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Ata da 35ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu realizada 
no Município de Américo Brasiliense em 14 de março de 2008  

 
Abertura para inscrições e distribuição do caderno de documentos desta reunião – Aos quatorze dias de 
março de dois mil e oito no Anfiteatro do Centro de Apoio da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Américo Brasiliense, localizado à Rua 9 de julho n.º 192, Centro, às 9h20, conforme previsto na 
pauta convocatória iniciou-se a abertura da sessão para inscrições dos convidados e membros do CBH-MOGI 
convocados na forma regimental para a 35º reunião plenária ordinária deste colegiado, e distribuição do 
caderno de documentos desta reunião. Às 9h50 chegou-se ao quorum necessário para início dos trabalhos, 
conforme se verificou na anexa lista de presença assinada pelos membros titulares e suplentes, que faz parte 
integrante desta ata, e que ficou à disposição dos presentes para conferência, o que ocorreu sem oposição.  
 
Constituição da mesa diretora dos trabalhos - Atingido o quorum o às 9h51 o senhor Marcus Vinicius Lopes 
da Silva, Secretário Executivo Adjunto do CBH-MOGI, neste ato conduzindo o cerimonial, iniciou a 
constituição da mesa diretora dos trabalhos desta 35ª reunião plenária. Para tanto convidou a Prefeita Anfitriã 
de Américo Brasiliense Sra. Neusa Maria B. Dotoli; o representante do segmento dos Municípios, Prefeito de 
Jaboticabal e Presidente do CBH-MOGI Sr. José Carlos Hóri; o representante do segmento da sociedade civil,  
Vice- Presidente do CBH-MOGI Sr. Neiroberto Silva , Diretor Presidente da regional da ASSEMAE – SP, 
que justificou sua ausência e foi neste ato representado pelo Diretor Aparecido “Pelão” Hojaij; o representante 
do segmento do Estado, Secretário Executivo do CBH-MOGI Sr. Edy Augusto de Oliveira, funcionário da 
CETESB;  o  Vice Prefeito de Américo Brasiliense Sr. Anésio Vieira; o Presidente da Câmara Municipal de  
Américo Brasiliense o Sr. Vereador Augusto Santana Rios. Composta a mesa seguiu-se a audição do Hino 
Nacional. Em seguida o condutor do cerimonial em nome da Edilidade saudou a todos e durante a reunião foi 
anunciando a presença das diversas autoridades (prefeitos e seus representantes, vice-prefeitos, vereadores, 
secretários municipais, diretores, representantes de organizações não governamentais etc.). Em seguida 
franqueou a palavra para o Presidente José Carlos Hóri para abertura oficial dos trabalhos e considerações 
preliminares. 
 
O Presidente José Carlos Hóri – de sua vez abriu oficialmente os trabalhos da 35ª Reunião Plenária 
Ordinária do CBH-MOGI sediada em Américo Brasiliense. Deu boas vindas aos membros representantes dos 
três segmentos regularmente convocados, bem como a todos os convidados que nos honram com suas 
presenças e que legitimam esta reunião plenária. Agradeceu a Prefeita Anfitriã de Américo Brasiliense pela 
carinhosa a acolhida. E homenageou na pessoa da Prefeita de Américo Brasilense todas as mulheres 
brasileiras que no último dia 8 de março tiveram o seu dia. Destacando que a grandiosidade simbólica da 
mulher pontuando que Deus deu-lhe a sensibilidade, e lembrando que a mulher segundo a AGENDA 21 tem 
papel relevante na defesa e proteção dos recursos hídricos a partir gerenciamento diário do convívio familiar 
do lar passando por todas as outras áreas aonde as mulheres vêm se projetando. Sua importância é tanta que 
AGENDA 21 que tem um capítulo inteiro dedicado à mulher.     
Como de costume o Presidente enfatizou os temas da ordem do dia ou pauta de trabalhos desta 35ª reunião.  
Nesse sentido destacou “a importância desta reunião plenária onde será apresentada, discutida e votada a 
proposta de minuta deliberação CBH-MOGI n.º 80/2008 que indica os pedidos de enquadramento 
aprovados para receberem recursos financeiros a fundo perdido do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos no exercício de 2008, processo do qual muitos dos que aqui estão neste plenário participaram 
ativamente como tomadores de recursos. Ainda nesta  reunião teremos novamente o  Professor Alair Assis da 
Faculdade Municipal Professor Franco Montoro de Mogi Guaçu, fará uma outra apresentação sobre o atual 
estágio do projeto “Atualização do Plano de Bacia” de acordo com a Deliberação do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos, e que sem dúvida é um do projeto COLETIVO, e um dos  mais relevantes deste biênio 
2007-2009, razão pela qual todos devemos  participar ativamente.  Na seqüência faremos  a discussão e 
votação da Moção CBH_MOGI que solicita à Secretária de Energia e Saneamento Dra. Dilma Seli Pena 
agilização na construção da Estação de Tratamento de Esgotos da Estância de Socorro, município operado 
pela Sabesp”.  
O Presidente lembrou que, sábado de Aleluia, dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, neste sentido 
destacou, a importância de todos os três segmentos realizarem atividades durante a VI SEMANA DA ÁGUA, 
de acordo com a Deliberação CBH-MOGI n.º 41, de 31 de janeiro de 2003 (anterior deliberação n.º 01-2003, 
cuja cópia constava do caderno de documentos, fls.23 e 24)  que instituiu oficialmente a semana, a ser 
comemorada anualmente de 15 a 22 de março no âmbito deste comitê consoante orientação do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos. Mais. O presidente reiterou que esta deliberação em seu artigo segundo dá 
uma série de sugestões de atividades, e que a Semana da água trata-se de um dos maiores eventos de educação 
ambiental formal e informal deste colegiado. A seguir conclamou a todos os três segmentos a participar no 
dia 19 de março do MUTIRÂO, inscrevendo suas atividades e  cujo detalhamento será feito pelo 
Secretário Executivo Edy durante os informes gerais. Finalizando sua fala o Presidente José Carlos Hóri, em 
nome da Mesa Diretora, antecipadamente agradeceu o esforço de todos os membros do CBH-MOGI nestas 
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campanhas de educação e  mobilização da opinião pública. “Bom proveito e bom trabalho a todos!”, concluiu. 
De imediato franqueou a palavra para a Prefeita Anfitriã para suas considerações iniciais e ao depois pediu ao 
Secretário Executivo Edy que desse início aos trabalhos com a leitura da ata e informes.      
 
A Prefeita Anfitriã de Américo Brasiliense - Sra. Neusa Maria B. Dotoli manifestou grande alegria de 
sediar esta 35ª reunião e em nome da Prefeitura e Câmara Municipais, agradeceu as palavras e homenagem do 
Presidente às mulheres, saudou todos os convidados e membros deste colegiado e em nome da Prefeita de 
Rincão Sra. Terezinha saudou os demais Prefeitos e autoridades. Destacou que no mês de março estavam 
comemorando mais um aniversário do Município de Américo Brasiliense que esta 35º reunião plenária 
abrilhantava e já fazia parte das comemorações. Noticiou ainda que o dia internacional da mulher também foi 
comemorado em Américo Brasiliense enfatizando “que foi feita a comparação da entre a mulher e água 
destacando que ambas geram vida! Sejam bem-vindos e vamos aos trabalhos”, concluiu. 
  
Início dos trabalhos leitura, eventuais correções e aprovação da ata da reunião anterior - A seguir o 
Secretário Executivo Edy Augusto de Oliveira iniciou os trabalhos desta sessão pedindo ao  Presidente a 
dispensa da leitura da ata da 35ª Reunião Plenária vez que todos os presentes possuem cópia da mesma, 
consultando o plenário sobre eventuais correções o que ocorreu sem qualquer manifestação neste sentido. Isto 
feito solicitou ao Presidente que colocasse a ata em discussão (...) e em votação (...), tendo a mesma sido 
aprovada por unanimidade.  
 
Informes da Secretaria Executiva – Prosseguindo o Secretário Executivo passou aos informes gerais.  
Preliminarmente o Sr. Edy Augusto de Oliveira anunciou com pesar o falecimento do ex Diretor-Presidente 
da CETESB, Sr. Rubens Lara, destacando pontos de sua biografia enquanto homem público, e propondo que 
esta reunião seja denominada “Plenária Rubens Lara”. A seguir pediu um minuto de silêncio e oração. 
A seguir dirigindo-se ao Secretário Executivo Adjunto que conduzia o cerimonial  disse-lhe que este também 
estava compondo a mesa diretora dos trabalhos. E ato contínuo anunciou que a Secretaria Executiva esta 
muito preocupada com o apertado quorum de nossas reuniões, sobretudo por parte do segmento dos 
Municípios, representados pelos Prefeitos Municipais, destacando a importância e necessidade de suas 
presenças nas reuniões vez que são líderes políticos de suas comunidades, cabendo-lhes implementar no 
âmbito local muito do que aqui é discutido e planejado. De outro lado anotou que o Programa Município 
Verde estará considerando estas presenças como um dos indicadores para pontuar e classificar os municípios. 
De sua vez o Presidente José Carlos Hóri emendou dizendo que “nesta reunião os Prefeitos estão 
numericamente em menor número em relação aos dois outros segmentos (Estado e Sociedade Civil), e que há 
um espaçamento grande entre uma reunião plenária e outra, de tal modo que os prefeitos podem se 
programar” (além do que as reuniões são realizadas ora num Município ora noutro objetivando compensar 
distâncias). O Presidente enfatizando a necessidade da presença de seus pares destacou ainda “ que hoje 
vamos votar matérias importantes que envolvem recursos do Fehidro e discutir a complementação do Plano 
de Bacia, e eles não estão aqui”, manifestando a preocupação de que seus municípios poderão perder 
oportunidades.  
O Secretário Executivo - continuando nos informes o Sr. Edy Augusto de Oliveira registrou  os seguintes 
informes: 
“Cumprido calendário proposto em Socorro. Em nome da mesa diretora deste comitê parabenizou a todos 
os membros deste colegiado, e informando que com esta reunião cumprimos todas as etapas e fechamos o 
extenso calendário de atividades proposto  durante a 35ª reunião plenária de Rincão em 7 de dezembro de 
2007, que aprovou a  Deliberação CBH-MOGI n.º 78-2007 que definiu critérios pontuação dos pedidos de 
recursos  apresentados para o exercício de 2008. Destacou  que “a deliberação CBH-MOGI n.º 80-2008 que 
hoje será analisada e votada por este Plenário - que tem sempre a última palavra -  é um resumo deste esforço 
e trabalhos de meses tanto de candidatos a tomador de recursos como dos orientadores do processo e 
julgadores da CTGP. Parabéns a todos. Valeu o esforço Sem dúvida escrevemos JUNTOS mais uma página 
na defesa e proteção dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, com cerca de vinte e 
três empreendimentos julgados aptos a receber recursos do Fehidro, grande parte voltado para o tratamento de 
esgotos”. 
 
VI Semana da Água do CBH-MOGI  e  Mutirão Azul - Como já noticiado pelo  Presidente, o Secretário 
Executivo reiterou  que nas páginas 22 a 25 do Caderno de Documentos desta 35ª reunião encontram-se a 
Deliberação que instituiu oficialmente a  Semana da Água neste comitê, com diversas sugestões  de 
atividades. E emendou dizendo que “este ano vamos nos associar ao tema “ÁGUA NA MEDIDA CERTA”, 
proposto pelo Mutirão Azul”, rogando a todos que promovam ativamente tais campanhas no âmbito de sua 
área de atuação, órgãos do Estado, instituições civis e Municípios. Nesse sentido conclama a todos os três 
segmentos – sociedade civil, estado e municípios a participarem ativamente do MUTIRÃO AZUL dia 19 de 
março, inscrevendo suas atividades no sítio www.ambiente.sp.gov.br/mutiraoazul, bem como reproduzindo o 
material ali à disposição, sobretudo as dez dicas para usar água de forma de consciente (página  25 do caderno 
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de documentos entregue no ato da inscrição)”.Estes os informes da Secretaria Executiva . 
Informes do Vice Presidente – Sr. Neiroberto Silva, Diretor Presidente da ASSEMAE – Associação 
Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, que participava de evento daquela entidade - neste ato 
representado pelo também Diretor Aparecido “Pelão” Hojaij , pediu que este representante transmitisse os 
seguintes informes ao plenário:        
Aparecido Hojaij noticiou: a) a realização do “3º Seminário de Tecnologia em Saneamento” em 
Jaboticabal-SP, iniciado no dia12 e que se encerra neste dia 14 de março. O evento que contou com 
participantes de diversos representantes de serviços autônomos de água e esgoto de diversos Estados (RS, SC, 
RJ, MG, SP,) foi promovido pela Regional São Paulo da ASSEMAE e contou com o apoio do SAAEJ e da 
Prefeitura de Jaboticabal. Além do Presidente Nacional Arnaldo Luiz Dutra, inúmeros outras autoridades da 
área de saneamento abrilhantaram o evento., em especial do Ministério das Cidades e Secretaria Nacional de 
Saneamento. Na pauta  diversos temas e palestras de interesse: o projeto de política nacional de resíduos 
sólidos, experiência concretas (DAAE de Araraquara, DAE de Penápolis) de gestão integrada de resíduos 
sólidos; saneamento rural e gestão da bacia hidrográfica do Córrego Rico de Jaboticabal; PAC perspectivas de 
financiamento para 2008; Política Nacional de Saneamento: planos municipais de saneamento, contratos, 
participação e controle social. O Presidente Arnaldo Dutra enfatizou na cerimônia inaugural em Jaboticabal a 
necessidade de se participar ativamente da elaboração do decreto regulamentador da lei de saneamento e 
discorreu no dia seguinte sobre “os desafios dos prestadores de serviços públicos de saneamento”. 
b) a seguir Hojaij informou sobre a realização da “38ª Assembléia Nacional da ASSEMAE – Associação 
Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, de 25 a 30 de maio de 2008 em Salvador, na Bahia, no 
Centro de Convenções do Bahia Othon Palace Hotel, cujo tema será “Saneamento Ambiental novas formas de 

gestão pública”. O evento contará também com a XII Exposição de Experiências Municipais em Saneamento, 
Seminário Jurídico, de Comunicação e do Gestão Pública”. Registrou ainda que para inscrições e envio dos 
trabalhos técnicos consulte-se o sítio www.assemae.org.br. , constante do folheto-convite com informações 
sobre como se inscrever e participar, distribuído junto com o caderno de documentos desta reunião.   
 
Apresentação da Câmara Téncica de Gestão e Planejamento - A seguir o Secretário Executivo Sr. Edy 
Augusto de Oliveira solicitou ao Coordenador da CTGP e equipe que iniciassem  a apresentação, discussão e 
votação da proposta de minuta de deliberação n.º  80 / 2008 cuja  cópia encontrava-se em mãos deste Plenário 
(página 12 a 20 do caderno de documentos). A minuta propunha ao plenário a indicação de vinte e três 
empreendimentos julgados aptos a receberem recursos do Fehidro no entender da CTGP, agora submetido ao 
órgão  plenário deste colegiado que é de fato e de direito quem tem atribuição de deliberar. Neste sentido o Sr. 
Edy parabenizou mais uma vez seus membros que tiveram muito trabalho em elaborar a deliberação de 
critérios e julgar os pedidos de recursos vez que neste intervalo discutia-se o novo manual de investimentos 
aprovado após a reunião de Socorro. Nesse sentido este colegiado por intermédio da CTGP teve que adaptar 
as inovações posteriormente. Sobretudo com relação aos novos impressos (anexos) e planilha eletrônica. Isto 
tudo ficou registrado nas atas dos trabalhos daquela câmara e em apertada sínteses nos “considerandos” desta 
deliberação ora em apreciação pela vontade soberana deste Plenário que é de fato que tem sempre a última 
palavra. O Sr. Edy Augusto de Oliveira destacou ainda que as  duas sessões de julgamento (22 e 27 de 
fevereiro de 2008 ), abertas ao público,  ocorreram sem registros de problemas. Isto posto, chamou o Sr. 
Aparecido “Pelão” Hojaij Coordenador da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, que juntamente com 
seus colegas da CTGP fizeram a apresentação da proposta de minuta de deliberação CBH-MOGI n.º  80/2008, 
para apreciação definitiva deste plenário.  

 
O Coordenador da CTGP e equipe – iniciaram às 10h17 a apresentação da minuta de deliberação. O 
Coordenador da CTGP Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij de início destacou: 1) que a Câmara Técnica de Gestão e 
Planejamento, consoante o disposto na Deliberação CBH-MOGI n.º 78/2007 (que fixou os prazos de 
protocolo, julgamento das propostas e critérios de pontuação), prosseguiu o seu trabalho de atendimento às 
dúvidas (durante dois meses e oito dias) dos tomadores de forma individual – na medida em que foram 
provocados. 2 Enfatizou que todos tomadores tiveram tempo hábil para planejar o que pedir desde de 7 
dezembro de 2007. 3) Registrou que como de praxe, preliminarmente,  foi realizada uma análise dos 
documentos técnicos e fiscais das propostas de pedido apresentadas. A seguir os pedidos que venceram a fase 
de análise dos documentos foram agrupados e classificados por grupos e programas de duração continuada, 
passando-se de imediato à pontuação técnica, classificação em ordem crescente por pontos, distribuição e 
redistribuição dos recursos na forma do disposto na deliberação CBH-MOGI n.º 78/2007, - e de acordo com 
artigo 19 daquela deliberação - até indicação final dos projetos aprovados, consubstanciada na minuta de 
deliberação apresentada por esta CTGP ora em exposição e discussão.Tudo conforme constante do  livro de 
atas à disposição de todos membros deste colegiado, e neste ato entregue à Presidência e Secretária Executiva. 
4) Foram apresentados de 23 pedidos de enquadramento e todos pedidos foram aprovados. Não houve 
suplentes ou pedidos desclassificados.  
A seguir Coordenador Aparecido “Pelão” Hojaij, fazendo uso de multimídia, apresentou o quadro de 
distribuições e redistribuições que redundou na proposta de minuta de deliberação CBH-MOGI n.º  80/2008. 
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Encerrada sua apresentação abriu espaço para  esclarecimentos e  eventuais perguntas e contestações Em não 
havendo indagações muito menos contestações deu por encerrada a exposição.  
Plenário decide pela realização de 2º pleito delegando a tarefa à CTGP - Antes de propor a votação da 
minuta, o Sr. Hojaij em razão do artigo 6º da mesma minuta consultou o plenário sobre a pertinência de se 
realizar um segundo pleito em razão da sobra de recursos. O órgão plenário por manifestou-se favorável ao 
segundo pleito de 2008, delegando à mesma CTGP as tarefas necessárias a tal desiderato, submetendo 
posteriormente ao referendo do plenário.  
Aprovação da Deliberação CBH-MOGI n.º 80/2008 e da decisão de se realizar um 2º pleito no exercício 
de 2008.  Ato contínuo o Coordenador da CTGP propôs ao Presidente José Carlos Hóri encaminhamento da 
discussão e votação da minuta de deliberação e da decisão de se realizar um segundo pleito em 2008. 
O Presidente de imediato colocou em discussão (...) e votação (...) a minuta de Deliberação CBH-MOGI 
n.º 80/2008, que indica empreendimentos aptos a receber recursos do Fehidro no primeiro pleito de 2008, 
acompanhada da decisão de se realizar um segundo pleito no exercício de 2008 para aqueles tomadores que 
ainda não o fizeram. Aprovadas por unanimidade tanto a minuta (publicada posteriormente no DOE 18 de 
março de 2008, seção I, página 40 a 41) como a decisão pelo segundo pleito ainda neste exercício.  
 
Informes sobre o andamento do projeto de complementação do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio 
Mogi Guaçu – A seguir o Grupo de Acompanhamento da Execução do Plano – GAEXP (composto pelo 
Presidente José Carlos Hóri, Vice Presidente Neiroberto Silva e pelo Secretário Executivo Edy Augusto de 
Oliveira) manifestou-se  por intermédio do Sr. Edy que fez uma breve introdução sobre o tema,, destacando 
sua importância para o Comitê e reiterando que  até o segundo semestre de 2008 esta complementação deverá 
estar pronta sob pena de perda de cinqüenta dos recursos do Fehidro até que sua conclusão. Isto posto o Sr. 
Edy convidou O Prof. Dr. Alair Assis  representante da Faculdade para apresentar a situação atual do projeto. 
 
Apresentação: “Atualização do Plano de Bacia da Ugrhi-9” - De imediato, às 10h41 o Prof. Dr. Alair 
Assis da Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro de Mogi Guaçu passou a discorrer sobre as atividades já 
realizadas e situação atual do andamento do projeto. Este apresentou um vídeo atualizado sobre a bacia 
hidrográfica, realizado graças ao sobrevôo de helicóptero, filmando (12 horas) e fotografando toda a unidade 
de gerenciamento de recursos hídricos n.º 9, salvo no trecho onde isto não é permitido por questões de 
segurança de vôo, caso da Academia da Força Área de Pirassununga, o que é compreensível e que não 
compromete o trabalho.     
O Prof. Assis anunciou os municípios que ainda não nomearam interlocutores, ou que já o fizeram, mas que 
ainda não responderam o questionário. Diante disto o Presidente e Secretário Executivo solicitaram o 
empenho de todos e pediram a relação para poder auxiliar. De sua vez o Sr. Edy Augusto de Oliveira 
pontuou que já mantivera contato anterior com o Professor Assis e que a Secretaria Executiva já ratificara esta 
convocação dos ora ali mencionados. Ponderando que se os representantes dos municípios devem ser 
procurados pessoalmente pela equipe realizadora do trabalho, pois se a montanha não vem até Maomé, 
Maomé deve ir até a montanha em face da magnitude da tarefa.    
O Prof. Assis noticiou que pretende realizar dois workshopping, um em cada extremo da Bacia (sugerindo 
Jaboticabal e Mogi Guaçu), objetivando facilitar a participação em razão da proximidade da sociedade civil, 
funcionários de órgãos do estado que atuam na região, membros dos municípios. As datas serão discutidas 
com o GAEXP, o mais breve possível, após a confecção dos mapas com indicadores. Após cada 
workshopping pretende-se discutir os resultados com o GAEXP e Câmara Técnica de Gestão e Planejamento 
entre outras e demais órgãos do estado que tem assento neste colegiado. 
A seguir o Prof. Dr. Alair Assis  pediu à Prof.ª Dr.ª Adriana Cavalieri Sais, consultora da Geo-Sytec, que 
fizesse um amplo painel técnico do que até ali já fora realizado.  
A Prof.ª Dr.ª Adriana Cavalieri Sais - A Dra. Adriana que já tem longo histórico de participação e atuação 
no comitê desde sua fundação passando pelo Relatório Zero e primeiro plano aprovado em 2003, ora em 
atualização apresentou diversos mapas legendados e de fácil percepção visual do assunto neles tratados.  
Estes mapas legendados discorrem sobre os mais variados temas, a saber: levantamento sócio-econômico; 
captação e lançamento; carga de DBO;  compartimentos;  população urbana e rural;  trecho crítico;  educação 
e níveis de conscientização da população;  consumo de energia elétrica em kw,  usinas hidroelétricas;  
disponibilidade global de água (com áreas de lançamento - qualidade como esta?  demanda, quanto precisam?  
Apontando captações públicas e privadas); redes de monitoramento de quantidade e qualidade. No que diz 
respeito a rede de monitoramento de qualidade parabenizou a Agência Ambiental da CETESB de 
Pirassununga que junto com o comitê ampliou a rede de qualidade sobretudo no trecho crítico do Rio Mogi 
Gauçu e na foz dos seus principais tributários. Pontuou que os dados já coletados apontaram  que no citado 
trecho – não há índice ótimo  – e mais da metade dos índices é péssimo ou ruim nesta área industrializada e de 
maior concentração populacional. De sua vez o afluente Rio Mogi Mirim é a menor bacia com 130 km2, e 
recebe grande concentração urbana e industrial além de inúmeras captações. E conclui que isto deve nos levar 
a refletir e planejar, pois isto tem reflexos nos municípios deste trecho que não tem oportunidades para crescer 
nestas condições, ponderando que é preciso planejar para melhorar e reverte este quadro. A Professora 
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Adriana destacou que estes mapas legendados foram confeccionados com base nas informações já recebidas e 
tratadas e dados coletados em outras fontes que citou uma a uma em cada mapa e legenda apresentada.   Por 
oportuno a Prof.ª Adriana apresentou uma nova proposta de readequação dos compartimentos, objetivando 
facilitar o planejamento e ações, pontuando que a mesma deve ser objeto de apreciação dos técnicos.  
Já próximo do final de sua apresentação a Prof.ª Adriana passou a  pontuar as demais fases  de 
desenvolvimento do trabalho, a saber:   prognóstico; cenários (o que tenho hoje, desejável e recomendado); 
programa de investimentos (onde a participação crítica do município é essencial); estratégia de viabilização 
de implantação do plano visto não como peça técnica, mas como instrumento de reflexão e planejamento do 
período 2008-2011;  outros instrumentos financeiros além do Fehidro;  estabelecimento de regras de aplicação 
dos indicadores de acompanhamento do plano; etc.. Finalizando sua apresentação a Prof.ª Adriana Cavalieri 
Sais agradeceu a colaboração já prestada por todos, contudo reiterou que todos nós devemos envidar novos 
esforços, concluiu (palmas). De imediato o Prof. Dr. Alair Assis arrematou a exposição destacando que após a 
apresentação da Prof.ª Adriana vimos o quanto é complexo o trabalho de complementação e atualização do 
plano da bacia hidrográfica, agradecendo a colaboração até aqui recebida (palmas).   

 
O Presidente José Carlos Hóri - Encerrada a apresentação o Presidente agradeceu os ilustres palestrantes. 
Em especial agradeceu colaboração da Faculdade Municipal Franco Montoro e, sobretudo do Prefeito Hélio 
Miachon de Mogi Guaçu, que vem se empenhando pessoalmente para que cumpramos todos os prazos. 
Reiterou a todos o pedido de colaboração e empenho nas várias etapas ainda a se vencer neste trabalho de 
complementação e atualização do plano de bacia, vez que este é o mais importante projeto do biênio 2007-
2009 e definidor do planejamento da bacia por um bom tempo.  
A seguir pediu ao Secretário Executivo para apresentar a Moção n.º 1, de 14 de março de 2008 conforme 
proposta decorrente da 34ª reunião realizada no Município de Socorro, em 7 de dezembro de 2008. 
 
Apresentação e votação da Moção CBH-MOGI n.º1, de 14 de março de 2008 – Conforme solicitado, às 
11h32 o Secretario Executivo Edy Augusto de Oliveira, leu a moção e pediu  ao Presidente para colocá-la em 
discussão e votação. 
O Presidente José Carlos Hóri colocou em discussão (...) e votação (...) a Moção n.º 1 que solicita à Secretaria 
de Energia e Saneamento agilização na construção da ETE- Estação de Tratamento de Esgotos da Estância de 
Socorro Município operado pela Sabesp. Aprovada por unanimidade. Cabendo à Secretaria Executiva 
encaminhá-la mediante correspondência oficial à Secretaria de Estado de Energia e Planejamento Dra. Dilma 
Seli Pena.  

 
Assuntos diversos - A seguir Presidente José Carlos Hóri passa a palavra para o Secretário Executivo 
Adjunto e organizador do cerimonial para que prossiga com o tema “assuntos diversos”. Este anunciou que a 
Prefeita Terezinha de Rincão veio acompanhada do artista Sr. Paulo de Sá, que brindou o plenário com o 
monólogo sobre a “Lenda das lágrimas que deram origem ao nascimento do Rio Mogi Guaçu”. Feita a 
apresentação passou-se ao encerramento da sessão. 
 
Encerramento - O Presidente José Carlos Hóri, às 12h00, iniciou o encerramento desta sessão, 
parabenizando o artista por sua apresentação, e a condução criteriosa e pontual do cerimonial. E ato contínuo 
pontuou que o Secretário de Estado Sr. Xico Graziano, vem priorizando as coisas, se reunindo com 
Presidentes, e Vice Presidentes no sentido de melhorar a gestão dos recursos hídricos, e que este foi taxativo 
sobre a importância do Programa Município Verde para o desenvolvimento sustentável, e que seus 
indicadores orientarão as decisões de governo, e que neste sentido a presença dos Prefeitos nas reuniões dos 
comitês será contabilizada como um dos indicadores.  
Prosseguindo colocou em discussão a escolha do próximo município onde será realizada a próxima reunião 
plenária (36ª Reunião Plenária 0rdinária), em junho de 2008 tendo sido escolhido o Município de Mogi Mirim 
que já havia se candidatado na reunião anterior. Isto posto passou a palavra para a Prefeita anfitriã. 
A Prefeita Anfitriã de Américo Brasiliense – Sra. Neusa Maria B. Dotoli em seu pronunciamento final 
agradeceu a oportunidade de sediar esta reunião, desejando a todos um  ótimo retorno.    
O Presidente José Carlos Hoóri, com os agradecimentos e as homenagens de praxe encerrou a 35ª Reunião 
Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, no Município de Américo Brasiliense. A ata 
desta reunião 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. 
Américo Brasiliense, sede da 35ª Reunião Plenária Ordinária do CBH_MOGI, 14 de março de 2008.  
(Arquivo: reuniões plenárias: Ata 35ª reunião ordinária em Américo Brasiliense 14/03/20008 - MVLS/omdg).   


