
CBH-MOGI falando das dificuldades financeiras propondo em votação o ofício COFEHIDRO nº 103/96 da seguinte verba: 
R$ 20.300,00 (Vinte Mil e Trezentos reais para custeio para até o final de 1996. Foi aprovado por unanimidade de acordo 
com o ofício mencionado; também foi aprovada por unanimidade a carta nº 154/96/A assinada pelo diretor administrativo 
financeiro e comercial da Cetesb, D.D. Waldecy de Carvalho para investimento na ordem de R$ 24.375,00 (Vinte e Quatro 
Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais) para os seguintes investimentos: 1 micro computador PC 486 D x 4, bem, 100mhs; 
uma impressora later VET s1 – 4ppm; um fax Brother intellifax 820; uma linha telefônica; Softwar/Ms Excel/MS Access e 
devidadas instalações; mesa para o micro e impressora; veiculo; mesa e maquina de escrever; transporte, mão de obra civil e 
matérias no valor de R$ 2.000,00; outros que julgarem pertinentes. Nesta reunião eu Engenheiro José Antonio  Tordatto, 
Gerente da Cetesb de Pirassununga e secretario Executivo do CBH-MOGI lavrei a presente ata e assino no final  

Mogi Guaçu, 15 de Agosto de 1996. 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guaçu. 
 
 
Engenheiro José Antônio Tordato 
Secretário Executivo do CBH-Mogi 
 


