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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, EM 31 DE 
JANEIRO DE 2003. 
 
Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e três, no prédio e anfiteatro do Centro Cultural Prof. Lauro Monteiro, sito a 
Rua Santo Antonio, nº 430 – Centro - Município de Mogi Mirim, às 9h:45min, presente o número regimental de membros deste 
comitê, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Atas, e da lista de presença que faz parte integrante desta ata, que 
ficou à disposição de todos para conferência, o que ocorreu sem oposição, o Sr. Humbertto Butti Chefe do Cerimonial da 
Prefeitura Municipal Anfitriã deu início à chamada dos membros componentes da Mesa Diretora dos trabalhos da 16ª reunião 
extraordinária do CBH-MOGI, no município de Mogi Mirim. Foram convidados para compor a mesa diretora dos trabalhos o 
Presidente do CBH-MOGI, e Prefeito de Espírito Santo do Pinhal Sr. João Alborgheti;  O Prefeito Anfitrião de Mogi Mirim Dr. 
Paulo de Oliveira e Silva; o Sr. Neiroberto Silva, Vice Presidente do CBH-MOGI; o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, 
Secretário Executivo do CBH-MOGI; o Sr. Celso Perticarrari Secretário Executivo do CBH-PARDO e o Sr. Carlos Alencastre 
Conselheiro Nacional do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH e também membro integrante do CBH-PARDO. Após 
a composição da mesa o Chefe do Cerimonial convidou a todos para audição do Hino Nacional, ao depois saudou a todos em 
nome da Prefeitura Anfitriã noticiando nominalmente a presença de diversas autoridades, passando a seguir a palavra para o 
Presidente João Alborgheti para abertura dos trabalhos. Abertura dos trabalhos. Às 9h:53min o Presidente João Alborgheti abriu 
os trabalhos da 16ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI em Mogi Mirim. Principiou por dar boas vindas a todos e agradeceu ao 
Prefeito Anfitrião de Mogi Mirim Sr. Paulo de Oliveira e Silva  pela gentil acolhida e cessão das instalações do prédio e anfiteatro 
do Centro Cultural Prof. Lauro Monteiro. Prosseguindo noticiou que segundo a Ordem do Dia previamente enviada a todos, 
seriam tratados vários temas de interesse para a bacia, com a apresentação de duas palestras sobre planejamento ambiental e 
votação de duas deliberações, a saber: Palestras – 1) O Presidente João Alborgheti informou “A Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal nos contará um pouco da sua experiência intermunicipal no que diz respeito à gestão hídrica do Córrego Rico,  
importante manancial que abastece aquele  município”. 2) Noticiou ainda que “de sua vez a CPLA/SMA, hoje nesta reunião, a 
exemplo do que ocorreu em São Paulo no Museu da Casa Brasileira, no dia 9 de dezembro, quando se deu, em grande estilo, o 
lançamento do ATLAS GEOAMBIENTAL e LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO das BACIAS dos Rios Pardo e MOGI, 
teremos a grata satisfação de  receber em nosso Comitê o Dr. Sérgio Alex funcionário da Coordenadoria de Planejamento 
Estratégico e Educação Ambiental CPLA, órgão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que nos brindará com a apresentação e 
distribuição deste rico material, de grande importância para o planejamento municipal e regional. Em nome deste colegiado 
gostaria de agradecer a presença do Dr. Sérgio Alex, coordenador do projeto e pedir que a Vossa Senhoria transmitisse nossos 
agradecimentos: a) ao Prof. Dr. José Goldemberg Secretário Estadual do Meio Ambiente; b) à Dra. Lúcia Bastos Ribeiro de Sena, 
Coordenadora da Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Educação Ambiental – CPLEA, que justificou sua ausência, mas 
que encontra-se neste ato tão bem representada por diversos integrantes deste órgão; c)  aos Dirigentes Técnicos do Serviço 
Geológico do Brasil- CPRM, órgão do Governo Federal, que mediante convênio com a Secretaria e CPLEA realizaram este 
trabalho. Gostaria ainda em nome deste Colegiado transmitir-lhes a certeza de que faremos bom uso deste extraordinário material, 
que muito subsidiará o planejamento de ordem local e regional. Este trabalho já foi inclusive utilizado na elaboração de nosso 
Plano de Bacia, graças a colaboração dos funcionários desta Coordenadoria, dentre eles:  a Sra. Lina Maria Ache e Ana Luíza 
Borja Ribeiro, que têm assento neste Colegiado respectivamente como membro titular e suplente, e a Sra. Maria Carmen Ayres de 
Andrade Gomes e Dr.a Lúcia Saldatelli, que muito colaboraram para que hoje pudéssemos ter esta apresentação distribuição deste 
rico material  em nosso comitê. Gostaríamos de poder continuar a usufruir desta rica parceria com a Coordenadoria de 
Planejamento Estratégico e Educação Ambiental”, finalizou. Deliberações -  O Presidente Alborgheti ainda lembrou que além 
destas enriquecedoras contribuições estaremos discutindo e votando duas minutas de Deliberações, que constam do “caderno de 
documentos” entregue no início da reunião: a) uma sobre o calendário de atividades do 1º trimestre do comitê;  b) outra instituindo 
a “SEMANA DA ÁGUA” no âmbito deste  Comitê,  sem prejuízo de se comemorar também o “ANO INTERNACIONAL DA 
ÁGUA DOCE” decretado pela ONU. Apresentação final do GEP – Finalmente o Presidente noticiou que também teremos uma 
rápida apresentação do Grupo de Execução do Plano à respeito da conclusão do plano e finalização de seu trabalho neste processo, 
bem como a entrega do livro com o texto definitivo do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, ao final desta 
reunião.Finalizando a abertura dos trabalhos o Presidente João Alborgheti concluiu que tais assuntos revelam a riqueza e 
importância dos temas que serão tratados nesta 16ª Reunião Ordinária. Prefeito Anfitrião - De imediato o Presidente passou a 
palavra para o Prefeito Anfitrião de Mogi Mirim Dr. Paulo de Oliveira e Silva, que cumprimentou a todos da Sociedade Civil, 
Estado e  Municípios, agradecendo  a presença e participação, revelando a satisfação de sediar em seu município esta reunião e 
fazendo votos que todos sintam-se em casa. Leitura da ata – A seguir o Presidente pediu ao Secretário Executivo que fizesse a 
leitura da ata. Este pediu a dispensa da leitura da ata vez que todos os presentes possuem cópia da mesma, solicitando que a 
mesma fosse colocada em discussão e votação. De imediato o Presidente atendeu o solicitado tendo a referida ata sido aprovada 
por unanimidade. Informes Gerais – A pedido do Presidente o Secretário Executivo passou aos informes gerais com os seguintes 
registros: 1 - Reunião do Cofehidro – O Secretário principiou por informar que o Dr. Mauro Arce, Presidente do COFEHIDRO 
comunicou sobre reunião do Conselho de Orientação do Fehidro, dia 6 de fevereiro, às 14:30 horas, na Sala de reuniões da 
Presidência da SABESP, localizada à Rua Nicolau Gagliardi, n.º 313, Pinheiros São Paulo – Capital. Na pauta as seguintes 
deliberações: a) Votação do novo manual de procedimentos operacionais do Fehidro para investimentos; b) transfere da verba de 
custeio desta Secretaria Executiva para investimentos no montante de R$ 43.373,26; c) Aprova o “Plano de Aplicação de Recursos 
para o ano de 2003” cabendo aos 21 CBH’s a parcela de R$ 21.574.009,00 (vinte e um milhões quinhentos e sessenta e quatro mil 
e nove reais). O Sr. Secretário Executivo finalizou informando que o Conselheiro Estadual José Gimenez, Prefeito de Sertãozinho, 
já encaminhou propostas de emendas ao manual e estará pressente na reunião votando e defendendo interesses dos CBH´s MOGI, 
PARDO, BAIXO PARDO e SAPUCAÍ. . Indicação de representantes para o recém criado o Fórum Paulista de Comitês de Bacias 
Hidrográficas. 2 – Indicação de representantes para o recém criado Fórum Paulista de Comitês  – O Secretário Executivo 
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informou que no último dia 21 de novembro, em Ribeirão Preto, com a participação do CBH-MOGI foi criado o Fórum Paulista 
de Comitês de Bacias Hidrográficas, que congrega os 21 comitês paulistas e tem por finalidade de defender e apoiar matérias de 
interesse comum. Isto posto, o Sr. Marcus Vinicius informou sobre a necessidade de se indicar três representantes provisórios, um 
de cada segmento,  até março de 2003, sugerindo que até lá fique a mesa diretora atual e que depois se faça a indicação definitiva. 
Colocada em votação a  proposta foi aprovada por unanimidade. 3. Dr. Mauro Arce convida para Reunião Extraordinária do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – no próximo dia 13 de janeiro, às 14h:00 , no Auditório da SABESP, sito à Rua Costa 
Carvalho n.º 300, Bairro Pinheiros, São Paulo – Capital, para tratar da distribuição de recursos do FEHIDRO para investimentos 
dos Comitês de Bacias em 2003, entre outros assuntos. O Sr. Marcus Vinicius informou a seguir que já confirmaram presença:  o 
Sr. João Alborgheti, Presidente do Comitê e o Sr. Conselheiro Estadual José Gimenez, ressaltando que é muito importante a 
presença de membros deste comitê para assegurarmos nosso percentual de recursos, como já advertiu o Sr. Presidente na última 
plenária em Araras, cuja ata hoje foi aprovada . Às 10h:10min o Sr. Presidente solicitou ao Secretário Executivo que desse 
prosseguimento aos demais assuntos constantes da ordem do dia. Apresentação das Palestras respectivamente pela Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal e Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Educação Ambiental da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente. Dando seqüência à ordem do dia o Sr. Secretário Executivo, saudou os senhores palestrantes em nome deste 
colegiado antecipando-lhes agradecimentos e assegurando-lhes que esta Assembléia saberá fazer bom uso das informações que os 
palestrantes  lhes passarão. Logo depois solicitou a todos integrantes da mesa para que assistissem do plenário as palestras, 
anunciando-as na ordem que se segue. 1) Palestra da Prefeitura Municipal de Jaboticabal – O Secretário Executivo convidou o 
Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal para apresentar a  palestra sobre 
“A Gestão Hídrica no Município de Jaboticabal” – Bacia Hidrográfica do Córrego Rico, formulação de Políticas Públicas 
intermunicipais para preservação de Mananciais. O Sr. Aparecido principiou por justificar a ausência da Prof.ª Maria Carlota Niero 
Rocha, Prefeita Municipal de Jaboticabal, em razão de cirurgia na boca. De imediato apresentou ao plenário um VÍDEO ilustrativo 
da experiência vivida pela Prefeitura de Jaboticabal, em parceria com a UNESP de Jaboticabal, o Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal e a CATI- SAA - Coordenaria de Assistência Técnica Integral da Secretaria Estadual de Agricultura e 
Abastecimento, visando a gestão ambiental integrada da Bacia do Córrego Rico, importante manancial de abastecimento de 
Jaboticabal. O Trabalho visou reunir os esforços de todos os órgãos num mesmo objetivo: desenvolver ações de recuperação da 
qualidade ambiental da Bacia do Córrego Rico, com racionalização de tarefas e economia de tempo e dinheiro, conclamando a 
sociedade civil e municípios envolvidos a participarem diretamente da concretização deste objetivo. Foi distribuído a todos os 
presentes um livro sobre os resultados do trabalho, além do que mais dados sobre o projeto poderão ser obtido no endereço 
eletrônico: www.saaej.sp.gov.br.. Após responder algumas questões formuladas pelos presentes, que demonstraram grande 
interesse pelo projeto, o Sr. Aparecido Hojaij passou a palavra para o Secretário Executivo, às 10h:50min.2) Palestra da 
CPLEA/SMA – De imediato o Sr. Secretário Executivo chamou agora o Sr. Sérgio Alex e Sra. Lúcia Saldatelli, ambos da 
Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Educação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para apresentarem o 
“ATLAS GEOAMBIENTAL” e “LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO” das Bacias do MOGI e do PARDO, fruto do convênio 
SMA/CPLA com o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, órgão do governo federal. O Sérgio Alex principiou por elogiar o 
projeto apresentado pela Prefeitura de Jaboticabal, que no seu entender deve ser multiplicado. A seguir fez a demonstração do rico 
manual distribuído a todos os presentes no início da reunião: dois Atlas e um cd rom, abordando os principais aspectos tratados 
pelos respectivos trabalhos e sua importância para o planejamento municipal e regional. Igualmente a Sra. Lúcia Saldatelli enfocou 
aspectos voltados para a geologia e cabedal de dados que compõe o trabalho, sem dúvida uma grande ferramenta para o trabalho 
de planejamento. De seu turno diversos membros do Comitê tiveram ocasião de esclarecer algumas questões bem como de elogiar 
o trabalho apresentado ao público e que merece constar das bibliotecas públicas. Na seqüência o Sr. Sérgio Alex passou a palavra 
para o Presidente que agradeceu ao palestrantes. 3) Apresentação final do Grupo Executor do Plano da Bacia Hidrográfica do 
Rio Mogi Guaçu da proposta definitiva do plano de bacia - De imediato o Sr. Presidente chamou os integrantes do Grupo de 
Execução do Plano da Bacia, para apresentação final da Proposta Definitiva do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 
O Presidente esclareceu que o Grupo - formado pelo Prof. Dr. Paulo Gomes da Ufscar- Araras e Coordenador do GEP; Prof.ª Dra. 
Stela Moro do FZEA/USP e Dr. Valtair Silva do Cepta Ibama; Prof. Dr. Marco Antônio Galli e Dra. Adriana Cavalieri do 
CREUPI; Prof. Luis Augusto  Bresser Dores e Prof. Dr. Edson Arruda Leme da Faculdade de Engenharia Ambiental de Mogi 
Guaçu; Prof. Dr. Roberto Alves de Oliveira e Prof. Dr. Luis Carlos Pavani da UNESP de Jaboticabal - faz hoje sua apresentação 
de encerramento do Plano de Bacia. Iniciando suas palavras o Prof. Dr. Paulo Gomes, Coordenador do GEP, principiou por 
informar que todos foram ouvidos e consultados. Informou ainda que etapa de apresentação do texto, leitura crítica, consulta a 
Prefeituras e Sociedade Civil foi antecipada, e foi dada vistas do texto definitivo a todos os interessados, bem como recebidas por 
escrito várias contribuições, o que levou o GEP à conclusão de que o texto definitivo já pode ter seu encaminhamento final. Isto 
posto, o Prof. Dr. Paulo Gomes entregou o relatório final com o texto definitivo do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi 
Guaçu ao Sr. Presidente e por oportuno propôs o encaminhamento do mesmo à apreciação final do Plenário.  Aprovação 
definitiva do texto do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu - De sua vez, às 11h:30min, o Presidente fez um breve 
histórico dos trabalhos do Grupo Executor do Plano - GEP neste ano e meio de trabalho, realçou o caráter participativo deste plano 
diretor de bacia e após agradecer a todos integrantes do GEP colocou o texto do plano em discussão....e votação, o qual  foi 
aprovado por unanimidade. A seguir pediu ao Secretário Executivo que retomasse a pauta. Discussão e votação das deliberações 
– De imediato o Sr. Secretário Executivo propôs o encaminhamento da votação da Deliberação CBH-MOGI n.º 01/2003 que 
institui a “Semana da Água” no âmbito do Comitê, solicitando ao Sr. Sérgio Roberto Ieda, Coordenador da Câmara Técnica de 
Gestão que fizesse a leitura da mesma, vez que seu texto fala por si só.Após a leitura a palavra retornou ao Presidente que fez um 
rápido comentário enfatizando a importância da comemoração da semana da água e do ano internacional da água doce, e, de 
imediato, colocou a Deliberação CBH-MOGI 01/2003 em discussão.... e votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 
Retomando a pauta o Sr.  Secretário Executivo solicitou ao Sr. Sérgio Ieda que fizesse a leitura da Deliberação CBH-MOGI n.º 
02/2003 que aprova o calendário do 1º trimestre do Comitê. Ao final da leitura o Sr. Marcus Vinicius esclareceu alguns pontos, 
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e adiantou que além da eleição dos 84 membros titulares e suplentes do Comitê, talvez tenhamos que adiantar também a eleição 
das câmaras técnicas realizando-a no mesmo dia. Para tanto solicitou o empenho de todos, passando a palavra para o Sr. 
Presidente, que, de imediato, colocou a Deliberação CBH-MOGI 02/2003 em discussão.... e votação, tendo a mesma sido 
aprovada por unanimidade. A seguir pediu ao Secretário Executivo que retomasse a pauta. Assuntos diversos – A seguir o 
Secretário Executivo entrou na pauta sobre assuntos diversos. O Sr. Paulo Mancini representante da Prefeitura Municipal de São 
Carlos externou sua satisfação em participar deste comitê, e encantamento com o dinamismo, originalidade e participação de 
todos. Elogiou a forma como foi feito o plano diretor e o dinamismo da mesa diretora por realizar tantas reuniões e de tão boa 
qualidade. Enfim parabenizou a todos os integrantes do CBH-MOGI, por sua ímpar atuação. Às 12h:05min o Sr. Neiroberto 
Silva, Vice Presidente do CBH-MOGI, e membro da ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento destacou do conteúdo da Carta  Aberta de Belo Horizonte, onde a ASSEMAE encaminha  ao Presidente da República  
solicitações no que se refere a saneamento, das quais destacou: destinar mais recursos para saneamento; fortalecimento dos 
municípios e preservação da titularidade dos mesmos; e revisão dos mecanismos que impedem o acesso a recursos financeiros, tais 
como exigências técnicas incabíveis etc., no que mereceu o apoio de todos os presentes. Ás 12h:10min, o Sr. Marcus Vinicius fez 
o lançamento do Jornal Informativo, com a história de sete anos de atividades do CBH-MOGI, demonstrando, inclusive com 
fotos, onde foram aplicados os 7,7 milhões de reais que financiaram cerca de sessenta empreendimentos entre projetos técnicos de 
engenharia e obras, a maioria voltada para saneamento básico (tratamento de esgotos domésticos e destinação final de resíduos 
sólidos domiciliares, além de obras de drenagem, recuperação  e revegetação de matas ciliares. De sua vez, o Sr. Celso 
Perticarrari, Secretário Executivo do CBH-PARDO, agradeceu o convite para a reunião de lançamento de material que trata 
dos dois comitês. Ressaltou a integração dos Comitês Pardo e Mogi manifestando sua satisfação por esta integração. Parabenizou 
o Comitê do Mogi por ter aprovado o Plano de Bacia, noticiando que é o DAEE de Ribeirão Preto, do qual também é diretor, é que 
foi o agente técnico do projeto de modo é sabedor da seriedade do trabalho que não veio de cima para baixo, mas que foi fruto da 
participação de todos, daí a chance de êxito. Finalizou dizendo que gostaria de manter e priorizar o intercâmbio entre os comitês. 
Já o Sr. Carlos Alencastre, Conselheiro Nacional do CNRH, destacou que este colegiado é composto por vinte nove membros, 
e que os comitês são contemplados com uma vaga, que pode correr o risco de ser extinta pois ano passado já houve esta tentativa. 
Há um decreto novo em andamento, mas é preciso ficar alerta para não ficarmos sem representação. É preciso ficar alerta, 
ponderou. No mais agradeceu o convite para esta reunião. Encerramento - Não havendo mais assuntos diversos o Sr. Presidente 
passou  à fase final de encerramento, às 12h:25min, informando que a escolha do próximo município onde será realizada a 
próxima reunião plenária será feita na reunião do dia 21 de fevereiro, quando da eleição dos representantes dos Municípios. Isto 
posto, passou  a palavra para o Prefeito Anfitrião de Mogi Mirim, Dr. Paulo de Oliveira e Silva para suas conclusões finais. Este 
ressaltou a presença de Prefeitos que vieram de longas distâncias como os senhores Prefeitos de Rincão e Dumont. Cumprimentou 
os palestrantes de Jaboticabal e da CPLA/SMA. Ressaltou que agora temos no plano de bacia o nosso livro de cabeceira. 
Finalizando quanto à importância da água doce ressaltou que vivemos no planeta água salgada. Logo dá para se perceber que é um 
recurso limitado e finito, e nos dá a idéia da  responsabilidade que todos temos com este tema. Retomando a palavra o Presidente 
João Alborgheti agradeceu a todos “talvez pela última vez como Presidente, em especial a todos que vêm de perto e de longe 
consumir horas de sua vida para esta causa. Agradeço ao Grupo Executor do Plano, à Sociedade Civil, Estado e Municípios por 
sua participação no plano do qual destaco principalmente o item metas e ações, nossa cartilha de recomendações. Feliz somos nós 
que temos cinco universidades e um instituto de pesquisa na elaboração do plano. À Sociedade Civil pela sua profícua participação 
nosso muito obrigado, para que nossas reuniões não ficassem só no blá,blá,blá. Do mesmo modo que o CBH-PARDO este é um 
comitê que é exemplo. Aqui se reúnem pessoas que fazem acontecer, com sua sensibilidade para o tema água e meio ambiente. Ao 
Dr. Paulo Silva, Prefeito de Mogi Mirim agradeço a forma cavalheiresca e agradável com que nos recebeu, bem como aos demais 
Prefeitos presentes. O Atlas é uma obra de arte, com conteúdo fantástico e deve ser colocado nas bibliotecas públicas ao lado do 
Plano de Bacia para que a população pesquise, e tenha conhecimento e acesso”. Isto posto com as homenagens de praxe o Sr. João 
Alborgheti deu por encerrada a 16ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, no município de 
Mogi Mirim. Eu Marcus Vinicius Lopes da Silva, Secretário Executivo do CBH-MOGI lavrei e digitei a presente ata que vai por 
mim assinada bem como pelos demais integrantes da mesa diretora. 
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