
Ata da 36ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 
no Município de Mogi Mirim em 13 de junho de 2008 

 
Abertura e inscrições - Aos 13 de junho de 2008 no anfiteatro do Centro Municipal de 
Aperfeiçoamento do Magistério “Antônio de Souza Franco” antiga Estação da Estrada de Ferro 
Mogiana, localizado à Rua Governador João Pedro de Toledo sem número, Município de Mogi 
Mirim, presente o número regimental de membros do órgão plenário para início dos trabalhos 
conforme lista de presença que faz parte anexa desta ata, e que ficou à disposição de todos sem 
contestações, às 9h55 iniciou-se a 36ª Reunião Ordinária.  
Formação da mesa para direção dos trabalhos - A mesa diretora dos trabalhos foi composta 
pelo Prefeito de Jaboticabal e Presidente do CBH-MOGI Sr. José Carlos Hóri, pelo Vice 
Presidente Neiroberto Silva, pelo Secretário Executivo Sr. Edy Augusto de Oliveira, pelo 
Prefeito Anfitrião de Mogi Mirim Sr. Carlos Nelson Bueno, pelo Presidente do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Mogi Mirim Sr. Gérson Luís Rossi Júnior, e posteriormente 
durante o transcorrer da reunião pelo Deputado Estadual e Líder do Governo na Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo Sr. José Antônio Barros Munhoz, e pela Secretária de 
Estado de Estado de Energia e Saneamento Sra. Dilma Seli Penna. 
O Presidente saudou a todos e agradeceu a acolhida do Prefeito anfitrião na antiga estação 
especialmente restaurada e onde se encontra instalado este belíssimo centro cultural. De sua vez 
o Prefeito Carlos Nelson, saudou todas autoridades presentes e agradeceu a todos membros do 
comitê pela primeira vez em três anos e meio de governo, mas num “dia especial para Mogi 
Mirim e acredito para o próprio comitê quando estaremos assinando o contrato  de   concessão 
para o tratamento de esgotos  com um consórcio do qual faz parte a SABESP”. 
Leitura da ata e avisos da Secretaria Executiva - Seguiu-se a votação da ata da 35ª reunião 
ordinária que foi aprovada por unanimidade, e informes da Secretaria Executiva com especial 
destaque para a oficina recentemente promovida (9 e 10 de Junho em Águas de São Pedro) pela 
Coordenadoria de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente sobre os “Nove passos 
para a implantação da cobrança pelo uso da Água”, da qual participaram os vinte e um comitês 
paulistas e cujas conclusões e encaminhamentos serão  objeto de estudos do GT- Cobrança  ora 
ampliado deste comitê com destaque para a participação do usuários de água. O Secretário Edy 
destacou que a equipe que elabora a complementação do plano de bacia já trabalha com a 
perspectiva de cobrança com início previsto para 2010. 
Apresentação e votação de Deliberações constantes da pauta de convocação  - Na seqüência 
foram votadas e aprovadas por unanimidade - após as respectivas apresentações das mesmas 
pelo Sr. Aparecido “Pelão” Hojaij Coordenador da Câmara Técnica de Gestão e 
Planejamento, as deliberações CBH-MOGI ad referendum n.º 81/2008 que indica critérios de 
pontuação para o segundo pleito de 2008 e n.º 82/2008 que indica os empreendimentos 
aprovados no âmbito do comitê para distribuição de recursos financeiros do Fehidro neste 
segundo pleito do 2008.  
Informes sobre o estágio e próximos passos da “Atualização do Plano da Bacia 
Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu UGRHI – 09 - Prosseguindo na pauta o Prof. Dr. Alair 
Assis Diretor da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro de Mogi Guaçu, tomadora de 
recursos do Fehidro encarregada de elaborar a atualização e complementação do plano de bacia 
fez uma breve abertura sobre o estágio de elaboração dos trabalhos, passando em seguida a 
palavra à Prof.ª Dra. Adriana Cavalieri que fez um amplo relato sobre o até aqui realizado 
com apresentação de mapas e gráficos sobre cada um dos aspectos pontuados pela Resolução do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos CRH n.º 62, de 4 de setembro de 2006 que aprova 
prazos  procedimentos para a elaboração do plano de bacia hidrográfica. Finalizando apresentou 
um cronograma para fechamento dos trabalhos do plano. Aproveitou para dizer que o  
fechamento do plano aproveitará as conclusões e metodologias propostas pela CRHi-SMA, para 
elaboração do 1º Relatório de Situação dos Recursos Hídricos (2008)  na UGRHI -09, bem 
como as discussões, conclusões e propostas advindas das oficinas que serão convocadas e 
realizadas em Jaboticabal e Mogi Guaçu no mês agosto para elaboração da complementação do 
plano, concluindo que isto dará densidade e legitimidade à obra que é de caráter coletivo.    
Finalizando o Prof. Assis adiantou que o Prefeito Hélio Miachon de Mogi Guaçu gostaria de 



sediar a próxima reunião na sede da Faculdade Prof. Franco Montoro e disse que se de um lado 
há os que ainda não enviaram suas colaborações gostaria de agradecer aos que já colaboraram, 
pois a idéia é confrontar o que já temos com as informações prestadas pelos interlocutores dos 
municípios, e demais segmentos, para que não haja queixa posteriormente, de que não foi 
ouvido ou de que não houve participação. Neiroberto Silva destacou que quem não contribuir 
com informações está prejudicando a si mesmo também, pois muito provavelmente quando de 
futuros pleitos não será bem pontuado e assim terá poucas chances de conseguir recursos. Dra. 
Adriana arrematando sua fala disse que a participação de todos é importante, especialmente dos 
municípios fornecendo dados e  informações disponíveis, que possam ser transformadas em 
informações legíveis ao alcance de todos os habitantes da bacia, e os mapas legendados 
permitem isto facilmente. Finalizando o Prof. Assis agradeceu a Prof.ª Adriana e a todos que já 
colaboraram para o fechamento da atualização e complementação do plano diretor da bacia vez 
que este será o instrumento de gestão para os próximos anos, colocando-se a disposição de 
todos para maiores esclarecimentos. 
Tratamento de Esgotos de Mogi de Morim - Às 11h40 o Prefeito Carlos Nelson iniciou sua 
apresentação sobre o contrato de concessão por 30 anos com o consórcio SITE Saneamento  do 
qual faz parte a SABESP e  que será assinado logo após a publicação do nome do vencedor da 
licitação no diário oficial e que põe fim ao complexo que tínhamos por ser um dos maiores 
municípios da bacia que não trata esgotos. Destacou que o projeto básico financiado pelo 
Fehidro, foi recebido da administração anterior, agradeceu a ajuda do Deputado Barros Munhoz 
e do Secretário de Estado do Meio Ambiente Xico Graziano para o licenciamento e assim poder 
avançar no processo de licitação (palmas).  A seguir passou a palavra para o Presidente do 
Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Mogi Mirim Sr. Gerson Luís Rossi Júnior que fez 
uma ampla exposição sobre os aspectos técnicos, financeiros, administrativos e cronograma do 
empreendimento (palmas).  
 Às 11h55 é anunciada a presença da Secretária de Estado Sra. Dilma Seli Penna e do Sr. 
Humberto Seneguini da diretoria da SABESP que de imediato passaram a fazer parte da mesa 
(palmas) . 
A seguir o Deputado Barros Munhoz saudou todas as autoridades presentes e em especial aos 
membros dos três segmentos integrantes do comitê. Afirmou que como líder do governo tem a 
satisfação de participar de um governo sério e municipalista destacando que vem assinando 
convênios com municípios e que os prefeitos dizem que nunca houve tamanha descentralização, 
destacando que o Governador José Serra pratica em seu governo o que já fazia quando 
Secretário do Planejamento do grande Franco Montoro. O Deputado destacou que “é na bacia 
hidrográfica que mais se irmanam os municípios por que nada mais humano que a água. 
Parabéns ao comitê, pois é aqui que a integração acontece.” 
A seguir agradeceu a colaboração da Secretária de Estado Sra. Dilma Seli Penna nas discussões 
da lei paulista sobre energia e saneamento. Trata-se de uma lei moderna num  país que 
infelizmente é especialista em criar óbices para atrapalhar a iniciativa privada. Parabenizou o 
Prefeito Carlos Nelson e equipe bem como a SABESP maior empresa de saneamento da 
América Latina e a terceira no mundo.  Destacou que hoje Mogi Mirim faz história na bacia, em 
São Paulo e no Brasil com o contrato que aqui será brevemente firmado, destacando que este 
modelo irá frutificar.  Revelou que é uma satisfação estar nesta cerimônia ao lado do Prefeito 
Carlos Nelson e da Secretária de Estado Dilma, competente e dedicada, e que está 
revolucionando o setor de energia e saneamento do estado. Siga em frente, concluiu (palmas).  
De sua vez a Secretária de Estado Sra. Dilma Seli Penna saudou os três segmentos integrantes 
do comitê e demais autoridades presentes. Destacou que tem o prazer de inaugurar uma nova 
fórmula para resolver problemas de saneamento no estado de São Paulo. Anotou que a SABESP 
é um patrimônio paulista e assim como são para os municípios os serviços autônomos de água e 
esgotos, e nesse passo precisávamos unir esforços, inovando sem pressionar os orçamentos 
municipais com outras fórmulas. Isto é o que procuramos fazer de forma inovadora mobilizando 
recursos e competências técnicas, que nos foi facultado pela sociedade paulista por intermédio 
da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo que aprovou a nova lei.  
Não queremos enfraquecer os serviços autônomos, mas fortalecê-los, isto é importante porque 
temos escassez de água na região metropolitana da grande São Paulo. Destacou que a 



distribuição de água no Estado é na média 2450 m3/habitante/ano, contudo ela é heterogênea e 
já há bacia hidrográfica bem abaixo como do Piracicaba (408m3/hab/ano) e do Alto Tietê 
(201m3/hab/ano). Água poluída é água indisponível, e a sociedade Governo e Assembléia têm 
que reagir mobilizando recursos financeiros e técnicos e é isto que estamos fazendo em São 
Paulo. Noticiou que já conseguiu financiamento do Banco Mundial para ajudar bacias 
hidrográficas com escassez, com atuação sobre três componentes: tratamento de esgotos, reuso 
da água e perdas. Destacou que é importante que se preparem bons projetos para tomar recursos, 
de sorte a mobilizar todos os agentes. Esta é a mensagem do Governado Serra: mobilizar 
recursos para recuperar bacias hidrográficas, concluiu (palmas).Sendo seguida em suas palavras 
pelo Sr. Humberto da Diretoria da SABESP, que destacou esta nova maneira de atuar da 
empresa que com a nova lei soltou-se de suas amarras permitindo-lhe participações e 
associações dentro e fora do estado nas diversas áreas do saneamento e reiterou que aqui em 
Mogi Mirim se inugurava um novo sistema, um novo tempo.  
O Prefeito de Mogi Mirim Carlos Nelson Bueno já no encerramento da reunião agradeceu de 
coração a realização da 36ª reunião em seu município e participação de todos presenciando esta 
parceria inédita no Brasil. Estamos orgulhosos. Doravante esperamos participar das reuniões do 
CBH-MOGI sem sermos mais cobrados como éramos cobrados. E noticiou que está em vias de 
assinar convênio com a SMA para assumir o Horto e que há compromisso da Petrobrás investir 
cerca de 3 milhões de reais na recuperação de Mata Atlântica. Agradeceu a todos mais uma vez 
e pediu que todos prosseguissem em seus municípios, órgãos, entidades o trabalho em prol da 
bacia hidrográfica, finalizou (palmas). 
Encerramento - Às 12h35 o Presidente José Carlos Hóri saudou a Secretária de Estado 
destacando suas palavras sobre concentrar recursos financeiros nos bons projetos e estudos 
técnicos que permitam acesso a várias fontes de recursos financeiros, e que esta foi à história do 
CBH-MOGI ao longo de seus doze anos de vida completados no último dia 4 de junho de 2008. 
Lembrou que a próxima reunião será em Mogi Guaçu quando pretendemos aprovar a 
complementação do plano para o qual desde já contamos com a colaboração de todos. O 
Secretário Edy fez um rápido apanhado do que já se encontra em andamento em termos de 
tratamento de esgotos na bacia (Jaboticabal, Sertãozinho, Santa Rita do Passa Quatro, 
Pirassununga, Leme). Destacou ainda que o caderno de documentos trazia a lei paulista sobre 
reserva legal. Edy ainda lembrou que quando não era moda o então Prefeito e hoje deputado 
Barros Munhoz já tratava todo esgoto doméstico de Itapira e que Carlos Nelson quando Prefeito 
da vizinha Mogi Guaçu iniciou o tratamento parcial naquele Município e que o atual Prefeito 
Hélio Miachon vem ampliando para a marca dos cem por cento.  De sua vez o Superintendente 
do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de São Carlos – que trata apenas cinco por cento de 
seus esgotos - anunciou que estarão inaugurando ainda no segundo semestre de 2008 sua 
Estação de Tratamento de Esgotos passando a coletar e tratar todo o esgoto da malha urbana e 
que todos serão oportunamente convidados. Isto posto com os agradecimentos e as homenagens 
de praxe o Presidente José Carlos Hóri deu por encerrada a 36ª Reunião ordinária, no Município 
de Mogi Mirim. 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. Mogi Mirim, sede 
da 36ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-MOGI, 13 de junho de 2008. (Arquivo: reuniões 
plenárias: Ata da 36ª Reunião Ordinária -13-06-2008 – Mogi Mirim MVLS/omdg).      
 

 


