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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI REALIZADA NO  
MUNICÍPIO DE LINDÓIA EM 4 DE MARÇO DE 2005 

 
Introdução. Aos quatro dias de março de dois mil e cinco, no salão do Centro Educacional situado à Rua Cel. Estevam Franco n.º 262, 
Centro, Município de Lindóia, às 9:49 horas, presente o número regimental, conforme número de assinaturas constantes da lista de 
presença que ficou à disposição de todos para conferência, e que faz parte integrante da ata desta reunião, o Secretário Executivo Sr. 
Marcus Vinícius Lopes da Silva, deu início à 25ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI, no Município de Lindóia. 
 
Composição da Mesa Diretora. De pronto convidou para compor a mesa diretora dos trabalhos: o Prefeito Anfitrião de Lindóia Sr. 
Élcio Fiori de Godoy, representando o segmento dos Municípios; o Sr. Sérgio Roberto Ieda, Vice Presidente e atual Presidente em 
exercício do CBH-MOGI, representante do segmento da Sociedade Civil, e que ficou  encarregado de dirigir esta  transição cabendo-
lhe assim a condução dos trabalhos referente ao processo eleitoral nesta reunião; o Sr. Marcus Vinícius Lopes da Silva, 
representando o segmento do Estado, cabendo-lhe auxiliar e subsidiar o Presidente em exercício na condução do processo eleitoral; o 
Sr. João Alborgheti, ex-Prefeito de Espírito Santo do Pinhal (1997-2004), e ex-Presidente do CBH-MOGI (2001-2004) e convidado 
especial desta reunião; o Sr. Carlos Alberto Lancier, presidente da ABINAM – Associação Brasileira das Indústrias de Água Mineral; o 
Sr.José Carlos Carrascosa dos Santos Prefeito de Cravinhos e Presidente eleito do CBH-PARDO;  o Sr. Eng.º Agr.º  José Alonso,  
Presidente do CREA-SP, o Sr. Arnaldo Jardim, Deputado Estadual, Líder do PPS na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.     
Após compor a mesa, o Sr. Marcus Vinícius convidou a todos para audição do Hino Nacional. A seguir passou a palavra para o Sr. 
Sérgio Roberto Ieda Presidente em exercício  do CBH-MOGI para abertura dos trabalhos. 
 
INÍCIO DOS TRABALHOS - ABERTURA PELO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO – Às 9:55 horas o Sr. Sérgio Roberto Ieda Presidente 
em exercício declarou aberto os trabalhos da 25ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI realizada no Município de Lindóia. Principiou por 
dar boas vindas a todos e agradecer ao Prefeito Anfitrião de Lindóia  Sr. Élcio Fiori de Godoy pela acolhida calorosa. Prosseguindo 
em sua fala afirmou se sentir com o exercício da função de conduzir o processo eleitoral pela terceira vez consecutiva, duas como 
Coordenador da Câmara Técnica Institucional e agora como Presidente em exercício. A seguir o Sr. Sérgio Ieda informou que segundo 
a ordem do dia previamente enviada a todos trataremos hoje dos seguintes temas: 
 
1) Chamada nominal e posse dos 42 membros titulares e 42 membros suplentes com direito a voz e voto indicados para 
comporem o CBH-MOGI no Biênio março de 2005 a março de 2007 nas três reuniões preparatórias desta 25ª Reunião Ordinária. 
Realizadas dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2005, respectivamente com os representantes dos segmentos da Sociedade Civil, Estado e 
Municípios, no Centro de Eventos do Campus da USP de Pirassununga, com a presença de grande número de participantes dos três 
segmentos. O Sr. Ieda relatou que durante aquelas reuniões cada segmento escolheu 14 titulares e 14 suplentes com direito a voz e 
voto, e o líder do segmento, e também indicou seus representantes para as quatro Câmaras Técnicas deste Comitê, cuja composição 
também é tripartite. Finalmente noticiou que as atas daquelas reuniões preparatórias estão arquivadas na Secretaria Executiva, e 
sintetizadas e consubstanciadas na Agenda de Endereços constante do caderno de documentos desta reunião, bem como no texto 
das minutas de deliberação que aqui serão votadas.         
 
2) Discussão e votação de seis deliberações. Quatro que aprovam: a nova composição das Câmaras Técnicas Institucional, de 
Saneamento, de Qualidade das Águas e de Gestão e Planejamento. Uma que altera o artigo 14 do Estatuto do CBH-MOGI 
consolidando a figura do Secretário Executivo Adjunto, e finalmente outra deliberação que indica os três membros titulares e três 
suplentes, dos três segmentos que representarão o CBH-MOGI no Fórum Estadual de Comitês, com direito a voz e voto, sem prejuízo 
da participação dos demais membros deste comitê. 
 
3) Durante a pauta assuntos diversos, o Sr. Sérgio Ieda lembrou que trataremos de vários temas de importância, dentre eles: a) novo 
manual de investimentos do Fehidro e detalhes importantes para apresentação de pedidos de verba junto aquele fundo; b) 
lançamento do “Programa de Cadastramento de Usuários de Água do Estado de São Paulo”, para o qual já pediu aos presentes 
desde já o engajamento e mobilização para divulgação do projeto, em seus órgãos, Municípios e organizações da sociedade civil.  
4) Finalmente o Sr. Sérgio Ieda anunciou que a comemoração oficial da III Semana da Água-2005, relançando o cartaz e pedindo a 
todos os três segmentos que promovam atividades em suas instituições, e que serão relatadas e expostas na próxima reunião. 

 
Palavra do Prefeito Anfitrião - A seguir, às 10:00 horas, o Presidente em exercício passou a palavra para o Prefeito Anfitrião, Sr. 
Élcio Fiori de Godoy para o seu discurso de abertura. Este destacou a importância do Comitê de Bacia Hidrográfica, lembrando que a 
partir de 2001 com a participação neste colegiado do Município de Lindóia, a lição de casa foi aprendida e hoje Lindóia vem fazendo 
sua parte pois já conseguiu recursos para projeto técnico de engenharia da ETE com outorga e licença ambiental, e recursos para 
construção da mesma junto ao Fehidro, e com isto se habilitando a tomar recursos financeiros em outras fontes. Assinalou que o pré 
processo eleitoral 2005-2007 transcorreu de forma madura e com a participação e serenidade de sempre que são marcas deste 
comitê. Finalmente destacou a importância do tema água, que vêm ocupando atenção das lideranças mundiais, nacionais, estaduais e 
municipais. 

 
CHAMADA NOMINAL DOS REPRESENTANTES LEGAIS DO SEGMENTO DA SOCIEDADE CIVIL, ESTADO E MUNICÍPIOS 
ELEITOS COMO MEMBROS TITULARES (42) E SUPLENTES (42), COM DIREITO A VOZ E VOTO, PARA INTEGRAREM O CBH-
MOGI NO BIÊNIO MARÇO DE 2005 A MARÇO DE 2007. Às 10:03 horas o Presidente em Exercício Sr. Sérgio Roberto Ieda retomou 
a palavra e deu início à chamada nominal das oitenta e quatro entidades representantes com direito a voz e voto nas reuniões 
plenárias do comitê. Anunciou que a composição atende ao princípio da gestão tripartite entre Sociedade Civil, Estado e Municípios, 
que escolheram entre seus pares para formar o plenário do CBH-MOGI: quarenta e dois titulares e quarenta e dois suplentes. Mais. 
Que fica assegurado aos demais membros regularmente inscritos as prerrogativas disciplinadas no Estatuto do CBH-MOGI, em 
especial o direito a voz, assegurado acesso a todas informações e reuniões, independente de convite.O Sr. Ieda lembrou que de 
acordo com o estatuto as funções de membro com direito a voz e voto no CBH-MOGI, não serão remuneradas, sendo porém 
consideradas como serviço público relevante.    
 
Entidades civis eleitas como representantes do segmento da Sociedade Civil - representando neste ato o segmento da 
Sociedade Civil o Sr. Sérgio Roberto Ieda iniciou a chamada e apresentação das quatorze entidades titulares e respectivas quatorze 
entidades suplentes, com direito a voz e voto nas reuniões plenárias do comitê, escolhidas entre as setenta e três entidades civis 
regularmente inscritas neste comitê, a saber: a) Entidades  eleitas / indicadas como representantes das entidades associativas 
ligadas a usuários de água: entidade titular: ÚNICA União Agro Industrial Canavieira do Estado de São Paulo (representada 
oficialmente pelo Sr. Vítor Antenor Morilha)  e sua suplente CANAOESTE – Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado 
de São Paulo (represetnada oficialmente pelo Sr. Rodrigo Zardo);  entidade titular: ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços 
Municipais de Saneamento (representada oficialmente pelo Sr. Neiroberto Silva) e sua suplente Associação Comercial Industrial de  
Mogi Guaçu (representada oficialmente pelo Sr. Wanderley Eduardo Peron); entidade titular: CIPREJIM – Consórcio Intermunicipal 
de Preservação do Rio Jaguari Mirim (representado oficialmente pela Sra. Márcia Polletini Lopes da Silva) e sua suplente 
COOPERSUCAR - Cooperativa de Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo Ltda. (representada oficialmente pelo 
Sr. André Elia Neto); entidade titular: CIESP – Centro das Industrias do Estado de São Paulo (representado oficialmente pelo Sr. 
Paulo Cassim) e sua Suplente Central Energética Moreno Açúcar e Álcool LTDA (representado oficialmente pelo Sr. Ivan Nogueira de 
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Almeida Junior); entidade titular: Sindicato das Industrias da Construção do Mobiliário de Leme (representado oficialmente pelo 
Sr. Marco Antonio de Almeida) e sua suplente Sindicer Sindicato das Indústrias Produtos Cerâmicos de Louças de Pó de Pedra, 
Porcelana e da Louça de Barro de Porto Ferreira (representada oficialmente pelo Sr Hans Otto kurt Beran);  b) Entidades eleitas /  
indicadas como representante das associações técnicas, associações e entidades de classe, comunitárias e profissionais: 
entidade titular: AREA – Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pirassununga (representada oficialmente pelo 
Sra.Fábia Silene Iaderoza Cellim) e sua suplente C.C.B – casa da Cidadania de Barrinha (representada oficialmente pelo Sra. Patrícia 
Daniela Binhardi); entidade titular: Associação Pinhalense de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos (representada oficialmente 
pelo Sr. Odilon Antonio Leme da Costa) e sua suplente: Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos de Descalvado 
(representada oficialmente pelo Sr. José Ramalho e Gabrielli Júnior); entidade titular: Sindicato Rural de Pirassununga 
(representada oficialmente pelo Sr. Francisco Domingos Filho) e sua suplente ABGA – Associação Brasileira de gestores Ambientais 
(representada oficialmente pela Sra. Maria Fabiana Lansac); c) Entidades eleitas / indicadas como representantes das entidades 
ambientalistas: entidade titular: Associação dos Canoeiros do Rio Mogi Guaçu de Porto Ferreira (representada oficialmente pelo 
Sr. Sérgio Aparecido Antonini) e sua suplente APPA – Associação de Proteção e Preservação Ambiental de Araras (representada 
oficialmente pelo Sr. Sérgio Roberto Ieda); entidade titular MUDA – Movimento Unificado de defesa Ambiental de Jaboticabal  
(representada oficialmente pelo Sr. Thiago Claudino Gréggio) e sua suplente ONG-ORÉ – Organização Regional Ecológica de Mogi 
Guaçu (representada oficialmente pelo Sr. Fábio César Fraga); entidade titular: Sociedade Ornitológica Descalvadense 
(representada oficialmente pelo Sr. Sérgio Wanderley Zerbetto de Marco) e sua suplente Associação Ambiental Paiquerê 
(representada oficialmente pela Sra. Márcia Noélia Eler); d) Entidades eleitas / indicadas como representantes das Universidades, 
Institutos de Ensino Superior e Entidades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico: entidade titular: SENAI – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional de São Paulo, Centro de Treinamento SENAI de Mogi Guaçu 
(representada oficialmente pelo Sr. Jocilei Oliveira) e sua suplente UNIARARAS – Centro Universitário Hermínio Ometto (representada 
oficialmente pelo Sr. Rodolfo Tolentino Bisneto); entidade titular: FMPFM- Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, 
Fundação Educacional Guaçuana (representada oficialmente pelo Sr. Luís Augusto Bresser Dores) e sua suplente CREUPI – Centro 
Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-Fundação Pinhalense de Ensino (representada oficialmente pela Sra. Adriana 
Cavalieri Sais); entidade titular: CEPTA/IBAMA – Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros Continentais/Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (representada oficialmente pelo Sr. Valtair Silva) e sua suplente 
USP-Pirassunuga-FZEA – Universidade de São Paulo, Campus de Pirassununga, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 
– Departamento de Zootecnia (representada oficialmente pela Sra Maria Estela Gaglianone Moro). 
Terminada a leitura o Sr. Sérgio Ieda anuncia que o segmento da Sociedade Civil indicou como entidade civil líder a ASSEMAE - cujo 
representante legalmente indicado para representa-la é o Sr. Neiroberto Silva. Ato contínuo pediu ao Sr. Neiroberto Silva que 
integrasse a mesa.  

 
Órgãos do Estado representantes Segmento do Estado – Continuando o Sr. Sérgio Roberto Ieda passou a palavra para o Sr. 
Marcus Vinícius Lopes da Silva, que representando o segmento do Estado iniciou a chamada e apresentação dos quatorze órgãos 
titulares e respectivos suplentes, escolhidos entre os órgãos do Estado de São Paulo regularmente inscritos neste Comitê, conforme se 
segue: titular e suplente: DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica – Diretoria da Bacia do Pardo Grande, da Secretaria 
de Estado de Energia e Recursos Hídricos e Saneamento (representado oficialmente pelo titular Sr José Laércio Sanches e suplente 
Sra. Irene Sabatino Pereira); titular e suplente: CATI/SAA Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Estado 
de Agricultura e Abastecimento (representada oficialmente pela titular Sra. Vera Lúcia Palha, e pelo suplente Sr. Carlos Tessari 
Haberrmann); titular e suplente: Direção Regional de Saúde XX – Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde 
(representada oficialmente pelo titular Sr. João Batista Martins Tonon e pela suplente Sra. Sandra Cristina Balduíno dos Reis); titular e 
suplente: SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (representada oficialmente pelo titular Sr. Osvaldo 
Cabral de Vasconcelos Júnior  e pelo suplente Sr. Caio Augusto Rocha de Abreu); titular e suplente: Polícia Militar Ambiental, da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública (representada oficialmente pelo titular Sr. Capitão PM Fernando Carlos 
Civolani  e  pelo suplente Sr. Tenente Ênio Antônio de Almeida); titular e suplente: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia 
Desenvolvimento Econômico e Turismo (representada oficialmente pelo titular Sr Roberto Alves de Oliveira e pelo suplente Sr. Luiz 
Carlos Pavani); titular e suplente: CPFL - da Secretaria de Estado de Energia e Recursos Hídricos e Saneamento (representada 
oficialmente pelo titular Sr. Fernando Celso Sedeh Padilha  e pelo suplente Sr. Marcelo Eduardo Mattos); titular e suplente: DER/DR13 
– Departamento de Estradas de Rodagem, 13ª Divisão Regional de Rio Claro, da Secretaria de Estado dos Transportes 
(representado oficialmente pelo titular Sr. Edenilson Chiamente  e pelo suplente Sr. Og Fray); titular e suplente: Diretoria Regional de 
Ensino da Região de São João da Boa Vista, da Secretaria de Estado da Educação (representada oficialmente pela titular Sra. 
Marisa Januzelli Amorim de Souza e pela suplente Sra. Rosângela Ransani); titular e suplente: CPLEA/SMA - Coordenadoria de 
Planejamento Estratégico e Educação Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (representada oficialmente pela titular 
Sra  Lina Maria Aché e  pela suplente Sra. Ana Luiza Borja Ribeiro Lima); titular e suplente: DEPRN – Departamento Estadual de 
Proteção de Recursos Naturais (representado oficialmente pelo titular Sr. Paulo Roberto S. Bantim de Souza e pela suplente Sra. 
Creuza Maria dos Santos); titular e suplente: CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (representada 
oficialmente pelo titular Sr. Edy Augusto de Oliveira e pelo suplente Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva); titular e suplente: FUNDAÇÃO 
FLORESTAL – Fundação para a Conservação e Produção Florestal (representada oficialmente pela titular Sra. Cléia de Oliveira e pela 
suplente Sra. Cleide de Oliveira); titular e suplente: Coordenadoria de Articulação e Planejamento Regional da Secretaria de 
Estado de Economia e Planejamento (representada oficialmente pelo titular Sr. Gabriel Chamma Júnior e pela suplente Sra. Éster 
Aparecida Viana).  
Finalizada a leitura o Sr. Marcus Vinícius informa que o segmento do Estado indicou como órgão estadual líder a CETESB – 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, cujo representante oficialmente indicado é o titular Sr. Edy Augusto de 
Oliveira. De imediato chamou o Sr. Edy Augusto de Oliveira para que tomasse assento à mesa.  
 
Representantes dos Municípios – Às 10:12 horas atendendo convite do Presidente em exercício, Sr. Sérgio Roberto Ieda o Prefeito 
de Lindóia Sr. Élcio Fioiri de Godoy iniciou a chamada e apresentação dos quatorze membros titulares e respectivos quatorze 
suplentes do segmento dos Municípios, regularmente escolhidos entre os quarenta e dois Municípios que integram oficialmente o CBH-
MOGI, conforme adiante se segue: titular: Prefeitura Municipal de Itapira (Prefeito Sr. Antônio Hélio Nicolais) e sua suplente 
Prefeitura Municipal de Taquaral (Prefeito Sr. Laércio Vicente Scaramal); titular: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu (Prefeito Sr. 
Hèlio Miachon Bueno) e sua suplente Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho (Prefeito Sr.  Mariano Aparecido Franco de 
Oliveira); titular: Prefeitura Municipal de Pirassununga (Prefeito Sr. Ademir Alves Lindo) e sua suplente Prefeitura Municipal de 
Motuca (Prefeito Sr. Hamilto Falvo); titular: Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição (Prefeito Jair Capodifoglio) e sua 
suplente Prefeitura Municipal de Guatapará ( Prefeito Esdra Egino da Silva); titular: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa 
Quatro ( Prefeito Agenor Mauro Zorzi) e sua suplente Prefeitura Municipal de Pontal (Prefeito Antônio Luiz Garnica); titular: 
Prefeitura Municipal de Guariba ( Prefeito Mário Sérgio Cazeri) e sua suplente Prefeitura Municipal de Aguai (Prefeito Sebastião 
Biazzo); titular: Prefeitura Municipal de Jaboticabal (Prefeito José Carlos Hóri) e sua suplente Prefeitura Municipal de Mogi Mirim 
(Prefeito Carlos Nelson Bueno); titular: Prefeitura Municipal de Lindóia (Prefeito Élcio Fiori de Godoy) e sua suplente Prefeitura 
Municipal de São Carlos (Prefeito Newton Lima Neto); titular: Prefeitura Municipal de Rincão (Prefeita Therezinha Ignez Servidoni) 
e sua suplente Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi (Prefeito José Carlos Silva); titular: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira 
(Prefeito Mauricio Sponto Rasi) e sua suplente Prefeitura Municipal de Dumont (Prefeito Antônio Roque Bálsamo); titular: Prefeitura 
Municipal de Sertãozinho (Prefeito José Alberto Gimenes) e sua suplente Prefeitura Municipal de Socorro (Prefeito José Mario de 
Faria); titular: Prefeitura Municipal de Luiz Antônio (Prefeito Izaias Leão de Souza) e sua suplente Prefeitura Municipal de Águas 
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de Lindóia( Prefeito Eduardo Ambar); titular: Prefeitura Municipal de Araras (Prefeito Luiz Carlos Meneghetti) e sua suplente 
Prefeitura Municipal de Monte Alto (Prefeito Gilberto Morgado); titular: Prefeitura Municipal de Santa Lúcia (Prefeito Antonio Carlos 
Abuabud Júnior) e sua suplente Prefeitura Municipal de Conchal (Prefeito Valdeci Aparecido Lourenço). 
Encerrada a leitura o Prefeito de Lindóia Sr. Élcio noticiou que os Municípios indicaram como líder do segmento a Prefeitura Municipal 
de Lindóia cujo representante legal é ele mesmo Élcio Fiori de Godoy.  
 
Posse dos eleitos – Retomando a palavra para o Presidente em exercício, Sr. Sérgio Roberto Ieda, anunciou que estava concluída a 
chamada nominal e apresentação tripartite dos membros 42 titulares e 42 suplentes, com direito a voz e voto neste comitê, sem 
prejuízo da participação dos demais membros integrantes. Isto posto consultou o Plenário se havia oposição com relação aos 
indicados nas três reuniões preparatórias. Colocada em discussão e votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Isto posto o 
Presidente em exercício Sr.Sérgio Roberto Ieda declarou solenemente “em não havendo manifestação contrária declaro empossado 
os eleitos” (palmas). 
 
ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA DO CBH-MOGI BIÊNIO 2005-2007 - Às  10:14 horas o Presidente em exercício,  Sr. Sérgio 
Ieda de imediato e deu início ao processo de eleição da mesa diretora do CBH-MOGI para o biênio março de 2005 a março de 2007. 
De plano o Sr. Sérgio Roberto Ieda, Presidente em exercício, informou que como já é tradição neste comitê, durante as três reuniões 
preparatórias da plenária eleitoral cada um dos três segmentos escolhe seus 14 membros titulares e 14 membros suplentes com direito 
a voz e voto nas reuniões plenárias e indica a instituição líder dos Municípios, das organizações da  Sociedade Civil, e dos órgãos do 
Estado que tradicionalmente ocupam a Presidência, Vice Presidência e Secretaria Executiva. Prosseguindo nesse passo informou que 
para composição da nova Mesa Diretora, biênio março de 2005 a março de 2007 apresentam-se: a) para o cargo de Presidente o Sr. 
Élcio Fiori de Godoy Prefeito de Lindóia pelo segmento dos Municípios; b) para o cargo de Vice Presidente o Sr. Neiroberto Silva, da 
ASSEMAE, pelo segmento da sociedade civil; e c) para o cargo de Secretário Executivo o Sr. Edy Augusto de Oliveira, funcionário da 
CETESB,  pelo segmento do Estado. Isto posto, o Sr. Sérgio Roberto Ieda, colocou a presente proposta de constituição da nova mesa 
diretora para o biênio 2005-2007 em discussão (....)  em votação (...) tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.  
De imediato o Sr. Sérgio Roberto Ieda, no exercício do cargo de Presidente declarou empossada a nova mesa diretora (palmas) e 
deu “por encerrado o presente procedimento eleitoral, que transcorreu normalmente e sem contestações”. 
Finalizando sua atuação no processo eleitoral o Sr. Sérgio Roberto Ieda, agradeceu ao “incansável Secretário Executivo Marcus 
Vinicius Lopes da Silva, que nestes anos como titular da Secretaria Executiva elevou este Comitê”. De sua vez o Sr. Marcus Vinicius 
ao agradecer a homenagem disse que com seu trabalho apenas procurou traduzir o rico conteúdo que brota deste plenário - composto 
por representantes da Sociedade Civil, Estado e Municípios - do qual foi mero instrumento, e com quem teve a honra e o prazer de 
trabalhar neste quadriênio.  

 
INÍCIO DOS TRABALHOS PELA NOVA MESA DIRETORA BIÊNIO 2005-2007 – Às 10:20 horas, recém eleito Presidente do CBH-
MOGI  Sr. Élcio Fiori de Godoy anunciou que gostaria de falar ao final da reunião e de imediato passou a palavra para o Vice 
Presidente e Secretário Executivo para suas considerações iniciais sobre o biênio 2005-2007 e discurso de posse.   
O Vice Presidente Sr. Neiroberto Silva destacou o grande número de membros da sociedade civil, que com ônus econômico pessoal 
participa ativamente deste comitê. Agradeceu o apoio recebido de seus pares e disse que o CBH-MOGI já vislumbra um novo 
horizonte.  
De sua vez o Secretário Executivo Sr. Edy Augusto de Oliveira, relembrou que a CETESB está à frente do CBH-MOGI desde a sua 
fundação, e que tinha grande prazer de assumir a Secretaria Executiva em nome de sua instituição. .A seguir saudou os ex Secretários 
Executivos José Antônio Tordato, Luiz Carlos Mion, e Marcus Vinicius Lopes da Silva, todos da CETESB, e que o antecederam no 
cargo. Anunciou que no ano que faz trinta anos no Serviço Público, “este cargo é um encargo que abrilhantará nossa trajetória”. A 
seguir afirmou que vai trabalhar com afinco, mas que é preciso maior empenho e compromisso da sociedade civil e do setor produtivo - 
com quem pretende realizar um seminário - pois entende que a solução passa por aí. Concluiu dizendo que estará sempre à 
disposição de todos.  

 
LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR - Às 10:25 horas o Presidente Élcio Fiori de Godoy pediu ao Secretário 
Executivo que fizesse a leitura da ata.da 24ª reunião ordinária. Ato contínuo o Sr. Edy Augusto de Oliveira pediu a dispensa da leitura 
da ata vez que todos receberam cópia da mesma e que o Presidente a colocasse em discussão e votação, o que ocorreu sem 
oposição, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

 
INFORMES GERAIS – Prosseguindo o Secretário Executivo Sr. Edy Augusto de Oliveira, passou aos informes gerais da Secretaria 
solicitando ao Sr. Marcus Vinícius Lopes da Silva um resumo dos mesmos em razão do adiantado da hora, vez que “os informes” 
foram entregues com o caderno de documentos e pedindo sua inscrição em ata conforme se segue: “Senhor Presidente, senhores 
membros plenário, cumpre-me registrar os seguintes informes: 
 
1. Reuniões do Cofehidro – O Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO, reuniu-se 
extraordinariamente em 18 de Janeiro de 2005, sob a Presidência do Dr. Mauro Arce Secretário de Energia, Recursos Hídricos e 
Saneamento, e Secretaria Executiva do Dr. Rui Brasil. Foram aprovadas várias deliberações com destaque para: a) Deliberação ad 
referendum 63/2004 que como exceção ao artigo 84 do Manual de Procedimentos Operacionais para Investimentos MPO-Fehidro, 
permitiu que os contratos assinados deverão ter suas respectivas execuções iniciadas até 30 de abril de 2005 para os contratos 
assinados em 2003, até 360 dias após a data da assinatura para os contratos assinados em 2004. Passados os prazos os contratos 
serão cancelados e o dinheiro retornará para o comitê. b) Deliberação Cofehidro 65/2005 que dispõe sobre alterações no Manual de 
Procedimentos Operacionais para Investimentos MPO-Fehidro, e que ainda não foi concluído pois durante a reunião foi pedido um 
tempo maior para discussões, que mais uma vez é modificado durante o processo de distribuição de recursos, tumultuando o 
procedimento. Pensávamos em apresentá-lo nesta reunião, mas infelizmente as discussões não se encerraram. Não sabemos até 
agora se serão financiados empreendimentos que disponham sobre resíduos sólidos (lixo). Isto dificulta o trabalho da Câmara Técnica 
de Gestão e Planejamento que deverá digerir o Manual  para poder apresentar a deliberação sobre critérios e forma de apresentação 
de pedidos ao Fehidro. Assim que for publicado no Diário Oficial do Estado, estaremos enviando cópia para todos. c) Deliberação 
Cofehidro 67/2004 que dispõe sobre o plano de aplicação e distribuição de recursos para investimento e custeio 2005. Aos 21 comitês 
e CORHI - foram destinados recursos da ordem de R$ 47.751,996,44 (quarenta e sete milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, 
novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Ao CBH-MOGI coube para investimentos em 2005 o montante de 
R$ 2.953.133,34 (dois milhões, novecentos e cinqüenta e três mil cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), e para custeio 
R$ 45.971,57 (quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e cinqüenta e sete centavos).  
 
2. Eleições para Conselheiro do CRH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos - de acordo com a legislação estadual (Lei n.º 
7.663, de 30 de dezembro de 1991, e Decreto Estadual n.º 36.787, de 18 demaio de 1993)  o denominado  8º Grupo constituído por 4 
comitês: CBH-MOGI ( 38 municípios); CBH-PARDO (23 municípios); CBH-BAIXO-PARDO; e CBH-SAPUCAÍ-MIRIM, deverá eleger o 
Representante Municipal/ Conselheiro  perante o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. São onze conselheiros representantes de 
municípios, um de cada um dos onze grupos de comitês. Juntos estes 4 comitês totalizam 95 municípios, cujos interesses vem devem 
ser defendidos pelo representante municipal / conselheiro. Cabe lembrar que o Prefeito de Sertãozinho Sr. José Gimenes, já exerceu a 
função (2001-2003) com muita garra, e foi sempre muito cioso no que diz respeito ao uso e distribuição do dinheiro público, tendo 
contribuído para implantação do Sinfehidro. Além disso lutou e conseguiu uma das quatro vagas de representantes dos Municípios no 
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COFEHIDRO – Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que tem por função supervisionar a aplicação dos 
recursos do Fehidro,  e  onde se discutem os índices de distribuição de recursos para os comitês. É preciso registrar que  participou 
ativamente do  em ambos conselho, razão pela qual tem mereceu o  apoio formal do Presidente recém eleito para ocupar novamente 
aquela representação no CRH e quem sabe novamente no COFEHIDRO. Esta Secretaria Executiva já se encarregou de enviar aos 
senhores prefeitos as cédulas eleitorais com todas as instruções, e estará recebendo votos durante esta reunião e por fax 
impreterivelmente até o dia 18 de março de 2005. A apuração será dia 22 de março na sede do CBH-PARDO, e aberta ao público. 
 
3. Eleições para Conselheiro do CONESAN – Conselho Estadual de SANEAMENTO  – igualmente de acordo com a Lei Estadual n.º 
7.750 de 31 de março de 1992 esta Secretaria Executiva após a eleição para o CRH estará enviando as cédulas eleitorais para eleição 
do representante municipal / conselheiro do CONESAN, que igualmente representará o 8º Grupo. Uma vez recebida a cédula eleitoral, 
o Prefeito deverá preenchê-la enviar via fax para esta Secretaria Executiva impreterivelmente até o dia  1º de abril de 2005. A 
apuração será dia 15 de abril na sede do CBH-PARDO, e aberta ao público. 
 .  
4. Projeto de Recuperação de Matas Ciliares do Estado de São Paulo – Como todos sabem a Bacia do Mogi foi uma das cinco 
selecionadas para participar do projeto financiado  pelo Global Environment Facility (GEF), fundo ligado a ONU. O projeto já foi 
apresentado no Comitê, pela Engenheira Agrônoma Helena Carrascosa Von Glen, Diretora do Departamento de Projetos da Paisagem 
da SMA e  Coordenadora do GT Mata Ciliar, que agora encaminhou o “documento de avaliação ambiental do Projeto de Recuperação 
de Matas Ciliares do Estado de São Paulo” (disponível no sítio www.ambiente.gov.br)  a esta Secretaria Executiva solicitando seu 
envio a todos membros deste comitê, em especial aos que participaram das reuniões de elaboração dos critérios para seleção de 
áreas (micro bacias) para implantação de projetos demonstrativos, para conhecimento e manifestação. Todos os comentários, críticas 
e sugestões serão recebidos por meio eletrônico e serão considerados nas próximas etapas dos trabalhos.  
Esta Secretaria já providenciou o envio por correio eletrônico e conta com leitura e colaboração de todos em especial com a dos 
professores Grupo de Execução do Plano de Bacia,  dos órgãos do segmento do Estado, e da Câmara Técnica de Gestão e 
Planejamento. 
 
5.Segundo Módulo do Curso de Capacitação de Capacitação Técnica e Gerenciamento de Recursos Hídricos – Promovido pela 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente por intermédio de sua Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Educação Ambiental SMA-
CEPLEA e financiado com recursos do Fehidro, o segundo módulo (40 horas) com oficinas de capacitação será realizado em Ribeirão 
Preto, juntamente com o CBH-PARDO, e será dividido em dois blocos de três e dois dias, respectivamente dias 4, 5 e 6 de maio, e 2 e 
3 de junho. Os participantes do 1º módulo serão oficialmente convocados pela Secretaria Executiva.  
 
6.Lançamento oficial do “Projeto Mogi Guaçu” –  No último dia 28 de janeiro de 2005, com presença do Prefeito de Lindóia Sr. Élcio 
Fiori de Godoy, foi lançado oficialmente em São Carlos, o “Projeto Mogi Guaçu”, financiado pelo “Programa Patrocínio Ambiental” da 
Petrobrás e coordenado pelo Núcleo de Estudos de Ecossistemas Aquáticos da USP, que visa nortear ações que se reflitam na 
prevenção e atenuação dos impactos ambientais na bacia hidrográfica de montante do Rio Mogi Guaçu e na região do Alto Mogi. O 
projeto abrange doze Municípios Mineiros: Albertina, Andradas, Bom Repouso, Bueno Brandão, Ibitiúra de Minas, Inconfidentes, 
Jacutinga, Monte Sião, Munhoz, Ouro Fino, Senador Amaral e Tocos de Minas, e seis Municípios Paulistas: Serra Negra, Socorro, 
Lindóia, Águas de Lindóia, Itapira, e Espírito Santo do Pinhal.  Entre seus objetivos se incluem programas que deverão ser 
desenvolvidos no prazo de dois anos: 1) “Programa de Educação Ambiental” – curso de capacitação em educação ambiental para 
professores do ensino médio e fundamental; e 2) “Programas de ação sócio-ambiental” – orientação e conscientização de agricultores 
sobre práticas de proteção e recuperação de nascentes, saneamento básico rural, perigos do agrotóxico, agricultura alternativa e 
recuperação de mata ciliar. Esta Secretaria Executiva pede a colaboração dos Prefeitos dos municípios paulistas, assim como das 
organizações civis e órgãos do Estado desta região. 
 
7. Iniciadas as obras da Estação de Tratamento de Esgotos do Distrito de Eleutério em ITAPIRA – Dentro de quatro meses 
Eleutério não lançará mais esgotos no Córrego Santana, graças à construção da ETE orçada em R$ 230.482,90, com recursos 
oriundos da SABESP, Prefeitura Municipal (R$70.051,68) e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Fehidro (R$ 160.431,04). A 
Prefeitura Municipal vem respondendo pelos valores (R$ 30 mil) das desapropriações da área (24.991,36 m2) para construção da 
estação. O projeto com licença ambiental (SMA/CETESB) e outorga (DAEE) , foi analisado e aprovado pelo CBH-MOGI. (Tribuna de 
Itapira 17/02/2005)”.     

     
 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE SEIS DELIBERAÇÕES CBH-MOGI - Às 10:35 horas o Presidente Élcio Fiori de Godoy, solicitou ao 
Secretário Executivo que dê prosseguimento aos demais assuntos constantes da ordem do dia. 
De sua vez o Secretário Executivo Sr. Edy Augusto de Oliveira anunciou que iniciaria  fase de discussão e votação de seis  
deliberações, cujos textos constam do caderno de documentos distribuído a todos quando das inscrições para esta reunião. A seguir 
fez um rápido resumo informando que as quatro primeiras deliberações tratam das entidades que integrarão as quatro novas Câmaras 
Técnicas do biênio março de 2005 a março de 2007, anunciando que cada deliberação seria lida e apresentada por um dos membros 
da respectiva câmara (indicado de imediato naquela reunião por seus pares para esta tarefa específica), e que na seqüência o texto da 
mesma seria submetido ao Plenário para discussão e votação. E que as outras duas, seriam lidas e apresentadas por ele mesmo. 
Adiantou que uma cuida de alterar o artigo 14 do Estatuto do CBH-MOGI consolidando a figura do Secretario Executivo Adjunto, e a 
outra indica os três representantes titulares e respectivos suplentes dos três segmentos deste Comitê no Fórum Paulista de Comitês, 
sem prejuízo da participação dos demais integrantes deste colegiado. Isto posto, o Secretário Executivo começou a chamar os 
apresentadores / leitores dando início à leitura, discussão e votação das seis deliberações na seguinte ordem: 
 
1) Deliberação CBH-MOGI n.º 1/2005 - Às 10: 37 horas, o representante da Câmara Técnica Institucional Sr. 2º Tenente PM 
Dagoberto de Oliveira Franco da Polícia Militar Ambiental de São João da Boa Vista, fez a leitura da minuta de Deliberação CBH-
MOGI n.º 1/2005 que aprova a nova composição da Câmara Técnica Institucional  para o biênio 2005/2007, ao final pedindo ao 
Presidente o encaminhamento da discussão e votação, tendo a mesma sido aprovada por unaminidade (e posteriormente publicada no 
Diário Oficial do Estado, de 16 de março de  2005, seção I, página 28).                 
 
2) Deliberação CBH-MOGI n.º 2/2005 – A seguir o representante da Câmara Técnica de Saneamento Prof. Dr. Roberto Alves de 
Oliveira, representante da Secretária de Tecnologia Desenvolvimento Econômico e Turismo, leu a minuta de Deliberação CBH-MOGI 
n.º 2/2005 que aprova a nova composição da Câmara Técnica de Saneamento para o biênio 2005/2007, ao final pedindo ao 
Presidente o encaminhamento da discussão e votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade (e posteriormente publicada no 
Diário Oficial do Estado, de 16 de março de  2005, seção I, página 28). 
 
3) Deliberação CBH-MOGI n.º 3/2005 – A seguir o representante da Câmara Técnica de Qualidade das Águas Sr. Marcelo Reati da 
Silva Tecnólogo da CETESB de Pirassununga, leu a minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º 3/2005 que aprova a nova composição 
da Câmara Técnica de Qualidade das Águas para o biênio 2005/2007, ao final pedindo ao Presidente o encaminhamento da 
discussão e votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade (e posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado, de16de 
março de  2005, seção I, página 29). 
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4) Deliberação CBH-MOGI n.º 4/2005 – na seqüência às 10:50 horas a representante da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento 
Sra. Márcia Polettini Lopes da Silva, do CIPREJIM, fez a leitura da  minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º 4/2005 que aprova a 
nova composição da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento para o biênio 2005/2007, ao final pedindo ao Presidente o 
encaminhamento da discussão e votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade (e posteriormente publicada no Diário Oficial 
do Estado, de 16 de março de  2005, seção I, página 29 ). 
 
Posse do membros das quatro Câmaras Técnicas - Uma vez feitas as quatro apresentações e votações o Presidente Élcio Fiori de 
Godoy declarou solenemente que  “de acordo com a vontade expressa pelo votação do plenário declaro empossados os 
representantes oficiais indicados pelas entidades dos três segmentos integrantes das quatro câmaras técnicas deste comitê”. 
Finalizando esta etapa de montagem estrutural do comitê o Presidente ressaltou a substancial participação dos três segmentos no 
processo eleitoral ora concluído, nas três reuniões preparatórias e nesta plenária, que permitiu eleger os 42 membros 42 titulares e 42 
membros suplentes com direito a voa e voto nas reuniões plenárias e os 60 membros das 4 Câmaras Técnicas deste comitê. 
Finalizando destacou das a importância do trabalho dos eleitos para o biênio 2005-2007, que continuarão a história deste comitê de 
bacias. Por oportuno o Presidente Élcio lembrou que no ano que vem este comitê completará dez anos de existência, o que 
aumenta a nossa responsabilidade e o compromisso hoje aqui assumido com o desenvolvimento sustentável de nossa bacia 
hidrográfica para as gerações do presente e do futuro.   

 
Prosseguindo na pauta, às 11:00 horas o Secretário Executivo Sr. Edy Augusto de Oliveira apresentou as outras duas deliberações 
restantes: 
 
 5) Deliberação CBH-MOGI n.º 5/2005 - o Sr. Edy principiou por fazer a leitura da minuta de deliberação CBH-MOGI n.º  5/2005 que 
altera o artigo 14 do Estatuto do CBH-MOGI, consolidando a figura do Secretário Executivo Adjunto. Finalizada a leitura 
anunciou que mudanças no Estatuto ou regimento exigem quorum de 2/3 (dois terços) do total de membros com direito a voz e voto, e 
que conforme lista de presença havia quorum suficiente para deliberar e, que em não havendo objeção quanto a isto, de imediato 
propôs ao Presidente o encaminhamento da discussão e votação da minuta de deliberação. Isto posto, o Presidente anunciando que 
encontrava-se presente a maioria de 2/3 colocou a Deliberação CBH-MOGI n.º 5/2005 em discussão e votação, tendo a mesma sido 
aprovada por unanimidade (e posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado, de 16 de  março de  2005, seção I, página 29). 

 
6) Deliberação CBH-MOGI n.º 6/2005 – prosseguindo o Sr. Edy Augusto de Oliveira fez a leitura da minuta de deliberação CBH-
MOGI n.º  6/2005 que indica membros titulares e suplentes dos três segmentos para fazerem parte do Fórum Paulista de 
Comitês de Bacias Hidrográficas, que colocada em discussão e votação pela presidência foi aprovada por unanimidade (e 
posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado, de 16 de março de  2005, seção I, página 29). São representantes do CBH-MOGI 
naquele fórum, sem prejuízo da participação dos demais membros deste comitê: a) pelo segmento dos Municípios como titular o Sr. 
Élcio Fiori de Godoy Prefeito Municipal de Lindóia, e como suplente o Sr. José Alberto Gimenes Prefeito Municipal de Sertãozinho; b) 
pelo segmento do Estado como titular Edy Augusto de Oliveira e como suplente o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, ambos da 
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental; pelo segmento da Sociedade Civil como titular o Sr. Neiroberto Silva 
da ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, e como suplente o Sr. Sérgio Wanderley Zerbeto de 
Marco da Sociedade Ornitológica Descalvadense.     
 

 
ASSUNTOS DIVERSOS - A pedido da Presidência, às 11:05 horas o Secretário Executivo Edy Augusto de Oliveira, prosseguindo na 
ordem do dia deu início à pauta assuntos diversos. E para falar sobre o novo Manual de Investimentos do Fehidro,  lançamento oficial 
do “do Programa de Cadastramento de Usuários de Água do Estado de São Paulo”, e Resolução Conjunta SMA SERHS n.º 1 de 23 de 
fevereiro de 2005 que regula o procedimento para o licenciamento ambiental integrado às outorgas de recursos hídricos, convidou o 
Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, Secretário Executivo Adjunto.   
 
a) Novo Manual de Investimentos do Fehidro – O Sr. Marcus Vinícius principiou por avisar que o novo Manual do Fehidro será 
enviado em breve  pelo correio eletrônico para todos os membros deste Comitê. Isto por que o texto aprovado e publicado no diário 
oficial em 22 de Janeiro de 2005 ainda irá passar por uma revisão a pedido de alguns membros do Cofehidro. De modo que somente 
após esta revisão a Secretaria Executiva poderá enviar o texto definitivo. Não obstante o Sr. Marcus Vinícius destacou houve 
mudanças em alguns anexos, e com forte inspiração na carta modelo de apresentação de projetos par o exercício de 2004 (anexo I da 
Deliberação CBH-MOGI n.º 10 de 7 novembro de 2003)  de proposta pela Câmara Técnica de Gestão e Planejamento deste Comitê, “o 
que para nós é motivo de regozijo”. A exigência de documentos de natureza administrativa (licenças ambientais, outorgas), técnica, 
fiscal (Certidões Negativas de Débito), jurídica, cartorial etc. segundo a natureza do pedido (projeto, obra, serviço, programa etc.) e do 
tomador (Prefeitura, órgão do Estado, organização não governamental etc.) persiste e com maior exigência de rigorismo por parte dos 
colegiados na hora da análise do pedido, “o que para nós do CBH-MOGI já é de praxe”. Destacou ainda que a Deliberação “ad 
referendum” do  Cofehidro n.º 63/2004, alterou o artigo 84 do manual de investimentos do Fehidro, para excepcionalmente determinar 
que os contratos assinados em 2003 deverão iniciar o empreendimento até  30 de abril de 2005, e os contratos firmados em 2004 
deverão inicia-los até 360 dias depois da data de assinatura sob pena de  cancelamento imediato dos mesmos. Em suma como o texto 
do novo manual de investimentos do Fehidro ainda está em discussão (...) assim que este for aprovado definitivamente e republicado 
no diário oficial, o que se espera ocorra até o dia 8 de abril de 2005, data de nossa 26ª reunião ordinária, retomaremos o assunto em 
detalhes concluiu. O Sr. Marcus Vinícius finalizou dizendo que não obstante a Câmara Técnica de Gestão e Planejamento realizará as 
três reuniões previstas no calendário aprovado respectivamente dias 14, 21 e 28 de março de 2005 com o objetivo de apresentar a 
minuta de deliberação com os critérios de pontuação para 2005, em que pese a não publicação definitiva do novo manual, que se 
publicado deverá ser distribuído e apresentado junto com aquela deliberação de critérios dia 8 de abril de 2005.      
 
b) Programa de Cadastramento de Usuários de Água no Estado de São Paulo – na seqüência o Sr. Marcus Vinicius agradeceu 
aos colegas titular e suplente do DAEE presentes à reunião a deferência em lhe permitir apresentar e lançar oficialmente o cartaz e 
folder do “Programa de Cadastramento de Usuários de Água no Estado de São Paulo”.  
O Sr, Marcus Vinicius informou que segundo o folder, que se encontra no caderno de documentos desta reunião, previamente 
distribuído, “o Programa visa evitar situações críticas como as que já vivemos no Região Metropolitana da Grande São Paulo (Bacia 
do Alto Tietê), onde a demanda  é maior que a disponibilidade. Para evitar que esta situação se reproduza em outras áreas do 
Estado o DAEE e a CPRM Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais do MME – Ministério das Minas e Energia estão iniciando o 
cadastramento dos grandes usuários urbanos, especialmente os serviços de abastecimento público e industriais. O objetivo é montar 
um banco de dados com informações confiáveis e atualizadas, que permitam identificar: a)Quem capta água superficial e subterrânea 
nos mananciais do Estado; b) Localização das captações; c) Volume da captação; d) Uso que está sendo dado; e) Quem lança 
efluentes, esgoto doméstico ou industrial nos mananciais; f) Volume dos efluentes que estão sendo lançados. Estas informações 
permitirão uma melhor gestão dos recursos hídricos sob o ponto de vista da qualidade e da quantidade e facilitarão e agilizarão as 
outorgas de direito de uso dos recursos hídricos”. 
Finalizando destacou a importância do programa, informando que o Eng.º Borsari Superintendente do DAEE enviou ofício a todos os 
Prefeitos solicitando apoio às equipes técnicas encarregadas do programa. O Sr, Marcus Vinícius relembrou ainda que o CBH-MOGI 
contratou para este ano com recursos do Fehidro o DAEE-CTH  para reativar e aumenta a rede de monitoramento hidrológico. Mais. 
Que este programa de cadastramento é de grande importância para a bacia, ainda mais considerando o conhecido “Trecho Crítico” do 
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Rio Mogi Guaçu que deu origem ao “Projeto Estiagem” que será relançado em abril de 2005, e as declarações de criticidade de cursos 
d’água no compartimento do Rio Jaguari Mirim, onde a demanda já é maior que a disponibilidade. Bem por isto os integrantes da Bacia 
Hidrográfica do Rio Mogi interessados devem procurar a Diretoria da Bacia do Pardo Grande, Rua Olinda,150, Ribeirão Preto-SP, CEP 
14.025-510, Fone (016) 623-39-4  e 62371-16 fax. Em suma solicitou ao todos que divulguem o programa em suas entidades. O Sr. 
Marcus Vinícius noticiou ainda que a Bacia Hidrográfica do rio Mogi Guaçu - UGRHI 9, em razão de sua importância e do trabalho 
realizado pelo Comitê, vem sendo objeto de estudo e pesquisas e programas de diversos órgãos, do que fazem prova mais 
recentemente o “Projeto de Recuperação de Matas Ciliares do Estado de São Paulo” e “Projeto Mogi Guaçu”,  conforme 
detalhado nos itens quatro e seis dos informes gerais para os quais pediu especial atenção. 
  
c) Resolução Conjunta SMA SERHS n.º 1 de 23 de fevereiro de 2005 – prosseguindo o Sr. Marcus Vinicius noticiou que partir de 25 
maio passa a vigorar a Resolução Conjunta SMA SERHS n.º  1, de 23 de fevereiro de 2005 que “regula o procedimento para o  
licenciamento ambiental integrado às outorgas de recursos hídricos”, e que deverá ser observada doravante por todos em especial 
pelos tomadores de recursos do Fehidro, e cuja cópia faz parte do caderno de documentos desta reunião. Isto posto passou a palavra 
para o Secretário Executivo Sr. Edy Augusto de Oliveira, que de plano destacou a importância e relevância do programa de 
cadastramento, que entende como pré requisito fundamental para o gerenciamento dos recursos hídricos. Ao depois fez comentários 
sobre a resolução conjunta, destacando que quantidade e qualidade estão amarrados, contudo é preciso equipar e preparar os órgãos 
encarregados, por que senão perderemos velocidade no exercício destas atribuições. Concluindo o Sr. Edy Augusto de Oliveira 
conclamou os três segmentos a se engajar  e  divulgar o programa de cadastramento  e a deliberação conjunta 

 
PALAVRA DOS CONVIDADOS – Às 11:15 horas o Presidente Élcio Fiori de Godoy abriu a palavra para os convidados. 
 
Eng.º Agr.º José Alonso, Presidente do CREA-SP – o Eng.º Alonso agradeceu a oportunidade do convite, saudou as diversas 
autoridades presentes, e relembrou a Campanha da Fraternidade de 2004, cujo tema foi água, e que o CREA-SP encampou. Lembrou 
a importância do projeto de lei sobre saneamento ora em discussão no Ministério das Cidades e ressaltou a importância do Plano 
Diretor par os Municípios. Enfatizou a importância de se tratar esgotos e acondicionar corretamente resíduos sólidos sobretudo no 
Estado de São Paulo, daí a importância desta classe de profissionais colaborando neste assunto de referência, inclusive com palestras 
em escolas, associações, sindicatos etc.Cumprimentou os recém eleitos Presidentes do CBH-PARDO e CBH-MOGI, comitês 
integrados entre si. Encerrando sua fala noticiou que o CREA-SP está presente em todos os vinte e um comitês paulistas (aplausos).    
 
Dr. João Alborgheti, ex-Presidente CBH-MOGI 2001-2004 – Às 11:22 horas o Sr. João Alborgheti saudou a todos componentes da 
mesa na pessoa do Presidente Élcio Fiori de Godoy, a quem desejou sucesso. A seguir disse que gostaria de dizer algumas palavras 
de incentivo. Lembrou que o CBH-MOGI tem dado exemplo, mas que é preciso mais recursos financeiros para resolver mais 
rapidamente os problemas da bacia. Nesse passo lembrou que encontra-se na Assembléia Legislativa o Projeto de Lei sobre a 
cobrança pelo uso da água, que já esgotou grande parte das formalidades, mas que ainda não foi votado. Neste passo apelou para o 
Deputado Arnaldo Jardim presente à esta reunião que se empenhe ainda mais para aprovação daquele projeto de lei. Por oportuno 
anunciou que se coloca desde já à disposição dos senhores prefeitos na área de recursos hídricos da Fundação Prefeito Faria Lima – 
CEPAM, e que continuará a participar do comitê do Mogi pela Associação EcoMantiqueira. E como não podia deixar de faze-lo 
presenteou o Presidente Élcio com o melhor café Gran Reserva de Espírito Santo do Pinhal, para ser usado com a melhor e mais 
vendida água (de Lindóia) que sem dúvida se transformará no néctar dos deuses (risos e aplausos). Finalizando o Dr. João Alborgheti 
que o sucesso não está nas mãos de um só, mas nas mãos deste Plenário, desejando que “Deus nos ilumine a todos” (aplausos).   
 
Deputado Estadual Dr. Arnaldo Jardim – O Deputado Arnaldo Jardim cumprimentou os três segmentos Municípios, Estado e 
Sociedade Civil, respectivamente nas pessoas do Prefeito Élcio Fiori de Godoy, do Secretário Executivo Edy Augusto de Oliveria, e do 
Eng.º José Alonso do CREA-SP. Principiou por afirmar que “não vou destoar dos horizontes de desafios aqui elencados”. Noticiou que 
na Assenbléia Legislativa de São Paulo há questões fundamentais que estão em sintonia com os comitês de bacias hidrográficas. 
Sobre o Projeto de Lei da cobrança pelo uso da água, que acredita que será aprovado, fez um rápido histórico. Lembrou as questões 
pendentes a) produtores rurais pequenos (moratória); b) piso mínimo para cobrança (receio de ser instrumento de guerra fiscal entre as 
regiões); c) falta de custo de captação e depois de retorno em condições adequadas, é preciso fixar os parâmetros prosseguindo nas 
discussões; d) destinação dos recursos – aqui houve grande celeuma, mas hoje há consenso que o destino é o comitê     
Lembrou ainda a recente discussão da MP 232, que dispõe sobre o aumento da carga tributária, pedindo especial atenção e cuidado 
para demonstrar que não se trata de um peso a mais, pois a cobrança pelo uso da água visa antes de mais de nada disciplinar este 
bem água, que é uma questão estratégica para todos nós, que se não for bem cuidada pode comprometer o desenvolvimento de todas 
as demais atividades. Há duas outras questões com relação ao meio ambiente. A política de resíduos sólidos na qual o deputado teve 
grande participação tendo entregado o projeto de lei ao Presidente da Assembléia Deputado Sidney Beraldo para o que mesmo seja 
votado em plenário, e para o qual contou com o concurso de ajuda dos técnicos, aos quais pede que intensifiquem a participação no 
sentido de ver o projeto aprovado. De outro lado discute-se também a Política Estadual para se aplicar em áreas contaminadas, para a 
qual também pediu apoio para aprovação. Revelou ainda que Governador já comunicou que enviará o projeto de lei do Plano Estadual 
de Recursos Hídricos de grande importância para os comitês. Relembrou que no Governo Montoro com a questão da descentralização 
e participação é que nasceu a questão dos comitês, onde a sociedade vem com técnicos e elementos políticos somar para construção 
e transformação da realidade ainda que com dificuldades. Os comitês estão aí e com grande capacidade administrativa, sendo 
instrumento de inclusão, participação e descentralização. No mais afirmou que para estes temas de interesse dos comitês conta com a 
ajuda dos presidentes do CBH,s Mogi e Pardo, Élcio e do José Carlos Carrascosa. Finalizando. Finalizando afirmou que o Presidente 
Élcio tem uma bela história e grande experiência como Prefeito, e que com tais credenciais conseguirá dar grande impulso ao comitê 
do Mogi, “muito bom trabalho Élcio”, concluiu (aplausos).       
    
Profª Elin M.C. Vasconcelos - A seguir a Dirigente de Educação da Diretoria Regional de Educação de Mogi Mirim Prof.ª Elin pediu a 
palavra e leu o editorial do livro “Água hoje e  sempre: consumo sustentável” elaborado pela Secretaria de Educação e que os 
professores da rede estadual de ensino estão desenvolvendo em suas escolas. Aproveitou que já participam ativamente do Comitê 
desde de 2002, inclusive em campanhas como a Semana da Água, em parceria com o Biólogo Fábio Fraga da ONG Ore integrante 
deste comitê. Finalizou dizendo que conhece a garra do Presidente Élcio, e que tem certeza que muitas coisas boas acontecerão.  
 
DISCURSO DE POSSE DO PRESIDENTE ELEITO – Ás 11:43 horas o Presidente Élcio iniciou o seu discurso inaugural como 
Presidente do CBH-MOGI saudando a todos em da Edilidade e anunciando e agradecendo de forma genérica e sintética a presença 
maciça de representantes dos três segmentos (autoridades de órgãos do Estado, Prefeitos, vereadores, Deputado Estadual, 
representantes de organizações não governamentais etc.), conforme consta da lista de presença, cuja participação engrandece este 
Comitê. Destacou as falas do 
Eng.º Alonso e do Deputado Arnaldo Jardim que colocaram bem a importância do assunto e o que suas instituições estão fazendo, 
fazendo votos que “continuem com seu trabalho”. A seguir saudou o Presidente da ABINAM – Associação Brasileira das Indústrias de 
Água Mineral, Sr. Lancia discorrendo sobre a importância da água mineral em especial sobre a redução de sua tributação, pois esta é 
tributada como bebida e fiscalizada como alimento. Externou a todos seu agradecimento e alegria por estar á frente do Comitê no 
biênio 2005-2007. “Como disse o ex-Presidente João Alborgheti, nada farei sozinho, assim como o meu colega Presidente do CBH-
PARDO José Carlos Carrascosa, caminharemos juntos”. Lembrou a importância de participar do comitê e para tanto contou a história 
de seu Município que há quatro anos atrás, quando assumiu seu primeiro mandato, começou a participar das reuniões ordinárias e a 
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se inteirar dos fatos e forma de acesso a recursos do Fehidro, e hoje já pode dizer que obteve recursos para projeto técnico da Estação 
de tratamento de esgotos recursos par início da construção da mesma. Além do que seu lixo está também sob controle. Afirmou que é 
preciso quebrar o paradigma que obra enterrado não dá voto, “é preciso muda esta concepção”, e dirigindo-se aos Prefeitos presentes,   
disse “passo isto para vocês, é um sacrifício, mas o resultado aparece”. “O importante não é o nome em placas, mas a certeza que 
água e meio ambiente estiveram na ordem do dia de nossas administrações”. Encerrando suas palavras disse: “agradeço ao João 
Alborgheti, Neiroberto, Sérgio Ieda, e Marcus Vinícius pelo brilhante trabalho neste quadriênio à frente do comitê (palmas), que 
esperamos repetir” (palmas).   

   
COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ÁGUA (15 A 22 DE MARÇO) E DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA - 22 DE MARÇO - Às 11: 55 horas 
o Presidente pediu ao  Secretário Executivo Sr. Edy Augusto de Oliveira, que prosseguisse no desenvolvimento da pauta introduzindo 
o assunto III Semana da Água, que em razão do adiantado da hora, solicitou ao Sr. Marcus Vinícius Lopes da Silva que fizesse um 
rápido resumo vez que o cartaz e deliberação que cria a semana da água no âmbito do CBH-MOGI encontrava-se reproduzido no 
caderno de documentos. Em sua fala o Sr. Marcus Vinícius agradeceu ao grupo que criou o cartaz em especial ao Coordenador Sr. 
Sérgio Roberto Ieda. A seguir lembrou que considerando as eleições municipais (outubro de  2004)  e eleições do comitê (março de 
2005) , este ano optamos por apenas lançar e relançar o cartaz da comemorativo da III  Semana da Água – 2005, cujo tema para 
reflexão da sociedade é: “A QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA É REPONSBILIDADE DE TODOS NÓS”. 
Bem por isto, em nome da Mesa Diretora, solicitou aos representantes dos Municípios, Órgãos do Estado e  Entidades  da Sociedade 
Civil integrantes do CBH-MOGI que em cumprimento à Deliberação CBH-MOGI nº 01/2003 realizem  atividades comemorativas em 
suas respectivas instituições, fazendo com que o tema seja objeto de reflexão da sociedade. O Sr. Marcus Vinícius lembrou ainda que 
todos já receberam por e-mail o cartaz da III Semana da Água que poderá ser reproduzido à vontade, podendo o verso ser aproveitado 
para estampar mensagens de uso racional da água, programações municipais, ou até mesmo reproduzir a Deliberação CBH-MOGI n.º 
1/2003.  
Noticiou que na próxima reunião faremos um painel na entrada do plenário com fotos, recortes de jornais e textos descritivos das 
atividades realizadas. E avisou que aqueles que tiverem atividades a relatar, poderão fazê-lo  bem como encaminhar por escrito a 
descrição das atividades para registro e divulgação oficial do que foi realizado, conforme solicitado pelo CBH-MOGI. 
Finalizando sua fala o Sr. Marcus Vinícius ressaltou que é preciso aproveitar datas e semanas comemorativas (dia da água, dia do 
meio ambiente, dia da árvore etc.), para envolver a comunidade local. Lembrou que é preciso ocupar todos os espaços para divulgar a 
III Semana da Água em especial junto à mídia impressa, falada e televisiva, que desempenham importante papel na educação 
ambiental informal da sociedade, ajudando na conscientização e sobretudo na mudança de padrões insustentáveis de comportamento.  

 
ENCERRAMENTO - Às 12:00 horas o Presidente Élcio Fiori de Godoy colocou em discussão a escolha do município onde será 
realizada a 26ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI, dia 8 de  abril de  2005. Após alguns instantes foi escolhido o Município de Conchal 
como sede da próxima reunião.  
Saudação final do Prefeito Anfitrião de Lindóia e Presidente do CBH-MOGI -concluindo a reunião o Sr. Èlcio Fiori Godoy fez seus 
agradecimentos finais  e com as homenagens costumeiras anunciou às 12:07 horas o encerramento da 25ª Reunião Ordinária do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, no Município de LINDÓIA, cuja ata foi por Marcus Vinicius Lopes da 
Silva________________________, Secretário Executivo Adjunto, lavrada e digitada, e lida e conferida pelo Sr. Edy Augusto de 
Oliveira________________ Secretário Executivo do CBH-MOGI,  e que segue por mim e por ele devidamente assinada e rubricada. 
Lindóia, 4 de março de 2005. 


