
ATA DA 7A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 1998, 
NA UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA.    
 Aos três dias do mês de abril de 1998, na UNESP – Universidade Estadual Paulista, Campus Jaboticabal, 
situado a Rodovia Carlos Tonanni, Km 05, Jaboticabal-SP, às 8h:30 foi realizada à 7a (sétima) reunião ordinária. 
Dando inicio à Sétima Reunião Ordinária o Presidente do CBH-MOGI, Prefeito de Pirassununga Antônio Carlos 
Bueno Barbosa passa a palavra à anfitriã Prefeita Municipal de Jaboticabal Sra. Maria Carlota Niero Rocha, que 
agradeceu a presença de Prefeitos de Águas da Prata, Engenheiro Coelho, Descalvado, Santa Cruz da Conceição, 
Barrinha e demais representantes de Prefeitos, e em seguida fez avaliação dos trabalhos desenvolvidos pela atual 
administração no campo do meio ambiente em particular sobre a questão de resíduos sólidos urbanos e de 
Esgotos Sanitários e no final deseja a todos um bom trabalho na reunião Em seguida o Presidente, após a 
composição da mesa, agradece ao Diretor da UNESP a cessão do anfiteatro da Universidade e, ser retrospectiva 
dos trabalhos e referiu-se a mobilização conseguida pelo Comitê via trabalhos executados como, o 1º Seminário 
de Recursos Hídricos no Município de Leme, o 1º Seminário Paulista entre Bacias de Rios Federais, realizada 
em Itapira, a ação junto aos órgãos Estaduais responsáveis pelo acidente Ambiental ocorrido no município de 
Espírito Santo do Pinhal. Após a retrospectiva, abre a palavra à mesa, e assim o Dr. Júlio César Durigan, diretor 
do Campus, diz sentir-se honrado em receber os membros do Comitê e deseja que a reunião a se iniciar seja 
profícua; em seguida o Deputado Estadual Sr. Bacarin, em rápidas palavras, expõe a questão dos recursos 
financeiros do F.G.T.S. (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e a necessidade de que haja ação concreta da 
plenária notadamente dos prefeitos, para que façam gestão no sentido que as verbas sejam de fato colocada a 
disposição dos Municípios e demais entidades que compõe o C.B.H. para solucionar os problemas de meio 
ambiente. Cita também a proposta da Cobrança Pelo Uso D’água informando ter feito gestão no sentido de que o 
projeto de lei venha a tramitar em regime de urgência na Assembléia Legislativa após a fala do ilustre Deputado 
, o Presidente passa a palavra ao Prefeito de São João da Boa Vista, o Dr Laert de Lima Teixeira, que em nome 
dos demais Prefeitos, agradece a todos presente, cita a necessidade de recuperação ambiental de toda a Bacia 
Hidrográfica. Em seguida o Presidente passa a palavra ao Secretário Executivo do C.B.H., tomando a palavra 
solicito a dispensa da leitura da Ata da 3ª Reunião extraordinária realizada em Pirassununga. Faço 
exposição dos trabalhos da Secretaria Executiva enfocando o material entregue em pasta na entrada, sobre cursos 
de extensão, deliberação nº 01, 02 e 03; proposta do levantamento turístico e histórico do Acidente Ambiental da 
E.T.E. (Estação de Tratamento de Esgoto) do Município de Espírito Santo do Pinhal, situação dos projetos no 
FEHIDRO e jornal do nosso Comitê. Também informo que lançaremos, antes do intervalo, o livro Política 
Municipal de Meio Ambiente – Propostas e Reflexões para uma Sociedade Sustentável produzido sob nosso 
apoio do autor Engº Eduardo Mazzolenis de Oliveira, bem como informo que iremos mostrar a Plenário filme 
feito pelo C.B.H. resumindo o Acidente Ambiental citado acima e ação deste Comitê. Informamos também que 
em 05 de junho de 1998 estaremos realizando o I Workshop de Integração de Informações a se realizar em 
Espírito Santo do Pinhal, sobre trabalhos na Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçú. O senhor Presidente dando 
seqüência aos trabalhos solicita a presença do Sr Pedro Osmar coordenador da Câmara Técnica Institucional 
para apresentar à Plenária para votação a Deliberação nº 01/98 que trata da prorrogação dos mandatos dos 
membros dos segmentos da Sociedade Civil e Estado, até 31 de março de 1999. Feito a proposta à mesma foi 
aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente dando seqüência ao trabalho solicita a presença do Sr Coordenador 
da Câmara Técnica de Gestão, o biólogo Sérgio Wanderley Zerbetto de Marco para a apresentação da 
Deliberação nº 02 que "Aprova critérios e diretrizes para distribuição de recursos financeiros do FEHIDRO" 
após exposição do coordenador sobre os detalhes da deliberação, a mesma foi votada e aprovada incluindo o 
PDC 8 aos demais PDC’s 4, 5, 6 e 9, do artigo 4º parágrafo II. Por fim o Presidente deixou claro o prazo limite 
para entrega dos Pedidos de Enquadramento. Em seguida o Presidente faz lançamento do livro Política 
Municipal de Meio Ambiente – Propostas e Reflexões para uma Sociedade Sustentável chamando seu autor Engº 
Eduardo Mazzolenis de Oliveira para sua manifestação. Após a fala do Engenheiro, o Presidente da por 
encerrada a 1ª (Primeira) parte da reunião. Retornando a reunião o Sr Presidente solicita deste Secretário 
Executivo a apresentação do vídeo feito sobre o acidente ambiental ocorrido no Município de Espírito Santo do 
Pinhal em agosto de 1.997 quando houve o vazamento de 20.000 m3 de esgoto da Lagoa Anaeróbica da E.T.E. 
(Estação de Tratamento de Esgoto). Assim apresentamos o vídeo. Após o Presidente relata as negociações 
efetuadas com a SABESP a partir da 3ª reunião Extraordinária em 12 de dezembro de1997, informando que após 
4 (Quatro) reuniões, não houve avanço quanto a definição da mesma para pagamento do trabalho "Mapeamento 
de Riscos Ambientais". Após considerações principalmente a do Prefeito do Município de Águas da Prata, o Sr 
Valdemar Junqueira Ferreira Neto e do Engº Rubens Pamplona, a presidência submeteu a plenária a seguinte 



proposta, com a possibilidade ainda da SABESP vir a cobrir o custo do projeto; a– Encaminhar a Promotoria 
Pública, do município de Espírito Santo do Pinhal/SP a documentação do acidente ambiental inclusive com o 
vídeo relatando detalhadamente as ações do CBH; b- Os Municípios bancarem o custo do projeto de 
"Mapeamento de Riscos Ambientais ser executado pelas Universidades NEPAM/UNICAMP e CCA/UFSCAR; 
c- Conceder à SABESP 45 (Quarenta e Cinco) dias de prazo para que a mesma venha a se pronunciar quanto ao 
pagamento do projeto; A plenária aprovou a proposição por unanimidade. Em seguida o Presidente solicita a 
presença do Coordenador da Câmara Técnica de Turismo o Engº Expedito Biondi, que fez à Presidência a 
proposta da Deliberação que cria a Câmara Técnica de Turismo. A presidência colocou em votação e a 
Deliberação foi votada e aprovada por unanimidade. Após a fala do Sr Coordenador, faz uso da palavra a 
Professora Dra. Laura Umbelina Santi, responsável pela Puc-Campinas com referência ao Projeto apresentado ao 
Comitê, que detalhou a proposta de trabalho informando a necessidade de se utilizar o mês de Julho, mês de 
férias escolares para início dos trabalhos; quando haverá mais disponibilidades de profissionais. Após a 
exposição da professora o Sr Presidente entendendo a magnitude do projeto e ressaltando que o mesmo já fora 
objeto de aprovação da Plenária quando da realização da 3ª Reunião Extraordinária em 12 de dezembro de 1997 
no Município de Pirassununga, destacando que a execução poderá ser feita graças ao custeio feito pelos 
Municípios, assim coloca em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Já no final dos trabalhos é 
celebrada a assinatura do Convênio entre o Município de Pirassununga e CEPTA-IBAMA quanto à implantação 
dos viveiros de 200.000 mudas. Nesta reunião, eu, Luiz Carlos Mion Secretário Executivo do CBH-MOGI, 
lavrei a presente ata e assino no final. 
Jaboticabal, 3 de abril de 1.998. 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 
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