
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 1999, NO 
CENTRO COMUNITÁRIO – LARGO DA ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MOTUCA 
Aos vinte e sete de agosto de mil novecentos e noventa e nove, no Centro Comunitário - Largo da Estação no 
Município de Motuca - São Paulo, às 9h:25, deu-se início a 10ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI, quando o Prefeito 
do Município de Mogi Guaçu Presidente do CBH-MOGI Walter Caveanha, abre os trabalhos e compõe a mesa com a 
presença do Sr. Prefeito de Motuca Emílio Carlos Fortes, o Prefeito do Município de Altinópoles o Sr. Luiz Walter 
Ferreira representante do CBH-MOGI junto ao CRH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Vice-Presidente do 
CBH-MOGI o Prof.º José Milton Barbosa, o Eng.º Amauri da Silva Moreira representando o Gerente Regional da 
Bacia do Rio Grande - CETESB o Sr. Eng.º Otávio Okano. O Sr. Presidente após a composição da mesa faz ainda 
citação da presença de autoridades entre estas as dos Prefeitos de Guariba Sr. Ermínio de Laurentz Neto, de Espírito 
Santo de Pinhal Sr. João Alborgheti, de Descalvado Sr. José Antônio Gabrielli, de Sertãozinho a Sra. Maria Neli 
Mussa Tonielo, de Santa Cruz da Conceição Sr. Reinaldo Alberto Tessari, de Jaboticabal Sra. Maria Carlota Niero 
Rocha. Logo em seguida o Sr. Presidente agradece a acolhida recebida no Município e lembra ao Plenário a 
importância da Reunião e das decisões a serem tomadas. Em seguida O Sr. Presidente passa a palavra a este 
Secretário. Por entender não haver dúvidas quanto ao conteúdo da Ata da ultima Reunião e que a mesma foi enviada 
com antecedência, solicito ao Sr. Presidente a dispensa da leitura da mesma. A proposta é colocada ao Plenário que 
aprova a dispensa da leitura da Ata. Ainda com a palavra fiz os informes gerais e em seguida solicito a presidência a 
inclusão na ordem do dia antes da apresentação da Deliberação CBH-MOGI 008/99, da apresentação dos projetos 
denominados de interesse do Comitê. Colocada em votação pelo Sr. Presidente a proposta foi aprovada. O Sr. 
Presidente de posse da relação dos projetos faz a solicitação da apresentação do 1º (primeiro), "Capacitação em 
Saneamento Ambiental" o Prof.º Roberto Alves de Oliveira Coordenador da Câmara Técnica de Saneamento discorre 
sobre o conteúdo, objetivos, apresenta custo e ressalta que o referido projeto foi demandado pela Câmara Técnica de 
Saneamento. Após a apresentação deste o Sr. Presidente interrompe a apresentação dos demais, abrindo espaço ao Sr. 
Prefeito de Altinópoles representante do CBH-MOGI junto ao CRH, que toma a palavra e entre várias colocações se 
apresenta à disposição da Diretoria e de todos os membros do CBH-MOGI e conclama no sentido da união dos 
Comitês aos quais representa junto ao CRH. Novamente de posse da palavra o Sr. Presidente reinicia a apresentação 
dos projetos de interesse, solicitando a presença do Sr. Valtair Silva Coordenador da Câmara Técnica de Turismo para 
a apresentação do projeto " Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região, através da Instalação de Núcleos 
de Apoio, nos Bairros Ribeirinhos do Rio Mogi Guaçu ", o conteúdo, cronograma físico - financeiro, e seu objetivo é 
apresentado. Em seguida o Sr. Presidente solicita a presença de representante da Câmara Técnica de Pesca e 
Aqüicultura para apresentação do projeto "Identificação, Manejo e Conservação dos Recursos Pesqueiros do Mogi 
Guaçu", o Sr. Prof.º José Milton Barbosa apresenta o objetivo do projeto, faz histórico do surgimento da proposta 
porém não apresenta o custo do mesmo. Em seguida o Sr. Presidente solicita a presença do Sr. Francisco Kronka 
representante do Instituto Florestal para apresentar o projeto "Elaboração de Base Cartográfica Georeferenciada e 
Levantamento da Vegetação Natural e Reflorestamento da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu", lembra o Sr. 
Francisco que fez apresentação deste projeto em outros Comitês, destaca sua importância, apresenta o conteúdo e os 
custos para a sua realização. Neste instante o Sr. Presidente pede inversão da ordem do dia, para a apresentação das 
Deliberações a serem aprovadas, deixando para o final dos trabalhos a discussão e se possível em face da relevância 
dos mesmos vindo à homologarem frente aos recursos do FEHIDRO. A proposta da nova inversão da pauta foi 
aprovada. O Sr. Presidente solicita então a apresentação da Deliberação CBH-MOGI N.º 008/99, que aprova diretrizes 
e critérios para distribuição dos recursos FEHIDRO destinados à área do CBH-MOGI. Toma a palavra o Coordenador 
da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, o Sr. Neiroberto Silva que apresenta a Deliberação chamando a atenção 
principalmente quanto ao atendimento dos pré-requisitos. Antes da votação este Secretário Executivo pede a palavra 
para destacar a necessidade de ampliação de prazo para protocolo dos Pedidos de Enquadramento justificando o caso 
do município de Aguaí. A proposta discutida foi aprovada estendendo o prazo para protocolo de Pedidos de 
Enquadramento para 30 (trinta) de outubro, ainda antes da votação da Deliberação CBH-MOGI 008/99, que aprova 
diretrizes e critérios para distribuição dos recursos FEHIDRO destinados à área do CBH-MOGI, por solicitação de 
representante da Prefeitura Municipal de Socorro e do SAAEJ - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, 
com referência aos projetos aprovados em 1997, intitulados respectivamente "Elaboração de Diagnóstico e Plano de 
Ação para o controle de Erosão na Bacia do Rio do Peixe no Município de Socorro/SP" e "Estação de Tratamento de 
Esgoto do Distrito de Lusitânia - Jaboticabal/SP", viessem a ser alterados seus proponentes iniciais para, 
respectivamente, "GEA" - Grupo Ecológico Água e a Prefeitura Municipal de Jaboticabal. Após discussões a proposta 
foi aprovada com a inclusão na Deliberação CBH-MOGI 008/99, que aprova diretrizes e critérios para distribuição 
dos recursos FEHIDRO destinados à área do CBH-MOGI, a ser votada, de artigo impedindo qualquer nova alteração 
de proponente. Finalmente após, o Sr. Presidente coloca em votação a Deliberação CBH-MOGI 008/99, incluindo a 
ampliação do prazo para de Pedidos de Enquadramento para 30 de outubro e artigo impedindo a partir de então 
qualquer mudança de proponente inicial, estendendo para 15 de novembro o prazo para avaliação dos projetos e suas 



pontuações pela Câmara Técnica de Gestão e Planejamento. A proposta colocada em votação foi aprovada. Dando 
seqüência a ordem do dia o Sr. Presidente solicita a apresentação do Relatório Zero à comunidade do CBH-MOGI, a 
Eng.ª Adriana Cavaliere relata o esforço para elaboração do Relatório e faz a entrega ao Presidente do CBH-MOGI, o 
Presidente em ato simbólico faz a entrega do Relatório Zero ao Sr. Prefeito Anfitrião Emílio Carlos Fortes. Em 
seguida são apresentadas as Deliberações CBH-MOGI 009/99, que trata do Termo de Referência para a execução do 
Plano, a Deliberação CBH-MOGI 010/99, que contrata a entidade que irá realizar o Plano e a Deliberação CBH-
MOGI 011/99, que cria o GAEXP - Grupo de Apoio a execução do Plano, todas foram colocadas em votação e 
aprovadas. Em seguida a aprovação das Deliberações CBH-MOGI 009/99, CBH-MOGI 010/99 e CBH-MOGI 
011/99, foram retomados os trabalhos sobre os projetos de interesse do CBH-MOGI, assim o Sr. Presidente solicita a 
presença do Prof.º José Marques Júnior para apresentação do projeto "Estabelecimento de Índices para Planejamento 
Agrícola e Ambiental Através de Parâmetros do Solo e da Água no Compartimento Médio Mogi Inferior". O Prof.º 
faz rápida exposição, objetiva enfocando o conteúdo e a importância dos resultados a serem encontrados, apresenta 
custos e cronograma físico - financeiro para sua realização. Após a apresentação de todos os trabalhos, novamente, o 
Sr. Presidente chama a atenção para a importância dos mesmos e na mesma seqüência da apresentação abre as 
discussões. Neste instante o Vice-Presidente do CBH-MOGI, Professor José Milton Barbosa, solicita a palavra e 
propõe que os Recursos Financeiros objeto dos projetos de interesse seja retirado do montante total, a proposta foi 
colocada em votação e foi aprovada. Iniciou-se as discussões referente ao projeto apresentado em nome da Câmara 
Técnica de Saneamento cujo custo inicial é de R$ 176.000,00 (sento e setenta e seis mil reais), após várias colocações 
veio a ser aprovado com a retirada de Bolsa Auxílio para os alunos (para estadia e alimentação) e remanejamento para 
o aumento de vagas de 30 (trinta) para 40 (quarenta) alunos. O projeto originário da Câmara Técnica de Turismo 
"Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região, através da Instalação de Núcleos de Apoio, nos Bairros 
Ribeirinhos da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu" com o custo de R$ 50.000,00 (cinqüenta reais) foi aprovado. 
Em seguida iniciou-se a discussão acerca do projeto originário da Câmara Técnica de Pesca e Aqüicultura 
"Identificação, Manejo e Conservação dos Recursos Pesqueiros do Mogi Guaçu", e por ausência de apresentação de 
custo, o Sr. Presidente apenas colocou o projeto para votação no seu mérito que foi aprovado com a obrigação que o 
mesmo viesse a ser objeto de análise junto à Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, para a avaliação no quesito 
custo. Logo em seguida iniciou-se discussão sobre o projeto "Elaboração de Base Cartográfica Georeferenciada e 
Levantamento da Vegetação Natural e Reflorestamento da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu" Instituto Florestal 
com o custo de R$ 60.000,00 (sessenta reais). A Eng.ª Adriana Cavaliere após a apresentação lembrou a possibilidade 
de que o referido produto deveria ser avaliado com mais detalhe. A engenheira lembrou a existência do projeto objeto 
de Recurso FEHIDRO/97 da Unicamp "Diagnóstico do Meio Físico e Estabelecimento de Diretrizes para Controle e 
Prevenção de Erosão do Rio Mogi Guaçu", que em seu conteúdo poderia haver trabalho idêntico. Após vários outros 
posicionamentos o Sr. Presidente colocou em votação o projeto apenas em seu mérito, que foi aprovado pela plenária, 
remetendo o mesmo à Câmara Técnica de Gestão e Planejamento para a obrigação de avaliar com mais profundidade 
a questão levantada. Da mesma forma aprovado apenas no mérito o projeto "Estabelecimento de Índices para 
Planejamento Agrícola e Ambiental através de Parâmetros do Solo e da Água no Compartimento Médio Mogi 
Inferior" apresentado pelo Prof.º José Marques Júnior. Antes do término dos trabalhos foi lembrado aos responsáveis 
pelos projetos de interesse que os mesmos deveriam ser também protocolados na Secretaria Executiva atendendo por 
completo os pré-requisitos e prazos estabelecidos. Neste instante foi passada a palavra ao Sr. Coordenador da Câmara 
Técnica de Gestão e Planejamento, Neiroberto Silva, que apresenta ao plenário o texto referente ao artigo 15º "Após a 
aprovação de qualquer projeto pela Câmara Técnica de Gestão e Planejamento fica proibido a substituição de 
proponente", o texto foi aprovado pelo Plenário. No final dos trabalhos em função de ampliação do prazo para 
protocolo para Pedidos de Enquadramento foi deliberada nova data para a Plenária alterando o calendário do CBH-
MOGI. Decidiu-se em realizar a Plenária em 26 de novembro de 1999, no município de Sertãozinho. De posse da 
palavra o Sr. Presidente agradece a acolhida e passa a palavra ao Prefeito Anfitrião Sr.Emílio Carlos Fortes que elogia 
os trabalhos. Assim o Sr Presidente dá por encerrada a Sessão. Nesta Reunião, eu, Luiz Carlos Mion, Secretário 
Executivo do CBH-MOGI, lavrei a presente ata e assino no final. 
Motuca, 27 de agosto de 1999. 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 
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