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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RINCÃO, EM 25 DE ABRIL DE 2003 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e três, no prédio e anfiteatro Balneário Recreativo Rinconense  , sito a Av. Manoel Caroi, 
nº 141 – Centro - Município de Rincão, às 9:50 horas, 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. Walmir Arruda Chefe do Cerimonial da Prefeitura Municipal Anfitriã deu início à chamada 
dos membros componentes da Mesa Diretora dos trabalhos da 18ª reunião extraordinária do CBH-MOGI, no município de Rincão.  
 
Composição da Mesa - 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 Rincão Sr. Amarildo Dudu Bolito; o Sr. Sérgio Roberto Ieda,  Vice-Presidente 
do CBH-MOGI; o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, Secretário Executivo do CBH-MOGI; o Sr. Valdecir Gambá Vice-Prefeito Municipal, o 
Sr. Antônio Valentim Bergamasco, Presidente da Câmara Municipal;  o Sr. Carlos Alencastre Conselheiro Nacional do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos – CNRH e também membro integrante do CBH-PARDO; O sr. Neiroberto Silva, Diretor de Assistência aos Municípios 
da ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, Regional São Paulo-Centro, e o Dr. Abelardo Oliveira 
Filho, Secretário Nacional de Saneamento Ambiental, cujo órgão é vinculado ao Ministério das Cidades. Após a composição da mesa o 
Chefe do Cerimonial convidou a todos para audição do Hino Nacional, e 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 – O Presidente João Alborgheti de imediato abriu os trabalhos da 18ª Reunião Ordinária; dando boas 
vindas a todos e agradecendo o Prefeito Anfitrião pela organização e gentil acolhida. Destacou a importância desta reunião plenária 
dividida em duas fases, a saber: a) na primeira será apresentada, discutida e votada a minuta de deliberação CBH-MOGI nº 08-2003, que 
aprova as diretrizes e critérios de pontuação para distribuição do dinheiro do Fehidro para o exercício de 2003, conforme trabalho realizado 
pela Câmara Técnica de Gestão e Planejamento e a quem caberá a apresentação para apreciação do Plenário; b) na segunda fase, como 
já é tradição em nosso comitê trazer autoridades ligadas ao setor de saneamento básico, a fim de proporcionar informação segura e 
possibilidade de acesso a outras fontes alternativas de recursos, além do Fehidro,  teremos a apresentação da palestra do Secretário 
Nacional de Saneamento Ambiental, Sr. Abelardo de Oliveira Filho. que abordará questões referentes ao saneamento básico no país, 
discorrendo sobre diretrizes, programas e fontes de financiamento, com grande proveito para todos. Nesse passo gostaria de agradecer e 
parabenizar o Prefeito de Rincão Sr. Dudu pela iniciativa de convidar o ilustre palestrante, demonstrando o espírito colegiado que nos 
move na direção de se buscar soluções conjuntas para os problemas da bacia.  A seguir franqueou a palavra ao Prefeito Anfitrião.  
   
Prefeito Anfitrião  - De sua vez o Prefeito Anfitrião do Município de Rincão  Sr. Amarildo Dudu Bolito, deu  boas vindas a todos. 
Agradeceu a presença de todos. Citou  e saudou as autoridades presentes, em especial o ilustre palestrante. A seguir destacou a 
importância dos trabalhos do Comitê para a preservação da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, seu caráter pedagógico e  estimulador 
de iniciativas concretas que favoreçam a manutenção da  qualidade e quantidade de suas águas.Lembrou que sempre recebemos outros 
membros de outros colegiados, e não raro somos elogiados. Bem por isto parabenizou a todos integrantes do CBH-MOGI pelo trabalho 
eficaz que vem sendo feito na bacia com a colaboração de todos. Externou a certeza de que a presença maciça dos membros deste 
comitê e do Secretário Nacional de Saneamento Ambiental qualifica ainda mais nosso debate e apresenta-se como ótima oportunidade 
para entender o papel governo federal – cidades-comitês de bacia. Revelou sua satisfação em sediar a 18ª reunião ordinária do CBH-
MOGI em seu município:“sejam bem vindos, espero que passem horas agradáveis em nosso município”, concluiu. 
 
Leitura da Ata – O Presidente retomou a  palavra e pediu ao Secretário Executivo que faça a leitura da ata da 17ª Reunião Ordinária 
realizada em 25 de abril de 2003 no município de Lindóia. O Sr.Marcus Vinicius, Secretário Executivo, pediu ao Presidente a dispensa da 
ata vez que todos os presentes possuem cópia da mesma, e que a mesma fosse colocada em discussão e votação. Aprovado o pedido de 
dispensa da leitura da ata pelo plenário, o Presidente, de imediato, submeteu-a à discussão ....e votação, tendo a mesma sido aprovada 
por unanimidade. A seguir pediu ao Secretário Executivo que passasse aos informes gerais. 

 
Informes Gerais  -  Prosseguindo na pauta o Secretário Executivo passou aos informes gerais com os seguintes registros:  
 
a) 37º Congresso dos Municípios, de 7 a 12 de Abril em Guarujá  - principiou por noticiar a Presença do Presidente João Alborgheti no 
37º Congresso dos Municípios,  de 7 a 12 de Abril em Guarujá, participando de mesa temática sobre “Comitês de Bacias 
Hidrográficas”, cujo tema foi introduzido na fase preparatória do Congresso graças a seus esforços;   
b) Reunião do Fórum Paulista de Comitês – registrou que o Fórum Paulista de Comitês fará sua primeira reunião ordinária dia 8 de maio 
em Ribeirão Preto, com a presença do Secretário Mauro Arce, quando serão discutidos temas de interesse geral dos comitês, e dada 
posse aos seus membros e diretoria. O CBH-MOGI estará representado por sua mesa diretora.  
c) Distribuição de dois documentos oficiais sobre os CBH´s –  o Secretário Executivo chamou a atenção para a importância de dois 
documentos oficiais sobre os Comitês de Bacias Hidrográficas distribuídos no ato da inscrição, a saber: 1) o encarte especial (série 
cadernos de cidadania – 2 ) do  Diário Oficial do Estado intitulado “Água – os comitês que cuidam de sua conservação em São Paulo”, em 
comemoração à Semana da Água, e que aborda aspectos referentes aos 21 comitês de bacia paulistas;  2) o livro intitulado “Síntese do 
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo” que consolida o conteúdo dos Relatórios Zero apresentados pelos 
Comitês de Bacias, complementado por demais informações pertinentes ao assunto, em âmbito estadual,  obtidas junto a entidades e 
órgãos intervenientes. O Secretário destacou a riqueza das informações constantes de ambos documentos e que agora farão parte do 
acervo pessoal dos representantes legais  das entidades, órgãos e municípios  que integram este comitê, constituindo-se em excelente 
material de consulta e orientação para as mais diversas atividades. 
d) Itapira inaugura ETE – O Secretário Executivo noticiou ainda que no mês de maio o Prefeito Barros Munhoz estará inaugurando a 
Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito Rural de Ataliba Nogueira, que atenderá cerca de seis mil pessoas, e feita com recursos 
oriundo do FEHIDRO (R$ 200.000,00) e do município (R$141.307,22). Anunciou que a sede urbana já possui ETE há mais de vinte anos, 
parabenizando autoridades, colaboradores e a população de Itapira pelo pioneirismo. 
e) Primeira participação do Município de Monte Alto no CBH-MOGI – A seguir o Secretário Executivo saudou a presença do Sr. Carlos 
Tadeu Nogueira Secretário Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente de Monte Alto, participando pela primeira vez de 
reunião do comitê e neste ato representando o Prefeito Municipal Donizete Santos. 
f) Representantes do Dr. Rubens Lara Presidente da CETESB – O Secretário Executivo saudou ainda a Sra. Maria Emília Botelho e o 
Sr. Paulo Barcellos, representantes do Presidente da CETESB Dr. Rubens Lara, que tem prestigiado reuniões de diversos comitês no 
Estado.     
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APRESENTAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO E PLANEJAMANTO – Às 10:15 horas o Presidente solicitou ao Secretário 
Executivo que desse prosseguimento aos demais assuntos constantes da ordem do dia.  
Ato contínuo o Sr. Secretário Executivo anunciou que a partir daquele instante a Câmara Técnica de Gestão e Planejamento – CTGP faria 
por meio de uma pequena equipe de seus membros a apresentação: a) da minuta de Deliberação CBH_MOGI nº 08/2003, cuja cópia foi 
previamente distribuída ao Plenário e que aprova as diretrizes e critérios para distribuição do dinheiro do Fehidro para o exercício de 2003, 
e que será objeto de discussão e votação deste Colegiado.  Além de reforçar novamente pontos importantes do (novo) Manual do Fehidro,  
cuja cópia já foi entregue em Lindóia, bem como enviado pelo correio eletrônico para todos os membros deste Comitê.  
O Secretário Executivo destacou que o objetivo dos expositores é: a) reiterar e reacentuar os principais pontos do Manual, cujo 
cumprimento dos dispositivos é condição “sine qua non” para aprovação do pedido;  b) apresentar os critérios de pontuação de cada PDC 
constantes da minuta de deliberação, o modo de distribuição e redistribuição dos recursos, bem como informar o prazo para entrega do 
pedido de dinheiro Fehidro e prazo para classificação e aprovação das mesmas.  
O Sr. Marcus Vinicius testemunhou mais uma vez o enorme esforço dos membros da CTGP, anunciando que os  membros desta Câmara 
Técnica 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, conforme agenda de endereços anexa ao caderno de documentos entregue na entrada. Finalizando 
apresentou em nome do Colegiado “aos senhores membros da CTGP o nosso mais profundo respeito e agradecimento, pois como já é do 
conhecimento de todos esta Plenária e a próxima serão realidade em grande parte em função do zeloso trabalho desta Câmara Técnica”. 
Isto posto, chamou o Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij Coordenador da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, para juntamente com o 
Engº  Marcos José  Lomônico e demais integrantes da CTGP realizarem a apresentação do novo manual e minuta de deliberação CBH-
MOGI nº 08-2003, pedindo a desconstituição da mesa para que assistam do auditório a apresentação.  
 
Equipe da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento – De imediato o Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij, Coordenador da Câmara Técnica 
de Gestão e Planejamento, fez  a abertura e chamou os demais membros expositores. Principiou por relembrar 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. Depois fazendo uso de multimídia, apresentou transparências com os principais pontos da minuta de deliberação CBH-
MOGI nº 08/2003. Deixou claro que não houve grandes mudanças de critérios em nenhum dos PDCs. Que foi acrescentado em todos os 
PDC´s o critério de pontuação de se verificar se o pedido consta genérica ou especificadamente do plano, além do que a classificação 
obtida no seminário regional por compartimento será utilizada como critério de desempate, tudo como forma de prestigiar e valorizar o 
plano diretor da bacia. A seguir apontou as  novidades: a) teto de sessenta mil reais para os pedidos do grupo1 e 2; e c) teto de R$ 
236.815,85 para o sub grupo 3 A. Apresentou a ficha resumo do empreendimento juntamente com o cronograma físico - financeiro e 
planilha de orçamento      ressaltando diversos aspectos de seu preenchimento, constantes do Manual e da minuta Deliberação CBH-MOGI 
08-2003, que deverão ser observados. Esclareceu ainda eventuais perguntas, e deixou claro que a CTGP estará a disposição de todos 
conforme agenda de endereços fornecida a todos. Isto posto e verificando não haver outras manifestações, o Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij 
encerrou a exposição da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento,  propondo ao Presidente o encaminhamento da discussão e votação 
da minuta de Deliberação CBH-MOGI nº 08-2003.  
Votação da minuta de deliberação CBH-MOGI  - Às 10:45 horas o Presidente João Alborgheti retomou a palavra e colocou a Deliberação 
CBH-MOGI n.º 08/2003 em discussão..... em votação, tendo sido  aprovada por unanimidade. Finalizando esta etapa da reunião agradeceu 
o trabalho dos membros da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento que permitiu a realização desta 18ª Reunião Ordinária em Rincão, 
bem como o esforço que ainda irão realizar e que se constituirá na pauta da próxima plenária. 
 
APRESENTAÇÃO PALESTRA DO SECRETÁRIO NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – Às 10:50 horas o Presidente João 
Alborgheti  prosseguiu na ordem do dia convidando o Sr. Abelardo de Oliveira Filho, Secretário Nacional de Saneamento Ambiental,  órgão 
vinculado ao Ministério das Cidades para proferir sua palestra sobre “Objetivos, diretrizes e prioridades da Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental”. Por oportuno agradeceu mais uma vez ao Prefeito de Rincão Sr. Amarildo Dudu Bolito, pela iniciativa em convidar 
o Dr. Abelardo.   
Palestra do Sr. Abelardo de Oliveira Filho – O Dr. Abelardo iniciou sua fala saudando a todos presentes e em especial ao Sr. Jair 
Bernardes da Silva decano do saneamento ambiental com mais de cinqüenta anos dedicados ao saneamento básico. Revelou sua 
afinidade de longa com o Prefeito Dudu de Rincão, mas enfatizou que sua presença se deve também á determinação do Presidente Lula, 
que determinou que todos membros de seu governo devem andar pelo Brasil para conhecer seus problemas. As seguir lembrou que o 
Ministério das Cidades, onde se insere sua Secretaria Nacional, que sucede ao Sdhu,  teve sua estrutura formal regulamentada no último 
dia 4 de abril de 2003, quando da publicação no Diário Oficial da União. A seguir fazendo de multimídia iniciou a apresentação dos  
“Objetivos, diretrizes e prioridades da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental”, uma das quatro secretarias nacionais do Ministério, 
cujo texto deixou com a Secretaria Executiva do CBH-MOGI para ser encaminhado por e-mail aos membros deste colegiado,  o que de fato 
ocorreu posteriormente. Enfatizou que a idéia básica de criação do Ministério e Secretárias Nacionais ( de Habitação; de Saneamento 
Ambiental; de Transporte urbano; e de Programas Urbanos) passa pela participação da sociedade e construção de mecanismos de 
controle social, consubstanciados na Conferência Nacional das Cidades (principal instrumento para formulação de uma política para as 
cidades em um processo pautado pela democracia e ampla participação com discussões setoriais sobre saneamento, habitação, 
transporte e demais aspectos de desenvolvimento urbano) e o Conselho Nacional de Cidades  ( com suas  câmaras setoriais de 
saneamento ambiental, habitação, transporte urbano, que será o fórum permanente de discussão e participação dos diversos setores 
interessados nas questões relevantes da política nacional para as cidades). A seguir apresentou detalhes a estrutura de sua Secretaria, 
enfatizando que o governo federal pediu a retirada do PL 4147/01 sobre saneamento básico e PL 203/93 sobre lixo.Abordou aspectos 
referente a financiamento do setor, programas, FGTS, dificuldades de acesso ao crédito, enfatizando que o que não falta é vontade para 
superar obstáculos hoje existentes. Terminada a palestra  abriu espaço para manifestações. O Prefeito de Serra Negra Sr. Paulo Roberto 
Della Gardia Scachetti questionou sobre as emendas ao orçamento da União, noticiando o rigor burocrático da Caixa Econômica Federal – 
CEF, que sempre pede alguma coisa mais como protelação, e que não pode fazer licitação porque o dinheiro não se encontra depositado. 
O  Secretário revelou que isto será revisto e que as emendas serão examinadas, sobretudo as que estão em andamento. Revelou que há 
queixa generalizada sobre a CEF, mas que estão trabalhando para definir critérios claros e objetivos. Encerrando sua fala o Prefeito de 
Socorro pediu que se confie nos Prefeitos como o setor de Saúde que confia e repassa o dinheiro, com posterior prestação de contas 
(aplausos). O Superintendente do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Itapira Sr. Noé Massari enfatizou que se o governo 
federal repassar o dinheiro para os comitês de bacia, este será bem aplicado. Sabemos fazer , basta repassar o recurso (aplausos). O Sr. 
Jair Bernardes da Silva indagou sobre qual será a orientação da CEF e BNDES, manifestando que os serviços autônomos de água e 
esgoto, tem condições de dar a receita como garantia, bastando retirar o limite na CEF. De sua vez o Secretário Nacional lembrou 
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que concorda com a proposta, revelando que a questão dos comitês de bacia é 
interessante – como gestor do planejamento da água – e que a perspectiva de repasse como sugestão é bem vinda. O Prefeito de 
Lindóia Sr. Hélcio Fiori de Godoy informou que possui oito emendas ao orçamento da União com recursos para construção da estação de 
tratamento de esgoto todas canceladas. Gostaria que comitê fizesse documento pedindo para que o critério fosse revisto para os 
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municípios que já tenham projeto técnico, pedindo especial atenção para as emendas destinadas a obras de saneamento básico, pois os 
prefeitos deste comitê não têm medo de obras enterradas, pois sabem que para um real investido em saneamento economiza-se cinco 
reais em saúde. Enfatizou que “jamais teremos condições de contrair empréstimos”, solicitando ao Secretario Nacional uma parceria com 
os municípios, e sugerindo que todos exerçam pressão, inclusive sobre o Congresso Nacional,  para que possamos resolver este impasse. 
De sua vez o Secretário convidou a todos que tenham este tipo de problema que o procurem em Brasília, pois todos serão bem recebidos, 
e os casos serão examinados um a um. A Secretaria de Obras de Guariba Sra. Miriam informou que possui cinco convênios, três já 
licitados, e indagou qual a posição do governo federal e quando pretendem liberar os recursos. O Secretario Nacional informou  que os 
contratos assinados e não pagos estão sobrestados, até que entrem recursos. No primeiro momento pretende-se priorizar as obras em 
andamento, e que só se pode gastar o que se tem de recursos, mas insistiu para que oficiem relatando seu problema e que os casos serão 
examinados um a um.. O Prefeito de Cravinhos Sr. José Luis Carrascosa dos Santos, principiou por parabenizar o Secretário Nacional 
pelo diálogo com as partes interessadas, demonstrando o que pretende fazer. Isto posto perguntou se o que o governo anterior empenhou 
será liberado. O Secretário Abelardo que a prioridade inicial é para o que foi  iniciado, não obstante mais uma  insistiu  para que todos 
enviem expedientes relatando seus casos específicos para que verifique e responda. Finalizando sua participação o Secretário Nacional 
Sr. Abelardo de Oliveira Filho disse que “saio daqui conhecendo mais um pouco da realidade brasileira e ciente de que o CBH-MOGI 
será mais um parceiro nesta grande empreitada, onde nossa disposição é ainda maior. Conclamo a todos municípios do CBH-MOGI para 
que possamos trabalhar juntos na construção da Conferência Nacional das Cidades e do Conselho Nacional das Cidades. O Ministro Olívio 
Dutra, já foi Prefeito e governador e conhece esta realidade difícil. E vamos dar atenção aos municípios. As reivindicações aqui colocadas 
serão levadas e trabalhadas, e juntos superaremos dificuldades criando municípios sustentáveis e saudáveis”.   
 
ASSUNTOS DIVERSOS – a) A seguir o Presidente João Alborgheti, reconstituiu a mesa, e deu por encerrada a participação do 
Secretário Nacional, agradecendo sua presença e fazendo uma súmula das discussões, lembrando ao Dr. Abelardo que esqueça que São 
Paulo é rico. Pois aqui nesta bacia que representa o segundo maior PIB do estado, e onde vivem cerca de 1,4 milhão de pessoas, temos 
os mesmos problemas de saneamento básico do país, como o próprio Secretário Nacional teve oportunidade de verificar, no documento 
que lhe foi passado às mãos pela Secretaria Executiva deste comitê e que pedia uma emenda ao orçamento da União de cerca de cem 
milhões de reais apenas para construção de ETE´s, sem se falar em obras acessórias. b) De sua vez o Secretário Executivo Sr. Marcus 
Vinicius lembrou que o Fehidro destina 1,1 milhão de reais/ano para ser distribuído entre os 41 municípios integrantes da Bacia 
Hidrográfica do Rio Mogi, e que somente no trecho crítico do rio precisaríamos de setenta milhões para reduzir a carga orgânica de 
esgotos domésticos lançados in natura. Mas que isto não nos esmoreceu, pois ao longo de quase sete anos de vida o CBH-MOGI por 
intermédio do Fehidro viabilizou cerca de sessenta empreendimentos, a maioria (70%) voltada para obras destinadas ao sistema de 
tratamento de esgotos e destinação final de resíduos sólidos urbanos, passando ás mãos do Secretário Nacional o Informativo Especial 
CBH-MOGI, com o relato de nossa história. Encerrando sua participação o Sr. Marcus Vinicius disse que o comitê se sente preparado para 
esta parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, e que os recursos repassados serão criteriosamente aplicados 
(aplausos) conforme o próprio Secretario teve oportunidade de ver nesta reunião de votação de critérios para pontuação e classificação 
dos pedidos de recursos. c) O Prefeito de Rincão Sr. Dudu informou que a Prefeita de Jaboticabal Sra. Maria Carlota Niero Rocha é 
candidata a conselheira do CONESAN – Conselho Estadual de Saneamento pelo 8º Grupo de Comitês, e que os prefeitos que desejarem 
poderão votar na mesma ao final da reunião. Igualmente o Sr. Carlos informou que o Prefeito de Sertãozinho, cuja ausência justificou, 
também se apresenta como candidato. d) O Conselheiro Nacional Sr. Carlos Alencastre, representante dos Comitês de Bacia no 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, agradeceu o convite para este importante evento,  parabenizou a mesa diretora pela 
reeleição, e agradeceu o voto do CBH-MOGI para sua recondução ao CNRH para o próximo triênio, informando que as vagas do conselho 
foram ampliadas de 29 para 57, tendo sido assegurada vaga exclusiva para representação dos comitês e consórcios. No mais colocou-se á 
disposição de todos como instrumento e canal aberto permanente para encaminhamento e defesa de temas que este colegiado julgar 
oportuno, nas sete Câmaras Técnicas daquele Conselho. 

 
ENCERRAMENTO –  Às 12:30 horas o Presidente João Alborgheti deu início à fase de encerramento, colocando  em discussão a 
escolha do próximo município onde será realizada a Plenária do dia  13  de junho  de 2003  tendo sido escolhido o Município de ITAPIRA. 
A seguir passou a palavra para o Prefeito Anfitrião.  
Prefeito Anfitrião - De sua vez o Prefeito de Rincão Sr. Amarildo Dudu Bolito agradeceu ao diretor do clube pela cessão do espaço, 
aos servidores municipais, às autoridades do Estado,  Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, membros da sociedade civil organizada, e em 
especial ao Secretário Nacional de Saneamento Ambiental, pelo prestígio de sua presença para o município e para o comitê. Testemunhou 
que trabalhou dez anos com o Dr. Abelardo que tem profundo conhecimento do setor de saneamento do qual sempre foi importante 
defensor, e manifestou a certeza de que o setor está hoje bem servido pelo homem que ainda ontem brigava por alguns conceitos e hoje 
na Secretaria Nacional vai aplicá-los, e o que não lhe falta é vontade, concluiu.  
Encerramento – Finalizando os trabalhos às 12:40 horas o Presidente João Alborgheti agradeceu a generosa acolhida do Prefeito 
Anfitrião e a presença de inúmeros membros da Sociedade Civil, do Estado e os colegas Prefeitos: Jair Capodisoglio – Prefeito Municipal 
de Santa Cruz da Conceição, Antonio Roque Bálsamo – Prefeito Municipal de Dumont, Nelson Scorsolini – Prefeito Municipal de Santa 
Rita do Passa Quatro, Maria Carlota Niero Rocha – Prefeita Municipal de Jaboticabal, José Maria Bortoluci Lobo – Prefeito Municipal de 
Aguai, Antonio Sérgio Trentim – Prefeito Municipal de Santa Lúcia, José Carlos Carrascosa dos Santos – Prefeito Municipal de Cravinhos, 
Hélcio Fiori de Godoy – Prefeito Municipal de Lindóia, José Mário de Faria – Prefeito Municipal de Socorro, Cleide Aparecida Bertim Ginato 
– Prefeita Municipal de Américo Brasiliense, Emílio Carlos Forte – Prefeito Municipal de Motuca, Gregório Gulla – Prefeito Municipal de 
Gavião Peixoto, Geraldo Mantovani Filho – Prefeito Municipal de Águas de Lindóia, Carlos Augusto Bellintani – Prefeito Municipal de 
Dobrada. Finalmente com as homenagens de praxe deu por encerrada a 18ª reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Mogi Guaçu, em Rincão. cuja ata foi por mim Marcus Vinicius Lopes da Silva, Secretário Executivo do CBH-MOGI, lavrada, digitada e 
assinada. 

 
Rincão, 25 de abril de 2003, 18ª 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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