
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 
1997, NA E.E.P.S.G. " CARDEAL LEME " EM ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP    
 Aos 12 dias de setembro de 1997 na E.E.P.S.G “Cardeal Leme” no município de Espírito Santo de Pinhal ás 
09h:00, teve o início da sexta reunião ordinária do CBH-MOGI. O Presidente 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 o Presidente do CBH-MOGI, Antonio Carlos Bueno Barbosa, fez a 
composição da mesa, chamando inicialmente o Prefeito Anfitrião, João Alborgheti, da Prefeitura Municipal de 
Espírito Santo do Pinhal, também fez a chamada do Dr. Ruy de Souza Queiroz, Vice-Presidente do CBH-MOGI, 
após chamou o representante do CONESAN, Prefeito do município de Itapira, Sr. José Antônio Barroz Munhoz, 
chamando também o Prefeito de Engº Coelho, o Sr. José Otávio Scholl.  Composto à mesa o Presidente fez o uso 
d palavra e em seguida passou-a ao anfitrião que fez as boas vindas aos presentes.  O Sr. Presidente fez a 
abertura dos trabalhos chamando esta Secretaria Executiva para apresentação dos Projetos protocolados com 
objetivo de obtenção de recursos financeiros. Com a palavra esta Secretaria fez as exposições e apresentação dos 
projetos, elencando-os conforme PDC´S e separando-os em modalidade à Fundo Perdido e Financiamento.  A 
Secretaria por fim apresentou os projetos eleitos e colocou em votação, no final, a Deliberação nº 006/97/CBH-
MOGI - " aprova Novas diretrizes e Critérios e altera Diretrizes e Critérios para Distribuição dos 
Recursos do FEHIDRO ". Houveram apenas 3 ( três ) posição em contrário à aprovação, sendo os demais 
presentes na executiva favoráveis a proposição da Secretaria Executiva, a aprovação dos Pedidos de 
enquadramento e a Deliberação nº 006/97/CBH-MOGI. Em seguida dando seqüência aos trabalhos o Sr. 
Presidente em breves palavras ressaltou o episódio ocorrido em 22/08 último quando com o Lançamento de 
Esgotos em grande quantidade, pela SABESP/PINHAL, veio causar ao Ribeirão dos Porcos e rio Mogi Guaçu, 
grande mortandade de peixes. Em suas palavras deixou clara a necessidade do comitê do CBH-MOGI trazer os 
órgãos envolvidos no acidente para explicações, assim fez a chamada inicialmente do Gerente da CETESB-
Pirassunuga, o Sr. José Antonio Tordato; em seguida após as exposições do gerente da CETESB, fez a chamada 
do Engº Leonardo Silva Macedo a SABESP, que expôs todo o fato e ações que aquela Companhia Estadual 
executou por ocasião do acidente. Após a palavra do representante da SABESP, o Presidente do CBH-MOGI fez 
abertura de debates sobre o assunto. No final a plenária decidiu pela necessidade de abertura de comissão para 
acompanhamento dos serviços de recuperação e atendimento às exigências Técnicas da CETESB. A comissão 
foi formada por 7 ( sete ) membros, que são: Décio da Rocha Carvalho, Vereador de Itapira; Sérgio Zerbetto de 
Marco, Coordenado da C.T. de Gestão; Dênis Camilo de Carvalho, Vice-Prefeito de Mogi Guaçu; Fátima 
Azevedo, SMA/São Paulo; Neiroberto Silva, Serviço de Águas e Esgotos de Mogi Mirim; Sebastião de Arruda 
Neto, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu; Valtair Silva, CEPTA/IBAMA.Nesta 
reunião, eu, Engº Luiz Carlos Mion, Secretário Executivo do CBH-MOGI, lavrei a presente Ata e assino no 
final. 
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