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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO 
MUNICÍPIO DE LINDÓIA, EM 21 DE MARÇO DE 2003 

 
Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e três no prédio e anfiteatro do Centro Educacional de Lindóia, localizado na Rua Cel. 
Estevan Franco n.º 262, Centro, do Município de Lindóia, às 9:35 horas presente o número regimental, conforme número de assinaturas 
constantes do livro de atas e lista de presença que ficou à disposição de todos para conferência, o que ocorreu sem oposição dos 
presentes, o Senhor Marcus Vinicius Lopes da  Silva iniciou a chamada dos membros componentes da Mesa Diretora dos trabalhos, 
conforme constante do edital de convocação e ordem do dia, da 17ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI, no Município de Lindóia. 
 
Para condução do processo eleitoral - nesta primeira fase da reunião conforme ordem do dia - convidou para compor a mesa diretora 
dos trabalhos o Prefeito Anfitrião de Lindóia Sr. Hélcio Fiori de Godoy, representando o segmento dos Municípios; o Sr. Sérgio Roberto 
Ieda Coordenador da Câmara Técnica Institucional representando o segmento da Sociedade Civil, e encarregado de dirigir a transição 
cabendo-lhe assim a condução e direção dos trabalhos referente ao processo eleitoral; e o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, 
representando o segmento do Estado, cabendo-lhe neste ato auxiliar e subsidiar o Coordenador da Câmara Técnica Institucional na 
condução do processo eleitoral. Composta a mesa, de imediato, passou-se à audição do Hino Nacional. 
 
ABERTURA DOS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSO ELEITORAL – A seguir, às 9:40 horas, a palavra foi franqueada ao Sr. 
Sérgio Roberto Ieda Coordenador da Câmara Técnica Institucional para abertura dos trabalhos e condução dos trabalhos referente à 
transição e processo eleitoral. 
De pronto o Sr. Sérgio Roberto Ieda declarou aberto os trabalhos da 17ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI em Lindóia.  Deu boas vindas a 
todos e agradeceu ao Prefeito Anfitrião Lindóia  Sr. Hélcio Fiori de Godoy pela gentil acolhida e cessão das instalações do prédio do Centro 
Educacional onde se realiza esta plenária. A seguir, fez uma síntese da ordem do dia, previamente enviada a todos, a saber: a) posse dos 
42 membros titulares e 42 membros suplentes com direito a voz e voto para comporem o CBH-MOGI no Biênio março de 2003 a março de 
2005 indicados previamente nas três reuniões preparatórias desta 17ª Reunião Ordinária, realizadas dias 19, 20 e 21 de fevereiro, 
respectivamente com os representantes dos segmentos da Sociedade Civil, Estado e Municípios, no Centro de Eventos do Campus da USP 
de Pirassununga, com a presença de grande número de participantes dos três segmentos, para júbilo deste colegiado; b) discussão e 
votação das quatro deliberações que aprovam a nova composição das quatro Câmaras Técnicas do CBH-MOGI, cujos membros 
representantes também foram eleitos naquelas três reuniões preparatórias, e que tomarão posse nesta sessão, além da deliberação que 
dispõe sobre o calendário deste 2ª trimestre; c) apresentação dos principais pontos do novo manual de investimentos recentemente 
aprovado e publicado no Diário Oficial do Estado, cuja cópia encontra-se no caderno de documentos previamente distribuído aos presentes; 
d) relato de experiências realizadas pelas entidades e municípios integrantes do Comitê para comemorar a Semana da Água, em 
cumprimento à Deliberação CBH-MOGI nº 01/2003. 
 
Saudação do Prefeito Anfitrião – Terminada sua exposição inicial o Sr. Coordenador passou a palavra ao Prefeito Anfitrião de Lindóia Sr. 
Hélcio Fiori Godoy. Este fez sua saudação geral em nome da Edilidade, anunciou a presença de diversas autoridades (prefeitos, vice 
prefeitos,  vereadores, deputado, representantes de organizações não governamentais, funcionários dos diversos órgãos do Estado etc.). 
De modo especial agradeceu a presença de todos no dia da fundação de seu município, destacando a importância do Comitê de Bacia e do 
processo eleitoral para escolha de seus membros bem como da mesa diretora biênio 2003-2005. Destacou ainda a importância do tema 
água para todos, que vêm ocupando atenção das lideranças mundiais, nacionais, estaduais e municipais, mormente para o Município de 
Lindóia, que responde por 40% (quarenta por cento) da água mineral distribuída e vendida no Brasil. Por oportuno convidou a todos para 
participar das demais atividades programadas no período da tarde, quando a UVESP- União dos Vereadores do Estado de São Paulo em 
parceria com a Prefeitura de Lindóia promoverá palestras sobre água mineral, turismo e termalismo. 
 
CHAMADA NOMINAL DOS REPRESENTANTES LEGAIS DOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL, ESTADO E MUNICÍPIOS, 
ELEITOS COMO MEMBROS TITULARES (42) E SUPLENTES (42) PARA INTEGRAREM O CBH-MOGI NO BIÊNIO MARÇO 2003-
MARÇO 2005 - Às 10:00 horas, retomando a palavra, o Coordenador da Câmara Técnica Institucional o Sr. Sérgio Roberto Ieda, deu início 
á chamada nominal dos eleitos para os três segmentos como membros titulares e suplentes do comitê. 
 
Segmento da Sociedade Civil – Nesse passo representando o segmento da Sociedade Civil neste ato o próprio Sr. Sérgio Roberto Ieda 
iniciou a chamada e apresentação das 14 (quatorze) entidades titulares e respectivas suplentes, escolhidas entre as entidades civis 
regularmente inscritas neste comitê. A saber: a) Representantes das entidades associativas ligadas a usuários de água: titular: 
COOPERSUCAR - Cooperativa de Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo Ltda. e seu suplente O CIPREJIM – 
Consórcio Intermunicipal de Preservação do Rio Jaguari Mirim; titular: ÚNICA União Agro Industrial Canavieira do Estado de São Paulo 
e sua suplente CANAOESTE – Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo; titular: ACIA – Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Araras sua suplente Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu; titular: ASSEMAE – 
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento e sua suplente Associação dos Produtores e Pecuaristas de Mogi 
Guaçu; titular: CIESP/FIESP Centro e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo de Ribeirão Preto e sua suplente Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Luiz Antônio; b) representantes das Universidades, Institutos de Ensino Superior e Entidades de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico: titular: UNESP-Jaboticabal-FCAV – Universidade Estadual Paulista – Campus Jaboticabal, 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias e sua suplente UFSCAR /ARARAS – Universidade Federal de São Carlos, Campus de 
Araras, centro de Ciências Agrárias; titular: FMPFM – Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro de Mogi Guaçu” e seu suplente 
CREUPI – Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal; titular: CEPTA/IBAMA – Centro de Pesquisa e Treinamento em 
Aqüicultura de Pirassununga e sua suplente USP-Pirassunuga-FZEA – Universidade de São Paulo, Campus de Pirassununga, Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – Departamento de Zootecnia; c) representantes de sindicatos, entidades e associações de 
classe, associações comunitárias: titular: Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi Guaçu e seu suplente 
Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo – Delegacia da Alta Mogiana; titular: Lions Clube de Leme e seu suplente Sindicato 
dos Funcionários Públicos Municipais de São João da Boa Vista; titular: OAB-SP 50ª Subsecção da Ordem dos Advogados de Araras e 
sua suplente  OAB-SP 163ª Subsecção da Ordem dos Advogados de Descalvado. d) representantes das entidades ambientalistas: titular: 
APPA – Associação de Proteção e Preservação Ambiental de Araras e seu suplente  MUDA – Movimento Unificado de Defesa 
Ambiental de Jaboticabal; titular: ProEco AMMA Associação Mogiana de Preservação e Defesa do Meio Ambiente de Mogi Mirim  e 
seu suplente Grupo Ecológico Maitan de São João da Boa Vista; titular: APROMA – Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Mogi 
Guaçu e sua suplente Associação dos Canoeiros do Rio Mogi Guaçu de Porto Ferreira. Terminada a leitura o Sr. Sérgio Roberto Ieda 
anunciou que o segmento da Sociedade Civil indicou como entidade civil líder a APPA – Associação de Proteção e Preservação 
Ambiental de Araras, cujo representante legalmente indicado para representá-la é o próprio Sr. Sérgio Roberto Ieda. 
 
Segmento do Estado – Na seqüência o Sr. Ieda passou a palavra para o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, neste ato representando o 
segmento do Estado. Este iniciou a chamada e apresentação dos 14 (quatorze) órgãos titulares e respectivos suplentes, escolhidos entre 
os órgãos do Estado de São Paulo regularmente inscritos neste comitê. A saber: titular e suplente: DAEE - Departamento de Águas e 
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Energia Elétrica – Diretoria da Bacia do Pardo Grande, da Secretaria de Estado de Energia e Recursos Hídricos e Saneamento;  titular e 
suplente: CATI/SAA Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento; titular e 
suplente: Direção Regional de Saúde XX – Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde; 
titular e suplente: SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo; 
titular e suplente: Polícia Militar Ambiental, da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública; titular e suplente: 
Coordenadoria  de Turismo da Secretaria de Estado de Esportes e Turismo; titular e suplente: CPFL - da Secretaria de Estado de 
Energia e Recursos Hídricos e Saneamento; titular e suplente: DER/DR13 – Departamento de Estradas de Rodagem, 13ª Divisão 
Regional de Rio Claro, da Secretaria de Estado dos Transportes; titular e suplente: Diretoria Regional de Ensino da Região de São João 
da Boa Vista, da Secretaria de Estado da Educação;  titular e suplente: CPLEA/SMA – Coordenadoria de Planejamento Estratégico e 
Educação Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente; titular e suplente: DEPRN – Departamento Estadual de Proteção de 
Recursos Naturais; titular e suplente: CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental; titular e suplente: FUNDAÇÃO 
FLORESTAL – Fundação para a Conservação e Produção Florestal; titular e suplente: Coordenadoria de Articulação e Planejamento 
Regional da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento. Feita a leitura o Sr. Marcus Vinicius informou que o segmento do 
Estado indicou como órgão estadual líder a CETESB – Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, cujo representante 
indicado é ele mesmo Marcus Vinicius Lopes da Silva. 
 
Segmento dos Municípios – Continuando, o  Sr.Ieda retomou a palavra e convidou o Prefeito de Lindóia, Sr. Hélcio Fiori Godoy como 
representante do segmento dos municípios, para fazer a chamada nominal deste segmento. De sua vez o Sr. Hélcio iniciou a chamada e 
apresentação dos 14 (quatorze) membros titulares e respectivos suplentes do segmento dos municípios, regularmente escolhidos entre os 
quarenta e um municípios que integram oficialmente o CBH-MOGI. A saber: titular Prefeitura Municipal de Socorro e como suplente a 
Prefeitura Municipal de Itapira; titular Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu e como suplente a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim; titular 
Prefeitura Municipal de Pirassununga e como suplente a Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição; titular Prefeitura Municipal 
de Dumont e como suplente a Prefeitura Municipal de Pradópolis; titular Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro e como 
suplente a Prefeitura Municipal de Guariba; titular Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal e como suplente a Prefeitura 
Municipal de São Carlos; titular Prefeitura Municipal de Jaboticabal e como suplente a Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia; titular 
Prefeitura Municipal de Pontal e como suplente a Prefeitura Municipal de Lindóia; titular Prefeitura Municipal de Rincão e como suplente 
a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira; titular Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista e como suplente a Prefeitura Municipal de 
Barrinha; titular Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi e como suplente a Prefeitura Municipal de Aguaí; titular Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho e como suplente a Prefeitura Municipal de Águas da Prata; titular Prefeitura Municipal de Luiz Antônio e como suplente a 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim; titular Prefeitura Municipal de Conchal e como suplente a Prefeitura Municipal de Santa 
Cruz das Palmeiras. Finalizada a leitura o Prefeito de Lindóia Sr. Hélcio noticia que os municípios indicaram como líder do segmento a 
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal cujo representante legal é o Prefeito Municipal Sr. João Alborgheti. 

 
Posse dos eleitos - Concluída a chamada e apresentação dos membros titulares e suplentes dos três segmentos o Coordenador da 
Câmara Técnica Institucional Sr. Sérgio Roberto Ieda consultou o plenário se havia oposição com relação aos indicados regularmente 
eleitos nas três reuniões preparatórias. Como não houve manifestação contrária declarou empossado os eleitos. A seguir chamou para 
integrar a mesa o Sr. João Alborgheti, Prefeito Municipal de Espírito Santo do Pinhal, indicado como líder do segmento dos municípios.  

 
ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DO CBH-MOGI BIÊNIO MARÇO 2003 A MARÇO 2005 – Ás 10:10 horas o Coordenador da Câmara 
Técnica Institucional Sr. Sérgio Roberto Ieda retomou a palavra e de imediato e deu início ao processo de eleição da mesa diretora do CBH-
MOGI. biênio março 2003 a março 2005. Principiou por parabenizar a todos pelo sucesso alcançado nas três reuniões preparatórias que 
permitiram a escolha dos 84 membros titulares e suplentes que comporão o comitê no biênio 2003-2005, bem como a escolha dos 
respectivos líderes dos três segmentos.  O Sr. Coordenador relembrou mais uma vez a quebra do “acordo de cavalheiros” ocorrida na 
reunião plenária de Estiva Gerbi, mas informou que cada segmento optou por indicar uma liderança a fim de ocupar a nova mesa diretora 
do biênio 2003/2005, mantendo-se por ora a estrutura vigente. Neste sentido, noticiou que para composição da nova Mesa Diretora 
apresentaram-se a)para o cargo de Presidente o Sr. João Alborghetti, Prefeito de Espírito Santo do Pinhal pelo segmento dos Municípios; 
b) para o cargo de Vice-Presidente o Sr. Sérgio Roberto Ieda pelo segmento da Sociedade Civil; e c) para o cargo de Secretário 
Executivo o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, pelo segmento do Estado. Isto posto, o Sr. IEDA colocou a presente proposta em 
discussão.... em votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. De imediato o Coordenador da Câmara Técnica Institucional Sr. 
Sérgio Roberto Ieda declarou empossada a nova mesa diretora biênio março de 2003 a março de 2005, e deu por encerrado o processo 
eleitoral, franqueado a palavra aos integrantes da Mesa Diretora recém eleita.  
 
INÍCIO DOS TRABALHOS PELA NOVA MESA DIRETORA ELEITA PARA O BIÊNIO 2003-2005 – Às 10:20 o reeleito Presidente do 
CBH-MOGI Sr. João Alborgheti, assumiu oficialmente a direção dos trabalhos da segunda fase desta reunião plenária, principiando por 
saudar a cada um dos três segmentos. Nesse passo agradeceu a confiança dos colegas Prefeitos, aqui ratificada pela Sociedade Civil e 
Estado por mais dois anos. Pediu a colaboração de todos pois “o comitê não é de um só, de uma vontade só, pois é um instrumento 
democrático que procura atender o interesse de todos. Jamais procuramos privilégios, para este ou para aquele município. Sempre 
batalhamos pelo interesse do colegiado”. Por oportuno relembrou o acordo com o Prefeito de Descalvado, acentuando “que não fui 
candidato de mim mesmo, mas de um grande número de Prefeitos”, logo não houve rompimento algum. Agradeceu ainda ao ex-Vice-
Presidente Neiroberto Silva, membro de grande valia e ativo participante, e que continuará seu trabalho. E para demonstrar o afinco deste 
comitê, que atua sempre em conjunto com seus pares, anunciou que graças aos esforços do Prefeito de Rincão, está confirmada a 
presença do Secretário Nacional de Saneamento Ambiental para a próxima reunião plenária. Finalizando, o Presidente João Alborghetti 
disse “me coloco em pé e a ordem como um bom soldado”, passando de imediato a palavra ao recém eleito Vice-Presidente. 
 
De sua vez o Vice Presidente Sr. Sérgio Roberto Ieda, agradeceu ao segmento da sociedade civil a confiança depositada. Revelou que 
participa do CBH-MOGI  desde a fundação, manifestando o entendimento que o comitê é uma força tremenda da sociedade e dos poderes 
públicos, pois é nele que podemos defender o meio ambiente, apresentar projetos, pedir recursos etc. Revelou que o mais importante é o 
trabalho de transformação. Concluiu sua fala lembrando que  meio ambiente é assunto de pessoas “eco responsáveis”, franqueando ao 
depois a palavra a reeleito Secretário Executivo.   
 
O Secretário Executivo Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, agradeceu aos três segmentos por sua recondução ao cargo. Em apertada 
síntese, fez um retrospecto dos últimos dois anos, do plano da bacia recém aprovado, e sinalizou para as tarefas que já se apresentam 
como impositivas para o próximo biênio: em especial o projeto de lei sobre cobrança da água e instalação da respectiva agência estadual; a 
criação de comitê federal, vez que tanto o Rio Mogi, como os rios do Peixe e Jaguari Mirim são rios federais; a decorrente relação entre 
comitê paulista com rio federal etc.. O Sr. Marcus acentuou mais uma vez os aspectos qualitativos e quantitativos do tema água, terminando 
por relembrar a falta de dados sobre vazão do rio e problemas daí decorrentes, bem como por enfatizar a necessidade de se obter este 
importante dado para gestão do precioso líquido. Relatou a advertência feita pelo Presidente da ANA, Sr. Jerson Kelman, por ocasião da 
Reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em fevereiro último, que enfatizou que como estado pioneiro na questão da 
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implantação do sistema de recursos hídricos - que inclusive inspirou o  modelo para o nacional - a locomotiva paulista não pode parar, 
devendo retomar seu impulso original, sobretudo em relação à cobrança da água. O Sr. Marcus Vinicius lembrou, mais uma vez, que o 
nome do desenvolvimento é água, e que devemos continuar planejando no global e atuando no local, pena de inviabilizarmos nossos 
destinos. Finalizando agradeceu a todos membros deste comitê, pelo seu testemunho de vida, vez que consomem e partilham instantes 
preciosos de suas vidas na busca do desenvolvimento sustentável, visando assegurar às atuais e futuras gerações um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.  

 
LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – Às 10:30 horas o sr. Presidente pediu ao Secretário Executivo que fizesse 
a leitura da ata. Este pediu dispensa da leitura vez que  todos os presentes possuem cópia da mesma, bem  como solicitou que sua 
imediata discussão e votação. Nesse passo o Sr. Presidente colocou a ata em discussão...e votação, tendo a mesma sido aprovada por 
unanimidade.. 

 
INFORMES GERAIS - Ato contínuo o Sr. Presidente ao Secretário Executivo que passasse aos informes gerais, o que ocorreu, com os 
seguintes registros: 
1. Aniversário da AJA! – O Sr. Marcus Vinicius principiou por noticiar que Associação Jequitibá de Agroecologia de Araras comemorou no 
último dia 22 de fevereiro dois anos, com um evento na Fabrica de Artes de Araras com inúmeras atrações, como exposição de fotografias 
e campanhas de caráter institucional.    
2. Reuniões do Cofehidro – Prosseguindo informou que o  Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e do CRH 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – no último dia 13 de fevereiro na anfiteatro da sede da SABESP em São Paulo, realizaram 
respectivamente as reuniões do Cofehidro (pela manhã) e CRH (à tarde), para discussão de inúmeros temas já noticiados na plenária 
anterior, dentre eles, para tratar, entre outros assuntos, da distribuição de recursos do FEHIDRO para investimentos dos Comitês de Bacias 
em 2003, e aprovar o novo manual de investimentos do fundo, cujos principais tópicos serão apresentados nesta reunião plenária pela 
Câmara Técnica de Gestão e Planejamento. Estiveram presentes em ambas as reuniões os o Sr. João Alborgheti, Presidente do Comitê, o 
Sr. Marcus Vinicius Secretário Executivo, além do Sr. José Gimenez Prefeito de Sertãozinho que tem assento de Conselheiro tanto no 
Cofehidro, como no CRH, como representante do chamado 8º Grupo constituído por 4 comitês: CBH-MOGI ( 38 municípios); CBH-PARDO 
(23 municípios); CBH-BAIXO-PARDO; e CBH-SAPUCAÍ-MRIM. O Sr. Marcus Vinicius esclareceu que juntos estes comitês totalizam 95 
municípios, cujos interesses vem sendo representados e muito bem defendidos pelo ilustre conselheiro com muita garra. Testemunhou que 
o Conselheiro Gimenez foi um grande defensor do interesse dos municípios, e sempre muito cioso no que diz respeito ao uso e distribuição 
do dinheiro público nestes dois anos de profícua atuação em ambos conselhos. A seguir justificou a ausência do Conselheiro nesta reunião, 
muito embora representado pelo Sr. Carlos Roberto Sarni, pois hoje o Comitê do Pardo também realiza sua plenária, e lá sua presença se 
fez imprescindível . Finalizando o Sr. Secretário Executivo manifestou “ao Conselheiro Gimenez, em nome deste colegiado, nosso muito 
obrigado”. 
3. Mogi Guaçu inicia obras da estação de tratamento de esgotos. O sr. Marcus Vinicius com grande satisfação  noticiou que no último 
dia 10 de março com a presença do Gerente da Cetesb de Pirassununga Eng.º Edy Augusto de Oliveira, do Presidente do CBH-Mogi, do 
Prefeito de Estiva Gerbi, de funcionários do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mogi 
Guaçu, além do Prefeito de Mogi Guaçu Sr.  Hélio Miachon, ficou acertado com funcionários do Departamento de Avaliação de Impactos 
Ambientais - DAIA, órgão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o licenciamento das obras da estação de tratamento de esgotos de 
Mogi Guaçu que atenderá cerca de 200mil pessoas, por um período de vinte anos. Os funcionários da Secretaria ficaram sensibilizados 
pela unidade demonstrada pelos membros integrantes da bacia presentes à reunião. O Secretário Executivo destacou que a  obra é de 
grande importância para ajudar na diminuição do lançamento de esgoto no trecho crítico do Rio Mogi, e que esta consta entre as 
prioridades do Plano de Bacia, terminando por parabenizar o Município de Mogi Guaçu, que com atitudes concretas caminha no sentido de 
promover melhoria da qualidade do Rio Mogi, e por extensão do meio ambiente. 
 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS CINCO DELIBERAÇÕES – Na seqüência, às 10:40 horas o Sr.Presidente solicitou ao Secretário 
Executivo que desse prosseguimento aos demais assuntos constantes da ordem do dia. De plano o Sr. Secretário Executivo principiou por 
noticiar que “a partir de agora iniciamos a fase de discussão e votação das cinco deliberações, cujos textos constam do caderno de 
documentos distribuído a todos quando das inscrições para esta reunião”. O Sr. Marcus Vinicius revelou que uma trata do calendário para o 
segundo trimestre, cuja apresentação e justificação de seus termos ele mesmo fez. Quanto às outras quatro informou que tratam da nova 
composição das Câmaras técnicas para o Biênio março de 2003 a março de 2005. Anunciou que cada deliberação será lida por um dos 
membros da respectiva câmara, que será indicado por seus pares para esta tarefa específica, e na seqüência colocada em discussão e 
votação pelo Sr. Presidente. 
 
1) Deliberação CBH-MOGI n.º 03 de 21 de março de 2003 – De imediato o Sr. Secretário Executivo apresentou e fez a leitura da minuta 
de Deliberação CBH-MOGI n.º  03/2003 que “aprova o calendário de atividades do 2º trimestre de 2003 do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Mogi”. Após justificar seus termos o Sr. Presidente colocou a referida minuta de deliberação discussão.... em votação, tendo a mesma 
sido aprovada por unanimidade (e posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado de 26 de março              de 2003, seção I, pág.47). 
 
2) Deliberação CBH-MOGI n.º 04 de 21 de março de 2003 – Na Seqüência o Eng. Florestal Paulo Roberto S. Bantim de Souza do 
Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais – DEPRN, representando neste ato os integrantes da Câmara Técnica 
Institucional, fez a leitura da minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º  04/2003 que “aprova a nova composição da Câmara Técnica 
Institucional  para o biênio 2003/2005”. Após a apresentação o Sr. Presidente colocou a referida minuta de deliberação discussão.... em 
votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade (e posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado de 26 de março de 2003, 
seção I, pág. 47). 
 
3) Deliberação CBH-MOGI n.º 05 de 21 de março de 2003 – Prosseguindo o Sr.  André Elia Neto da COOPERSUCAR, representando 
neste ato os integrantes da Câmara Técnica de Saneamento,  fez a leitura da minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º  05/2003 que “aprova a 
nova composição da Câmara Técnica de Saneamento para o biênio 2003/2005”. Após a apresentação o Sr. Presidente colocou a referida 
minuta de deliberação discussão.... em votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade (e posteriormente publicada no Diário 
Oficial do Estado de  26 de março de 2003, seção I, pág. 47). 
 
4) Deliberação CBH-MOGI n.º 06 de 21 de março de 2003 – Seguiu-se a apresentação do Eng.º Luiz Antônio e Silva Brasi, da Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi Guaçu, neste ato representando os integrantes da Câmara Técnica de Qualidade das 
Águas,  que fez a leitura da minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º  06/2003 que “aprova a nova composição da Câmara Técnica de 
Qualidade das Águas para o biênio 2003/2005”. Após a apresentação o Sr. Presidente colocou a referida minuta de deliberação 
discussão.... em votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade (e posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado de 26 de 
março de 2003, seção I, pág. 48 ). 
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5) Deliberação CBH-MOGI n.º 07 de 21 de março de 2003 – Finalmente a Sra. Márcia Polletini Lopes da Silva, do Consórcio 
Intermunicipal de Preservação da Bacia do Rio Jaguari Mirim – CIPREJIM,  representando neste ato os integrantes da Câmara Técnica de 
Gestão e Planejamento,  fez a leitura da minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º  07/2003 que “aprova a nova composição da Câmara 
Técnica de Gestão e Planejamento para o biênio 2003/2005”. Após a apresentação o Sr. Presidente colocou a referida minuta de 
deliberação discussão.... em votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade (e posteriormente publicada no Diário Oficial do 
Estado de 26 de março de 2003, seção I, pág. 48). 
 
Posse dos membros das quatro Câmaras Técnicas – Às 11:15 horas o Sr. Presidente encerrada a votação das deliberações, declarou 
empossados os membros das quatro câmaras técnicas. Por oportuno ressaltou: a) a substancial participação de todos os três segmentos 
no processo eleitoral ora concluído, nas três reuniões preparatórias e nesta plenária; b) a importância do trabalho dos eleitos para o biênio 
2003-2005, pois deverão prosseguir escrevendo a história deste comitê de bacias com ações concretas, a exemplo dos que nos 
antecederam neste sete anos de vida. Neste sentido, O Sr. João Alborgheti enfatizou que “todos nós aqui presentes assumimos, mais uma 
vez, nosso compromisso com a vida, e com o desenvolvimento sustentável de nossa bacia hidrográfica para as gerações do presente e do 
futuro”.   

 
APRESENTAÇÃO DO NOVO MANUAL DE INVESTIMENTOS DO FEHIDRO PELA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO - Às 11;20 horas a  pedido do Senhor Presidente o Sr. Secretário prossegui na ordem do dia, chamando a Câmara 
Técnica de Gestão e Planejamento – CTGP  para fazer  por meio de uma pequena equipe de seus membros a apresentação do novo  
Manual do Fehidro, publicado no Diário Oficial de 19 de março de 2003, seção I, páginas 46 a 48, e cuja cópia foi previamente distribuída a 
todos os presentes, e que,  independentemente disto,  será enviado juntamente com seus anexos pelo correio eletrônico para todos os 
membros deste Comitê. Adiantou que o objetivo dos expositores é: acentuar os principais pontos do Manual, cujo cumprimento dos 
dispositivos é condição “sine qua non” para aprovação do pedido. Por oportuno o Sr. Secretário Executivo testemunhou mais uma vez o 
enorme esforço dos membros da CTGP, que já se reuniu antes mesmo de empossada, no último dia 14 de março, visando preparar esta 
apresentação. Mais. Noticiou que os membros da CTGP colocam-se – a partir de hoje – individualmente e em grupo – à disposição deste 
Plenário para mesmo após esta rápida exposição continuarem assegurando o máximo possível de acesso a todas informações a fim de 
facilitar e garantir que todos tenham a oportunidade de pleitear recursos junto ao Fehidro. Para tanto o endereço eletrônico e telefônico 
encontra-se na Agenda de Endereços dos membros deste comitê dentro do caderno de documentos distribuído quando da abertura e 
inscrição. Finalizando o Sr. Marcus Vinicius apresentou aos senhores membros da CTGP o votos de profundo respeito e agradecimento, 
pois como já é do conhecimento de todos a 18ª e 19ª Reuniões Ordinárias do CBH-MOGI serão realidade em grande parte em função do 
zeloso trabalho desta Câmara. Feitas tais observações e agradecimento o Sr. Marcus Vinicius, convidou a mesa diretora para assistir a 
exposição do auditório, e chamou os senhores Aparecido “Pelão” Hojaij,  Marcos José  Lomonico, Luis Fernando Obst e  Paulo S. Bantim 
de Souza, que constituirão  a equipe responsável pela apresentação do novo manual.  

 
De imediato a Equipe da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, iniciou sua tarefa com a apresentação inaugural do Sr. Aparecido 
“Pelão” Hojaij que de plano lembrou que ao colegiado que a Câmara Técnica é um espelho do Plenário, eis que composta por 15 membros, 
um terço de cada segmento: 5 da Sociedade Civil; 5 do Estado e 5 dos Municípios. A seguir destacou a necessidade de se atender 
plenamente ao preenchimento da Ficha Resumo do Empreendimento, acompanhada da Planilha de orçamento e Cronograma Físico-
Financeiro, relembrando que apenas as CND´s podem ser apresentadas até três antes da plenária que indica os pedidos aptos a receber 
recursos do Fehidro, no mais todos da Ficha Resumo devem estar preenchidos segundo a natureza do pedido, sobretudo no que diz 
respeito às licenças ambientais, outorga e posse ou domínio do terreno. Pediu especial atenção para  o que foi solicitado e já consta do 
Plano de Bacia aprovado na última reunião plenária. O Eng.º Marcos Lomonico, fazendo uso de transparências, os artigos 21; 22; 23;24 e 
25 do novo manual, que dispõe sobre as condições gerais para hierarquização, prioriorização, indicação e contratação dos pedidos, 
demonstrando a aplicação prática de tais artigos no preenchimento da ficha resumo do empreendimento, cujo descumprimento enseja 
desclassificação imediata. O Sr. Marcos ainda discorreu sobre o artigo 13 que dispõe sobre o acesso a recursos Fehidro por parte das 
entidades de direito privado, sem finalidades lucrativas, tais como organizações não governamentais. De sua vez o Eng.º Luis Fernando 
Obst, Agente Técnico  do DAEE, destacou a necessidade do rigoroso cumprimento dos prazos – antes e depois da assinatura do contrato - 
consoante disposto nos artigos 78 a 85 do novo manual, pena de declaração de inadimplência técnica ou financeira. Por oportuno o Eng. 
Neiroberto Silva acentuou também a necessidade de se cumprir os prazos fixados pelo Comitê do Mogi consoante a Deliberação 03/2003 
hoje votada e que aprova o calendário de atividades do CBH-MOGI para o 2º trimestre. Já o Eng.º Florestal  Paulo S. Bantim de Souza 
do Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais – DEPRN, abordou questão referente a  pedidos /projetos relativos a 
intervenção em área de preservação permanente, reflorestamento  ou recuperação de mata ciliar,  destacando a necessidade de 
licenciamento e participação do DEPRN em tais pedidos. Nesse passo destacou as exigências constantes do novo manual em especial os 
artigos  23, inciso III; 24, inciso IV, e 31. Por oportuno frisou a necessidade de se atender, no caso de recuperação de áreas degradadas, a 
Resolução SMA 21, de 21 de novembro de 2001, que fixa orientação sobre o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas, 
ampliando-se o número de espécies arbóreas empregadas, considerando-se inclusive as do ecossistema a ser recuperado. Concluindo o 
Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij, esclareceu eventuais perguntas, e insistiu que os quinze membros da CTGP, conforme agenda de endereços 
previamente distribuída, estarão á disposição de todos para esclarecer dúvidas. Finalizando o Presidente anunciou que para o exercício de 
2003 está previsto a distribuição de R$ 1.933.190,00, de acordo com o Comunicado Secofehidro n.º 01, de 17 de fevereiro de 2003, 
publicado no Diário Oficial do Estado de 19 de março de 2003, seção I, página 50.  

 
SEMANA DA ÁGUA – NOTÍCIAS E RELATOS DE ATIVIDADES REALIZADAS EM CUMPRIMENTO À DELIBERAÇÃO CBH-MOGI 01, 
DE 21 DE MARÇO DE 2003 - Às 11:50 horas o Sr. Presidente determinou o prosseguimento da pauta. De sua vez o Sr. Secretário 
Executivo anunciou que partir daquele instante em comemoração à Semana da Água e Dia Mundial da Água, o comitê faria um balanço, um 
relato das atividades realizadas nos municípios e entidades integrantes do CBH-MOGI em cumprimento à deliberação CBH-MOGI n.º 
01/2003 que instituiu a Semana no âmbito do Comitê, solicitando a seus membros que esta fosse comemorada na forma sugerida. Isto 
posto todos os que tinham atividades a noticiar apresentaram-se fizeram seu relato verbal, conforme se segue:  
 
O Prefeito Municipal de Lindóia Sr. Hélcio promoveu juntamente com a UVESP seminário sobre Água Mineral, Turismo e Termalismo, 
com a presença e palestras, entre outros do Deputado Federal Dr. Mendes Thame e do Vereador Paulistano Dr. Ricardo Montoro da 
Universidade da Água, além da distribuição de livreto sobre a água mineral produzida e engarrafada em Lindóia. De outro a rede escolar 
realizou diversos trabalhos (maquetes, redações, poemas, relatórios de diversas atividades) alusivos ao tema todos expostos no hall de 
entrada do anfiteatro Sr. Fábio Vice- Presidente da ORÉ de Mogi Guaçu em parceria com a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu 
promoveu palestras para estudantes sobre conservação e uso racional da água, com visitas a nascente de rio e  estações de tratamento de 
água e esgoto. A Profª. Rosângela da Diretoria Regional de Ensino da Região de São João da Boa Vista informou que a diretoria 
regional promoveu reunião com os coordenadores dizendo como iniciar a discussão do tema água na rede pública e privada de ensino, cujo 
trabalho se prolongará pelo presente exercício. O Sr. Antônio Hojaij do SAEJ da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, informou que 
durante a semana da água houve debates com alunos, com apresentação de filme sobre nascente e sua degradação para abrir o debate. 
São cinco funcionários atuando. Foram ainda plantadas mudas na bacia do Córrego Rico, com escolas adotando áreas para preservar. 
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Além disso houve debates com o pessoal do CREA de São Carlos, sobre a bacia do Mogi. Sábado haverá festa de encerramento da 
semana na praça central, com exposição de maquete ilustrativa. A Sra. Marlene Secretaria de Educação, Cultura e Esportes da 
Prefeitura de Pradópolis, informou que em parceria com a Usina São Martinho realizou palestras para alunos sobre importância da água, 
os direitos universais da água. Além disto houve atividades artísticas e literárias sobre o tema e as sete melhores serão premiadas. Ainda 
realizou parceria com a CPFL que doou 20 mil peixes e 500 mudas de árvores para constituição do parque ecológico, além do aparato da 
inauguração e auxílio para cuidar do parque. O Sr. Marcus Rogério da Prefeitura Municipal de São Carlos noticiou sobre o lançamento 
do “Projeto Monjolinho Vivo”, para defender este importante manancial que abastece São Carlos, além do que aproveitou para convidar 
para Seminário na Ufscar sobre Municipalização da Gestão Ambiental em parceria com Associação Nacional de Municípios e Meio 
Ambiente – ANAMMA-SP. O Sr. José Araújo da APPA de Araras informou sobre a realização de palestras realizadas em escolas por 
membros daquela entidade, além da distribuição de comunicado em comemoração à Semana da Água. O Sr. José do SAECIL da 
Prefeitura Municipal de Leme, noticiou que foram feitas diversas mensagens pela EPTV durante a semana, além de divulgação em jornais 
do município, foram colocadas em locais estratégicos da cidade faixas alusivas ao tema, bem como banners e folhetos com informações 
sobre água, e realizadas diversas reuniões e palestras em escolas, bem como providenciadas inúmeras cópias da deliberação que criou a 
semana da água no âmbito da bacia e  assim distribuídas aos mais diversos grupos e locais. Realizou-se ainda a limpeza de córregos, bem 
como plantio de árvores e a recuperação de manancial para ser transformado em parque ambiental. Noticiou ainda a realização na rede 
escolar de um concurso de frases “palavras para um mundo melhor”, sobre a economia de água. De outro lado informou que a E.E. Prof. 
Queiroz Filho implantou o projeto “educação e qualidade de vida no século XXI”. Além disso apresentou fotos com cartazes e maquetes 
alusivas ao tema elaborados por alunos de Leme. Finalizando, entregou relatório escrito do aqui relatado, e doou para o Comitê banners 
sobre a importância da água e mensagens alusivas à Agenda 21, ora já instaladas na sede da Secretaria Executiva. O Sr. Carlos Collety 
da Universidade da Água sub sede da Bacia do Mogi Guaçu, e da rede CBN de notícias, informou que no seu programa de rádio 
editou diversas  notícias  sobre a semana da água, bem como  deixou à disposição de todos este espaço que possui na rádio de Mogi 
Mirim/CBN, revelando que  hoje já havia entrevistado ao vivo o Presidente do CBH-MOGI e o Prefeito de Lindóia sobre a pauta desta 
plenária. O Sr. Hilário, diretor do SAAE da Prefeitura de Águas de Lindóia, parabenizou a vizinha Lindóia pelo aniversário, bem como 
Presidente pela reeleição, e informou que realizou várias atividades com a Roda de Arte de seu Município, em especial palestras sobre a 
importância da água para a vida, o cuidado que devemos ter em preservá-la , evitando-se por exemplo queimadas e desmatamentos que 
levam ao assoreamento dos cursos d’água etc. , revelando que as atividades prosseguirão até maio. O Sr. Sérgio Antonini, da 
Associação dos Canoeiros de Porto Ferreira, noticiou que domingo passado realizou passeio náutico  no rio Mogi Guaçu, alusivo ao dia 
e semana da água com a presença de inúmeras pessoas e Canoeiros, procurando mostrar a importância do Rio para a comunidade 
ferreirense. O evento teve ampla cobertura da imprensa que divulgou material preparado pela associação, conforme ofício enviado à 
Secretaria Executiva. O Sr. Neiroberto Silva da Assemae e Diretor Presidente do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto da Prefeitura 
Municipal de Mogi Mirim, parabenizou e ressaltou o trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. O Sr. Noé Massari, 
Superintendente do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto da Prefeitura Municipal de Itapira parabenizou Lindóia pelo aniversário e 
ressaltou o trabalho desenvolvido nas escolas de seu município sobre a importância da água. Lembrou que Itapira trata e coleta 100% de 
esgoto com 90% de eficiência. Informou que em  estará inaugurando, em comemoração ao dia e ano mundial da água, a estação de 
tratamento de esgotos de esgotos do Distrito de Ataliba Nogueira, construída com recursos do Fehidro cuja ajuda destacou. Finalizou 
dizendo que Itapira se sente feliz em cooperar com a bacia dando exemplo para o Brasil. O Sr. Jair Capodifoglio Prefeito Municipal de 
Santa Cruz da Conceição, cumprimentou a mesa recém eleita, a cidade aniversariante bem como saudou o Dr. Mendes Thame presente 
no plenário. Ao depois revelou que pretende o ano todo em seu município promover na rede escolar aulas e palestras sobre educação 
ambiental. Destacou que vem realizando o plantio de mata de ciliar na represa turística de seu município com ajuda da CATI/SAA via 
programa de micro bacias e do Fehidro. O Sr. Carlos Tessari da CATI/SAA revelou que transmitiu às sete regionais agrícolas, existentes 
na área de abrangência  bacia, cópia da Deliberação 03/2003 que instituiu a Semana da Água,  solicitando aos respectivos chefes destas 
unidades que a repassassem aos técnicos bem como realizassem reuniões e palestras para estudantes e produtores rurais, passando o 
filme/vídeo sobre micro bacias e importância da manutenção das matas nativas para a produção e manutenção da água. Finalizando a 
apresentação o Sr. João Alborgheti  como Presidente do CBH-MOGI  parabenizou a todos que promoveram a semana da água e 
apresentaram seus relatos, já como Prefeito de Espírito Santo do Pinhal noticiou que criou o “Projeto Cidade Limpa” com limpeza de 
córregos que cortam a zona urbana, dentre eles o Ribeirão dos Porcos,  em parceria com a SABESP, Colégio Agrícola, CREUPI, Escolas. 
Além disso revelou que em pareceria com o Instituto de Botânica, presidido pelo Dr. Luis Mauro Barbosa estará promovendo a recuperação 
de mata ciliar do Ribeirão da Cachoeira, importante curso d’água que abastece o município. Noticiou que realizou em escolas quatorze 
palestras, bem como promoveu diversas atividades com a produção de cartazes e maquetes aqui expostos no hall de entrada. Concluindo 
parabenizou o Prefeito de Lindóia pelo aniversário de seu município, lembrando que se aqui produz a melhor em água em Pinhal se produz 
o melhor café.  
 
Encerradas as manifestações o Sr. Secretário Executivo propôs a constituição de um Grupo de Orientação e Divulgação das 
Atividades Comemorativas da Semana da Água, encarregado de elaborar um programa comum mínimo para 2004, como sugestão 
para ser desenvolvido na bacia, bem como propor o cartaz unificado de divulgação da semana, que deverá ter espaço livre para que todos 
os integrantes do colegiado possam divulgar eventos locais. O Sr. Marcus Vinicius ressaltou ainda que é preciso aproveitar datas e 
semanas comemorativas (dia da água, dia do meio ambiente, dia da árvore etc.), pois se trata de excelente oportunidade de se realizar 
programas de educação ambiental formal e informal, envolvendo toda a comunidade local, dentro do princípio “é preciso planejar no global 
e agir no local”. Além do que o apoio da mídia para tais eventos ocorre com grande freqüência e naturalidade e deve ser procurado, pois é 
relevante para ajudar na mudança de padrões insustentáveis de comportamento. Nesta cruzada ambiental é preciso ocupar todos os 
espaços, finalizou. A proposta foi bem recebida, assim na próxima reunião plenária o Grupo poderá ser constituído com a participação dos 
membros interessados que deverão já ir procurando a Secretaria Executiva e manifestando seu interesse em participar. 

 
ASSUNTOS DIVERSOS – 1). Ás 12: 10 horas o Presidente João Alborgheti comunicou ao Plenário que a Prefeitura Municipal de 
MONTE ALTO, encaminhou ofício ao Secretário Estadual de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras Dr. Mauro Arce, solicitando a 
inclusão do Município no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. De sua vez o Sr. Secretário encaminhou ofício a este Comitê, 
solicitando nossa manifestação. O Sr. João Alborgheti esclareceu que o Município justifica seu pedido informando que “o Córrego Rico que 
pertence à Bacia do Rio Mogi, passa pela cidade e tem nascente neste município, o que possibilitará o desenvolvimento de projetos 
objetivando a preservação e recuperação da Bacia do Córrego Rico” além do que o município é divisor de águas entre as bacias 
hidrográficas do Turvo e do Mogi. Anunciou que o assunto foi previamente submetido à Câmara Técnica de Gestão e Planejamento bem 
como à Câmara Técnica Institucional, que se manifestaram favoravelmente ao pedido nos termos parágrafo 2º do artigo da Lei Estadual n.º 
9.034 de 27 de dezembro de 1997, que disciplina que ” os municípios cujo território compreende mais de uma bacia hidrográfica poderão 
participar dos comitês dessas diferentes bacias”. Como o pedido é fundamentado e como não houve manifestação em sentido contrário, o 
Presidente deu por aprovada a inclusão do Município de Monte Alto no CBH-MOGI, conforme ofício CBH-MOGI n.º    de 21 de março de 
2003, comunicando tal decisão aos interessados.      
2) De sua vez o Sr. Secretário Executivo comunicou a participação informal do ITESP – Instituto de Terras do Estado de São Paulo, 
órgão ligado à Secretaria da Justiça, no segmento do Estado. Revelou que há tempos aquele instituto vem manifestando desejo de integrar 
o comitê. De concreto o ITESP passará a participar informalmente no comitê, até a Secretaria de Justiça pleitear sua inclusão no comitê e 
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posteriormente designá-lo como seu representante neste colegiado. Isto implicará na mudança do estatuto e na abertura de mais uma vaga 
com direito a voz e voto para cada segmento. Assim que formos notificados oficialmente o assunto será encaminhado para a Câmara 
Técnica Institucional, concluiu.   

 
Escolha do Município sede da próxima plenária – A seguir o Sr. Presidente, após reiterar a informação que o Sr. Amarildo Dudu Bolito, 
Prefeito de Rincão, agendou visita do Secretário Nacional de Saneamento Ambiental, Sr. Abelardo de Oliveira Filho,                     do 
Ministério das Cidades, para o dia 25 de abril de 2003, quando da realização da 18ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI, encaminhou 
proposta no sentido de que fosse ratificada a escolha do Município de Rincão para realização daquela plenária. Colocada em discussão e 
votação a proposta foi aprovada por unanimidade.  

 
ENCERRAMENTO - Às 12:10 horas o Sr. João Alborgheti  anunciou a presença em plenário do Deputado Federal Mendes Thame e do Sr. 
Sebastião Miziara, que foram convidados para participar da mesa diretora. Franqueada a palavra ao Ex Secretário de Estado dos Recursos 
Hídricos Saneamento e Obras e Deputado Federal Mendes Thame, este agradeceu o convite, e principiou por falar de sua satisfação em 
rever amigos que participam dos três segmentos nesta luta para se adquirir consciência sobre a importância da água. Lembrou que tanto no 
congresso internacional da água realizado esta semana em Kioto, como aqui, ou em qualquer frente, percebe-se a importância de se 
trabalhar sempre em três frentes, a saber: jurídica, investimentos e gestão e conscientização. Jurídica: com seus instrumentos coercitivos e 
diretivos que impulsionam a sociedade; investimentos: com recursos financeiros provenientes dos mais variados organismos de 
financiamento; e gestão e conscientização ambiental: é isto que fazemos em São Paulo nos 21 comitês paulistas, construindo um processo 
participativo, descentralizado e integrado, do qual este comitê é um exemplo, mostrando para todos acima de tudo que a forma mais rápida 
para se chegar a um resultado ocorre quando as pessoas estão dispostas a participar e trabalhar em causas que não desperdicem nossas 
vidas, concluiu. O Presidente João Alborgheti, reforçando o já solicitado pelo Prefeito Hélcio, solicitou ao Dr. Thame que ajudasse os 
municípios no sentido de se rever os cortes das emendas ao orçamento da União, sobretudo naquelas que dizem respeito ao saneamento 
básico. De sua parte o Dr. Mendes Thame já anunciou esforço coletivo neste sentido, acentuando que é necessário de forma objetiva, 
eficiente e unida. Neste passo gostaria de contar com ajuda dos comitês. Por oportuno lembrou que esta mesma união de esforços deve 
nortear nossas tarefas no sentido de se movimentar e pedir apoio para que se aprove o projeto de lei estadual de cobrança da água, pois 
logo no primeiro ano teremos cinco vezes mais recursos que hoje para os vinte e um comitês. Vale a pena um esforço neste sentido, 
concluiu.  Logo após o Sr. Sebastião Miziara fez sua saudação e convidou a todos para participar da Reunião da UVESP logo mais. De 
imediato o Prefeito Anfitrião Sr. Hélcio Fiori Godoy reforçou o convite para as demais atividades comemorativas no período da tarde, bem 
como agradeceu a presença de todos no dia do 38º aniversário de seu município.  
 
Finalmente às 12:45 horas o Sr. Presidente João Alborgheti com as homenagens de praxe deu por encerrada a 17ª Reunião Ordinária do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, no município de LINDÓIA, cuja ata foi por mim Marcus Vinicius Lopes da Silva, Secretário 
Executivo do CBH-MOGI, lavrada, digitada e assinada. 

 
Lindóia, 21 de março de 2003, 17ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI. 

 
 

Marcus Vinicius Lopes da Silva 
Secretário Executivo do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 
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