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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EM 30 DE JANEIRO DE 2004. 
 
 

ABERTURA – Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e quatro o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, Secretário Executivo do CBH-MOGI após 
anunciar que encontrava-se presente o número regimental de membros do comitê que permitia o início da sessão ordinária, conforme assinaturas 
constantes do livro de atas e lista de presença,  que ficou à disposição de todos para conferência, o que ocorreu sem oposição, anunciou a abertura da 
22ª  Reunião Ordinária do CBH-MOGI, no município de SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO. 
 
Formação da mesa. Em continuidade convidou para compor a Mesa Diretora dos trabalhos o Prefeito Anfitrião de Santa Cruz da Conceição Sr. Jair 
Capodifoglio; o Prefeito de Espírito Santo do Pinhal e Presidente do CBH-MOGI Dr. João Alborgheti; o Vice-Presidente do CBH-MOGI Sr. Sérgio 
Roberto Ieda; o Deputado Federal Nelson Marqueselli, o Eng. º _Carlos Tessari Haberman representante da CATI/SAA/Limeira , e a si mesmo enquanto 
Secretário Executivo do CBH-MOGI.Após compor a mesa convida a todos para audição do HINO NACIONAL.Em seguida o Eng. º Ronaldo Tavares de 
Araújo funcionário da PM de Santa Cruz da Conceição fez a saudação geral em nome da Edilidade e anunciou a presença das diversas autoridades 
(prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, diretores, representantes de organizações não governamentais  etc.).  
 
Abertura oficial dos trabalhos – A seguir o Presidente João Alborgheti abriu oficialmente os trabalhos. Deu boas vindas a todos;  agradeceu ao 
Prefeito Anfitrião a gentil acolhida, saudou os demais membros da mesa e passou a destacar os principais pontos da ordem do dia. Enfatizou a 
importância desta 22ª reunião plenária onde será apresentada, discutida e votada a proposta de minuta deliberação CBH-MOGI n. º 01/2004 que 
indica os pedidos de enquadramento aprovados para receberem recursos financeiros a fundo perdido do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos no exercício de 2004. Relembrou que estamos adiantando o processo de distribuição de recursos do Fehidro em razão das eleições 
municipais deste ano, a fim de que até 30 de junho de 2004 todos tenham  condições de assinar seus contratos com o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos. 
 
Anunciou que nesta reunião teremos ainda duas importantes palestras: a) uma proferida pela Eng. ª Helena Carrascosa Von Glen, Assessora do 
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente que falará sobre o Projeto “Recuperação de Zonas Ciliares Degradadas no Estado de São Paulo”.  
Nesse sentido o presidente lembrou que a bacia do Rio Mogi Guaçu foi uma das cinco bacias escolhidas par fazer parte do projeto que conta com 
recursos do Banco Mundial. b) outra proferida pela Prof. ª Drª Adriana Cavaliere do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal – CREUPI 
sobre o Projeto “Diagnóstico Ambiental da Agricultura no Estado de São Paulo –bases para um desenvolvimento sustentável” que conta com 
recursos da FAPESP. Sobre os dois projetos o Presidente João Alborgheti revelou que é grande a nossa alegria enquanto membros deste Comitê por 
termos sido escolhidos para participar de tão importantes projetos, que contam com recursos financeiros para a pesquisa, estudos e ações concretas. 
Em conclusão o Presidente João Alborgheti disse que “cabe-nos enquanto Colegiado assegurar aos pesquisadores a certeza de nossa participação e 
colaboração no que for necessário. Esta Mesa Diretora, com o aval e autorização deste Plenário fará todo o possível para dar o suporte necessário aos 
pesquisadores, pois temos certeza que todos seremos grandemente beneficiados pelos resultados da pesquisa e com as ações concretas decorrentes. 
Desde já nosso muito obrigado. O CBH-MOGI os recebe de braços abertos e pronto para trabalhar em parceria”, fianlizou. 

 
Finalmente anunciou que ainda nesta reunião o nosso Vice Presidente Sr. Sérgio Ieda fará o lançamento oficial do Cartaz da II Semana da Água - 
2003, no âmbito do Comitê.     
  
O Prefeito Anfitrião de Santa Cruz das Palmeiras – A seguir o Presidente passou a palavra para o Sr. Jair Capodifoglio que fez sua saudação inicial, 
revelando sua satisfação por sediar este evento e revelando que os recursos do Fehidro tem permitido a seu Município trilhar pelos caminhos traçados 
pelo Comitê em seu Plano de Bacia, mormente no que diz respeito ao tratamento de esgotos, agradecendo o esforço de todos para realização desta 
reunião em especial à sua equipe e à Câmara Técnica de Gestão e Planejamento. 
 
Leitura e aprovação da ata da 21ª Reunião Ordinária – Solicitada a leitura da ata o Sr. Secretário Executivo pediu ao Presidente e Plenário a 
dispensa da leitura da ata vez que todos os presentes possuiam cópia da mesma, e de imediato solicitou  discussão e votação da ata, tendo mesma sido 
aprovada por unanimidade e sem ressalvas. 

 
Informes Gerais da Secretaria Executiva: Prosseguindo o Secretário Executivo registrou os seguintes informes: 
1. Calendário cumprido - Em nome da mesa diretora deste comitê parabenizou a todos os membros deste colegiado e informando que com esta 
reunião cumprimos todas as etapas e fechamos o extenso calendário de atividades proposto e aprovado nas reuniões Plenárias de Jaboticabal (19 de 
Setembro 2003) e Águas de Lindóia (7 de novembro de 2003) para este início de ano, pois, como já lembrou o Presidente,  em razão das eleições 
tivemos que adiantar o processo de distribuição de recursos para permitir que os agentes técnicos e financeiro analisem os processos a tempo de os 
tomadores assinarem os contratos até a data limite de 30 de junho.        
2.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. 
3. Prefeitura de Dumont prossegue na construção da Estação de Tratamento de Esgoto e emissário com recursos oriundos do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos referente a dois contratos:  a) contrato n.º 359/2002  Fundo perdido R$ 334.830,82   / contrapartida  R$ 83.707,71  construção de 
ETE; e b) contrato n.º 398/2002  fundo perdido R$ 126.979,80 / contrapartida de R$ 88.240,20 construção de emissário).  O Secretário Executivo 
anunciou que o Município de Dumont vem executando respectivamente a Construção da Estação de Tratamento de Esgoto com 40% das obras já 
executadas e a implantação do emissário de esgoto, com 60% da obra já executada. Os dois projetos apresentam o valor global de  R$  633.758,53   ou 
100,00  %, sendo que R$ 461.810,62 ou 62,77 % são verbas a fundo perdido provenientes do FEHIDRO, com contrapartida do Município no montante 
de R$ 171.947,91 ou 37,23 %. Mais, que a Prefeitura de Dumont  também já realizou 50% das obras de construção do sistema de Galerias de Águas 
Pluviais do Bairro Nova Dumont (Contrato Fehidro n.º 125/2003 fundo perdido R$ 60.000,00 contrapartida 80.000,00) provenientes de um terceiro 
contrato. Em suma  em quatro anos  de acesso à verba do FEHIDRO o Município de Dumont assegurou recursos da ordem de R$ 560.310,62, a fundo 
perdido, que lhe estão permitindo solucionar problemas  saneamento básico, assegurando por cerca de vinte anos o tratamento de esgotos do 
Município. 
 
 
APRESENTAÇÃO DA CÂMARA TÉNCICA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE MINUTA DE 
DELIBERAÇÃO N.º  01/2004 – A pedido da Presidência o Secretário Executivo deu prosseguimento à ordem do dia anunciando que Câmara Técnica 
de Gestão e Planejamento - CTGP fará por meio de uma pequena equipe de seus membros a apresentação da proposta de minuta de deliberação n.º 
1/2004, 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 2004. Após a apresentação da CTGP esta proposta será objeto de 
discussão e votação deste Colegiado, ainda nessa reunião.   
 
A seguir pediu a desconstituição da mesa, e enquanto isto ocorria o Sr. Secretário Executivo lembrou que “o objetivo dos expositores é apresentar de 
forma didática o conteúdo da proposta de minuta de Deliberação 01/2004 que dispõe como foram distribuídos os recursos Fehidro para 2004”. E 
aproveitou para “testemunhar o enorme esforço dos membros da CTGP. Vez que o trabalho infatigável de seus membros, permitiu a realização das 



 2 

duas últimas reuniões plenárias”. Registrou ainda que “no segundo semestre de 2003 a CTGP lançou a 2ª versão da CARTILHA DO FEHIDRO com 
instruções para acessar recursos deste fundo”.  
 
Revelou que logo a seguir a Câmara Técnica debruçou-se sobre a difícil tarefa de revisar os critérios de pontuação, trazendo como principal inovação à 
pontuação referente ao plano de bacia recém aprovado em janeiro de 2003 em Mogi Mirim, e que hoje completa UM ANO de seu lançamento oficial. 
Foram fixados limites de recursos e tetos para distribuição do dinheiro. Tudo conforme DELIBERAÇÂO CBH_MOGI N. º 10 / 2003 aprovada em Águas 
de Lindóia por este Plenário.”  
 
O Secretário Executivo lembrou ainda que “depois vieram as exaustivas reuniões de julgamento das propostas, respectivamente dias 20 e 27 de janeiro 
de 2004, que culminaram na minuta de Deliberação CBH_MOGI n.º 01/2004 ora apresentada à apreciação deste plenário”. Ao depois anunciou que a 
sessão de julgamento dos pedidos teve o testemunho do Prefeito e Vice Prefeito de Águas da Prata, do Vice Prefeito de Santa Cruz da Conceição, e de 
representantes e Superintendentes dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto de Itapira e Mogi Guaçu, presentes nesta reunião e que podem atestar a 
lisura dos trabalhos. Lembrou ainda que a reunião do último dia 20 de janeiro de 2004, iniciou-se às 9 horas terminando às 17:40 horas. E como de 
costume, os membros da Câmara Técnica não interromperam os trabalhos, fazendo um rápido lanche e assim trabalhando por nove horas seguidas!    
 
Finalizando esta apresentação o Secretário Executivo em nome do Colegiado agradeceu a todos membros da Câmara Técnica de Gestão e 
Planejamento lembrando que “sua tarefa é árdua, mas sua missão é nobre. Porém 2004 promete muito mais trabalho em razão das recentes mudanças 
promovidas pelo COFEHIDRO no Manual de Investimentos do Fundo, e que nos obrigam a elaborar a 3ª versão da CARTILHA do FEHIDRO, bem como 
preparar a transição de 2004 para 2005 em virtude da nova safra de Prefeitos eleitos. Promovendo a necessária continuidade dos trabalhos do Comitê. 
Voltaremos ao assunto na próxima Plenária”. 
 Isto posto, o Secretário Executivo passou a palavra par o Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij Coordenador da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, que 
juntamente com o Eng.º Marcos José  Lomônico fez a apresentação da proposta de minuta de deliberação CBH-MOGI n.º  01/2004.  

 
Apresentação da Equipe da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento – Ato contínuo o Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij, fazendo uso de recursos 
da mídia eletrônica, deu início à apresentação informando que Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, consoante o disposto na Deliberação CBH-
MOGI n. º 10/2003, prosseguiu o seu trabalho de atendimento às dúvidas dos tomadores de forma individual – na medida em que foram procurados. 
Sobre os trabalhos de julgamento dos pedidos lembrou que como de praxe preliminarmente foi realizada uma análise dos documentos técnicos e fiscais 
das propostas de pedido apresentadas. A seguir os 22 (vinte e dois) pedidos foram agrupados e classificados por Programas de Duração Continuada - 
PDC, passando-se de imediato à pontuação técnica, classificação em ordem crescente por pontos, distribuição e redistribuição dos recursos na forma 
disposta na deliberação CBH-MOGI n.º 01/2004, até indicação final dos projetos aprovados, consubstanciada na minuta de deliberação apresentada por 
esta CTGP ora em exposição e discussão e no quadro síntese da distribuição-2004, constante do caderno de documentos distribuído a todos no início 
da reunião, para que todos possam acompanhar a exposição. O coordenador anunciou que foram desclassificados três pedidos, e que o relato dos 
trabalhos da CTGP consta do livro de atas à disposição de todos membros deste colegiado, e neste ato entregue oficialmente à Presidência e Secretária 
Executiva.  

 
O Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij enfatizou que as duas reuniões, respectivamente dias 20 e 27 de Janeiro de 2004 foram abertas ao público e contaram 
com a participação de representantes dos tomadores, que a tudo puderam assistir, bem como testemunhar a respeito da normalidade dos trabalhos. 
Anunciou que foram apresentados 22 pedidos de enquadramento, sendo que 19 pedidos foram aprovados. Não houve suplentes. Três pedidos foram 
desclassificados: Prefeitura de Descalvado: por não apresentar outorga de uso da água concedida pelo DAEE, vez que o mero protocolo do pedido não 
preenche o requisito e também por não apresentar estudo indicativo de que não há na rede perdas para justificar a demanda por pedido de novo poço, 
ainda mais na área de recarga do Aquífero Guarani; b) Prefeitura de São Carlos por não juntar planilha de orçamento que deve acompanhar 
necessariamente a ficha resumo do empreendimento, descumprindo disposto no manual Fehidro  e art. 7º e 8º ambos da Deliberação CBH-MOGI nº 10-
2003; c) Prefeitura de Pradópolis, por não juntar o projeto básico ou executivo do emissário de esgotos solicitado, em descumprimento ao artigo 23, III 
do Manual de Investimentos do Fehidro e artigos 7º e 8º ambos da Deliberação CBH-MOGI n.º 10-2003.   

 
Finalizando sua fala o Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij apresentou o quadro síntese de distribuições e redistribuições que redundou na proposta de minuta 
de deliberação CBH-MOGI n. º 01/2004. A seguir abriu espaço para eventuais perguntas e contestações, e como estas não ocorreram propôs de 
imediato ao Presidente o encaminhamento da discussão e votação da minuta de Deliberação CBH-MOGI n. º 01/2004. 
 
Discussão e votação da Deliberação CBH-MOGI n. º 01/2004 – O Presidente João Alborgheti retomou a palavra e colocou a Deliberação CBH-MOGI 
n.º 01/2004 em discussão.... em votação...tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. A seguir o Presidente agradeceu o trabalho dos membros 
da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento que permitiram a realização das duas últimas Plenárias, solicitando ao Secretario Executivo 
prosseguimento da ordem do dia. 

 
 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO “RECUPERAÇÃO DE ZONAS CILIARES DEGRADADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO”- Às 11:00 horas o 
Secretário Executivo anunciou a Eng.ª Helena Carrascosa Von Glen , Assessora do Gabinete do Secretário do Meio Ambiente e Coordenadora do 
conhecido Projeto POMAR, parceria da SMA/Jornal da Tarde/ Estadão que falará sobre o Projeto “Recuperação de Zonas Ciliares Degradadas no 
Estado de São Paulo”.  Lembrou que a bacia do Rio Mogi Guaçu foi uma das cinco bacias escolhidas par fazer parte do projeto que conta com 
recursos do Banco Mundial. A seguir informou que do caderno de documentos desta reunião consta um resumo do Projeto e da reunião de 
apresentação e oficina - já realizadas pelo CBH-MOGI para elaboração de critérios - respectivamente em 12 de dezembro de 2003 e 16 de janeiro de 
2004.  
 
De imediato a Eng.ª Helena Carrascosa Von Glen fez sua apresentação, enfatizando que a diretriz ou estratégia para orientar o projeto passa por 
seguir o Programa Estadual de Microbacias da SAA/CATI, e por trabalhar em estreita sintonia com  Comitês de Bacia e  de  forma articulada com os três 
segmentos: Sociedade Civil, Municípios e órgãos do Estado. Noticiou que as cinco bacias hidrográficas selecionadas por darem uma boa amostragem 
do Estado em função de suas peculiaridades, e que a Bacia Hidrográfica do Rio Mogi é uma das cinco escolhidas. Quanto aos  critérios de priorização 
para escolha das áreas estes serão sempre discutidos com Comitê do Mogi  a exemplo do já ocorrido nas duas reuniões já realizadas. Finalizando sua 
fala submeteu à apreciação do Plenário as conclusões iniciais alcançadas na oficina consultiva realizada dia 16 de janeiro de 2004 com membros da 
Câmara Técnica, para aprovação de forma indicativa pelo Plenário, ressalvando sempre a possibilidade de novas contribuições se for o caso.  A 
seguir a pedido da Presidência o Secretário Executivo colocou a proposta em discussão e votação, tendo o plenário aprovado a proposta por 
unanimidade referendando todo o processo até aqui realizado. Isto posto agradeceu em nome da Mesa Diretora a participação da Eng. ª Helena 
Carrascosa Von Glen,  e Equipe Técnica, reafirmando a disposição deste Comitê para as etapas subseqüentes do projeto.  
 

 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA AGRICULTURA NO ESTADO DE SÃO PAULO – BASES PARA UM 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” - Prosseguindo na ordem do dia, às 11:25 horas, o Secretário Executivo  anunciou a apresentação da Prof.ª Drª 
Adriana Cavaliere Sais do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal – CREUPI sobre o Projeto “Diagnóstico Ambiental da Agricultura 
no Estado de São Paulo –bases para um desenvolvimento sustentável” que conta com recursos da FAPESP. A seguir a Dra. Adriana Cavalieri 
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Sais apresentou juntamente com o Coordenador Geral do Projeto Prof. Dr. Ademar Ribeiro Romeiro, (professor da Unicamp e Chefe da EMBRAPA 
Monitoramento por Satélite de Jaguariúna) as principais linhas do projeto demonstrando seu objetivos gerais (efetuar um diagnóstico dos impactos 
ambientais causados pelas atividades agropecuárias com ênfase em sua dimensão econômica) e específicos (elaborar indicadores de sustentabilidade, 
levantar  e analisar impactos provocados por agroquímicos, desenvolver e ou adaptar metodologias de avaliação de impactos ambientais, inventariar 
esforços e políticas públicas para minimizar impactos etc.). Os pesquisadores anunciaram que o projeto abrange as áreas da Bacias Hidrográficas dos 
Rios Pardo e Mogi Guaçu, e que esta metodologia poderá posteriormente estender-se para todo o Estado. Revelaram que os resultados do projeto 
poderão ser aproveitados pelas áreas de políticas públicas subsidiando decisões, planejamento, pesquisa, e gestão fornecendo informações para 
instâncias gestoras de recursos hídricos. A seguir o Prof. Romeiro revelou que este projeto tem inúmeras interfaces com o projeto apresentado pela Dra. 
Helena Carrrascosa, e que haverá boas interações.   
A seguir a Dra. Adriana fez a apresentação formal dos demais colegas pesquisadores envolvidos no projeto, a saber: José Maria Gusman Ferraz, 
Mariana Pinheiro Silveira, e o Estagiaário Cláudio, todos da EMBRAPA Meio Ambiente de Jaguariúna, setor de Agroecologia e Gestão Ambiental 
Finalizando sua fala solicitou a colaboração dos três segmentos: Municípios, Estado e Sociedade Civil em grau de parceria, lembrando que a ciência e 
pesquisa devem andar juntas com o comitê.  

 
. 

LANÇAMENTO OFICIAL DO CARTAZ DA II SEMANA DA ÁGUA – A seguir o Presidente reconstituiu a Mesa Diretora, agradeceu aos palestrantes e 
pediu ao Dr. Sérgio Roberto Ieda, Vice Presidente que fizesse o lançamento oficial do Cartaz da II Semana da Água. De sua vez o Sr. Sérgio Ieda 
apresentou oficialmente o Cartaz da II Semana da Água a ser realizada no período de 15 a 22 de março de 2004, e faz uma rápida explicação sobre o 
mesmo, anunciando que “o cartaz apresenta crianças dos dois sexos, e das mais variadas etnias, todas amigas e cheias de alegria brincando entre si e 
pulando nas águas do Rio Mogi Guaçu, em cujas margens ao fundo se nota muitas árvores (mata ciliar) protegendo-o da erosão e assoreamento. As 
crianças por natureza adoram se divertir na água amam a água. Assim após o título” II Semana da Água – 15 a 22 de março “segue-se três mensagens:” 
Amigos da árvore! Amigos da Água; Amigos da Vida !”  Vale dizer quem planta árvores, planta água planta a vida! Finalmente segue-se compromisso 
entre gerações ou intergeracional que aparece em destaque na frase “Preservar para as gerações presentes e futuras”, com fundamento no disposto 
na cabeça do artigo 225 da Constituição Federal. 
 
O Sr. Sérgio Ieda anunciou que foram confeccionados quatro mil cartazes e estes serão distribuídos pelos Coordenadores de Compartimento de acordo 
com a proporção da população de cada município. A seguir passou aos AGRADECIMENTOS. Inicialmente agradeceu aos patrocinadores do cartaz 
que entenderam a dimensão desta campanha. São eles: a)   SAAE de Mogi Mirim na pessoas do Superintendente Eng.º  Neiroberto Silva e do Prefeito 
Paulo  de Oliveira e Silva; b)  SAMAE de Mogi Guaçu nas pessoas do superintendente do Sr. José Carlos Dalera e do Prefeito Hélio Miachon; c)  
SAEMA de Araras nas pessoas do Superintendente Eng.º Worinson Mercatelli Rodrigues e do Prefeito Luiz Carlos Meneghetti.d) SAAE de Itapira nas 
pessoas do Superintendente Noé Massari e do Prefeito José Antônio de Barros Munhoz. 
 
A seguir o Sr. Sérgio Ieda agradeceu sua equipe de Coordenadores da II Semana da Água e informou que ainda havia tempo de sua entidade civil, 
Município ou órgão do Estado incluir alguma programação ou atividade no JORNAL DA II SEMANA DA ÁGUA - que se seguirá ao cartaz com -  6000 
mil números e que trará o calendário de atividades da II semana, além de artigos e informações gerais.  
  
Isto posto o Vice Presidente passou a palavra para o Secretário Executivo Sr. Marcus Vinicius que fez um agradecimento especial ao Biólogo Fábio 
César Fraga da ONG ORÉ e que muito colaborou na idealização e elaboração do Cartaz, e contou com a ajuda da equipe de criação e informática da 
Prefeitura de Itapira. 
 
Finalmente O Sr. Secretário Executivo lembrou a importância da II Semana da Água que estará ocorrendo na mesma época da CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE - 2004, cujo tema é “Água Fonte de Vida”. Mostrou o livro ou texto base da campanha e informou que este poderá ser adquirido nas 
Secretarias das Paróquias, ou acessado pelo Site www.cnbb.org.br. Finalizando sua fala o Sr. Marcus Vinicius pediu a todos membros deste comitê 
que se coloquem à disposição das Paróquias para os esclarecimentos que se fizerem, necessários. Lembrando que com certeza seremos chamados 
para explicar o que é comitê etc. 
 

 
ASSUNTOS DIVERSOS - Prosseguindo na pauta o Secretário Executivo anunciou que encontravam-se abertas as inscrições para o CURSO DE 
CAPACITAÇÃO TÉCNICA GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS para representantes de comitês de bacias hidrográficas do Estado de São 
Paulo dos três segmentos: sociedade civil,municípios e estado Informou que o Programa do Curso encontra-se anexado ao CADERNO DE 
DOCUMENTOS desta reunião, e apresentou os órgãos envolvidos, a saber: órgão financiador: FEHIDRO  conforme proposta aprovada pelo CORHI – 
Comitê Gestor dos Recursos Hídricos.Órgão tomador / executor: CPLEA / SMA – Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e Educação 
Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.Quantidade de vagas: Doze (12). Podendo chegar até vinte (20) vagas dependendo da procura. 
Programa do Curso: O curso será certificado e divide-se em dois módulos, a saber: Módulo I - Curso de Capacitação Técnica (16 horas) Dias 12 (5ª 
feira) e 13 (6ª feira) de fevereiro de 2004. Local: Auditório da Associação de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto –AEAARP; Rua 
João Penteado, 2237, Jardim América – fone (16) 623 2424. Módulo II – Oficinas de Capacitação Organizacional e de Gestão (40 horas) - (5 dias 
divididos em pelo menos dois blocos para facilitar a participação dos inscritos, em data a ser ainda marcada). 
 
A seguir o Presidente João Alborgheti passou a palavra para o Deputado Federal Nelson Marquezelli, que principiou por parabenizar o Comitê pelo 
trabalho de distribuição de recursos do Fehidro que tivera oportunidade de ver. A seguir discorreu sobre o esforço da bancada paulista para trazer 
recursos para o Meio Ambiente e infra estrutura. Fez um amplo relato sobre as emendas ao Orçamento da União e colocou-se à disposição para os 
encaminhamentos que se fizerem necessários. Finalizando reafirmou seu compromisso com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi, sobretudo no 
sentido de procurar carrear recursos financeiros para as fazer frente às necessidades desta unidade de gerenciamento de recursos hídricos.  

 
 

ENCERRAMENTO - Às 12:00 horas o Presidente João Alborgheti colocou em discussão a escolha do próximo Município onde será realizada a 23ª 
REUNIÃO 0RDINÁRIA, dia 30 de abril de 2004. De imediato o Prefeito de Aguaí apresentou seu Município como candidato a sediar a próxima reunião 
(aplausos), o que foi por todo acatado. Isto posto o Prefeito Anfitrião Jair Capodifoglio, agradeceu a todos os seus funcionários e colaboradores que 
permitiram com seu trabalho acolher os membros do Comitê naquele municipalidade, convidando a todos para conhecer os arredores da  represa de 
Santa Cruz da Conceição principal atrativo turístico daquele Município, desejando a todos um bom retorno. Finalizando a sessão o Presidente João 
Alborgheti com os agradecimentos e as homenagens de praxe deu por encerrada a 22ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Mogi Guaçu, no Município de Santa Cruz da Conceição, 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. 
 
Santa Cruz da Conceição, 30 de Janeiro de 2004, sede da 22ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI 

 
Marcus Vinicius Lopes da Silva 

Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 


