
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE  2001, NO 
MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA 

 
Aos vinte e cinco de maio de dois mil e um, no Clube de Campo das Figueiras, localizado a Av Syrio Ignatius , s/n.º 
Jardim Aeroporto, Município de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, presente o número regimental de membros do 
Comitê, o Secretário Executivo Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, como de costume, deu início às 9h:30min à 12ª 
reunião ordinária do Comitê da Bacia da Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, chamando para compor a mesa diretora 
dos trabalhos o Prefeito Anfitrião de Porto Ferreira Sr. André Luiz Anchão Braga, o Prefeito de Espírito Santo do 
Pinhal e Presidente do CBH-MOGI Sr. João Alborgheti, e o Engº Neiroberto Silva Vice Presidente do CBH-
MOGI.Abriu os trabalhos o senhor Presidente João Alborgheti, que deu boas vindas a todos os presentes bem como 
agradeceu o Prefeito Anfitrião pela organização e fraternal acolhida, franqueando-lhe de imediato a palavra. De sua 
vez o Sr. André Braga citou os nominalmente todos os presentes, dando-lhes boas vindas e destacando a importância 
do Comitê de Bacia. Em seu discurso de abertura lembrou aspectos positivos de sua administração no tocante ao meio 
ambiente, e destacou o concurso de redação promovido – em razão da reunião do Comitê em seu Município – e que 
tinha como  tema  a água, para de imediato chamar os alunos classificados e premiá-los. Retomando a palavra o 
Presidente solicitou a leitura da ata pelo Secretário Executivo, que pediu dispensa da leitura tendo em vista que esta 
foi distribuída aos presentes. Ato contínuo o Presidente colocou a ata em discussão e votação, tendo sido esta 
aprovada por aclamação unânime. A seguir o Secretário Executivo passou aos informes gerais destacando: a) que 
todos no ato da inscrição receberam um CD do Sistema de Informações para Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
cujo rico conteúdo apresenta o Plano Estadual de Recursos Hídricos 2000-2003, a legislação federal e estadual, bem 
como um banco de dados pluviométricos e fluviométricos; b) que os senhores Prefeitos Municipais receberam uma 
cédula para votação de um represente do 8º grupo para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que deverão 
devolver impreterivelmente até o dia 8 de junho de 2001 na sede Secretária Executiva; c) que o Prefeito anfitrião 
convida a todos após o almoço para visitarem o Parque Estadual de Porto Ferreira, colocando inclusive transporte de 
ida e volta à disposição dos presentes. A Pedido da Presidência o Secretário Executivo deu prosseguimento aos 
demais assuntos da ordem do dia lembrando como é do conhecimento de todos que no último dia 4 de maio de 2001, 
o CBH-MOGI realizou no CEPTA-IBAMA de Pirassununga, concorrida reunião com a presença dos segmentos da 
Sociedade Civil, Estado e Municípios, para a escolha das novas Câmaras Técnicas para o Biênio 2001/2002, inclusive 
com a indicação das entidades coordenadoras. Nesse passo encaminhou proposta de imediato aceita pela Presidência 
para que cada coordenador faça a apresentação das entidades que compõem a sua Câmara Técnica e logo após um 
breve relato de seus planos. De pronto a Presidência chamou para fazer a apresentação dos novos membros da Câmara 
Técnica Institucional o Sr. Sérgio Ieda, ilustre representante da APPA – Associação de Proteção e Preservação 
Ambiental de Araras a quem por vontade de seus pares caberá a coordenação. O Sr. Sérgio leu a minuta de 
deliberação n.º 001/2001 e informou em apertada síntese que pretende dar cumprimento às suas atribuições 
regimentais. Retomando a palavra o Sr. Presidente colocou a matéria em discussão e votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade a Deliberação CBH-MOGI nº 001/2001. A seguir a Presidência chamou para fazer a apresentação dos 
novos membros da Câmara Técnica de Saneamento o Prof. Dr. Roberto Alves de Oliveira, ilustre representante da 
UNESP – Universidade do Estado de São Paulo, campus de Jaboticabal, Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias a quem por vontade de seus pares caberá a coordenação da Câmara Técnica. O Coordenador leu a minuta 
de deliberação n.º 002/2001 e informou em apertada síntese que pretende dar cumprimento às suas atribuições legais e 
regimentais. Retomando a palavra o Sr. Presidente colocou a matéria em discussão e votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade a Deliberação CBH-MOGI n.º 002/2001. Dando seqüência à ordem do dia a Presidência chamou para 
fazer a apresentação dos novos membros da Câmara Técnica de Qualidade das Águas o Engº Luiz Antônio Carvalho 
Silva Brasi, ilustre representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi Guaçu a quem por vontade de 
seus pares caberá a coordenação da Câmara Técnica. O coordenador eleito, justificadamente impedido por motivo de 
saúde de estar presente, delegou a apresentação e leitura da minuta de deliberação n.º 003/2001 ao Sr. Leonardo digno 
representante da Prefeitura Municipal de Itapira e que informou em apertada síntese que pretende dar cumprimento às 
suas atribuições regimentais. Retomando a palavra o Sr. Presidente colocou a matéria em discussão e votação, tendo 
sido aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-MOGI n.º 003/2001. Prosseguindo a Presidência chamou para 
fazer a apresentação dos novos membros da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento o Eng.º Luiz Carlos Mion, 
ilustre representante da CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental a quem por designação de 
seus pares caberá a coordenação da Câmara Técnica. O Coordenador Mion leu a minuta de deliberação n.º 004/2001 e 
informou em apertada síntese que pretende dar cumprimento às suas atribuições regimentais. Retomando a palavra o 
Sr. Presidente colocou a matéria em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-
MOGI n.º 004/2001. Finalmente a Presidência solicitou ao Secretário Executivo o encaminhamento da minuta de 
deliberação n.º 005/2001, que define como nova tomadora de recursos Fehidro para elaboração do Plano de Bacia, a 
Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade de São Carlos - FAI-
UFSCAR, em substituição ao Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal – CREUPI, bem como inclui 



entre as entidades de ensino superior cooparticipantes da elaboração do plano a FMPFM – Faculdade Municipal 
Professor Franco Montoro de Mogi Guaçu. Ao encaminhar a proposta o Sr. Secretário Executivo anotou que a simples 
leitura dos considerandos da minuta relatam todo o histórico das tratativas efetuadas para se chegar hoje a esta 
proposta, conforme já explicado na plenária anterior, e registrado em ata, hoje aprovada por esta assembléia. Lembrou 
que o esforço foi sempre no sentido de que as entidades de ensino superior com vínculo com a bacia hidrográfica 
viessem a realizar conjuntamente o Plano de Bacia. Nesse passo noticiou que a minuta sob exame mantém todas as 
demais deliberações dentre elas as que definem o termo de referência (Deliberação CBH-MOGI n.º 009/99), a 
proposta de para elaboração do Plano de Bacia (Deliberação CBH-MOGI n.º 10/99), e o grupo de Acompanhamento 
de Execução do Plano – GAEXP (Deliberação CBH-MOGI n.º 11/99), composto pelos Coordenadores de Câmara 
Técnica e agora também pelo Presidente do Comitê, que o presidirá. Após destacar a importância do Plano de Bacia e 
do GAEXP, o senhor Presidente colocou a matéria em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade a 
Deliberação CBH-MOGI n.º 005/01. Após uma breve pausa para o café, o Sr. Presidente retomou a direção dos 
trabalhos convidando o Sr. Fabiano Toffoli, digno representante da Coordenadoria de Planejamento Ambiental da 
Secretaria do Meio Ambiente CPLA/SMA para fazer a apresentação do projeto financiado pelo CORHI, referente a 
“Cursos de Capacitação para Participantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Em sua fala o Sr. Fabiano informou 
que a CPLA/SMA estará oferecendo em breve, e gratuitamente o mencionado curso de capacitação a todos os 
participantes de comitês, apresentando  uma síntese dos temas que serão abordados e declarando-se aberto a sugestões 
consoante as peculiaridades de cada comitê. A seguir a Presidência chamou o Prof. Dr. Arsênio Osvaldo Seva Filho, 
douto representante da Faculdade de Engenharia Mecânica da UNICAMP, que fez uma breve apresentação do projeto 
“Mapeamento de Riscos” da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, apresentando a metodologia empregada e 
sumulando alguns casos e pontos mais importantes do projeto, enfatizando que os municípios integrantes da bacia do 
rio Mogi Guaçu devem buscar o seu modelo de desenvolvimento, afastando-se de modelos que já se demonstraram 
nocivos.   
Retomando a palavra a Presidência agradeceu o palestrante, lembrando que as conclusões do projeto “Mapeamento de 
Riscos” serão consideradas como grande subsídio para elaboração do Plano de Bacia. Por oportuno o Presidente João 
Alborgheti introduz o tema eleição de um representante dos 95 Prefeitos do 8º Grupo, no Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos-CRH. Ressalta a importância de se ter um representante municipal no CRH que venha representar 
bem os quatro Comitês do 8º Grupo: CBH Mogi (38 municípios); CBH Baixo-Pardo (12 Municípios); CBH Pardo (23 
municípios) e CBH Sapucaí Mirim (22 municípios). Apresentou-se como candidato o Prefeito Municipal de 
Sertãozinho Sr. José Alberto Gimenez. Às 12h:10min o Presidente João Alborgheti colocou em discussão a escolha do 
município anfitrião que irá sediar a próxima reunião plenária do dia 24 de agosto de 2001, tendo sido escolhido o 
município de Sertãozinho. Seguiram-se as palavras do Prefeito Anfitrião André Braga que agradeceu a todos pela 
honrosa presença em seu Município. Finalmente às 12h:23min o Presidente João Alborgheti, com as homenagens de 
praxe, deu por encerrada a 12ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu – CBH-
MOGI, cuja ata foi por mim Marcus Vinicius Lopes da Silva, Secretário Executivo do CBH-MOGI, lavrada, digitada 
e assinada. 
 
Porto Ferreira, 25 de maio de 2001. 
 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 
Marcus Vinicius Lopes da Silva 
Secretário Executivo do CBH-MOGI.. 


