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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO 
MUNICÍPIO DE ITAPIRA, EM 13 DE JUNHO DE 2003. 

 
Aos treze dias de junho de dois mil e três, no anfiteatro do Hotel Fazenda Esperança, localizado à Rodovia SP-352 (Rodovia Itapira – Jacutinga) no Km 181, 5, às 
10:10 horas presente o número regimental de integrantes do comitê, conforme assinaturas constantes do livro de atas e lista de presença, que ficou à disposição de 
todos para conferência, o que ocorreu sem oposição, iniciou-se a 19ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI, no município de ITAPIRA.  
 
Composição da Mesa - De plano o Chefe do Cerimonial da Prefeitura de Itapira e apresentador do evento procedeu à chamada dos membros componentes da Mesa 
Diretora dos trabalhos desta reunião. Nesse passo convidou para compor a mesa o Prefeito Anfitrião de Itapira Dr. José Antônio Barros Munhoz; o Prefeito de Espírito 
Santo do Pinhal e Presidente do CBH-MOGI Dr. João Alborgheti; o Prefeito Municipal de Sertãozinho e Conselheiro Estadual de Recursos Hídricos, Sr. José Alberto 
Gimenez; o Presidente da Câmara Municipal de Itapira Sr. Izaltino Martins; o Dr. Valdemar Sândoli Casadei, da Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM, neste ato 
representando o seu Diretor Presidente Sr. Sílvio Torres; o Secretário Executivo do CBH-MOGI Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva. O Vice-Presidente do CBH-MOGI 
Sr. Sérgio Roberto Ieda, justificou por telefone sua ausência, - ainda durante a reunião - vez que seu veículo sofreu pane mecânica durante o trajeto. A seguir o Chefe 
do Cerimonial e apresentador convidou a todos para audição do Hino Nacional. E depois fez a saudação geral em nome da Edilidade e anunciou de forma genérica e 
sintética a presença das diversas autoridades (prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, diretores, representantes de organizações não 
governamentais etc.), passando a palavra para o Presidente João Alborgheti, para abertura oficial dos trabalhos desta reunião.  
 
ABERTURA OFICIAL DOS TRABALHOS – Na seqüência, às 10:20 horas, o Presidente João Alborgheti abriu oficialmente os trabalhos da 19ª Reunião Ordinária 
do CBH-MOGI em Itapira, dando boas vindas a todos e agradecendo ao Prefeito Anfitrião a gentil acolhida no Hotel Fazenda Esperança. Inaugurou sua fala 
anunciando que o Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento Dr. Mauro Arce - que no último dia 8 de maio inaugurou em Itapira a ETE do Distrito de 
Barão de Ataliba Nogueira, construída com recursos do Fehidro - encaminhou ofício informando que por motivos de viagem ao exterior infelizmente não poderia estar 
participando desta 19ª reunião ordinária. Anunciou ainda que igualmente declinou do convite, em razão de compromissos, o Prof. Dr. José Goldemberg, Secretário do 
meio Ambiente. A seguir enfatizou a importância desta 19ª reunião plenária, quando será apresentada, discutida e votada a proposta de minuta deliberação CBH-
MOGI n.º 9/2003 que indica os pedidos de enquadramento aprovados para receberem recursos financeiros a fundo perdido do FEHIDRO – Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos no exercício de 2003 O presidente lembrou ainda que o Comitê foi fundado em 4 de junho de 1996, no Município de Descalvado, e que, portanto 
completou 7 anos, aproveitando para parabenizar seus integrantes e mesas diretoras anteriores, a saber: 96/97 Presidente José Carlos Calza, Prefeito de 
Descalvado, Vice-Presidente Prof. Dr. Edson de Arruda Leme (Ufscar); Secretário Executivo Eng. º José Antônio Tordato (Cetesb); 98/99 Presidente Antônio Carlos 
Bueno Barbosa, Prefeito de Pirassununga, Vice-Presidente Rui de Souza Queiroz; Secretário Executivo Eng. º Luiz Carlos Mion (Cetesb);.99/00 Presidente Walter 
Caveanha, Prefeito de Itapira, Vice-Presidente Adriana Cavalieri (CREUPI); Secretário Executivo Eng.º Luiz Carlos Mion (Cetesb). O Presidente João Alborgheti 
relembrou ainda que no dia 5 de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, e que estamos no ANO INTERNACIONAL DA ÁGUA DOCE, assim 
declarado pela ONU, e que o comitê fará uma reunião específica ainda este ano para comemorar este importante evento. A seguir agradeceu o esforço de 
todos neste primeiro semestre na defesa e proteção do meio do meio ambiente, sobretudo em razão do cumprimento do pesado calendário de atividades que foram 
cumpridas e superadas por este colegiado das águas, com a presteza e dedicação de cada um de seus integrantes.   
  
Palavra do Prefeito Anfitrião – Às 10:20 horas o Prefeito de Itapira Dr. José Antônio Barros Munhoz, saudou a todos, e disse que estava feliz e orgulhoso pela 
presença de tantos Prefeitos, membros da Sociedade Civil e representantes do Estado, nesta reunião em seu município que teve o prazer de sediar. Saudou ainda os 
senhores Marcus Vinicius Lopes da Silva e o Eng.º Luiz Carlos Mion, ambos da CETESB, e o Eng.º Pulo Roberto S. Bantim de Souza do DEPRN, que valorizam o 
serviço público e fazem juntamente com todos os demais presentes, deste comitê ser um dos melhores do Estado. A seguir contou a historia do Hotel Fazenda 
Esperança, sede daquela plenária, e que já tem sua agenda repleta com cerca de vinte eventos marcados para o empresariado. Lembrou que Itapira está próxima do 
circuito das águas que por isto deseja explorar também o turismo Lembrou que o hotel fazenda começou pequenino, praticamente na casa original, antiga sede da 
fazenda, e hoje possui trinta apartamentos, e seu sucesso é grande, pois a procura é expressiva e já começa a dar lucro. Ato contínuo saudou o Sr. Noé Massari, 
Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira e um dos responsáveis pela preparação e sucesso do evento, dizendo-se feliz de enfrentar 
dificuldades e solucioná-las com sua equipe de colaboradores. Barros Munhoz afirmou que sediar esta reunião do comitê é uma honra para Itapira, dizendo ainda que 
foi uma honra receber, no último dia 8 de maio, o Presidente João Alborgheti quando da inauguração da estação de tratamento de esgotos do distrito de Barão de 
Ataliba Nogueira, sempre tão presente nas atividades da bacia. Revelou que em conversa mantida na véspera com seus secretários municipais disse que comitê de 
bacias é a melhor coisa que já viu nestes vinte e cinco anos, e no momento que isto avançar o Brasil vai à frente, concluiu.       
 
LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – Prosseguindo o presidente pediu ao Secretário Executivo que fizesse a leitura da ata e após os 
informes gerais da secretaria. De sua vez o Sr. Marcus Vinicius, Secretário Executivo do CBH-MOGI pediu a dispensa da leitura da ata vez que todos os presentes 
possuíam cópia da mesma. Acatada a proposta, ato contínuo foi colocada em discussão e votação a ata da 18ª reunião ordinária do CBH-MOGI realizada no 
Município de Rincão, tendo sido aprovada por unanimidade.  
 
INFORMES GERAIS - A seguir a pedido da Presidência o Secretário Executivo deu início aos informes gerais, a saber: 
a)Secretário Mauro Arce inaugura em Itapira ETE – do Distrito Barão Ataliba – o Sr,. Marcus Vinicius principiou por informar que consta do caderno de 
documentos farto noticiário revelando que o Dr. Mauro Arce inaugurou no último dia 8 de maio em Itapira a ETE do Distrito de Barão de Ataliba, parabenizando suas 
lideranças municipais, vez que Itapira possui cem por cento de tratamento de esgoto e um dos melhores aterros sanitário da bacia. 
b) cumprido calendário de atividades do primeiro semestre – o Secretário Executivo em nome da mesa diretora do comitê parabenizou a todos os membros deste 
colegiado e informou-os que com esta reunião cumprimos todas as etapas e fechamos o extenso calendário de atividades proposto e aprovado nas reuniões 
Plenárias de Mogi Mirim (1º trimestre) e Lindóia (2º trimestre) para estes primeiros seis meses do ano. Relembrou que paralelamente - às tarefas necessárias à 
preparação dos pedidos de recursos financeiros do Fehidro, bem como sua análise, pontuação, classificação e aprovação – fizemos três reuniões preparatórias do 
processo eleitoral, uma com cada segmento, para eleição dos membros titulares e suplentes do CBH-MOGI, bem como para os integrantes das suas quatro câmaras 
técnicas. Em suma, fizemos quatro reuniões ordinárias, a saber: plenárias de Mogi Mirim, Lindóia, Rincão e Itapira. Três reuniões com cada um dos segmentos 
formadores do Comitê; e cerca de dez reuniões de trabalho das Câmaras Técnicas de Gestão e Planejamento, Institucional e de Qualidade das Águas. Marcus 
Vinicius lembrou que corríamos o risco de perder vinte por cento da nossa verba se não realizássemos o trabalho de distribuição até final do mês junho, podendo 
chegar à perda total dos recursos. Todos estamos de parabéns, concluiu.      
c) Secretário de Estado da Justiça pede inclusão do Itesp no CBH-MOGI – O Sr. Marcus Vinicius noticiou que o Dr. Alexandre de Moraes, Secretário da Justiça, 
oficiou à Presidência do Comitê solicitando a inclusão do ITESP – Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” manifestando 
interesse em participar do CBH-MOGI por intermédio daquele órgão vinculado. Revelou ainda que as tratativas já vinham ocorrendo há algum tempo, o pedido é bem 
recebido. O pedido será encaminhado à Câmara Técnica Institucional para que esta prepare emenda ao Estatuto, cujo quorum de aprovação é 2/3, e que poderia ser 
encaminhado mediante colhimento de assinaturas. O Sr. Marcus Vinicius anotou que com a inclusão do ITESP elevamos para 15 o número de titulares com direito a 
voto e respectivo suplente, de cada segmento. Como conseqüência, posteriormente à aprovação da emenda ao regimento, o segmento dos Municípios e Sociedade 
Civil deverão indicar seus representantes.  
d) Município de Aguaí cria por Lei a Semana da Água – A Mesa Diretora parabeniza a Prefeitura e Câmara Municipal de Aguaí, que mediante lei municipal 
instituíram a Semana da Água naquele município. 
e) Rio Mogi Guaçu foi destaque na comemoração do dia do meio ambiente no Município de Mogi Guaçu – a data foi marcada pela participação de alunos, 
professores, escoteiros e autoridades municipais, além de representantes do CBH-MOGI. A ênfase dos discursos foi voltada para a preservação do Rio Mogi. Hélio 
Miachon, Prefeito de Mogi Guaçu, falou do investimento de 4 milhões de reais para obra da nova lagoa de tratamento de esgoto, que deve ser concluída em meados 
de 2004. O Prefeito destacou a obrigação que todos temos de preservar o Rio Mogi, porque quando não houver mais condições de dar vida à flora e fauna, toda a 
população vai pagar um preço muito alto. O Evento foi organizado pela SAAMA- Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e ONG-ORÉ – 
Organização Regional Ecológica - integrante deste comitê – cujo Presidente e Diretor do Sesi Sr. João Francisco Pansani conclamou os formadores de opinião a 
unirem-se no interesse único da preservação ambiental. Os Grupos Escoteiros Rio das Cobras e Excalibur, este último também integrante do comitê, garantiram a 
parte cívica (fonte: Gazeta Guaçuana 07/06/2003). 
f) Realizada II Semana de Engenharia Ambiental em Espírito Santo do Pinhal – De 2 a 6 de junho foi realizada pelo Centro Acadêmico Prof. Romildo Miranda ( 
formado por alunos do Curso de Engenharia Ambiental do CREUPI- Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal) a II Semana de Engenharia Ambiental 
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com diversas atividades e palestras. Presente na abertura dos trabalhos o Prefeito do Município e Presidente do CBH-MOGI Sr. João Alborgheti, que destacou a 
necessidade de se preservar o precioso líquido para as presentes e futuras gerações. Aos alunos do Centro Acadêmico e Professores do CREUPI, nossos parabéns. 
g) De 30 de junho a 4 julho, acontece em Santo André a 33ª Assembléia Nacional da Assemae – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - 
com a participação de membros deste comitê, dentre eles o Sr. Neiroberto Silva Diretor de Assistência aos Municípios Regional São Paulo - Centro e membros da 
Prefeitura, Serviço Autônomo, e Unesp de Jaboticabal que apresentarão quatro trabalhos técnicos. Paralelamente a este evento teremos no mesmo local a 7ª 
Exposição de experiências municipais em saneamento; o 1º Seminário sobre informação nos serviços públicos de saneamento; e o 2º Encontro Nacional de 
Procuradores Municipais de Serviços de Saneamento.   
h) Prefeitura de Jaboticabal inicia construção da ETE – com recursos oriundos do Fundo de Investimento Municipal, após concluir os interceptores e emissários, o 
município iniciou a terraplanagem da ETE, com projeção para vinte anos e que atenderá inicialmente 68 mil pessoas podendo chegar até cem mil pessoas. O sistema 
será o anaeróbio (com cinco reatores) seguido de três lagoas facultativas e dois leitos de secagem. Nossas homenagens à população local e lideranças municipais.     
i) Casa da Cidadania de Barrinha –CCB, mais novo integrante do CBH-MOGI – Finalizando os informes, o Secretário Executivo Sr. Marcus Vinícius, saudou em 
nome do colegiado o mais novo integrante do CBH-MOGI, a Casa da Cidadania de Barrinha, na pessoa de seus integrantes Vereadora Patrícia Daniela Binhardi e Dr. 
Marcos Antônio Rezam, que já vêm participando de diversas reuniões do comitê, agora como membros oficiais. Na oportunidade o Secretário Executivo enalteceu o 
trabalho da CCB, e manifestou a satisfação deste colegiado em receber em seus quadros membros da sociedade civil organizada, que à despeito de sacrifícios 
pessoais se fazem presentes na defesa e preservação do meio ambiente, bem de uso comum de todos.      

 
APRESENTAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE MINUTA DE DELIBERAÇÃO CBH-
MOGI N.º 09/2003 - Às 10:50 horas o Presidente João Alborgheti solicitou ao Secretário Executivo que desse prosseguimento aos demais assuntos constantes da 
ordem do dia. Ato contínuo o Sr. Secretário Executivo informou 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 da proposta de minuta de deliberação n.º 9/2003, cuja cópia encontra-se em mãos deste Plenário e que indica 
os pedidos de enquadramento aprovados para receberem recursos financeiros a fundo perdido do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos no exercício de 
2003. Antecipou que após a apresentação da CTGP esta proposta será objeto de discussão e votação deste Colegiado, ainda nessa reunião. Prosseguindo o 
Sr.Marcus Vinicius informou que o objetivo dos expositores é apresentar de forma didática o conteúdo da proposta de minuta de Deliberação 09/2003 que dispõe 
como foram distribuídos os recursos Fehidro para 2003, cujo texto e quadro resumo de distribuição encontra-se no caderno de documentos previamente distribuído. 
Isto posto o Secretário Executivo mais uma vez testemunhou o enorme esforço dos membros da CTGP. Revelou que o trabalho infatigável de seus membros permitiu 
a realização das três últimas reuniões plenárias. Fez ainda questão de registrar que antes mesmo de tomarem posse em Lindóia, os membros desta Câmara já se 
reuniram a fim de evitar atrasos na distribuição. De imediato digeriram os 88 artigos do novo manual Fehidro e seus anexos, a fim de apresentá-los na reunião de 
Lindóia.Mais.A seguir debruçaram-se sobre a difícil tarefa de revisar os critérios de pontuação, trazendo como principal inovação a pontuação referente ao plano de 
bacia recém aprovado no início deste ano na plenária de Mogi Mirim. Foram quatro reuniões de período integral que culminaram na Deliberação CBH-MOGI n.º 08-
2003, aprovada em Rincão. Lembrou que depois vieram as exaustivas reuniões de julgamento das propostas, respectivamente dias 20 de maio e 10 de junho 
conforme Deliberação CBH_MOGI n.º 3 de 21 de março de 2003, publicada no Diário Oficial. Enfatizou que a reunião do último dia 20, iniciou-se às 9 horas 
terminando às 18:30 horas. E como de costume os membros da CTGP não interromperam os trabalhos, fazendo apenas um rápido lanche, e assim trabalhando por 
nove horas seguidas!  O Secretário Executivo permitiu-se noticiar que o Eng.º Luiz Carlos Mion, estava com a mãe na UTI, vítima de enfarte no dia anterior, e o 
Coordenador da CTGP Sr. Pelão igualmente com o pai hospitalizado. E mesmo assim não arredarem pé de seu compromisso com este colegiado (palmas). 
Finalizando o Sr Marcus Vinicius agradeceu a todos os membros da CTGP, em nome deste colegiado. “Tenham a certeza que este Assembléia sabe que lhes 
delegou uma tarefa, difícil, árdua, e que requer de cada um de seus integrantes o verdadeiro espírito espartano para suportar as dificuldades inerentes e superar - 
mais uma vez - esta importante etapa na condução de nosso Comitê. Muito obrigado por darem forma e conteúdo prático ao trinômio que nos orienta enquanto órgão 
colegiado: integração, descentralização e participação” concluiu.  
 
Feito este agradecimento inicial o Secretário Executivo, prosseguindo na pauta, chamou o Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij Coordenador da Câmara Técnica de Gestão e 
Planejamento, que juntamente com o Eng.º Marcos José Lomônico apresentaram a proposta de minuta de deliberação CBH-MOGI n.º 9/2003.  
 
Apresentação da Equipe da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento – Às 10:55 horas o Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij, coordenador da CTGP, principiou por 
informar que a Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, consoante o disposto na Deliberação CBH-MOGI n.º 1/2002, prosseguiu o seu trabalho de atendimento às 
dúvidas dos tomadores de forma individual – na medida em que foram procurados. O Sr. Pelão revelou que como de praxe preliminarmente foi realizado uma análise 
dos documentos técnicos e fiscais das propostas de pedido apresentadas. A seguir os pedidos foram agrupados e classificados por programas de duração 
continuada, passando-se de imediato à pontuação técnica, classificação em ordem crescente por pontos, distribuição e redistribuição dos recursos na forma do 
disposto na deliberação CBH-MOGI n.º 8/2003, até indicação final dos projetos aprovados, consubstanciada na minuta de deliberação apresentada por esta CTGP 
ora em exposição e discussão, cujo texto e quadro resumo encontra-se no caderno de documentos previamente distribuídos. Revelou que o relatório dos trabalhos da 
CTGP consta do livro de atas, que foi entregue naquele momento à Presidência e Secretária Executiva, que de imediato colocou-o à disposição dos presentes para 
consulta. O Sr. Coordenador da CTGP noticiou que as duas reuniões de julgamento das propostas, respectivamente dias 20 de maio e 10 de junho, foram abertas e 
contaram com a participação de representantes dos tomadores, que a tudo puderam assistir, o que aconteceu sem intercorrências. Registrou em especial a 
participação do Prefeito de Águas da Prata Sr. Jair Valente Fernandes na reunião do dia 20 de maio e do Presidente João Alborgheti na reunião de encerramento (10 
de junho) do processo de distribuição de recursos e que ambos podem testemunhar à respeito da normalidade dos trabalhos, além dos demais integrantes presentes. 
O Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij informou que foram apresentados 30 pedidos de recursos do Fehidro. Destes 21 pedidos foram aprovados e 2 ficaram como suplentes. 
Sete (7) pedidos foram desclassificados: a) por ultrapassar o valor do teto de R$ 60.000,00; b) por não atender dispositivos específicos do pedido (art. 36 do manual 
Fehidro [viveiro] e art. 11, § 1º da Deliberação CBH-MOGI nº 08-2003 [necessidade de licença do sistema de estação de tratamento de esgotos para pedir obras 
complementares e acessórias: emissários, interceptores etc.; c) por falta de planilha de orçamento, outorga de uso da água, licenças ambientais (Cetesb, DEPRN), 
descumprindo art. 7º e 8º da Deliberação CBH-MOGI n.º 08-2003.  Finalizando sua fala inaugural o Coordenador em nome da CTGP fez um elogio ao Presidente 
João Alborgheti, revelando que nos anos que vem presidindo o CBH-MOGI, jamais fez e sequer permitiu qualquer tipo de ingerência nos trabalhos da CTGP, que a 
par das dificuldades inerentes a uma câmara de julgamento, sempre atuou de forma altiva e independente opor intermédio de seus membros (palmas).     
A seguir acolitado pelo Eng.º Marcos Lomônico, e fazendo uso de equipamento de multimídia, o Coordenador Aparecido “Pelão” Hojaij, apresentou, passo a passo, o 
quadro resumo de distribuições e redistribuições que redundou na proposta de minuta de deliberação CBH-MOGI n.º 09/2003, ora em apreciação por este plenário. 
Terminada a explanação, o Sr. Coordenador abriu tempo para esclarecimentos, eventuais perguntas e contestações. Como não houve manifestação alguma de 
imediato o Sr. Coordenador da CTGP propôs ao Presidente do Comitê o encaminhamento da discussão e votação da minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º 
9/2003. 
 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CBH-MOGI N.º 9/2003 – Às 11:20 horas o Presidente João Alborgheti retomando a palavra colocou a Deliberação 
CBH-MOGI n.º 9/2003 em discussão...em votação..., tendo a mesma sido aprovada por unanimidade ( posteriormente seu texto foi publicado no Diário Oficial do 
Estado de pág. Seção I ). Encerrando esta pauta o Presidente João Alborgheti agradeceu o trabalho dos membros da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento que 
permitiu a realização das duas últimas Plenárias. 
 
PALESTRA SOBRE “RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NA GESTÃO DAS ÁGUAS” - Prosseguindo na pauta às 11:25 horas, de imediato, o Presidente João 
Alborgheti chamou o Dr. Valdemar Sândoli Casadei, da Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM – Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, neste 
ato representando o seu Diretor Presidente Sr. Sílvio Torres para proferir palestra sobre “Responsabilidade do Município na Gestão das Águas”. Dr. Casadei lembrou 
que há trinta anos labuta na questão das águas, principiando por informar que o objetivo é chamar a atenção para a questão e oferecer a colaboração do CEPAM. O 
município está preparado e capacitado para implantar estas políticas públicas ?! Os mananciais encontram-se protegidos? Há algum tipo de plano de saneamento e 
ou de planejamento do solo urbano? É esta contribuição que estamos oferecendo por meio de um curso destinado a capacitar funcionários e lideranças municipais. .  
De início O Sr. Casadei lembrou que energia, transportes e água são fatores condicionantes do desenvolvimento sócio-econômico. E que água permeia pelos três 
fatores, vale lembrar que  produz energia e possibilita a navegação etc. De sua vez a quantidade e qualidade das águas dependem do: a) uso e ocupação do solo 
urbano e rural; b) da proteção dos mananciais; c) do controle dos processos erosivos e de assoreamento; d) do controle de lançamento de esgotos domésticos e 
industriais nos rios; e) de práticas agrícolas adequadas. E isto acontece onde? No Município, concluiu!  
A seguir informou que o art. 23, incisos VI e XI da Constituição Federal dispõe que ‘è competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: (...) VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; ( ...) XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios”“. 
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O Sr. Casadei enfatizou que o fundamento, a base, do planejamento do uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos, “deve ser desenvolvido a partir do 
disciplinamento dos usos do solo e das águas da Bacia Hidrográfica”. Nesse sentido de pouco adiantarão os planos de recuperação e preservação das águas “ se os 
Municípios não estiverem preparados para implantar, nos seus territórios, as políticas nacional e estadual de recursos hídricos”. Assim “torna-se urgente a 
reorganização jurídico-institucional dos Municípios, para reverter o quadro atual e conduzir o País ao seu pleno desenvolvimento”, em uma palavra capacitação, daí a 
presente proposta de curso ou do projeto denominado ”Gestão Municipal dos Recursos Hídricos”, concluiu o Sr. Casadei.  
O projeto ou curso, ora apresentado, pode ser contratado com verbas do Fehidro, não custando nada para os municípios. A entidade executora/tomadora de recursos 
Fehidro seria a Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM, órgão da Secretaria de Economia e Planejamento.  
Dentre os objetivos do projeto cite-se: a) dotar o Município de todos os instrumentos necessários ao gerenciamento das águas em seu território; b) inserir o município 
no contexto da gestão integrada das águas dentro da bacia hidrográfica; c) mobilizar e conscientizar a comunidade para a recuperação, preservação e conservação 
das águas. 
Nesse passo segundo o Sr. Casadei o projeto ou curso de capacitação passa por seis fases, a saber: 1ª Fase: a) seleção dos Municípios mediante convite e 
manifestação dos Prefeitos; b) reunião com os Prefeitos dos Municípios selecionados, visando à apresentação e detalhamento do projeto. Deu como exemplo o 
Comitê do Piracicaba em que foram oferecidos a todos seus integrantes, tendo metade se interessado, e que com certeza serão municípios diferenciados, com 
certificado de qualidade em gestão das águas ao final.   
2ª Fase: entrevistas com os Prefeitos e seus assessores objetivando: a) esclarecer dúvidas; b) conhecer a visão do Prefeito; c) conhecer os problemas ambientais do 
Município e; d) discutir a estratégia de condução do projeto. 
3ª Fase: curso de capacitação de agentes municipais com duração de três dias, preparando-os para implantação da Política Municipal de Recursos Hídricos. 
4ª Fase: elaboração de Leis Municipais de gestão e proteção das águas, durante um período de noventa dias mediante processo participativo, acionando a sociedade 
organizada. 
5ª Fase: formatação do sistema municipal de informações hidrológicas. 
6ª Fase: implantação dos sistemas municipais de gestão dos recursos hídricos, em evento público, onde deverão estar presentes autoridades federais, estaduais e 
municipais. O Sr. Casadei deu como exemplo novamente o comitê do rio Piracicaba, que no final deste ano estará promovendo o evento e se tornando pioneiro em 
qualificação e capacitação de seus municípios na “Gestão Municipal dos Recursos Hídricos”, “é está a proposta que trago ao CBH-MOGI para que reflitam”, e pedindo 
vênia por ter que se ausentar antes do término da reunião, em razão de outros compromissos assumidos, agradeceu a atenção de todos (palmas).        
 
RECONSTITUIÇÃO DA MESA E PROSSEGUIMENTO DA ORDEM DO DIA - Às 11:40 horas o Presidente João Alborgheti reconstituiu a mesa diretora, agradeceu 
ao Sr. Casadei, e pediu ao Secretário Executivo que retomasse a ordem do dia.  
 
Fórum Paulista de Comitês de Bacias - Este apresentou um rápido relatório sobre a 1ª reunião ordinária do recém criado Fórum Paulista de Comitês, realizada dia 
8 de maio, em Ribeirão Preto. Destaca que foi aprovada a realização de um encontro estadual de comitês a se realizar até o final do ano, e que o CBH-MOGI teve 
sua proposta de moção ao Poder Público Estadual para que reative e disponibilize recursos financeiros suficiente para manter a rede de monitoramento hidrológico do 
Estado, aprovada por unanimidade pelos 21 comitês que integram o Fórum Paulista.Destacou ainda que no final de agosto será realizado em Aracaju-SE, com apoio 
dos governos do Estado e da Capital, o V Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, tendo o CBH-MOGI sugerido como tema “situação dos comitês 
paulistas com rio federal” pois dos 21 comitês paulistas mais da metade possui rio federal. De fato entre os temas sugeridos para o Encontro Nacional encontram-se: 
a) a “regulamentação do art. 4º Lei 9.433/97 – impasse ou solução?"”.”.”.”.”. ( o art. 4º disciplina que “a União articular-se-á com os Estados tendo em vista o 
gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum”; e b) além do tema “ instrumentos de gestão que devem ser implantados antes da cobrança pelo uso da 
água - (outorga, plano de bacia, sistema de informações, educação ambiental) – problemas e soluções. 
 
PALAVRA DOS CONVIDADOS – Homenagem ao Conselheiro José Gimenez. Prosseguindo na pauta, às 11:45 o Presidente João Alborgheti agradeceu ao 
Conselheiro Estadual José Alberto Gimenez, Prefeito Municipal de Sertãozinho pelos relevantes serviços prestados no biênio 2001-2003 como representante dos 
95 municípios do 8º Grupo de Comitês composto pelos Comitês do MOGI; PARDO; BAIXO-PARDO-GRANDE; E SAPUCAÍ-MIRIM-GRANDE. Lembrou que o Sr. José 
Gimenez nos representou duplamente, pois foi a um só tempo membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH e do Conselho de Orientação do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO como um dos quatro representantes dos municípios do Estado indicado pelo CRH, onde a disputa é sempre muito 
apertada (4 vagas!). João Alborgheti destacou ainda o papel de José Alberto Gimenez na defesa dos interesses dos comitês paulistas: a) na discussão e defesa dos 
percentuais destinado a cada comitê; b) lutando e assegurando juntamente com outras lideranças para a manutenção de verba para ser distribuída em 2001, quando 
corria risco de ser reduzida à cerca de um terço do que normalmente é destinado aos vinte e um comitês; c) zelando pela melhor aplicação dos recursos Fehidro 
apoiando iniciativas que levaram à revisão geral dos contratos fehidro e estágio de andamento de cada contrato assinado, pois o quadro apontava para apenas 50% 
de aproveitamento da verba distribuída, o que redundou no chamado Sinfehidro, banco de informações sobre todos contratos Fehidro. Isto posto solicitou ao Prefeito 
Anfitrião Barros Munhoz que entregasse em nome dos Prefeitos da Bacia MOÇÃO DE AGRADECIMENTO ao Sr. José Alberto Gimenez pelos relevantes serviços 
prestados como Conselheiro tanto do Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CRH como do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 
COFEHIDRO, no biênio 2001-2003, representando os 95 municípios do 8º Grupo de Comitês. 
 
AGRADECIMENTO DO CONSELHEIRO ESTADUAL JOSÉ ALBERTO GIMENEZ – parabenizou o Prefeito Barros Munhoz pela coragem em trazer indústrias como 
a Estrela para seu município, e manifestou saudável inveja por não possuir esgoto cem por cento tratado como Itapira, mas que está caminhando neste sentido e que 
espera até o final de seu mandato ter grande parte concluído. De outro lado, o Conselheiro agradeceu profundamente a homenagem dizendo que trabalhou com 
coragem e com o coração. Desejou boa sorte ao novo conselheiro recomendando que lute para fazer parte do Cofehidro, pois é lá que a discussão sobre distribuição 
dos recursos ocorre efetivamente.     

 
PREFEITA DE JABOTICABAL ELEITA CONSELHEIRA DO CONESAN - A seguir o Presidente João Alborgheti anunciou que foi eleita e tomou pose como 
Conselheira do Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN a Prefeita de Jaboticabal Prof.ª Maria Carlota Niero Rocha. Parabenizou a Conselheira eleita, 
informando o plenário que esta igualmente representará os quatro comitês naquele importante Conselho. O presidente ainda relembrou o plenário que o CONESAN 
foi criado pela Lei Estadual n.º 7.750, de 31 de março de 1992, e regulamentado pelo Decreto Estadual 41.679, de 31 de março de 1997, e tem como atribuição 
básica definir e gerenciar as ações de saneamento ambiental no Estado de São Paulo. È um órgão consultivo e deliberativo e é composto partidariamente por 12 
representantes do Estado, 12 Prefeituras, organizadas pelos grupos de bacias hidrográficas e 12 representantes da Sociedade Civil ligados às questões de 
salubridade ambiental. Alborgheti revelou ainda por força desta mesma Lei todo comitê deve ter obrigatoriamente uma Câmara Técnica de Saneamento. Isto posto 
passou a palavra para a Conselheira eleita.  
 
MANIFESTAÇÃO DA CONSELHEIRA ELEITA - De sua vez a Conselheira eleita Prof.ª Maria Carlota Niero Rocha, ao fazer uso da palavra, principiou por 
parabenizar o Prefeito Barros Munhoz revelando que também ficou saudável inveja de sua administração, aproveitando para agradecer o seu voto, relembrando que 
Munhoz já foi conselheiro em 1996. A seguir chamou a atenção para o tema saneamento, relembrando trechos da palestra do Secretário Nacional de Saneamento Sr. 
Abelardo, na plenária de Rincão, conclamando os Municípios a se filiarem na ASSEMAE, onde conheceu o Sr. Abelardo, pois é um fórum onde se aprende e se 
consegue obter experiência e muita coisa boa para saneamento. Enfatizou que é preciso ver o tema saneamento de maneira ampla, com a esquecida drenagem 
urbana, “piscinões”, e resíduos sólidos. Revelou que teve problemas de enchentes em 1999 seu município os quais vem enfrentando Anunciou que vai inaugurar no 
final de junho o Aterro Sanitário, Usina de Compostagem com cooperativa de recicladores implantada e em funcionamento, e que dará início às obras da estação de 
tratamento de esgotos com recursos do fundo municipal (aplausos). Revelou que conseguiu isto graças a inúmeras parcerias com a UNESP local. No caso do Projeto 
do Córrego Rico Limpo cujo filme e projeto foi apresentado na plenária de Mogi Mirim, fizemos parceria com a CATI-SAA. Anunciou que o Ministro das Cidades Olívio 
Dutra estará dia 30 de junho em Jaboticabal inaugurando o aterro sanitário e usina compostagem com cooperativa de recicladores, assim desde já convidou a todos 
para a inauguração. Disse que espera que Ministério das Cidades veja a questão de forma ampla, geral e irrestrita considerando todos os ângulos retro mencionados, 
água, esgoto além da questão dos transportes e viária. Manifestou-se no sentido de que a área financeira (BID, BNDES) é complicada pois se não tivermos dinheiro a 
coisa não sai, mas como ressaltou o Prefeito José Gimenez de Sertãozinho é preciso ser ousado, e “estou sendo ousada pois Jaboticabal também está pedindo 
dinheiro no BNDES, e aprendendo o caminho das pedras”. Lembrou que Juiz de Fora demorou dois anos, e não importa se não será mais prefeita quando sair o 
recurso, pois “quem ganha é a cidade independente de quem for o próximo prefeito”. Por fim parabenizou Dr. Casadei pela palestra, anunciando que o curso proposto 
deve ser extensivo aos vereadores, para que também se inteirem das responsabilidades dos municípios na gestão das águas, a fim de que recebam os projetos na 
Câmara e o analisem com mais facilidade (aplausos). Finalizando elogiou o trabalho sério realizado e hoje apresentado pela Câmara Técnica de Gestão e 
Planejamento. Finalizando prometeu se empenhar no cargo.  
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MOÇÃO DE AGRADECIMENTO À PREFEITURA DA USP – CAMPUS DE PIRASSUNUGA – À seguir o Presidente João Alborgheti lembra que a Prefeitura do 
Campus de Pirassununga vem nos cedendo gentilmente suas instalações (Centro de Convenções e sala de reuniões) para inúmeras reuniões e atividades deste 
comitê, nos acolhendo sempre de forma eficiente e gentil. Assim propõe uma moção de agradecimento ao Prefeito do Campus Administrativo da Universidade de São 
Paulo de Pirassununga Prof. Dr. Marcus Antônio Zanetti e equipe de funcionários do Departamento de Serviço de Apoio, pelo suporte e apoio administrativo recebido. 
Nesse passo chamou a Prof. Dra. Maria Estela Gaglianone Moro, digníssima representante da USP-Pirassununga neste comitê, e uma das elaboradoras do nosso 
plano de bacia, para receber em nome daquela Prefeitura esta justa homenagem. Para tanto o Presidente Alborgheti convida para fazer a entrega da Moção de 
Agradecimento o Presidente da Câmara Municipal de Itapira Sr. Izaltino Martins. A Professora agradeceu em nome da instituição a homenagem recebida (aplausos).   
 
 
A seguir o Sr. Neiroberto Silva, representante da ASSEMAE, pediu a palavra propondo ao plenário uma nova regra para pontuação na Câmara Técnica de Gestão 
e Planejamento que deverá considerar a freqüência e presença pessoal do tomador nas reuniões plenárias do comitê, para tanto ganhando mais pontos em razão de 
sua participação pessoal (aplausos). O Presidente João Alborgheti aproveitou para dizer que a idéia é bem vinda e deve ser apresentada à deliberação nos 
próximos encontros, pois não é exigir muito a participação em uma sexta feira a cada três meses sobretudo em razão da importância do tema água, “esta é minha 
idéia enquanto do segmento dos prefeitos”. O Sr. Neiroberto Silva ainda deu destaque para o 33º Congresso Nacional da ASSEMAE, convidando a todos para 
acessar o site www.assemae.org.br onde se encontram 134 projetos que serão apresentados durante aquele evento, manifestando a certeza que o plenário 
encontrará grande proveito em muitos destes trabalhos para seus municípios.    
 
ENCERRAMENTO 
 
Agradecimento aos presentes. Agradeceu a presença de todos os três segmentos que fazem deste comitê uma realidade atuante nas questões da bacia, mas 
pediu licença para nominar, além de si mesmo e do Prefeito José Antônio Barros Munhoz de Itapira e seu Vice Prefeito Sr. Luis Antônio Fonseca, os demais Prefeitos 
hoje aqui presentes, a saber: o Prefeito de Dumont Sr. Antônio Roque Bálsamo; O Prefeito de Estiva Gerbi Sr. Roberto Diegues; O Prefeito de Santa Lúcia Sr. Antônio 
Sérgio Trentim; o Prefeito de Rincão Sr. Amarildo Dudu Bolito; o Prefeito de Conchal Sr. Valdeci Aparecido Lourenço; o Vice Prefeito de Águas de Lindóia em 
exercício Sr. Valdir Gomes de Morais, a Prefeita de Jaboticabal Sra. Maria Carlota Niero Rocha; o Prefeito de Guariba Sr. Hermínio de Laurentz Neto; o Prefeito de 
Santa Cruz da Conceição Sr. Jair Capodifoglio; o Prefeito de Lindóia Sr. Hélcio Fiori de Godoy; o Prefeito de São João da Boa da Vista Sr. Laert de Lima Teixeira; o 
Vice Prefeito de Porto Ferreira Sr. Valdir Bosso; o Prefeito de Pradópolis Sr. Luiz Otávio C. Giovanetti; o Prefeito de Sertãozinho Sr. José Gimenez, o Prefeito de 
Cravinhos Sr. José Carlos Carrascosa dos Santos; o Prefeito de Águas da Prata Sr. Jair Valente. O Presidente João Alborgheti agradeceu ainda presença de 
inúmeros Vereadores e do Sr. Edjalma de Lima Valla  - Assessor do Deputado Estadual e Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo – que vem 
representando o ilustre deputado em inúmeras reuniões deste comitê e, que breve nos brindará com sua visita pessoal, concluiu.     
 
Escolha do Município sede da próxima plenária. Às 12:05 horas o Presidente colocou em discussão a escolha do próximo município onde será realizada a próxima 
reunião plenária. Apresentou-se o Município de Jaboticabal, sendo aclamado por unanimidade (aplausos) para sediar a 20ª Reunião Ordinária dia 19 de setembro de 
2003, quando comemoraremos o ANO INTERNACIONAL DA ÁGUA DOCE, assim declarado pela ONU. 
 
Palavra final do Prefeito Anfitrião. Às 12:10 horas o presidente franqueou a palavra para o Prefeito Anfitrião de Itapira Dr. José Antônio Barros Munhoz. O Sr. 
Barros Munhoz principiou por pedir desculpas por não falar em saneamento mas que “queria falar de algo vital para os Municípios de São Paulo e do Brasil, refiro-me 
ao artigo da Constituição Federal que determina que a distribuição do ICMS seja feita com no mínimo 75% do valor adicionado, que nada mais é que o faturamento 
de cada município. Este dispositivo provoca a nossa desgraça. Luto contra isto há mais de dez anos. Isto faz com que municípios como Paulínia recebam 25 milhões 
de reais por mês com cinqüenta mil habitantes e nenhum quilômetro de estradas rurais para conservar, e, que Itapira receba 1,4 milhão/mês, com sessenta mil 
habitantes e seiscentos quilômetros de estradas rurais para conservar. São dez por cento de municípios nadando em dinheiro, dez por cento remediados e oitenta por 
cento pedintes, falidos cujos Prefeitos ficam de chapéu na mão”. A seguir Barros Munhoz agradeceu aos Prefeitos de Sertãozinho e Jaboticabal as generosas 
palavras sobre as atividades desenvolvidas em seu município, mas lembrou que isto se deve à continuidade administrativa dentro de Itapira onde é atualmente 
Prefeito dentro de um grupo político que está na Prefeitura pela sexta vez, e que a par disto foi deputado estadual duas vezes, Secretário Estadual e Ministro da 
Agricultura, mas que isto é raro. “Por isto é preciso mudar o artigo na Constituição Federal ! “ A seguir saudou o Presidente Lula, pois teve a coragem de propor esta 
mudança na reforma tributária, ressaltando que por isto mesmo os municípios têm de se mobilizar, cabendo, posteriormente, a cada Estado da federação fixar o seu 
critério, pois não se pode fixa-lo de forma uniforme para todo o Brasil. Enfatizou que é fundamental baixar os valores para trinta ou quarenta por cento. “E aí talvez 
Paulínia receba dez milhões, o que já é muito. E nós, quem sabe, um pouco mais. Vamos nos unir nesta causa mais importante do municipalismo brasileiro”, concluiu. 
Finalizando agradeceu a presença de todos nesta reunião pedindo a Deus que abençoe ricamente a todos. 
 
Encerramento oficial. Ao retomar a palavra às 12:20 horas o Presidente João Alborgheti manifestou seu “de acordo” com as palavras do Prefeito Munhoz, 
agradecendo-lhe a gentil acolhida. Ao depois com as homenagens de praxe deu por oficialmente encerrada a 19ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Mogi Guaçu, no Município de Itapira, cuja ata foi por mim Marcus Vinicius Lopes da Silva, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi 
Guaçu, lavrada, digitada e assinada. 
 
Itapira, 13 de junho de 2003, 19ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI  
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