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ATA DA 32ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CBH-MOGI 
REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LUÍS ANTÔNIO EM 16 DE MARÇO DE 2007 

 
PLENÁRIA SÉRGIO ROBERTO IEDA 

 
Abertura e inscrições - Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e sete, no salão 
do Anfiteatro Municipal, localizado à Rua Alagoas n.º 262, Jardim Santa Luzia, Município 
de Luiz Antônio, às 9:45 horas, após a abertura para inscrições que se iniciou às 9:00 
horas, verificou-se presente o número regimental de membros inscritos neste comitê 
regularmente convocados, conforme número de assinaturas constantes da lista de 
presença que faz parte integrante desta ata e que ficou à disposição de todos para 
conferência. Constatado o quorum necessário sem oposição o chefe do cerimonial local 
deu início à cerimônia de abertura da 32ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI, no Município 
de Luís Antônio. 
 
Composição da Mesa Diretora, início dos trabalhos - De imediato iniciou a formação 
da mesa coordenadora dos trabalhos chamando o Prefeito Anfitrião de Luís Antônio Sr. 
Izaias Leão de Souza; o Prefeito de Lindóia e Presidente do CBH-MOGI biênio março 
2005-março 2007, Sr. Élcio Fiori de Godoy, representando o segmento dos Municípios e 
que está encarregado de dirigir a transição cabendo-lhe assim a condução dos trabalhos 
referente ao processo eleitoral; o Sr. Neiroberto Silva, Vice Presidente do CBH-MOGI e 
representante do segmento da Sociedade Civil; o Sr. Edy Augusto de Oliveira, 
representando o segmento do Estado, cabendo-lhe auxiliar e subsidiar o Presidente na 
condução do processo eleitoral; o Sr. José Carlos Hóri, Prefeito de Jaboticabal, escolhido 
como novo líder do segmento dos prefeitos para o biênio que se inicia; o Sr. Marcus 
Vinicius Lopes da Silva, Secretário Executivo Adjunto e neste ato responsável pelo 
cerimonial da reunião plenária.  
Após compor a mesa a Chefe do Cerimonial local Sra. Silvana convidou a todos para 
audição do Hino Nacional e a seguir do Hino do Município de Luiz Antônio. Ao depois em 
nome da Edilidade fez a saudação geral e anunciou a presença de diversas autoridades 
(prefeitos, vereadores, secretários municipais, dirigentes e representantes de 
organizações não governamentais, e de órgãos do Estado etc.conforme se verifica na 
anexa lista de presença). A seguir passou a palavra para o Presidente Sr. Élcio Fiori de 
Godoy (biênio março de 2005 a março de 2007) para abertura dos trabalhos.  
 
Abertura dos trabalhos pelo presidente Élcio Fiori de Godoy - Às 9:59 horas o 
Presidente Élcio Fiori de Godoy  declarou aberto os trabalhos da 32ª Reunião Ordinária 
do CBH-MOGI em Luís Antônio. Inicialmente deu boas vindas aos representantes dos três 
segmentos e agradeceu ao Prefeito Anfitrião Luís Antônio Sr. Izaias Leão de Souza pela 
recepção. Logo depois, informou resumidamente os temas da ordem do dia previamente 
distribuída a todos, a saber:  
1) chamada nominal e posse dos 42 membros titulares e 42 membros suplentes com 
direito à voz e voto para comporem o órgão plenário do CBH-MOGI no Biênio março de 
2007 a março de 2009 previamente indicados nas três reuniões preparatórias desta 32ª 
Reunião Ordinária. Realizadas, dias 19 e 26 de janeiro de 2007, respectivamente com os 
representantes dos segmentos dos Municípios e da Sociedade Civil. E dia 12 de março de 
2007 com os representantes do Estado. O Presidente Élcio destacou que todas reuniões 
foram realizadas no Centro de Eventos do Campus da USP de Pirassununga, com a 
presença de grande número de participantes dos três segmentos e aproveitou para 
agradecer ao Prefeito do Campus de Pirassununga Dr. Marcelo Machado de Oliveira, à 
Profª  Maria Estela G. Moro digna representante daquela Universidade neste comitê, e ao 
Sr. Leonildo José “Tijolo” Secarecha e equipe  de colaboradores pela sempre prestativa, 
competente  e calorosa acolhida dos membros deste comitê. No mais o Presidente Élcio 
relembrou 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. Anunciou que as atas daquelas três reuniões preparatórias estão arquivadas 
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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 nesta reunião serão votadas. Anunciou ainda que a agenda de 
endereços também será enviada por e-mail (correio eletrônico).  
Isto posto, o Presidente Élcio anunciou que a pauta ainda previa a discussão e votação de 
seis deliberações que aprovam respectivamente: 
2) a nova composição das 4 Câmaras Técnicas Institucional, de Saneamento, de 
Qualidade das Águas e de Gestão e Planejamento.  
3) a 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 à voz e voto, 
sem prejuízo da participação dos demais membros deste comitê. 
4) e finalmente a deliberação que aprova os critérios de pontuação para tomada de 
recursos do Fehidro no exercício de 2007. Durante a apresentação da CTGP seus 
integrantes destacarão os principais do MPO - manual de investimentos do Fehidro, os 
novos anexos e planilhas que foram introduzidos em razão dos oito novos programas de 
duração continuada, além de detalhes importantes para apresentação de pedidos de 
verba junto aquele fundo.  
5) Finalizando a pauta: teríamos a comemoração oficial da Semana da Água, 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, em painel no hall de 
entrada. 
 
Palavra do Prefeito Anfitrião – A seguir o Presidente Élcio passou a palavra para o 
Prefeito Anfitrião Sr. Izaias Leão de Souza, que no seu discurso de abertura destacou a 
importância do Comitê de Bacia Hidrográfica; do pré processo eleitoral 2005-2007 que 
transcorreu de forma madura e com a participação e serenidade de sempre que são 
marcas deste comitê; acentuou a importância do tema água, que vem ocupando a 
atenção das lideranças mundiais, nacionais, estaduais e municipais; e destacou sua 
satisfação em receber os membros do comitê em seu município, saudando a todos e 
agradecendo a presença e retornando a palavra ao Presidente Élcio, que de imediato 
passou ao Sr. Marcus Vinicius encarregado do cerimonial desta plenária. 
  
Plenária Sérgio Roberto Ieda - De imediato o Sr. Marcus Vinicius anunciou que 
conforme consta da carta de convocação e caderno de documentos esta reunião plenária 
leva o nome do nosso querido ex Vice Presidente Sérgio Roberto Ieda recém falecido a 
que reverenciamos a memória com esta singela homenagem. Marcus Vinicius lembrou 
que o Sr. Sérgio colaborava e muito com a Secretaria Executiva, que visitava com 
freqüência, chegando até mesmo a financiar as suas expensas o curso de gestão 
ambiental que permitiu a contratação de um estagiário para auxiliar nos trabalhos da 
secretaria, além de colaborar em outras atividades, participar e coordenar várias 
atividades e eventos onde muitas vezes representou e bem este comitê. A seguir leu a 
biografia do homenageado, constante do caderno de documentos, e pediu sua transcrição 
em ato conforme se segue: 
 
“Biografia do homenageado Sérgio Roberto Ieda - Sérgio Ieda nasceu em Piracicaba 
em  26 de Novembro de 1.933, porém foi registrado no dia 8 de dezembro de 1.933. Filho 
de José Ieda, de origem japonesa, e de Aurora Ieda. Em 1.954, aos 21 anos casou-se 
com Dª Adelaide, com que teve três filhos (Neto, Eduardo e Leila) que lhe deram seis 
netos.  
Formado em Química encontrou seu primeiro emprego na Usina Tamoio de Araraquara 
(Família Montenegro), onde, aliás, casou-se. Trabalhou ainda na Usina da Barra em Barra 
Bonita (Familia Ometto); na Mercsharp (indústria farmacêutica), na Usina dos Curi, na 
Indusquímica de Cotia e na Usina São João de Araras (Gilberto Ometto). Em sua 
atividade profissional também assessorou a Usina Sapucaí localizada no Estado do 
Espírito Santo, para onde quase se transferiu. Contudo o Dr. Hermínio Ometto não 
permitiu sua saída e “segurando” sua carteira de trabalho e estimulando-o a retornar ao 
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convívio dos amigos Ometto de Araras. Na usina São João além de químico foi 
responsável por algum tempo pela parte agrícola. 
Pessoa ativa e sempre pronta a dar sua contribuição à comunidade Ararense participou 
de inúmeras entidades. Neste sentido fez parte do CONDEMA – Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente; do CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança, foi ainda 
Conselheiro da UNIARARAS, membro da Diretoria da Associação de Cultura e Arte de 
Araras, Presidente da Associação Pró Cidadão do Futuro, Vice Presidente da APAE, 
Membro do Conselho Fiscal da AEHDA – Associação de Educação do Homem de 
Amanhã, assessor da CIMEI (indústria metalúrgica), Diretor Presidente da APPA – 
Associação de Proteção e Preservação Ambiental de Araras. 
Na APPA, conhecida no seu início, por volta de 1996 como APARENA, sua primeira 
participação em reunião deu-se a convite do Professor da UFSCar Dr. Edson de Arruda 
Leme, seu primeiro Presidente, para elaboração do regimento interno da associação. Foi 
eleito pela primeira vez em 18 de fevereiro de 1.998 como Diretor Executivo da APPA 
(com mandato de um ano) em maio de 1.998. No entanto licenciou-se da diretoria para 
assessorar a Usina de Açúcar no Estado do Espírito Santo, posteriormente retornando a 
Araras. Em 15 de dezembro foi eleito para o Conselho Diretor da APPA, em 21 de 
fevereiro foi eleito para o Conselho Fiscal. Já em 2004 foi eleito para o cargo de Diretor 
Executivo, cujo mandato passou a ser de dois anos. Em março de 2006 foi reeleito. 
Participou ativamente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, desde sua 
fundação em 1.996, do qual foi um dos fundadores, como representante da Sociedade 
Civil, onde exerceu os cargos de Vice Presidente (biênio março de 2003 a março de 
2005),  Presidente em exercício (janeiro de 2005 a março de 2005), membro titular e 
Coordenador da Câmara Técnica Institucional – CTI (por dois biênios seguidos março de 
1.999-2001 e março de 2001-2003). Nestas funções, seja como Coordenador da CTI ou 
como Presidente em exercício, presidiu em três ocasiões distintas as plenárias de 
transição de uma nova mesa diretora para outra e que deram posse aos novos 
integrantes do comitê (dos biênios 1.999-2001; 2001-2003; e 2003-2005). Neste último 
biênio (março de 2005- março de 2007) era membro titular da Câmara Técnica de 
Qualidade das Águas. Foi membro voluntário do Grupo de Trabalho da Semana da Água, 
participando da criação de suas campanhas sócio educativos (proposição de tema central 
para discussão e cartaz. Sediou  em Araras, com a colaboração dos integrantes da  APPA 
cursos de capacitação técnica e de elaboração de projetos de pedido de financiamento 
dos membros do comitê financiados pelo Fehidro. No comitê onde sempre desempenhou 
relevantes serviços, era representante do Colegiado nos mais variados eventos 
municipais, estaduais, seminários e oficinas regionais, dos quais participava ativamente 
sempre destacando a importância da participação da sociedade civil no comitê, pois só 
assim se assegura a descentralização das decisões e integração das pessoas e órgãos 
estaduais e federais nos destinos da bacia.  
Faleceu em 26 de outubro de 2006, no dia em que completou 73 anos de idade. Foi 
homenageado pela AEHDA – Associação de Educação do Homem de Amanhã, cujo 
Centro Ambiental passou a denominar-se “Centro Ambiental Sérgio Roberto Ieda”, e pelo 
CBH-MOGI em inúmeras manifestações em sua 31ª reunião e 32ª reunião plenária que 
recebeu o nome de “Plenária Sérgio Roberto Ieda”. Nosso homenageado, Sérgio Roberto 
Ieda nos deixa um legado de intensa participação nos destinos da comunidade e da bacia 
hidrográfica e, sobretudo um grande exemplo a ser seguido”.(Fim da transcrição).                   
 
Início da chamada nominal e cerimônia de posse dos representantes legais do 
segmento da sociedade civil, estado e municípios eleitos como membros titulares 
(42) e suplentes (42), totalizando 84 membros com direito a voz e voto para 
integrarem o órgão plenário do CBH-MOGI no biênio 2005-2007- Às 10:02 horas o Sr. 
Marcus Vinicius deu início ao cerimonial convidando inicialmente o Sr. Neiroberto Silva 
representante neste ato do segmento da Sociedade Civil para iniciar a chamada e 
apresentação das quatorze entidades titulares e respectivas suplentes, escolhidas entre 
as entidades civis regularmente inscritas neste comitê, (cujos representantes legais ou 
oficialmente indicados (pessoas físicas) pelas respectivas entidades civis, conforme 
cadastro de inscrição, estão nominalmente mencionados entre parênteses).  
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O Sr. Neiroberto Silva representando o Segmento da Sociedade Civil - De imediato, 
às 10:03 horas o Sr. Neiroberto Silva fez a leitura nominal das vinte e oito entidades civis 
eleitas na reunião preparatória eleitoral entre as oitenta e uma entidades do segmento 
inscritas no CBH-MOGI, quatorze titulares e respectivos quatorze suplentes, com direito a 
voz e voto no órgão plenário do comitê, a saber: 
a) entidades eleitas / indicadas como representes das entidades associativas 
ligadas a usuários de água: entidade titular: ÚNICA-União da Agro Indústria Canavieira 
do Estado de São Paulo (representada oficialmente pelo Sr. Vitor Antenor Morilha ) e sua 
suplente: CTC – Centro de Tecnologia Canavieira (representada oficialmente pelo  Sr. 
Izaac Donizete Pelitero); entidade titular: ASSEMAE- Associação Nacional dos Serviços 
Municipais Saneamento (representada oficialmente pelo Sr. Nieroberto Silva) e sua 
suplente: Sindicato Rural Patronal de Leme (representada oficial pelo Sr. Orlando 
Sbrissa); entidade titular: CIPREJIM-Consórcio Intermunicipal de Preservação da Bacia 
do Rio Jaguari Mirim (representada oficialmente pela Sra. Márcia Polletini Lopes da Silva 
e sua suplente: SINDICER – Sindicato das Indústrias de produtos Cerâmicos de Louça 
de Pó de Pedra, Porcelana e da Louça de Barro de Porto Ferreira (representada 
oficialmente pelo Sr. Hans Otto Krt Beran); entidade titular: CANOESTE –Associação 
dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo (representada oficialmente 
pelo Sr. Rodrigo Zardo) e sua suplente:  COOPERSUCAR- Cooperativa de Produtores 
de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (representada oficialmente pelo Sr. 
Isaac Donizete Pelitero); entidade titular: CIESP – Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo (representada oficialmente pelo Sr. Paulo Cassim) e sua suplente: ACIMG-
AssociaçãoComercial Industrial de Mogi Guaçu (representada oficialmente pelo Sr. 
Vanderlei Eduardo Peron); b) entidades eleitas / indicadas como representantes das 
associações técnicas, associações e entidades de classe comunitárias e 
profissionais: entidade titular: Associação de Engenheiros e Arquitetos de Mogi Guaçu 
(representada oficial pelo Sr. Flávio de Castro Alves) e sua suplente: Rotary Club de 
Mogi Guaçu 2 (representada oficialmente pelo Sr. Luiz Antônio de Carvalho e Silva Brasi); 
entidade titular: Associação Pinhalense de Engenherios, Arquitetos e Agrônomos 
(representada oficialmente pelo Sr. Luis Fernando Custódio) e sua suplente: AREA – 
Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pirassununga (representada 
oficialmente pelo Sra Fábia Silene Iaderoza Cellim); entidade titular: Sindicato dos 
Funcionários da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Autarquia e Empresas 
Municipais de São João da Boa Vista (representada oficialmente pelo Sr. Marco Antônio 
de Souza) e sua suplente: Colônia de Pescadores Z-25 (representada oficialmente pelo 
Sr. Joel Pereira de Oliveira); 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: ONG ORÉ –Organização Regional Ecológica de Mogi Guaçu 
(representada oficialmente pelo Sr. Fábio César Fraga); entidade titular: Associação 
Ambiental Paiquerê (representada oficialmente pelo Sr. Carlos Alberto Dalmonte) e sua 
suplente: Grupo Ecológico Maitan (representada oficialmente pelo Sr. José Marcos 
Bernardi); entidade titular: Associação Ambientalista Projeto Copaíba (representada 
oficialmente pelo Sr. Tiago Sartori) e sua suplente: APPA –Associação de Proteção e 
Preservação Ambiental de Araras (representada oficialmente pelo Sr. Ederaldo Renato 
Schimidt Vigano); d) entidades eleitas / indicadas como representantes das 
Universidades, Institutos de Ensino Superior e Entidades de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico: entidade titular: CEPTA/IBAMA – Centro de Pesquisas 
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 – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos-Departamento de 
Zootecnia (representada oficial pela Sra. Maria Estela Gaglianone Moro); entidade titular: 
FMPFM Municipal Prof. Franco Montoro – Fundação Educacional Guaçuana 
(representada oficialmente pelo Sr. João Paulo Barbosa) e sua suplente: UNIPINHAL – 
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal – Fundação Pinhalense de 
Ensino (representada oficialmente pelo Sra Adriana Cavalieri Sais); entidade titular: 
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SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –Departamento Regional de São 
Paulo (representada oficialmente pelo Sr. Claudemir Alves Pereira) e sua suplente: 
UNIARARAS – União das Faculdades da Fundação Hermínio Ometto (representada 
oficialmente pelo Sr. Rodolfo Tolentino Bisneto).   
Terminada a leitura o Sr. Neiroberto Silva anunciou que o segmento da Sociedade Civil 
indicou como entidade civil líder a ASSEMAE - cujo representante legalmente indicado 
para representá-la é ele mesmo Sr. Neiroberto Silva.  
Após a leitura o chefe do cerimonial agradeceu o representante oficial da entidade 
escolhida como líder do segmento da Sociedade Civil, na reunião preparatória eleitoral, e 
pediu ao Sr. Neiroberto Silva que continuasse integrando a mesa diretora. De imediato 
passou a palavra para o Sr. Edy Augusto de Oliveira, que neste ato representava o 
segmento do Estado para que iniciasse a chamada do segmento.  
 
O Sr. Edy Augusto de Oliveira representando o Segmento do Estado - 
Representando neste ato o segmento do Estado, às 10:06 horas, o Sr. Edy Augusto de 
Oliveira 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, cujos representantes oficiais foram regularmente designados pela mais alta 
hierarquia de seus órgãos e encontram-se nominalmente mencionados entre parênteses, 
a saber: titular e suplente: CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (representado oficialmente pelo titular Sr. Edy Augusto de Oliveira e suplente 
Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva); titular e suplente: CATI - SAA – Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (representado 
oficialmente  pela titular Sra Vera Lúcia Palla e suplente Sr. Carlos Tessari Habermann); 
titular e suplente: Secretaria dos Transportes - DER (representado oficialmente pelo 
titular Sr. Danilo Luiz Dezan – DER 13) e suplente Sra. Elaine Zancope Carnieri); titular e 
suplente: Secretaria da Saúde –Grupo de Vigilância Sanitária XXVI –Coordenadoria de 
Controle de Doenças -  CCD (representado oficialmente pelo titular Sr. João Batista 
Martins Tonon e suplente Sra. Sandra Cristina Balduino dos Reis); titular e suplente: 
Secretaria de Educação-Diretoria Regional de Ensino de São João da Boa Vista 
(representado oficialmente pelo titular Sra. Marisa Januzelli de Souza Amorim e suplente 
Sra. Rosangela Ranzani); titular e suplente: Polícia Militar Ambiental (representado 
oficialmente pelo titular Sr. Capitão Luis Gustavo Biagioni -4º BP Amb. e suplente Sr. Ten 
André Luiz Pereira Leite Viana – 1º BP Amb); titular e suplente: SABESP – Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (representado oficialmente pelo titular Sr. 
Osvaldo Cabral de Vasconcellos Junior e suplente Sra. Isabel Cristina Correira); titular e 
suplente: Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e Educação Ambiental 
– CPLEA (representado oficialmente pelo titular Sra Lina Maria Ache e suplente Sra. Ana 
Luiza Borja Ribeiro Lima); titular e suplente: DEPRN –Departamento Estadual de 
Proteção dos Recursos Naturais (representado oficialmente pelo titular Sr. Paulo Roberto 
S.Bantim de Souza e suplente Sr. Denis Storani); titular e suplente: Fundação para a 
Conservação e a Produção Florestal (representado oficialmente pelo titular Sr. José 
Fernando C.Vale e suplente Sra. Cléa de Oliveira); titular e suplente: Secretaria de 
Saneamento e Energia (representado oficialmente pelo titular Sr.Carlos Educardo 
Nascimento Alencastre e suplente Sr. Renato Crivelete);titular e suplente: DAEE-
Departamento de Águas e Energia Elétrica (representado oficialmente pelo titular Sra. 
Irene Sabatino Pereira e suplente Sr. José Roberto Carlos); titular e suplente: Secretaria 
de Esportes e Turismo – Coordenadoria de Turismo (representado oficialmente pelo titular 
Sra. Elaine Cristina dos Anjos Papoy e suplente Sra Neusa Maria Camilo Leoncini); titular 
e suplente: Secretaria de Economia e Planejamento-Coordenadoria de Articulação e 
Planejamento Regional-Erplan Campinas (representado oficialmente pelo titular Sr. 
Gabrile Chamma Junior e suplente Sra. Ester Aparecida Viana). 
Terminada a leitura o Sr. Edy Augusto de Oliveira informou que o segmento do Estado 
indicou como órgão estadual líder a CETESB – Companhia de Tecnologia e 
Saneamento Ambiental, cujo representante oficialmente indicado é ele mesmo o Sr. Edy 
Augusto de Oliveira, escolhido na reunião preparatória eleitoral do segmento.   
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Depois da leitura o chefe do cerimonial agradeceu o representante oficial do órgão 
estadual escolhido como líder do segmento do Estado e pediu ao Sr. Edy Augusto de 
Oliveira que continuasse integrando a mesa diretora. De imediato passou a palavra para o 
Prefeito de Jaboticabal Sr. José Carlos Hóri, que neste ato representava o segmento dos 
Municípios, solicitando-lhe que fizesse a chamada nominal deste segmento.  
 
O Prefeito de Jaboticabal Sr. José Carlos Hóri representante do segmento dos 
Municípios - Representando neste ato o segmento dos Municípios, às 10:11 horas o 
Prefeito de Jaboticabal José Carlos Hóri iniciou a chamada nominal e apresentação dos 
quatorze membros titulares e respectivos quatorze suplentes do segmento dos 
Municípios, (cujos representantes legais são os prefeitos (as) indicados nominalmente 
entre parêntese), destacando que estes foram regularmente escolhidos entre os quarenta 
e três Municípios que integram oficialmente o CBH-MOGI, na reunião preparatória 
eleitoral do segmento conforme de segue: titular: Prefeitura Municipal de Taquaral 
(Prefeito Sr. Laércio Vicente Scaramal) e sua suplente: Prefeitura Municipal de Serra 
Negra (Prefeito Sr. Paulo Roberto Dellaguardia Scachetti); titular: Prefeitura Municipal de 
Santa Cruz da Conceição (Prefeito Sr. Jair Capodifoglio) e sua suplente: Prefeitura 
Municipal de Guariba (Prefeito Sr. Mário Sérgio Cazeri); titular: Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal (Prefeito Sr. José Carlos Hóri)  e sua suplente: Prefeitura Municipal de Águas 
da Prata (Prefeito Sr. Wanderlei Valenti Jordão); titular: Prefeitura Municipal de Lindóia 
(Prefeito Sr. Élcio Fiori de Godoy)  e sua suplente: Prefeitura Municipal de Araras 
(Prefeito Sr.Luiz Carlos Meneghetti); titular:   Prefeitura Municipal de Rincão (Prefeita  
Sra. Therezinha Ignez Servidoni)  e sua suplente:  Prefeitura Municipal de Leme (Prefeito 
Sr. Wagner Ricardo Antunes Filho); titular:   Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi (Prefeito 
Sr. José Carlos Silva) e sua suplente:  Prefeitura Municipal de Pradopólis (Prefeito Sr. 
Antônio Carlos Campos Rossi); titular:   Prefeitura Municipal de Dumont (Prefeito Sr. 
Antônio Roque Bálsmo) e sua suplente:  Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista 
(Prefeito Sr. Nelson Mancini Nicolau); titular: Prefeitura Municipal de Sertãozinho 
(Prefeito   Sr. José Alberto Gimenes) e sua suplente: Prefeitura Municipal de Vargem 
Grande do Sul (Prefeito Sr. Celso Luis Ribeiro); titular: Prefeitura Municipal de Socorro 
(Prefeito Sr. José Mário de Faria) e sua suplente:  Prefeitura Municipal de Porto Ferreira 
(Prefeito Sr. Maurício Sponton Rasi);titular:   Prefeitura Municipal de Monte Alto (Prefeito   
Sr. Maurício Mattos Piovezan) e sua suplente: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim 
(Prefeito Sr. Carlos Nelson Bueno); titular: Prefeitura Municipal de Santa Lúcia (Prefeito 
Sr. Antonio Carlos Abuabud Júnior) e sua suplente: Prefeitura Municipal de Conchal 
(Prefeito Sr. Valdeci Aparecido Lourenço); titular: Prefeitura Municipal de Santo Antonio 
do Jardim (Prefeito Sr. Luiz Cláudio Trincha)  e sua suplente: Prefeitura Municipal de 
Araraquara (Prefeito Sr. Edson Antônio Edinho da Silva); titular: Prefeitura Municipal de  
Américo Brasiliense  (Prefeita   Sra. Neusa Maria Barata Dotoli) e sua suplente: 
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu (Prefeito Sr.Hélio Miachon Bueno); titular: Prefeitura 
Municipal de  Descalvado (Prefeito Sr. José Carlos Calza)  e sua suplente: Prefeitura 
Municipal de Itapira (Prefeito Sr.Antônio Hélio Nicolai). 
Terminada a leitura o Prefeito de Jaboticabal Sr. José Carlos Hóri noticiou que o 
segmento dos Municípios na reunião preparatória eleitoral do segmento indicou como 
líder do segmento a Prefeitura Municipal de Jaboticabal cujo representante legal é ele 
mesmo Sr. José Carlos Hóri.  
Após a leitura o chefe do cerimonial agradeceu o representante legal do Município 
escolhido como líder do segmento dos Municípios e pediu ao Sr. José Carlos Hóri que 
tomasse assento na mesa diretora. De imediato passou a palavra para o Prefeito de 
Lindóia Sr. Élcio Fiori de Godoy e Presidente do CBH-MOGI (biênio março de 2005 a 
março de 2007) solicitando-lhe que consultasse o plenário sobre a indicação das três 
reuniões eleitorais preparatórias desta plenária eleitoral. 
 
Posse dos eleitos – O Presidente Élcio Fiori de Godoy anunciou que estava concluída a 
chamada nominal e apresentação tripartite (Sociedade Civil, Estado e Municípios) dos 
quarenta e dois membros titulares e respectivos quarenta e dois membros suplentes, do 
órgão plenário do comitê. Destacou que os escolhidos nas três reuniões preparatórias 
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eleitorais que antecederam esta plenária eleitoral integrarão no biênio março de 2007 a 
março de 2009, com direito à voz e voto o órgão plenário do CBH-MOGI. Contudo sem 
prejuízo da participação dos demais membros inscritos, cujo direito à manifestação 
continua assegurado regimentalmente, além do que poderão participar das câmaras 
técnicas e grupos de trabalho independentemente de inscritos ou não. Isto posto, 
agradeceu à Secretaria Executiva pelo trabalho na realização de mais um processo 
eleitoral no comitê, bem como a participação dos membros inscritos que se fizeram 
presentes nas reuniões preparatórias cientes do papel que representam na bacia 
hidrográfica.  
Isto posto, consultou o plenário nos seguintes termos: “Senhoras e senhores concluída a 
chamada e apresentação tripartite dos membros dos quarenta e dois membros titulares e 
quarenta e dois membros suplentes, com direito a voz e voto no órgão plenário deste 
comitê, sem prejuízo da participação dos demais membros integrantes, consulto o 
Plenário se há oposição com relação aos indicados nas três reuniões preparatórias 
eleitorais. Em discussão (...) em votação (...) os que tiverem de acordo fiquem como estão 
os contrários manifestem-se (...). O Presidente Élcio Fiori de Godoy aguardou alguns 
instantes e ao depois anunciou solenemente: “Em não havendo manifestação contrária 
declaro empossado os eleitos” (palmas).  
 
Eleição da nova mesa diretora do CBH-MOGI biênio março de 2007 a março de 2009  
- Às 10:15 horas o Prefeito de Lindóia e Presidente do CBH_MOGI Sr. Élcio Fiori de 
Godoy retomou a palavra e de imediato e deu início ao processo de eleição da mesa 
diretora do CBH-MOGI. Nesse passo o Presidente Élcio reiterou 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 à voz 
e voto nas reuniões plenárias e igualmente indicam as instituições líder dos Municípios, 
das organizações da Sociedade Civil, e dos órgãos do Estado que tradicionalmente 
ocupam respectivamente a Presidência, Vice Presidência e Secretaria Executiva.  
Anunciou que para composição da nova Mesa Diretora, biênio março de 2007 a março de 
2009 como é do conhecimento de todos apresentaram-se: a) para o cargo de Presidente 
o Sr. José Carlos Hóri Prefeito de Jaboticabal 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 Presidente colocou a presente proposta de constituição da nova mesa 
diretora para o biênio março de 2007 a março de 2009 em discussão (...) em votação (...) 
pedindo aos que estivessem de acordo que ficassem como estão, e que aos contrários 
que se manifestassem.  Após aguardar alguns segundos e verificando que não houve 
manifestações contrárias anunciou solene: “Eu, Élcio Fiori de Godoy Presidente do CBH-
MOGI no biênio março de 2005 a março de 2007 declaro empossada a nova mesa 
diretora biênio março de 2007 a março de 2009” (palmas).   
A seguir desejou aos eleitos muito sucesso, e finalizou o cerimonial de eleição e posse 
dos integrantes do órgão plenário e mesa diretora do comitê  pedindo a transcrição em 
ata dos trabalhos que ocorreu sem problemas e encerrado o procedimento com a fórmula 
solene: “dou por encerrado o presente procedimento eleitoral, que transcorreu 
normalmente e sem contestações” (palmas), passando a palavra para o neo Presidente 
José Carlos Hóri para suas considerações iniciais. 
Encerrando suas atividades como dirigente o Sr. Élcio agradeceu a colaboração de seus 
companheiros de mesa nestes dois anos à frente do comitê bem como de todos os 
membros do comitê pela confiança depositada, informando que continuará participando e 
incentivando a participação neste colegiado que teve a satisfação de presidir.   
 
Início dos trabalhos pela nova mesa diretora biênio março 2007 a março 2009 - Às 
10:20 horas o neo Presidente Sr.José Carlos Hóri e Prefeito de Jaboticabal assumiu e deu 
prosseguimento à segunda parte da pauta de trabalho da 32ª reunião plenária ordinária, 
abrindo espaço para as considerações iniciais dos integrantes da mesa diretora recém 
empossada, a começar por si mesmo. 
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O neo Presidente Sr. José Carlos Hóri - Em suas palavras inaugurais como Presidente 
José Carlos Hóri cumprimentou preliminarmente o Prefeito Anfitrião Sr. Izaías Leão de 
Souza, bem como o Prefeito de Lindóia Sr. Élcio Fiori de Godoy, Sr. Neiroberto Silva e Sr. 
Edy Augusto de Oliveira. A seguir agradeceu todos os Prefeitos presentes e demais 
membros dos segmentos da sociedade civil e estado que lhe confiaram a Presidência no 
biênio março de 2007 a março de 2009. “Tudo na vida é aprendizado. A todos vocês que 
me deram esta chance muito obrigado” 
 
O Vice Presidente reeleito Sr. Neiroberto Silva – Neiroberto Silva disse estar muito 
satisfeito com sua recondução ao cargo de Vice Presidente pela Sociedade Civil, que vem 
tendo sua participação assegurada e valorizada nos mais variados setores, dentre eles na 
nova lei de saneamento onde a sociedade civil teve sua participação mais uma vez 
prestigiada. Nesse sentido lembrou que segundo nova regra cada Município deve ter seu 
Conselho Municipal de Saneamento, onde a sociedade civil tem seu lugar assegurado 
para discutir sobre este importante tema. No mais o Sr. Neiroberto Silva destacou que o 
CBH-MOGI é a prova viva desta participação, vez que em sua opinião é um dos melhores 
comitês do Estado, “vejam os números” que apresentamos em dez anos de existência. A 
seguir prometeu trabalho e que vai contribuir com a ajuda dos membros da sociedade 
civil. 
O Secretário Executivo reeleito Sr. Edy Augusto de Oliveira – agradeceu o apoio dos 
demais órgãos do Estado para recondução da CETESB/SMA à Secretaria Executiva, e 
prometeu trabalhar muito em face das inúmeras tarefas que temos pela frente. A seguir 
evocando a Deliberação CBH-MOGI n.º 5/2005 que instituiu a Secretaria Executiva 
Adjunta, afirmou que com ele igualmente toma posse seu adjunto Sr. Marcus Vinicius 
Lopes da Silva, a que agradeceu pelos seis anos de trabalho neste comitê. A seguir 
lembrou que o novo Secretário do Meio Ambiente Sr. Francisco Graziano Neto tem 
grande apreço pelos comitês de bacias hidrográficas com quem pretende trabalhar e 
apoiar.   
  
Leitura e aprovação da ata da 31ª reunião plenária - Às 10:35 horas o Presidente José 
Carlos Hóri pediu ao Secretário Executivo que fizesse a leitura da ata da reunião anterior. 
De sua vez o Secretário Executivo Edy Augusto de Oliveira, consultou o plenário sobre 
eventuais acréscimos e correções, e como não houve manifestação e considerando que 
todos possuem cópia da ata pediu a dispensa da leitura da ata solicitando ao Presidente 
colocasse-a em discussão e votação, o que ocorreu tendo a mesma sido aprovada por 
unanimidade. 
 
Informes gerais da Secretaria Executiva - Prosseguindo o Secretário Executivo Edy 
Augusto de Oliveira registrou as novas mudanças ocorridas na Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente destacando os 21 projetos previstos para o setor.  
 
Discussão e votação das cinco deliberações indicativas dos CBH-MOGI - Às 10:35 
horas o Presidente José Carlos Hóri solicitou ao Secretário Executivo que desse 
prosseguimento aos demais assuntos constantes da ordem do dia.  De sua vez o 
cerimonial da Secretaria Executiva anunciou que a partir de agora iniciava a fase de 
discussão e votação de seis deliberações, cujos textos constam do caderno de 
documentos distribuído a todos quando das inscrições para esta reunião que dispõe sobre 
os critérios de pontuação para pedidos de recursos do Fehidro em 2007. Isto posto, 
seguiu-se a leitura, discussão e votação das deliberações na seguinte ordem: 

 
Leitura, discussão e votação das deliberações que aprovam as novas composições 
das quatro câmaras técnicas - Na seqüência o Sr. Marcus Vinicius deu início à leitura 
da primeira deliberação e chamou os demais leitores na ordem que se segue.  
Às 10:40 horas o representante da Câmara Técnica Institucional Sr. Marcus Vinicius 
Lopes da Silva fez a leitura da minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º  01/2007 que 
aprovou a nova composição da Câmara Técnica Institucional para o biênio 2007/2009. 
Isto posto, propôs ao Presidente o encaminhamento da discussão e votação da minuta de 
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Deliberação CBHMOGI n.º 1/2007. O Presidente José Carlos Hóri retomou a palavra e 
colocou a Deliberação CBH-MOGI n.º 1/2007 em discussão (...) em votação (...) tendo a 
mesma sido aprovada por unanimidade (palmas). 
Às 10:45 horas o Representante da Câmara Técnica de Saneamento Sr. Sérgio 
Aparecido Antonini fez a leitura da minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º  02/2007 que 
aprovou a nova composição da Câmara Técnica de Saneamento  para o biênio 
2007/2009. Isto posto, pediu ao Presidente o encaminhamento da discussão e votação da 
minuta de deliberação CBHMOGI n.º 2/2007. O Presidente José Carlos Hóri retomou a 
palavra e colocou a Deliberação CBH-MOGI n.º 2/2007 em discussão (...) em votação (...) 
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade (palmas). 
Às 10:50 horas o representante da Câmara Técnica de Qualidade das Águas o 
Sr.Marcos Eli da Costa fez a leitura da minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º  3/2007 que 
aprovou a nova composição da Câmara Técnica de Qualidade das Águas para o biênio 
2007/2009. Isto posto, pediu ao Presidente o encaminhamento da discussão e votação da 
minuta de Deliberação CBHMOGI n.º 3/2007. O Presidente José Carlos Hóri retomou a 
palavra e colocou a Deliberação CBH-MOGI n.º 3/2007 em discussão (...) em votação (...) 
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade (palmas).  
Às 10: 55 horas o representante da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento Carlos 
Roberto “Tourinho” Sarni fez a leitura da minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º  4/2007 
que aprova a nova composição da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento para o 
biênio 2007/2009. Terminada a leitura pediu ao Presidente o encaminhamento da 
discussão e votação da minuta de Deliberação CBHMOGI n.º 4/2007. O Presidente José 
Carlos Hóri retomou a palavra e colocou a Deliberação CBH-MOGI n.º 4/2007 em 
discussão (...) em votação (...) tendo a mesma sido aprovada por unanimidade (palmas).  
 
Presidente declara empossados membros das quatro Câmaras Técnicas: Terminada 
a votação das deliberações às 11:00 horas o Presidente José Carlos Hóri diante da 
aprovação unânime do plenário assim se manifestou: “de acordo com a vontade 
expressa pela votação do plenário declaro empossados os representantes oficiais 
indicados pelas entidades dos três segmentos integrantes das quatro câmaras 
técnicas deste comitê”. Ressalvou que eventuais substituições em razão de 
impedimentos tais como morte, doença, licenças, exoneração, viagens, etc., nos termos 
regimentais, deverão ser encaminhadas por ofício diretamente à Secretaria Executiva 
pela entidade peticionária.  
 
Presidente José Carlos Hóri enfatiza o compromisso dos recém eleitos e seu 
compromisso com as tarefas do novo biênio que inicia - Dada a posse aos membros 
das quatro câmaras técnicas escolhidos também durante as três reuniões preparatórias, o 
Presidente José Carlos Hóri ressaltou: 1) a substancial participação dos três segmentos 
no processo eleitoral ora concluído, nas três reuniões preparatórias e nesta plenária;  2) a 
importância do trabalho dos agora eleitos para o biênio março 2007 a março 2009, que 
continuarão a história deste comitê de bacias que caminha em direção ao 11º ano de 
existência; 3) lembrou que até o primeiro semestre de 2008 devemos estar com a 
complementação do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi pronta, sob pena de perder 
recursos; 4) que os trabalhos rumo à cobrança pelo uso da água, devem prosseguir em 
2007 e no próximo ano e que devemos constituir um Grupo de Trabalho para tanto e 
ainda prosseguir promovendo encontros técnicos – como o 1º realizado na FEZEA-USP 
no ano passado – visando universalizar e uniformizar as informações, seja em relação à 
cobrança ou a outros temas de interesse geral do comitê.  
Finalizando esta etapa o Presidente pediu ao Secretário Executivo Sr. Edy Augusto de 
Oliveira que fizesse a leitura da minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º  5/2007 que indica 
membros titulares e suplentes dos três segmentos para fazerem parte do Fórum 
Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas, em cumprimento ao regimento daquele 
fórum. Terminada a leitura o Sr. Edy pediu ao Presidente para que colocasse a 
deliberação em discussão (...) e votação (...)  tendo a deliberação CBHMOGI n.º  5/2007 
sido aprovada por unanimidade.  
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Apresentação pela Câmara Técnica de Gestão e Planejamento da deliberação 
CBH_MOGI n.º 6/2007 que dispõe sobre critérios de pontuação para pedidos de 
recursos do Fehidro no exercício de 2007 - Ás  11:100 horas o encarregado do 
cerimonial anunciou a apresentação da deliberação sobre critérios de pontuação pelo 
Coordenador  Câmara Técnica de Gestão e Planejamento - CTGP Sr. Aparecido “Pelão” 
Hojaij e equipe de colaboradores. O Coordenador da CTGP Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij 
iniciou sua fala parabenizando a nova mesa diretora pela posse e destacando o trabalho 
da ASSEMAE em seus  trinta e cinco anos. A seguir usando de multimídia fez a 
apresentação dos principais pontos da minuta de Deliberação n.º 6/2007, cujo texto na 
íntegra fazia parte do caderno de documentos entregue no ato da inscrição e 
posteriormente publicado no Diário Oficial do Estado, de março de 2007, seção I página a 
página. A deliberação foi publicada inclusive com a agenda de endereços (nome, 
endereço, fone, fax, e-mail) dos quinze membros da CTGP que ficaram à disposição dos 
tomadores até 22 de maio de 2007, último dia para entrega dos pedidos. O coordenador 
após a exposição ainda chamou a atenção para o preenchimento correto dos anexos I, II 
e III que também faziam parte do caderno, respondeu a eventuais questões, e uma vez 
encerrada a sua exposição pediu ao Presidente José Carlos Hóri que a colocasse em 
votação. De imediato o Presidente Hóri colocou a Deliberação CBH-MOGI n.º 6/2007 em 
discussão (...) em votação (...) tendo esta sida aprovada por unanimidade. A seguir o 
Presidente agradeceu os quinze membros da CTGP pelo trabalho realizado e ao 
Coordenador Sr. Pelão técnico comprometido (do SAAE de Jaboticabal) e que 
comprovadamente desfruta de crédito junto deste comitê, há muitos anos, em razão de 
seu trabalho ao lado de seus pares. 
 
Comemoração oficial da Semana da Água (de 16 a 22 de março) e do dia mundial da 
água - 22 de março -  Prosseguindo o Presidente José Carlos Hóri chamou  o Sr. Marcus 
Vinicius Lopes da Silva, Secretário Executivo Adjunto  do CBH-MOGI  para que falasse  
sobre a situação da V Semana da Água – 2007.  O Sr. Marcus Vinicius iniciou revelando 
que em recente pesquisa do WWF (só 30% já ouviram falar de comitê) e que assim é 
preciso ocupar todos os espaços para divulgar o comitê, suas atribuições etc., e 
aproveitar todas as campanhas educativas como a semana da água, cujo tema de 2007 é 
“A água faz história”, boa ou má depende de nós. Veja o recente relatório da ONU 
publicado esta semana, que revela os efeitos de nossas mazelas sobre o planeta. Quem 
sabe faz a hora, ainda dá para reverter e escrever uma boa história, não aquela que 
vimos na reunião anterior (Carta de 2070 de um ser humano contando como o planeta se 
deteriorou e a água tornou-se um líquido escasso e disputadíssimo).  
Marcus Vinicius enfatizou que o maior evento oficial do comitê de educação ambiental 
formal e informal é a Semana da Água, e que esta é um instrumento espetacular para 
fazer esta divulgação do comitê, e dos temas anuais que colocamos para reflexão dos 
integrantes da bacia, 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. Anunciou que foram elaborados 6000 mil cartazes e enviados a todos 
integrantes do comitê (43 Municípios, 81 entidades civis e 14 órgãos do estado) que de 
acordo com a Deliberação CBH-MOGI n.º  1/2003 deverão promover atividades no âmbito 
de seus territórios ou áreas de abrangência. O relato destas atividades e eventos 
realizados pelos integrantes deste comitê será objeto de exposição no hall de entrada do 
local onde será realizada a próxima reunião plenária. No caso de Luiz Antônio esta 
reunião plenária faz parte das atividades previstas em sua semana da água. Nesse 
sentido convidou a todos para trazerem seus banners e painéis com fotos e reportagens 
sobre a semana água 2007.  
 
Assuntos diversos - Às 11:15 horas O presidente convidou o Sr. Neiroberto Silva e Prof. 
Bresser para que apresentem as conclusões que chegaram no que diz respeito à 
complementação do Plano de Bacia, que deve ser entregue até o final de junho de 
2008 sob pena de perda dos recursos do Fehidro, de acordo com Deliberação aprovada 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos que em seu anexo único, é um termo de 
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referência (ou diretrizes) com os principais pontos que deverão ser abordados nesta 
complementação. 
Em apertada síntese o Sr. Neiroberto Silva ao lado do prof. Bresser da Faculdade 
Municipal Professor Franco Montoro de Mogi Guaçu anunciou que falou com os membros 
do antigo GEP – Grupo de elaboração do plano no sentido de complementar o plano já 
elaborado pelos mesmos em face da nova deliberação do conselho estadual. E que a 
Faculdade Municipal Professor Franco Montoro se compromete a ser tomadora dos 
recursos para elaboração da complementação do plano contando para tanto com a 
colaboração dos demais professores. O Sr. Neiroberto Silva chamou a atenção dos 
Municípios e Sociedade Civil para que se empenhem em participar desta 
complementação, quando consultados nas reuniões setoriais, pois ali estarão registradas 
as nossas metas e ações, nossas pretensões de investimento e nossos anseios coletivos 
e municipais, e que muito ajudará na pontuação quando da formulação dos futuros 
pedidos de recursos do FEHIDRO e da cobrança pelo uso da água que vem aí.  
A seguir o Prof. Bresser e Sr. Valtair Silva apresentaram as linhas gerais do projeto 
financiado pelo Fehidro denominado “ Estudo científico para diagnóstico atual dos 
recursos hídricos e ictiofauna da Bacia do Rio Mogi Guaçu” cujo tomador é a 
Faculdade Municipal Professor Franco Montoro e que conta com a parceria do CEPTA-
IBAMA de Pirassununga, aproveitando para pedir apoio dos Municípios, Sociedade Civil e 
órgãos do Estado na divulgação do cartaz do projeto que pede que quando da captura 
dos peixes marcados os pesquisadores sejam avisados, a fim de que possamos ter 
informações objetivas sobre nossos recursos pesqueiros.  
 
Encerramento – Às 11:45 o Presidente José Carlos Hóri passou ao encerramento da 
reunião. Nesse passo colocou em discussão a escolha do município onde será realizada 
a 33ª Reunião Ordinária do CBH-MOGI,  dia 22 de junho de  2007. Apresentaram-se as 
Prefeituras de Vargem Grande do Sul e Santa Cruz da Conceição, e após alguns 
instantes deliberando e considerando que esta última está em vias de inaugurar sua 
estação de tratamento de esgotos financiada com cem por cento dos recursos do Fehidro, 
o primeiro proponente abriu mão da vaga. Assim foi escolhido como próximo município 
sede da 33ª reunião plenária o Município de Santa Cruz da Conceição (palmas).  
A seguir o Presidente José Carlos Hóri passou a palavra para o Prefeito Anfitrião para 
suas considerações finais. De sua vez o Prefeito Anfitrião de Luís Antônio Sr. Izaías Leão 
Carneiro agradeceu a colaboração de seus funcionários e do Sindepel na realização 
deste evento, a seguir convidou a todos para uma confraternização após a reunião e 
finalizou dizendo que “foi um prazer enorme recebê-los aqui, bom retorno, e que Deus nos 
proteja”. 
Finalmente às 11:55 horas o Presidente José Carlos Hóri com as homenagens de praxe 
deu por encerrada a 32 ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Mogi Guaçu, no município de Luís Antônio, 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 e rubricada. Luiz Antônio, 
sede da 32ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-MOGI, 16 de março de 2007. (Arquivo: 
Reuniões Plenárias 2007-2009 - 33ª reunião plenária). 
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