
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 1997, 
NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SOCORRENSE, EM SOCORRO - SP. 

  Aos 27 dias do mês de junho de 1997 na sede da Associação Atlética Socorrense ás 09h:00 deu-se início à 
quinta reunião ordinária, o Secretário Executivo com a palavra convidou todos os presentes para ocuparem seus 
lugares, e em seguida relacionou os municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. Após 
relacionar os municípios fez a composição da mesa, chamando inicialmente o Presidente do CBH-MOGI , 
Prefeito do Município de Pirassununga, Sr. Antônio Carlos Bueno Barbosa, logo após solicitou ao Anfitrião 
Prefeito do Município de Socorro, Sr. Vandir de Faria, para também ocupar a mesa diretora, assim como os 
Prefeitos dos Municípios de Itapira, Espírito Santo do Pinhal, Leme, Barrinha, Santa Cruz da Conceição, 
respectivamente Srs: José Antonio Barros Munhoz, João Alborghete, Nilo Sérgio Pinto, Marcos Marcari e 
Reinaldo Alberto Tessari. Em seguida o Secretário Executivo anunciou as seguintes autoridades representantes 
dos seguintes municípios - Engº Alexandre Corrêa Franco de Faria, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 
do município de Mogi Guaçu, representando o Prefeito Walter Caveanha, o Sr. Ruis Marcelo Bagnim, Secretário 
de Indústria e Comércio e Meio Ambiente do município de Araras; representando o Prefeito Varley Colombini, 
o Engº Carlos Roberto Sarni, Secretario de Saneamento e Obras de Sertãozinho, representando a Sra. Prefeita 
Maria Neli Mussa Tornielo, o Secretário de Planejamento de Mogi Mirim, o Engº Paulo Parente, representando o 
Sr. Prefeito Paulo Silva, o Engº Homero Evangelista, Secretário de Obras do Município de Aguaí, representando 
o Prefeito Adalberto Fassina; o Senhor Manoel Marcos F. Simões, representando o Sr. Laerte de Lima Teixeira, 
Prefeito do Município de São João da Boa Vista; bem como também anunciou a presença na Plenária de 
representantes dos Deputados Estaduais, Wanderlei Macris, Sidney Beraldo, Dorival Braga e Nelson Salomé.  
Composta à mesa a Secretaria Executiva passou a palavra ao Presidente do CBH-MOGI, o Sr. Antonio Carlos 
Bueno Barbosa para presidir os trabalhos. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, agradeceu a acolhida 
e franqueou a palavra ao Anfitrião, o Prefeito do Município de Socorro, Sr. Valdir de Faria, que em rápidas 
palavras fez as boas vindas a todos os presentes, desejou que a reunião viesse de fato obter o sucesso necessário 
para o bem dos municípios e população da Bacia do Rio Mogi Guaçu. Em seguida o Presidente solicitou a 
palavra do Sr. Prefeito do Município de Itapira, José Antonio Barros Munhoz, representando assim os demais 
prefeitos da Bacia. Por sua vez o Sr. Prefeito do município de Itapira fez ressaltar a importância do Comitê da 
Bacia para se alcançar índices de qualidade de vida com a realização de serviços de Saneamento destacando a 
importância das bacias hidrográficas como unidade de trabalho nas discussões sobrepondo, neste aspecto, a 
qualquer outra unidade geográfica. Agradeceu sua indicação como representante dos municípios do 8º (oitavo) 
Grupo de Bacias Hidrográficas - Mogi Guaçu, Pardo, Sapucaí/Grande e Baixo Pardo/Grande, junto ao 
CONESAN - "Conselho Estadual de Saneamento", destacando que se dedicará ao máximo em benefício de seus 
representados.  Em seguida o Sr. Presidente Antonio Carlos Bueno Barbosa passou a palavra ao Secretário 
Executivo para a ordem do dia. O Secretário fez o relato da ordem do dia, primeiramente expôs que em 25/06 
último os membros da Sociedade Civil em reunião decidiram por indicar um membro para ocupar o cargo vago 
de Vice-Presidente, uma vez que o Profº Edson José de Arruda Leme, por motivos de força maior fez a 
solicitação de demissão do cargo. Para a indicação do eleito foi chamado o representante da Sociedade civil, o 
Sr. Sérgio Roberto Ieda que declinou o nome do eleito o Sr. Rui de Souza Queiroz. O Sr. Presidente fez a 
chamada do novo Vice-Presidente para ocupar a mesa dos trabalhos e em rápidas palavras agradeceu o apoio à 
sua indicação dando a garantia a todos que continuaria se esforçando para o sucesso do CBH-MOGI. Em seguida 
o Secretário enfatizou a necessidade da aprovação pela Plenária da Deliberação nº 005 que cria Diretrizes e 
Critérios para distribuição dos recursos do FEHIDRO; também a apresentação de motivos para a criação da 
Câmara Técnica de Turismo, a discussão da proposta de alteração do Estatuto e Regimento Interno, apresentado 
pela Câmara Técnica Institucional. Em seguida o Secretário solicitou ao Presidente a desnecessidade da leitura 
da Ata da 4ª Reunião Ordinária realizada em Pirassununga em 21 de março deste ano, uma vez que todos os 
presentes receberam-na por escrito. Posto pelo Presidente em votação as propostas foram aprovadas pela 
Executiva. Dando seqüência aos trabalhos, o coordenador da Câmara Técnica de Gestão o Biólogo Sérgio de 
Marco Zerbeto fez apresentação da deliberação nº 05 "Diretrizes e Critérios para distribuição de recursos do 
FEHIDRO", enfocando os aspectos principais chamando a atenção aos presentes quanto a Ficha Resumo de 
Obra e Serviço e Pedido de Enquadramento que deverá ser preenchido e entregue à Secretaria Executiva até no 
máximo às 17h:00 do dia 10 de Agosto de 1997. Em seguida a apresentação, o Presidente do CBH-MOGI, fez a 
executiva à lembrança de que haverá necessidade de que as demais dúvidas venham ser discutidas através da 
Secretaria Executiva, solicitou ainda maiores explicações quanto ao preenchimento das fichas de 
encaminhamento lembrando ainda que a mesma explicita todos os passos desde a forma de solicitação e seu 



processo nos órgãos FEHIDRO, Agente Técnico ( CETESB/DAEE ) e Agente financeiro. Após discutido em 
detalhe, o Presidente colocou em votação a Deliberação que foi por unanimidade aprovada. Em seguida o 
Secretário Executivo fez comentários sobre o CONESAN, "Conselho Estadual de Saneamento", enfocando à 
Plenária que acompanhando à Cartilha entregue, vem as legislações referente ao assunto, Lei nº 7750 de 31 de 
Março de 1992, Of.CONESAN/001/97 de 31 de Abril último, deliberações 02/97, decreto nº 41.790 de 19 de 
maio de 1997, deliberação nº 078 de 10/06/97 no qual define a distribuição de R$ 414.200.000,00 ( Quatrocentos 
e Catorze Milhões e Duzentos Mil Reais ) para o programa Pró-Saneamento bem como datas limites para 
apresentação de "Cartas-Consultas" e análise de capacidade de pagamento feito pela Caixa Econômica Federal. 

Após a discussão acima o Presidente do CBH-MOGI propôs como extremamente importante, o Comitê, 
através de sua Plenária se posicionar diante do Secretário de Recursos Hídricos Saneamento e Obras e 
Presidente do Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN, através de Moção, solicitando ampliação 
de prazos para apresentação de carta-consulta e de prazos para apresentação de documentos junto a 
C.E.F. para análise de capacidade de pagamento. Posto em votação, por unanimidade fora aceito a 
proposta, assim feito o Sr. Presidente solicitou intervalo de 10 ( dez ) minutos para redação de documento. 

Após o intervalo o Secretário Executivo fez a leitura do documento redigido solicitando ampliação dos 
prazos, o que fora, sua forma prontamente aceita pelo seu Presidente e aprovado em Plenária sendo o 
mesmo em seguida subscrito pelos Prefeitos Membros da mesa, representando assim a todos os presentes. 

Após foi entregue ao Secretário Executivo pelo Assessor do Deputado Nelson Salomé, indicação feita à 
Assembléia Legislativa de solicitação de verba no valor de R$ 200.000,00 a ser destinado aos municípios da 
Bacia, a indicação foi lida ao Plenário pelo Presidente. Em seguida dando seqüência aos trabalhos foi solicitada a 
presença do Engº Alexandre Corrêa Franco de Faria, Secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Mogi 
Guaçu, que expôs os trabalhos iniciados entre municípios de Estiva Gerbi, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, 
Lindóia, Águas de Lindóia e Serra Negra, visando a potencializar suas regiões para segmento turístico. Na 
ocasião o Sr. Prefeito de Socorro solicitou ao Engº a inclusão de seu município ao grupo de trabalho. Feito toda a 
apresentação o Presidente do CBH-MOGI, solicitou da executiva a deliberação da proposta de Criação da 
Câmara Técnica de Turismo, e novamente por unanimidade a mesma foi aprovada. Ficou determinado que a 
Secretaria Executiva irá realizar gestões junto aos segmentos que compõem o comitê a fim de determinar a 
composição da Câmara Técnica no período compreendido até a próxima Reunião Ordinária, apresentando então 
seus membros componentes. Em seguida foi solicitada a presença de Sr. Sérgio Roberto Ieda, coordenador da 
Câmara Técnica Institucional que fez a apresentação da proposta do novo Estatuto e do Regimento Interno do 
Comitê e Câmara Técnica. Solicitou aos membros leitura atenciosa dos documentos e encaminhamento à sua 
pessoa, da aprovação da proposta através de documento devidamente assinado e/ou sugestões se for o caso. 
Após, já no final dos trabalhos o Sr. Pedro Osmar do Amaral, representante da SABESP, fez constar, sua 
discordância sobre o que diz o parágrafo II do artigo 2º da deliberação. Tomando a palavra o coordenador da 
Câmara Técnica de Gestão informou que exatamente neste ponto houve acordo unânime da Câmara Técnica e 
lembrando também que a deliberação há havia sido aprovada. No entanto o Secretário Executivo lembrou ao 
membro que no artigo 5º da deliberação fica determinado a revisão anual dos Critérios e que sua discordância 
seria devidamente realçada inclusive em ATA para que nesta revisão fosse rediscutido o item em questão. Em 
seguida o Sr. Presidente destacou o resultado da reunião como positiva e fez o chamamento para nova reunião 
Ordinária que de comum acordo com a plenária decidiu-se pela sua realização em 12 de Setembro próximo no 
município de Espírito Santo do Pinhal. Também antes das despedidas finais destacou a importância do 
Seminário Estadual de Recursos Hídricos que o CBH-MOGI fará realizar no próximo dia 08/08 no município de 
Itapira, inclusive solicitando a formação de grupo de tarefa para auxílio à Secretaria Executiva nos 
trabalhos.Nesta Reunião, eu, Engº Luiz Carlos Mion, Secretário Executivo do CBH-MOGI, lavrei a presente Ata 
e assino no final. 

Socorro, 27 de junho de 1997. 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 
 
Luiz Carlos Mion 
Secretário Executivo do CBH-MOGI 
 


