
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO DIA 7 DE AGOSTO DE 1998, 
NO HOTEL MANTOVANI EM ÁGUAS DE LINDÓIA.    
Aos sete dias do mês de agosto de 1998, no Hotel Mantovani, localizado no cruzamento das Ruas Alagoas com 
Independência, Águas de Lindóia - SP, às 8h:30 deu-se início à 8º (oitava) reunião ordinária com a presença das 
seguintes pessoas. Dando início a reunião ordinária o Presidente do CBH-MOGI, Prefeito de Pirassununga, 
Antonio Carlos Bueno Barbosa informou que a Secretária do Estado de Meio Ambiente Dra. Stela Goldenstein 
não participará da reunião como previsto. Após o presidente passa a palavra ao anfitrião, Prefeito de Águas de 
Lindóia, Dr. Geraldo Mantovani Filho que em rápidas palavras deu boas vindas aos presentes e sugeriu o 
empenho de todos visando a garantir o sucesso da reunião. Em seguida foi composta a mesa com as seguintes 
personalidades: Prefeito de Mogi-Guaçú - Walter Caveanha, Prefeito de Sertãozinho - Maria Nelli Musa 
Tornielo, Prefeito de Descalvado - José Antonio Todescan Gabrielli, Prefeito de Aguaí - Adalberto Fassina, 
Prefeito de Engenheiro Coelho - José Octávio School, Prefeito de Santa Rita do Passa Quatro - Nelson 
Scorsoline, Prefeito Santa Cruz Conceição - Reinaldo A Tessari, Prefeito de Socorro - Wandir de Faria, Prefeito 
de Santa Cruz das Palmeiras - Agostinho de Peron, além dos Srs Engº Luiz Amori representante do Ministério 
do Meio Ambiente e Amazônia Legal; e Sra Marisa Figueiroa, representante da Secretaria de Recursos Hídricos 
do Estado de Pernambuco. Após composição da mesa, o Sr Presidente solicita a este Secretário Executivo a 
leitura da Ata referente a 7ª (Sétima) reunião ordinária realizada em 03/04/ último no município de Jaboticabal. 
Solicita a dispensa da leitura uma vez que a mesma fora entregue aos participantes no início dos trabalhos. O Sr. 
Presidente colocou em votação e a Plenária decidiu pela dispensa da leitura da mesma. Dando seqüência aos 
trabalhos foi solicitado a presença do Sr Coordenador da Câmara Técnica de Gestão para a apresentação das 
deliberações nº 004/98 "Aprova Critérios de Pontuação para o PDC-8 e faz correções à deliberação CBH-MOGI 
002/98"; nº 005/98 "indica prioridades de investimento do FEHIDRO e de outras providências". O Sr. Sérgio 
Wanderley Zerbetto de Marco, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento faz solicitação a este 
Secretario Executivo para a exposição das deliberações. Fizemos a apresentação das 2 (Duas) deliberações e as 
mesmas foram aprovados pela Plenária, após esclarecimento prestados ao Sr. Agostinho de Peron, Prefeito de 
Santa Cruz das Palmeiras, a respeito de detalhes dos critérios de pontuação adotados, feito por este Secretário 
Executivo e também pelo Coordenador da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento. Após aprovação das 
deliberações o Sr. Presidente chama o Prof. Jansle Vieira Rocha, da Unicamp que discorreu sobre a Home Page 
a ser instalada, para tanto o professor falou sobre o sucesso do I Workshop realizado pelo Comitê no último dia 
05/06 que a partir dele foi constituído o "Grupo de Trabalho" composto por 21 (vinte e um) membros onde por 
três reuniões discutiu-se sobre a formação de um banco de dados e se elaborou proposta preliminar da Home 
Page estabelecendo lista necessária de equipamentos. Após a apresentação do professor Jansle, o presidente do 
CBH colocou em votação a proposta de criação da Home Page, que foi aprovada. Sem intervalo para café o Sr. 
Presidente solicita a presença do Coordenador da Câmara Técnica do Turismo para falar sobre o Levantamento 
do Potencial Turístico da Bacia, projeto este contratado pelo CBH-MOGI via PUC-Campinas. O Sr. Expedito 
Biondi solicitou a este Secretário Executivo para fazer a exposição dos trabalhos. Em rápidas palavras fizemos o 
relato dos serviços executados pela equipe e solicitamos a necessidade que as prefeituras venham dar o apoio 
necessário à equipe, como transporte e alimentação. Solicitando a palavra o Prefeito de Mogi Guaçu o Sr. Walter 
Caveanha comentou o interesse de sua prefeitura e dos municípios do alto Mogi em particular, sobre o trabalho, 
detalhando o surgimento da Câmara Técnica de Turismo, e deixando explicito a necessidade de que os trabalhos 
venham a ser conduzidos posteriormente para a elaboração de um Plano Diretor de Turismo. Em seguida o 
Presidente solicitou a presença do Sr. Neiroberto Silva, Coordenador da Câmara Técnica de Qualidade das 
Águas para expor os trabalhos. Este apresentou à plenária os municípios que já assinaram contrato para o 
pagamento dos trabalhos referente a execução do "Mapeamento de Riscos Ambientais", fez ainda exposição 
quanto aos procedimentos que a Câmara Técnica adotou para a garantia da execução dos trabalhos dentro do 
proposto. Após as palavras do Coordenador este solicitou a presença dos representantes do NEPAM/UNICAMP 
e CCA/UFSCAR que expuseram o início dos trabalhos que se deu em 27/05 último. Após a apresentação dos 
representantes da UNICAMP, fez solicitação à mesa para fazer uso da palavra o Sr Rinaldo Brida representante 
da empresa HBR Comunicação Ltda de Itapira, que forneceu ao CBH-MOGI vídeo sobre o Rio Mogi Guaçú . 
Após os agradecimentos do Presidente sobre a doação do vídeo, pede a palavra e Prefeito do município de 
Socorro, Sr Waldir de Faria que solicita do CBH-MOGI documento técnico/político a ser endereçado à 
SABESP, solicitando àquela Companhia urgentes medidas no sentido de providenciar a construção de Sistema 
de Tratamento de Esgotos do Município de Socorro, uma vez que é uma pendência de 19 (dezenove) anos. O Sr. 
Presidente colocou em votação e por unanimidade o plenário decidiu-se favoravelmente a emissão de 



reivindicação do Comitê à Sabesp. Já no final dos trabalhos o presidente do CBH-MOGI fala sobre a 
importância da lei nº 10.020 de 03/07/98 que autoriza o Poder Executivo a participar da Constituição das 
Agências de Bacias Hidrográficas, ressaltando que o Comitê ganhara com a constituição da Agência, pois obter 
se à agilidade nas operacionalizações dos trabalhos na execução de projetos, na divulgação de interesse da Bacia, 
em fim obter-se maior resultado no Gerenciamento do Sistema Integrado de Recursos Hídricos. Em seguida o 
prefeito de Mogi Guaçu Sr. Walter Caveanha pede a palavra, corrobora com a fala do presidente e destaca que o 
Comitê devera observar a questão da cobrança da água, com critérios equilibrados, afins de que não haja 
processo de êxodo de industrias da região. Após a fala do prefeito de Mogi Guaçu o Sr. Presidente do CBH 
coloca em votação a proposta de constituição de Agência de Bacia, enunciada via Deliberação nº 06 que foi por 
unanimidade aprovada. Após a votação o Sr. Presidente lê o artigo 13 (treze) da lei de Agencia que fala da 
necessidade do Comitê enviar ao Poder Executivo a lista de nomes para integrarem a Comissão que cuidará da 
Constituição da Agência. Assim determina a paralisação dos trabalhos por 15 (quinze) minutos para a escolha 
dos elementos que integrarão a lista. Após o prazo concedido é apresentado ao Presidente lista dos membros que 
comporão a comissão visando à Criação da Agência de Bacia, assim descrita: Sociedade Civil - Marcelino 
Aparecido Machado, como representante da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçú, como 1º Titular 
e José Ramalho Gabrielli Júnior, representante da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de 
Descalvado, como 2º Titular, como 1º e 2º Suplentes o Sr José Maria Baptista de Souza, representante da APPA 
e David Eduardo Paolinetti Bossi, Grupo Ecológico Maitam, Municípios - Walter Caveanha, 1º Titular 
representando a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçú e José Antonio Todescan Gabrielli, 2º Titular 
representando a Prefeitura Municipal de Descalvado; Geraldo Mantovani Filho, 1º Suplente representando a 
Prefeituras Municipal de Águas de Lindóia e Maria Nelli Mussa Torniello, 2º Suplente representando a 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho, Estado - Eduardo Mazzolenis de Oliveira, 1º Titular representando a 
Secretaria do Estado de Meio Ambiente, Expedito Biondi, 2º Titular representando a Secretaria do Estadual de 
Educação; Luiz Antônio Carvalho e Silva Brasi, 1º Suplente representando a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, José Roberto Carlos, 2º Suplente representando o DAEE - Departamento Estadual de Águas e 
Energia Elétrica. Visando a apresentação à plenária de documentos sobre a Fundação Agência de Bacia, o Sr 
Presidente propôs reunião extraordinária a ser realizada em Socorro, dia 11 de setembro de 1998 o que foi 
aprovado por unanimidade. Assim foram realizados os trabalhos, eu Luiz Carlos Mion, Secretário Executivo do 
CBH-MOGI, lavrei a presente Ata e assino no final. 

Águas de Lindóia, 7 de agosto de 1998. 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 
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Secretário Executivo do CBH-MOGI 
 


