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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MOGI, REALIZADA EM  
 RINCÃO, EM 8 DE DEZEMBRO DE 2006 

 
 

Abertura e Inscrições. Aos oito dias de dezembro de 2006, no Centro de 
Convivência Comunitária “Antônio Pinto”, localizado na Alameda Bela Vista n.º 
421, Centro, do Município de Rincão, às nove horas conforme convocação oficial a 
Secretaria Executiva abriu as inscrições da 31ª reunião ordinária. Ás 9h50 
presente o número regimental, conforme assinaturas constantes no livro de atas e 
lista de presença que ficou à disposição de todos para conferência, o que ocorreu 
sem contestações, o Sr. Marcus Vinicius deu início ao cerimonial. 
 
Constituição da Mesa Diretora dos trabalhos. De imediato convidou para para 
compor a mesa diretora dos trabalhos a Prefeita Anfitriã de Rincão Sra. 
Therezinha Ignez Servidoni, o Prefeito de Lindóia  Presidente do CBH-MOGI Sr. 
Élcio Fiori de Godoy, o Sr. Neiroberto Silva, representante da ASSEMAE 
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, setor São Paulo, e 
Vice Presidente do CBH-MOGI, O Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva Secretário 
Executivo Adjunto representando o Sr. Edy Augusto de Oliveira, da SMA/CETESB 
e Secretario Executivo do CBH-MOGI impedido de comparecer vez que 
convocado para participar de reunião na SMA/CETESB Sr. Gré de Araújo Lobo – 
Diretor de Hidrologia do Centro Tecnológico de Hidráulica do DAEE / Secretaria 
Estadual de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, e palestrante do dia, o Sr. 
Ademir Camerlengo Vice Prefeito de Rincão, a Sra. Vereadora Rosalva Loreto 
Fachini, e o Sr. Vereador Luís Caetano Sampaio Júnior. Após audição do Hino 
Nacional, o cerimonial passou a  a palavra para o Presidente do CBH-MOGI  Sr. 
Élcio Fioiri de Godoy  para abertura oficial dos trabalhos, que de imediato fez sua 
saudação inicial e agradeceu a Prefeita Anfitriã pela organização recepção 
calorosa, destacando a simpatia e apreço que tem pela Prefeita Terezinha sempre 
presente em todas reuniões do comitê.  
Homenagens ao recém falecido Sr, Sérgio Roberto Ieda - A seguir passou a 
palavra para o Vice Presidente Neiroberto Silva, representante da Sociedade 
Civil. Este Reverencia a memória do recém falecido Sr. Sérgio Roberto Ieda ex 
Vice Presidente (2003-2005), membro fundador do CBH-MOGI e integrante de 
várias de suas câmaras técnicas, propondo que a próxima reunião plenária receba 
seu nome em homenagem à sua memória, o que mereceu aprovação de todos. A 
seguir pede que todos orem em silêncio por um minuto, destacando que a melhor 
homenagem para o falecido e familiares é continuar o seu exemplo de dedicação 
à preservação e conservação do meio ambiente em especial os recursos hídricos. 
Seguiu-se a manifestação e homenagens póstumas de diversas outras pessoas.   
Palavras inaugurais da Prefeita Anfitriã - A seguir o Presidente facultou a 
palavra à Prefeita Anfitriã Sra. Therezinha Ignez Servidoni que assim se saudou a 
todos e manifestou: sua satisfação em sediar esta reunião destacando o trabalho 
do comitê e sua importância para o gerenciamento da bacia desejando que “esse 
esforço entre o governos estadual e municipais e da sociedade civil continue 
nessa luta pela melhoria da qualidade e aproveitamento racional de nossos 
recursos hídricos”.                      
Retomando a palavra o Presidente o Presidente Élcio destacou os assuntos que 
compõe a pauta desta 31ª reunião, conforme ordem do dia constante do caderno 
de documentos recebido por todos os inscritos.  
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Leitura e aprovação da ata da 30ª reunião - A seguir o Secretário Executivo 
Adjunto pediu ao Presidente Élcio Fiori de Godoy a dispensa da leitura da ata vez 
que todos os presentes possuem cópia da mesma. Perguntou por eventuais 
correções e/ ou observações, e em não havendo manifestação pediu que o 
Presidente a colocasse em discussão e votação, tendo a mesma sido aprovada 
por unanimidade.. 
Informes Gerais – Prosseguindo o Sr. Marcus Vinicius pediu a transcrição em ata 
dos Informes Gerais considerando que este havia sido distribuído junto com o 
caderno de documentos a todos inscritos nesta reunião, e sinteticamente 
destacou: a) os informes n.º 6, 7 e 8 que formam um bloco onde se destaca a 
intensa atividade da Mesa e Câmara Técnica de Gestão e Planejamento em razão 
de decisões do CERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com reflexos 
sobre esta 31ª reunião plenária e sobre as demais previstas para o primeiro 
semestre (32ª e 33ª reuniões  plenárias). b) O informe n.º 10 que registra que o 
Projeto Estiagem – 2006 encerrou com sucesso, sem mortandade de peixes como 
a tristemente ocorrida no Rio Sinos no Rio Grande do Sul. c) O informe n.º 12 que 
noticia o 1º Encontro Técnico das Câmaras Técnicas deste comitê para iniciar a 
uniformização das informações sobre a cobrança. d) O informe n.º 13 que dispõe 
sobre a I Oficina de Integração de Comitês Paulistas (6) e Mineiros (8) da Bacia do 
Rio Grande.   Segue-se a transcrição dos informes conforme solicitado. 
“Informes Gerais da Secretaria Executiva - 31ª reunião (referente ao período 
10 de junho de 2006 a 8 de dezembro de 2006): 
 
1. Integrantes do CBH-MOGI participam da 36ª Assembléia Nacional da 
ASSEMAE – realizada em Joinville Santa Catarina, dias 18 a 23 de junho com a 
participação de Neiroberto Silva, membro da ASSEMAE e Vice Presidente do 
CBH-MOGI e de Aparecido “Pelão” Hojaij do SAAEJ de Jaboticabal e 
Coordenador da CTGP que apresentou painel sobre o “Projeto Estiagem” deste 
Comitê. 
 
2. Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas discute o tema O 
Plano Nacional de Recursos Hídricos e a Gestão Participativa – no período de 
6 a 10 de agosto em Vila Velha, Espírito Santo. O Secretário Executivo Adjunto 
Marcus Vinicius Lopes da Silva participou como relator da Mesa sobre o tema 
“Planejamento e os Comitês de Bacia”, Coordenada pelo Diretor da CETESB 
Lineu Bassoi (Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Qualidade Ambiental). 
Também foi relator da Assembléia Final do Encontro Nacional dos Comitês que 
reuniu mais de cem comitês brasileiros, e teve oitocentos e cinqüenta inscrições. 
O Secretário Adjunto representou o CBH-MOGI no 8º Encontro Nacional de 
Comitês e também inscreveu e apresentou o trabalho denominado “Comitê de 
Bacia Hidrográfica, Participação Popular e Gestão Participativa”, no painel do 
segundo dia do sobre o tema Gestão Participativa.  
 
3. Instituto Botânica promove em Mogi Guaçu “Simpósio Regional sobre 
áreas degradadas do interior paulista: gestão e propostas” – Com objetivo de 
divulgar o conhecimento científico e capacitar técnicos em  recuperação de áreas 
degradas o Instituto de Botânica, órgão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 
com apoio da FAPESP e do Projeto Mata Ciliar que tem recursos do Banco 
Mundial,  realizou de 10 a 12 de agosto, em Mogi Guaçu, no prédio da Faculdade 
Municipal Prof. Franco Montoro o curso, visita técnica e simpósio sobre 
atualização e recuperação em  áreas degradadas. Segundo Luiz Mauro Barbosa 
diretor do Instituto de Botânica o evento enfocou questões relacionadas à Bacia 
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Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, onde o uso e ocupação inadequados do solo, 
utilização de pesticidas e fertilizantes nas lavouras, lançamento de esgotos 
sanitários “in natura” e efluentes industriais, desmatamento e extração de areia e 
argila, entre outras atividades, vêm causando a degradação de corpos d’água. A 
Secretaria  Executiva do CBH-MOGI foi convidada para participara e inscreveu e 
apresentou o trabalho “Ações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi 
Guaçu: espírito coletivo e princípios da participação, descentralização e integração 
fazem parte da história do comitê e orientam seu trabalho. Propostas para 
recuperação de áreas degradadas”. Dentre as propostas o CBH-MOGI destacou: 
a) a necessidade dos vinte e um comitês paulistas focarem e estimularem o 
reflorestamento , mormente com recursos do Fehidro (que possui PDC 
específico); b) a necessidade de se buscar parceiros que assegurem “começo, 
meio e fim” da recuperação florestal , vez que é preciso encontrar que implante 
viveiros e sobretudo quem plante, cuide e garanta a subsistência até a vida adulta 
( pois o desafio é recuperar  mais se um milhão de hectares de áreas ciliares 
desprovidas de cobertura vegetal, o que requer a produção de mais de dois 
bilhões de mudas com qualidade e diversidade adequadas segundo 
SMA/Fundação Florestal); c) criação de banco dados indicando áreas passíveis de 
serem reflorestadas.       
 
4. CBH-MOGI em parceria com SMA/CEPLEA realiza duas oficinas de 
capacitação para elaboração, administração e avaliação de projetos 
socioambientais. Foram realizadas duas oficinas de quatro dias cada uma 
divididas em dois módulos de dois dias, nas cidades de Jaboticabal  e Mogi 
Guaçu. 
Em Jaboticabal contamos com apoio do Prefeito Municipal Sr.José Carlos Hóri 
que abriu os trabalhos, em parceria com o SAAEJ e SENAC de Jaboticabal 
respectivamente dias 24 e 25 de agosto e 25 e 26 de setembro de 2006.  
Em Mogi Guaçu o Prefeito Hélio Miachon Bueno fez as honras da casa abrindo a 
oficina e oferecendo todo apoio por intermédio da Faculdade Municipal Prof. 
Franco Montoro, onde foi realizado o evento, respectivamente dias 4 e 5 de 
setembro e 9 e 10 de outubro. Em ambas as oficinas o número de inscritos 
superou o número de vagas (30 para cada oficina), e contamos com a presença 
de integrantes de todos os três segmentos, e muita gente nova e entusiasmada 
em participar. O Secretário Executivo Adjunto, participou de ambas as oficinas e  
agradeceu em nome da Mesa Diretora a colaboração dos Prefeitos e entidades 
parceiras, bem ao Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij do SAAEJ de Jaboticabal e Prof. 
Luís Augusto Bresser Dores da Faculdade Franco Montoro, ambos da Câmara 
Técnica de Gestão e Planejamento e que foram os coordenadores locais 
respectivamente em Jaboticabal e Mogi Guaçu. O Sr. Rogério Magon 
representante do Planeta Água da cidade de Serra Negra, e entidade integrante 
deste Comitê foi o facilitador do evento que ainda contou com a expressiva 
colaboração de inúmeros membros da Câmara Técnica de Gestão e 
Planejamento, o que possibilitou grande intercâmbio de informações e troca de 
experiências entre os participantes..     
 
5. Ciprejim promove reunião para definir potenciais conflitos 
sócioambientais em manancial e cria grupo de trabalho para discutir e 
definir futuras estratégias de ação - A Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental Estratégico e Educação Ambiental - CPLEA, órgão da Secretaria de 
Estado Meio Ambiente - SMA, vem desenvolvendo o projeto denominado 
“caracterização dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo” em 
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parceria com os comitês paulistas. Assim foram selecionados vinte mananciais de 
interesse regional do Estado, dentre eles, no âmbito do CBH-MOGI, o manancial 
denominado “Nascente do Rio Jaguari-Mirim” que abrange total ou parcialmente 
os Municípios de Águas da Prata, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa 
Vista e Vargem Grande do Sul. A SMA/ CEPLEA promoveu nos diversos comitês 
oficinas de trabalho referente aos referidos mananciais selecionados.  Neste 
sentido no dia 6 de Setembro de 2006, na sede do CIPREJIM – Consórcio 
Intermunicipal de Preservação do Rio Jaguari Mirim, em São João da Boa Vista,  
foi realizada a oficina de caracterização do manancial. Esta oficina teve por 
objetivo reunir os principais atores desta região com atuação e conhecimento do 
manancial objetivando o detalhamento e “obtenção de dados e informações que 
venham a subsidiar a caracterização dos potenciais conflitos sócioambientais 
existentes”, bem como apontando e definindo estratégias de ação. Participaram 
integrantes do CIPREJIM, da Secretaria Executiva do CBH-MOGI, representantes 
dos Municípios de Minas Gerais (Andradas e Ibitiúra) e São Paulo (São João da 
Boa Vista, Santo Antônio do Jardim, Águas da Prata e Vargem Grande do Sul), 
representantes da SMA/CEPLEA, SAA/CATI, DEPRN, DAEE, Cetesb e Sabesp, 
especialmente convidados em razão de viverem e trabalharem no local, bem como 
de suas experiências pessoais e conhecimentos adquiridos sobre este manancial, 
que muito contribuirá para a elaboração do documento final sobre os “Mananciais 
de Interesse Regional do Estado de São Paulo”. O participantes da oficina 
decidiram constituir-se em Grupo de Trabalho junto ao CIPREJIM, objetivando 
prosseguir na troca de informações e sobretudo na discussão e definição de 
estratégias de ação individual e consorciada.  
 
6. Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos define  
procedimentos para cobrança e diretrizes para elaboração e/ou 
complementação dos planos de bacia - O Conselho - CERH reuniu-se 
extraordinariamente no último dia 4 de setembro de 2006. O CBH-MOGI foi 
representado pelo Secretário Executivo Adjunto. Na ocasião o CERH votou várias 
deliberações dentre elas cite-se as deliberações n.º 62 e 63. A Deliberação CERH 
n.º 62, de 4 de setembro de 2006 estabelece prazo e procedimentos para 
elaboração ou complementação (caso do CBH-MOGI) dos Planos de Bacia 
Hidrográfica até 30 de junho de 2008 (segundo semestre), de acordo com roteiro 
(diretrizes) estabelecido pela referida deliberação, sob pena de redução em 
cinqüenta por cento da cota anual do FEHIDRO destinada ao respectivo comitê 
até que este elabore ou complemente seu plano. Já a Deliberação CERH n.º 63, 
de 4 de setembro de 2006  aprova os procedimentos, limites e condicionantes 
para a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do Estado de São Paulo. 
Assim já permite ao CBH-PCJ (Piracicaba) iniciar sua cobrança estadual em 
janeiro de 2007, vez que já está mais adiantado em relação aos demais comitês 
paulistas. O texto na íntegra de ambas as deliberações encontra-se em 
www.sigrh.sp.gov.br. Estas decisões do CERH levaram a Mesa Diretora a reunir-
se e traçar calendário de ações (vide adiante informes n.º 7 e n.º 8).  
 
7. Mesa Diretora do CBH-MOGI reúne-se em 22 de setembro de 2006 e define 
calendário de atividades - As decisões tomadas pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos durante a reunião extraordinária de 4 de setembro de 2006,  
foram transmitidas pela Secretaria Executiva por correio eletrônico e relatadas à 
Mesa Diretora e Coordenação da CTGP e  provocou a imediata reunião dos 
mesmos na sede do CBH-MOGI ainda no dia 22 de setembro, para discussão das 
ações necessárias ao cumprimento do desiderato bem como definição dos 
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calendário de atividades meses outubro, novembro e dezembro de 2006 e do 1° 
semestre de 2007. Como resultado desta reunião cite-se a Deliberação CBH-
MOGI n.º 4,  de 8 de dezembro de 2006, que “aprova o calendário de atividades 
do 1º semestre de 2007 e edital de convocação para as eleições referentes ao 
biênio março de 2007 a março de 2009, do Comitê da Bacia hidrográfica do Rio 
Mogi Guaçu”, que será apresentada em votada durante a 31ª Reunião em Rincão.  
Além disto como resultados práticos: a) definiu-se a realização de reunião com os 
Professores do Grupo Executor do Plano de Bacia para que em conjunto com a 
Mesa Diretora definam “o encaminhamento a ser dado com relação ao 
complemento do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu em razão da 
Deliberação CERH n.º 62, e que será assunto da pauta convocatória da 31ª 
Reunião Plenária de Rincão. b) necessidade iniciar a uniformização das 
informações relativas à cobrança estadual em face lei, regulamento e 
complementos da Deliberação CERH n.º 63, para tanto foram convocados os 
membros da quatro câmaras técnicas para o 1º Encontro Técnico (realizado em 
10 de novembro de 2006 na USP/Pirassununga), e aberto ao público em geral.    
 
8. Mesa Diretora e Coordenação da Câmara Técnica de Gestão e 
Planejamento – CTGP  definem diversas tarefas a serem cumpridas pela 
CTGP de outubro de 2006 a março de 2007 – Ainda no dia 22 de setembro de 
2006, em reunião realizada na sede comitê, a Mesa Diretora e Coordenação da 
CTGP definiram ainda que a CTGP prosseguiria reunindo-se nos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2006 e primeiro trimestre de 2007 para 
definição de diversos assuntos conforme se segue: 1) definição do tema central e 
cartaz da V Semana da Água apresentado pelo grupo de trabalho. Aprovado tema 
central e cartaz “A água faz história” preservar para as gerações atuais e futuras, 
cujo lançamento da campanha será pauta da 31ª reunião. 2) Discussão e 
aprovação do texto a ser encaminhado à 1ª Oficina de Integração dos Comitês da 
Bacia do Rio Grande. 3) Definição dos percentuais de distribuição pelos oito novos 
PDC´s  (propostos pela  Deliberação CERH n.º n.º 55, de 15 de abril de 2005, que 
dá nova redação aos anexos III e IV da Minuta do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos 2004-2007 em discussão na Assembléia Legislativa). A definição dos 
percentuais foi solicitada conforma ofício circular Secofehidro n.º 1.604/2006, 
encaminhado pelo Dr. Rui Brasil Assis Coordenador de Recursos Hídricos e 
Secretário Executivo do Cofehidro, pedindo “proposta de investimentos para 2007 
com recursos do Fehidro mediante previsão dos percentuais a serem aplicados 
em cada um dos (oito) programas (de duração continuada)”. 4) Rediscussão e 
aprimoramento dos critérios de pontuação por PDC´s , levando-se em 
consideração os oito propostos, com criação de sub grupos de discussão na 
CTGP ( três membros) encarregados de reformular as planilhas com os critérios 
PDC por PDC, e assim posteriormente encaminhar  por escrito proposta para 
discussão pela totalidade dos membros da câmara. Cada subgrupo deverá ainda 
preparar por escrito as dúvidas oriundas da discussão de cada PDC (programa e 
subprograma) e que serão encaminhadas à Secofehidro (Dr. Rui Brasil) para 
serem dirimidas. 5) A conclusão dos trabalhos de que tratam os itens 3 e 4 os 
quais deverão permitir que a CTGP apresente a deliberação de critérios de 
pontuação para o exercício de 2007 de acordo com os oito PDC´s propostos, para 
apreciação do plenário durante a 32ª reunião plenária ordinária ( 2 de março de 
2007).      
 
9. Participação no IV Diálogo Interbacias de educação ambiental em recursos 
hídricos – Integrantes do CBH-MOGI participaram do IV Diálogo, realizado de 26 
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a 29 de setembro, em Avaré-SP, promovido e realizado anualmente pelos CBH´s 
Alto Paranapanema; Rios Aguapeí Peixe; Médio Paranapanema; Pontal do 
Paranapanema; Tietê Batalha, com apoio de inúmeros parceiros públicos e 
privados. O tema central deste ano foi “Água e Cultura”. O Evento destina-se a 
educadores, formadores de opinião, membros de comitês, Prefeitos Municipais, 
Vereadores, técnicos de órgãos públicos e privados, ambientalistas e sociedade 
civil e geral. Participaram pelo CBH-MOGI Aparecido “Pelão” Hojaij SAAEJ, Márcia 
Polettini Lopes da Silva, Willliam Feldeberg Karp (ambos do CIPREJIM) e Fábio 
Fraga (ONG Oré). Como sempre muito concorrido e com oficinas interessantes e 
de aplicação prática do que ali se aprende, além de conferências e grupos de 
dabate. Como sempre, o CBH-MOGI aproveita para reunir-se e iniciar ali as 
propostas de discussão do tema central e cartaz da Semana da Água deste 
colegiado, posteriormente apreciadas pela CTGP.   
 
10. Projeto Estiagem versão maio-outubro 2006 encerrado com sucesso – O 
Gerente da Agência Ambiental da CETESB de Pirassununga e Secretário 
Executivo do CBH-MOGI Edy Augusto de Oliveira anunciou ao público em geral e 
aos órgãos de imprensa que o Projeto Estiagem deste ano encerrou-se e que 
mais vez logrou sucesso vez que não houve mortandade de peixes indicando que 
lograram êxito, nestes seis meses de estiagem, as medidas mitigadoras adotas 
em conjunto com órgãos municipais de água e esgoto dos onze municípios do 
conhecido trecho crítico, indústrias parceiras, concessionárias controladoras das 
barragens de Mogi Guaçu / Mogi Mirim e Cachoeira de Emas, e órgãos do Estado 
e da União. Vale anotar que a população (cerca de 600 mil habitantes) atendeu às 
campanhas de uso racional da água veiculada pelos serviços municipais de água 
e esgoto. Rio piscoso, é rio vivo, com boa qualidade das águas. A mortandade de 
peixes é indicadora (biológica) da má qualidade das águas, as exemplo do recente 
episódio ocorrido no Rio dos Sinos, no Estado do Rio Grande do Sul. Edy reiterou 
que o Projeto Estiagem é de caráter emergencial e que só o tratamento de 
esgotos é que vai realmente resolver o problema definitivamente. 
 
11. Nota de falecimento: O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 
lamenta informar o falecimento do sr. Sérgio Roberto Ieda representante da APPA 
Associação de Proteção e Preservação Ambiental de Araras, fundador deste 
comitê, ex Vice Presidente do CBH_MOGI e ex Coordenador da Câmara Técnica 
Institucional,  ocorrido dia 26 de outubro de 2006,  às 13h00 na cidade de Araras. 
O corpo foi velado no Velório Municipal de Araras, e o enterro ocorreu no dia 27 às 
13h00 no Cemitério dos Eucaliptos. Inúmeros amigos e membros deste comitê 
foram confortar a família e dar adeus a este grande colaborador do CBH-MOGI, 
cujo exemplo de extrema dedicação às causas defendidas por este colegiado nos 
últimos dez anos deve ser reverenciado e imitado.  
 
12. CBH_MOGI realiza 1º Encontro Técnico dos membros inscritos nas suas 
quatro Câmaras Técnicas – Sediado no anfiteatro da FZEA-USP campus de 
Pirassununga o 1º encontro Técnico de Câmaras Técnicas do CBH-MOGI, o 
evento ocorreu no último dia 10 de novembro de 2006 e contou com a presença 
de inúmeros convidados e membros das quatro Câmaras Técnicas do comitê, a 
saber: Gestão e Planejamento, Institucional, Qualidade da Águas e Saneamento. 
O objetivo do encontro foi promover a uniformização das informações relativas à 
cobrança estadual pelo uso da água, em face da Lei, Regulamento e recentes 
Deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos CERH que detalham 
mecanismos de cobrança e disciplinam que os comitês deverão até o segundo 
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semestre de 2008 apresentar seu plano de bacia (caso não tenha) ou adaptá-lo às 
diretrizes aprovadas pelo Conselho (caso do CBH-MOGI). Eduardo Mazzolenis, 
Gerente do Departamento de Tecnologia de Águas Superficiais e Efluentes 
Líquidos da CETESB e membro do Grupo de Trabalho instituído pelo CORHI para 
regulamentar a lei e propor as deliberações complementares ao CERH discorreu 
sobre o tema central e respondeu inúmeras indagações dos presentes. Além disto 
o representante do DAEE/CTH/USP Eng.º Sérgio Roberto Cirne de Toledo da 
Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica apresentou o “estado da arte da rede 
fluviométrica no âmbito do CBH-MOGI, bem como a situação dos três contratos 
Fehidro aprovados pelo plenário visando dar suporte à rede”. Na ocasião os 
professores do Instituto de Economia / Núcleo de Economia Agrícola Prof. Dr. 
Ademar Ribeiro Romeiro (ex - Chefe da Embrapa Monitoramento por Satélite de 
Jaguariúna) e Prof. Oscar Quilodrán Alarcón (Pesquisador colaborador) 
apresentaram os primeiros resultados do “Projeto Eco-agri”, fianciado pela 
FAPESP. Este projeto denominado “Diagnóstico Ambiental da Agricultura no 
Estado de São Paulo – bases para um desenvolvimento sustentável foi objeto de 
apresentação de suas principais linhas de pesquisa e objetivos em 30 de janeiro 
de 2004, durante a 22ª Reunião Plenária Ordinária realizada em Santa Cruz da 
Conceição. Os pesquisadores reiteraram que o projeto abrange as bacias 
hidrográficas do Rio Pardo e Rio Mogi Guaçu, e que os resultados obtidos 
encontram-se à disposição em http// ecoagri.cnptia.embrapa.br)     
 
13. Realizado em Poços de Caldas I Oficina de Integração dos Comitês da 
Bacia do Rio Grande – A Oficina  foi no Palace Hotel de 22 a 24 de novembro de 
2006. O CBH-MOGI participou apenas da programação do dia 23, quando foi feita 
uma contextualização sobre a “Integração do Rio Grande” pelo Coordenador do 
Grupo Executivo da Bacia do Rio Grande sr. Carlos Alencastre, e apresentado um 
“Diagnóstico do Rio Grande” pelo sr. José Luiz Albuquerque Filho do IPT (Contrato 
Fehidro 2006/15/00019.0 IPT/DAEE). Ainda no dia 23 os quatorze comitês (seis 
de São Paulo e oito  de Minas Gerais ) fizeram um resumo sobre o estado da arte 
em que se encontram. Pelo CBH-MOGI participaram o Sr. Neiroberto Silva Vice 
Presidente e Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva que representou o Secretário Edy 
Augusto de Oliveira e apresentou um painel resumo sobre o CBH-MOGI conforme 
solicitado, cujo texto foi motivo de apreciação prévia e aditivos da Mesa Diretora e 
CTPG. O assunto prosseguirá e neste sentido o CBH-MOGI já convidou o sr. 
Carlos Alencastre para uma palestra sobre o assunto em uma das próximas 
reuniões plenárias, além do que reiterou proposta de que se faz necessário visitar 
cada comitê, objetivando, preliminarmente às definições, a uniformização das 
informações.   
Estas as informações”. Fim da transcrição dos informes conforme solicitado. 
 
Apresentação da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento: aprovação do 
Calendário Eleitoral e de atividades do 1º Semestre.  Seguiu-se a chamada dói 
Coordenador da CTGP sr. Aparecido “Pelão” Hojaij para apresentação da minuta 
de Deliberação CBH_MOGI nº 04/2006, que aprova o calendário de atividades do 
1º semestre de 2007 e edital de convocação para as eleições referente ao biênio 
março 2007-março 2009. Este fez sua apresentação, destacou os principais 
pontos do calendário respondeu e esclareceu dúvidas. Encerrada a apresentação 
o presidente submeteu a deliberação á discussão e votação do plenário tendo a 
mesma sido aprovada por unanimidade. 
De sua vez o Presidente Élcio agradeceu o trabalho dos membros Câmara 
Técnica de Gestão e Planejamento desenvolvido nas reuniões realizadas de 
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agosto a dezembro deste ano e que permitiram a realização desta Plenária. 
Destacou ainda o esforço que ainda irão realizar para terminar a deliberação de 
critérios de pontuação (a ser apresentada durante a 32ª reunião), bem como  para 
julgar os pedidos, cujo resultado se constituirá na pauta da 33ª reunião plenária 
conforme calendário hoje aprovado. 
 
Definição do encaminhamento a ser dado com relação ao complemento do 
plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu - A seguir o Presidente passou 
a palavra para o Vice Presidente que vem coordenando este assunto com o GEP 
Grupo Executor do Plano e interessados. Revelou que o Prof. Bresser em razão 
da doença de sua mãe não pode comparecer para ajudá-lo nesta exposição. 
Contudo revelou que vem fazendo contatos com o maior número de professores 
interessados e IPT (Sr. Luís Albuquerque), para que se reúnam o mais breve 
possível a fim de trazerem uma proposta definitiva para decisão do plenário, vez 
que até primeiro semestre de 2008 esta complementação deve estar pronta sob 
pena de perda de cinqüenta dos recursos do Fehidro até que sua conclusão. 
 
Apresentação da palestra sobre Monitoramento Hidrológico da bacia - A 
seguir, às 10h50 o Sr. Gré de Araújo Lobo Diretor de Hidrologia do Centro 
Tecnológico de Hidráulica do DAEE / Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, 
Saneamento e Obras apresentou o Relatório sobre o estado da arte do 
“Monitoramento Hidrológico da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu”, em 
especial discorrendo e informando este colegiado sobre a situação dos três 
contratos Fehidro aprovados pelo plenário do CBH-MOGI visando dar suporte à 
rede, discorrendo ainda sobre as perspectivas futuras de se prosseguir com o 
trabalhos e possibilidade de novos contratos que contemplem projetos de suporte 
à rede. A palestra em mídia eletrônica ficou à disposição dos membros do comitê, 
e sua apresentação foi muita bem recebida por todos que puderam verificar como 
o dinheiro dos contratos vem sendo bem aplicado na gestão e planejamento da 
bacia. O Sr. Gré encerrou agradecendo o plenário pelos três projetos aprovados, e 
fazendo votos que esta parceria contiue. 
 
Apresentação da Palestra sobre diagrama unifilar do Rio Mogi Guaçu -  Ato 
contínuo às 11h25 seguiu-se a apresentação do “Diagrama Unifilar do Rio Mogi 
Guaçu”, pelo Eng.º Carlos Alberto Masili dos Santos da Agência Ambiental da 
CETESB de Pirassununga, neste ato representando o Sr. Gerente Edy Augusto de 
Oliveira da  SMA/CETESB. Masili destacou a importância do diagrama enquanto 
instrumento que traça o perfil sanitário e permite elaborar objetivos que permitam 
o desenvolvimento sustentável da bacia. Destacou a priorização das ações 
corretivas que o instrumento faculta, citando como exemplo o conhecido Projeto 
Estiagem no trecho crítico do Rio Mogi Guaçu cujo monitoramento constante 
permite ações preventivas mais rápidas e eficientes. Destacou ainda que o 
diagrama é um excelente instrumento de planejamento pois permite priorizar 
projetos e investimentos na área de saneamento da bacia. Fazendo uso de 
multimídia apresentou o gráfico do diagrama e tópicos relevantes de sua 
apresentação que ficou à disposição na Secretaria Executiva para cópia. 
Respondeu a diversas indagações pontuais e gerais e finalizou agradecendo a 
atenção de todos.   
 
Lançamento do cartaz da V Semana da Água de 2007 – A seguir em nome do 
Grupo de Trabalho o Sr. Marcus Vinicius fez o o lançamento oficial do cartaz da V 
Semana da Água – 2007 cujo tema central é “A Água faz história”, boa ou má, 
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depende de nós. Ato contínuo apresentou o documentário em multimídia 
conhecido como Carta de 2070. Ao depois agradeceu grupo de trabalho, em 
especial Fábio Fraga da Ong Oré de Mogi Guaçu, e Câmara Técnica de Gestão e 
Planejamento pela análise do trabalho do grupo e sugestões. Finalizando 
destacou que esta é a maior atividade oficial do comitê e que deve ser 
implementada pelos três segmentos no âmbito de suas entidades. Estando todos 
de acordo com o tema central e cartaz informou que todos estarão recebendo os 
cartazes e artigos para divulgação na imprensa nos meses de janeiro e fevereiro.  
 
Encerramento – Em não havendo assuntos diversos a se deliberar às 11h50 o 
Presidente Élcio Fiori de Godoy colocou em discussão a escolha do próximo 
município onde será realizada 32ª Reunião Plenária Ordinária., tendo sido 
escolhido o Município de Luís Antônio (palmas). De imediato seguiram-se as 
palavras finais da Prefeita Anfitriã  que agradeceu os colegas prefeitos presentes, 
membros do estado e sociedade civil, seus colaboradores, e convidando a todos 
para confraternização final após a reunião, que considerou profícua e rica em 
informações e diretrizes para aqueles que estão empenhados na construção de 
um mundo melhor, desejando a todos um feliz natal e ano novo de muita luz para 
todos. Finalizando o Presidente Élcio Fiori Godoy lembrou a todos o grande 
calendário de atividades que temos a vencer em 2007, destacando a qualidade de 
nossas reuniões plenárias, a seguir desejou a todos um Feliz Natal e um Ano 
Novo repleto de saúde, paz e sobretudo de muita dedicação a seus semelhantes 
no dia a dia em suas comunidades e região, em especial na bacia hidrográfica 
onde moramos e vivemos. No mais agradeceu a generosa acolhida da Prefeita 
Anfitriã e com as homenagens de praxe às 12h00 deu por encerrada a 31ª 
Reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, 
no Município de Rincão, cuja ata foi por mim Marcus Vinicius Lopes da Silva 
__________________Secretário Executivo Adjunto redigida e digitada, e lida e 
conferida pelo Sr. Edy Augusto de Oliveira ____________Secretário Executivo do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, e segue por ambos assinada e 
rubricada. Rincão, sede da 31ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-MOGI, 8 de 
dezembro de 2006. (Arquivo: Reuniões Plenárias 2007-2009 - 32ª reunião 
ordinária).  
 


