
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 
2000, NO CENTRO CULTURAL - MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM.     
 Aos quatro de fevereiro de dois mil, no Centro Cultural no Município de Mogi Mirim - São Paulo, às 9h:30, 
deu-se início a 11ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI, quando o Prefeito do Município de Mogi Guaçu 
Presidente do CBH-Mogi Walter Caveanha solicita a presença na mesa dos trabalhos do Prefeito de Mogi Mirim 
o Sr. Paulo de Oliveira e Silva, e agradece ao Vice Presidente do CBH-MOGI o Prof. José Milton Barbosa por 
representá-lo na última Plenária em Sertãozinho, faz um comentário de sua viagem, motivado inclusive também 
por interesses ligados ao Comitê e faz alusão à Plenária que se inicia e agradece a recepção proporcionada. Em 
seguida solicita a palavra do Prefeito de Mogi Mirim o Sr. Paulo Oliveira e Silva, êste por sua vez agradece a 
presença de todos, discorre sobre o importante papel desempenhado pelo Comitê e ressalta a necessidade de se 
trabalhar mais a questão de saneamento e em particular o Tratamento de Esgotos Domésticos. Em seguida o Sr. 
Presidente do Comitê cita nominalmente prefeitos dos municípios de São João da Boa Vista – Laerte de Lima 
Teixeira , Jaboticabal – Maria Carlota Niero Rocha, Sertãozinho – Maria Nelli Mussa Toniello , Espírito Santo 
do Pinhal – João Alborgeti , Santa Cruz da Conceição – Reinaldo Alberto Tessari, Conchal – Bento Laerte 
Ferreira de Melo, Águas da Prata – Valdemar Junqueira Ferreira Neto e Aguai – Adalberto Fassina , que 
encontram-se presentes na reunião. Após, o Sr. Presidente passa a palavra a este Secretário Executivo. A 
necessidade da leitura da Ata da última reunião realizada em Sertãozinho, foi dispensada pelo Plenário uma vez 
que a mesma já era de conhecimento de todos. Ainda com a palavra, informo a todos os presentes o conteúdo do 
material entregue destacando as deliberações n.º 04 e 05 do COFEHIDRO aprovadas em 08 de dezembro de 
1999, também enfoco o Plano de Investimento feito pela Secretaria Executiva, as deliberações de n.º. 01/00 e 
02/00 que estariam em seguida sendo discutidas. Em seguida o Sr. Presidente faz lembrar a todos a eleição dos 
membros do CONESAN - Conselho Estadual de Saneamento, cujo pleito se desenrola e que 29 de janeiro 
próximo será o último dia para ser entregue as cédulas àquele órgão. Fala da importância da Bacia indicar 
membros, assim esclarece que manteve contato com o nosso atual representante o Sr. Prefeito de Itapira, José 
Antônio Barros Munhoz e, informa que o mesmo não tem mais interesse na continuidade do cargo. Para maior 
esclarecimento sobre o Pleito o Sr. Presidente solicita a presença do Coordenador da Câmara Técnica de 
Saneamento Prof. Roberto Alves de Oliveira que assim o faz. Ainda o Coordenador lembra a importância do 
Segmento da Sociedade Civil indicar membros ao Conselho. Após a fala do Prof. Roberto Alves de Oliveira o 
Sr. Presidente do CBH-MOGI no que se refere ao Segmento dos Prefeitos coloca aos seus pares presentes a 
discussão no sentido de candidaturas ao cargo. A prefeita de Jaboticabal Maria Carlota Niero Rocha se coloca a 
disposição para representar o Comitê e é apoiado por todos os presentes. Assim o Sr. Presidente, ratifica a 
decisão enfocando o apoio dos 38 (trinta e oito) prefeitos da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu em torno da 
eleição da Sr.ª. Prefeita. Dando seqüência aos trabalhos o Presidente solicita a presença do Eng.º. Expedito 
Antônio Biondi para expor a deliberação CBH-MOGI 001/00 que trata da aprovação do Conselho Editorial, que 
expõe com maiores detalhes as responsabilidades e as funções do Conselho. Por solicitação do Sr. Presidente a 
composição tripartite, inicialmente apresentada de 2 (dois) membros passou à 3 (três) membros assim definidos, 
segmentos prefeitos: Mogi Guaçu, Leme e Sertãozinho; segmento Estado: Sabesp, Secretaria da Educação e 
Secretaria de Esporte e Turismo; segmento sociedade civil: ACIA, UNESP e GEA. A deliberação 001/00 é posta 
em votação e aprovada. Dando seqüência aos trabalhos o Presidente do CBH-MOGI solicita a presença do Eng.º. 
Neiroberto Silva Coordenador da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento para a exposição da Deliberação 
CBH-Mogi 002/00 que Aprova Diretrizes e Critérios para Distribuição dos Recursos Financeiros do FEHIDRO 
para o ano 2000". O Coordenador fez a exposição da situação dos projetos FEHIDRO aprovados pelo Comitê 
referente aos anos de 1997, 1998 e 1999 e este em seguida solicita ao Presidente que seja solicitado a presença 
do Eng.º. Edson José de Arruda Leme membro da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento para a exposição 
com detalhes da Deliberação CBH-MOGI 002/00. O Prof. Edson esclarece com detalhes todos os artigos, chama 
a atenção dos prazos para protocolos e dos Pré requisitos exigidos. Antes de ser posta em votação o Sr. Sérgio 
Roberto Ieda, Coordenador da Câmara Técnica Institucional pede a palavra e coloca seu repudio à Deliberação 
n.º 05 do COFEHIDRO que traz impedimento à Sociedade Civil para a Tomada de Recursos Financeiros do 
FEHIDRO na modalidade não reembolsável . a discussão sobre a matéria se prolongou e ficou decidido a 
necessidade de se constituir documento de desagravo do CBH-MOGI durante a Plenária a ser entregue ao Sr. 
Secretário de Recursos Hídricos, Antonio Carlos de Mendes Thame no dia 18/02/00 no município de Leme 
quando se dará a realização do evento "Perspectiva de implantação da Cobrança pelo Uso da Água no Estado de 
São Paulo". Após o Sr. Presidente antes de colocar a Deliberação CBH-MOGI 002/00 para votação solicita a 
formação do grupo para a elaboração do documento para sua leitura e aprovação no final dos trabalhos. Assim 



por fim a Deliberação n.º. 002/00, após discussão foi votado e aprovado por unanimidade. Após esta aprovação o 
Sr. Presidente fez lembrar ao Plenário a correspondência recebida pelo CBH-MOGI na qual a Deputada Federal 
Ângela Guadaghin fez incluir proposta no Orçamento da União para destinação de 20 milhões de reais para ser 
aplicado em nossa Bacia Hidrográfica. Assim fez leitura do Ofício n.º 015/00 do CBH-MOGI a ser conduzido a 
todos os Deputados Federais do Estado de São Paulo no sentido de se obter apoio àquela proposta. O teor do 
ofício assim discutido foi aprovado pelo Plenário e o mesmo será encaminhado com a lista de presença da 
reunião a todos os Deputados pelo Sr. Presidente do Comitê e pela Prefeita de Jaboticabal Maria Carlota Niero 
Rocha que o farão em viagem à Capital Federal. Em seguida dispensando o intervalo o Sr. Presidente solicita a 
presença da Engª. Adriana Cavaliere para descrever os trabalhos a serem realizados com respeito ao Plano de 
Bacia pela Fundação Pinhalense de Ensino Superior. A Profª. lembra a Deliberação COFEHIDRO n.º. 5 que traz 
impedimento àquele Instituto de Ensino a ser tomador. Após os projetos apresentados que comporão o Plano ou 
seja o Instituto Geológico "Planejamento e Gestão Ambiental da Atividade Mineraria na Bacia do Rio Mogi 
Guaçu", exposição feita pelo Sr. Antônio Carlos Guedes, Mapeamento de Riscos Ambientais – UNICAMP e 
UFSCar feito pelos Professores Salvador Carpi Jr., Flávio Gordon e Paulo Boldstein, o Sr. Presidente solicita a 
este Secretário Executivo que em conjunto com a Fundação Pinhalense de Ensino Superior e as diversas 
entidades que compõe a Deliberação CBH-Mogi n.º 010/99, responsável pela elaboração do Plano de Bacia, 
venham a se reunirem e buscarem assim uma solução para a questão do tomador, ficando então para a próxima 
Plenária os esclarecimentos sobre a questão. Antes do final dos trabalhos o Sr. Presidente solicita ao Presidente 
do GEA – Grupo Ecológico Água o Sr. Marcos Lomônico para a leitura de documento de moção de 
contrariedade. E assim é lido e transmito a seguir entre aspas "Respeitosamente vimos a presença de Vossa 
Excelência externar nossa contrariedade a nova redação do Manual de Procedimentos Operacionais do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, conforme Deliberação aprovada pelo COFEHIDRO n.º 05/99, de 
08 de Dezembro de 1999, que prevê em seu item 6.5 – Condição de Aplicação para Operações não 
Reembolsáveis , a liberação de Recursos desta forma apenas para: "... a1. Entidades da administração 
direta ou indireta do Estado, exceto as que possuam receita Tarifária; a2. Municípios e Consórcios 
Intermunicipais, conforme critérios estabelecidos pelo CBH’s..."; excluindo desta forma, a participação de 
entidades privadas sem fins lucrativos. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, já vem tendo a 
participação efetiva e muito importante de Entidades privadas sem fins lucrativos na apresentação, discussão, 
aprovação e execução de diversos projetos desde 1996, ano de sua fundação, inclusive com participação direta 
como tomadora em projetos que encontram-se sendo avaliado pelos Agentes Técnicos referente ao exercício de 
1999. Uma efetiva participação de qualquer segmento da Sociedade na construção de uma melhor qualidade 
ambiental por meio de um Sistema de Gerenciamento, só será eficaz se permitir cooparticipação na elaboração, e 
na implementação de estudos, projetos, obras e etc., e não apenas, como membro que discute e vota apenas a 
política. Assim, conforme deliberado em nossa 11ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI realizada nesta data na 
cidade de Mogi Mirim, propomos que tal exclusão seja rapidamente corrigida e que, em vez da segregação deste 
Setor, sejam definidos critérios para a sua real participação, corrigindo desta forma tamanha incoerência à lei da 
Política Estadual de Recursos Hídricos que tem como princípio a descentralização, a participação e a integração 
dos membros que se dão na composição tripartite – Estado, Município e Sociedade Civil. No aguardo de Vosso 
posicionamento, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração." De posse da palavra o Sr. Presidente 
agradece a acolhida e passa a palavra ao Prefeito Anfitrião Paulo de Oliveira e Silva 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.  
Mogi Mirim, 04 de fevereiro de 2000. 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu.  
Luiz Carlos Mion 
Secretário Executivo do CBH-MOGI 
 


