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Ata da 37ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi 
Guaçu - CBH-MOGI realizada no Município de Mogi Guaçu  

em 11 de dezembro de 2008 
 
 
Abertura e inscrições – Aos onze dias de dezembro de dois mil e oito, no anfiteatro da 
Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, localizada na Rua dos Estudantes s/nº - 
Bairro Cachoeira de Cima, Município e Cidade de Mogi Guaçu, feitas as inscrições, 
distribuídos o caderno de documentos, e disco compacto (CD) do plano da bacia 
hidrográfica 2008-2011, e uma vez verificado o número regimental de assinaturas, o que 
ocorreu sem contestações às 9h35 de acordo com as assinaturas constantes da lista da 
abertura da ata da 37ª reunião e das listas de presença dos integrantes do órgão plenário 
com direito a voz a voto, que fazem parte desta ata, às 9h30, o Secretário Executivo 
Adjunto Marcus Vinicius Lopes da Silva, que conduziu o cerimonial, convidou a todos para 
tomarem assento no plenário e assim iniciar a 37ª reunião ordinária. 
 
Constituição da mesa diretora dos trabalhos - de imediato o condutor do cerimonial 
prosseguiu convidando para compor a mesa diretora o Prefeito Anfitrião de Mogi Guaçu Sr. 
Hélio Miachon Bueno; o Prefeito de Jaboticabal e Presidente do CBH-MOGI Sr. José 
Carlos Hóri, e representante do segmento dos Municípios; o Vice Presidente do CBH-
MOGI Sr. Neiroberto Silva, diretor regional da ASSEMAE-SP e representante do segmento 
da Sociedade Civil; o Secretário Executivo do CBH-MOGI Sr. Edy Augusto de Oliveira, 
funcionário da CETESB e representante do segmento do Estado; e o Diretor da Faculdade 
Municipal Professor Franco Montoro Prof. Dr. Alair Assis. Seguiu-se a audição do Hino 
Nacional e rápida saudação geral em nome da Prefeitura Municipal, prosseguindo depois 
nos espaços abertos da reunião a anunciar nominalmente a presença das diversas 
autoridades (prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, diretores, 
representantes de organizações não governamentais.  

. 
Abertura da reunião pelo Presidente - destaques da ordem do dia. Inaugurando o ofício 
o Presidente José Carlos Hóri abriu os trabalhos da a 37ª Reunião Plenária Ordinária do 
CBH-MOGI em Mogi Guaçu, saudando a membros representantes dos três segmentos 
regularmente convocados, bem como “a todos os convidados que nos honram com suas 
presenças e legitimam esta reunião plenária”. De imediato agradeceu duplamente o Prefeito 
Anfitrião de Mogi Guaçu Sr. Hélio Miachon Bueno e Prof. Dr. Alair  Assis pela acolhida e 
por terem colaborado sobremaneira na elaboração da revisão e atualização do plano diretor 
da bacia 2008-2001.  
Isto posto, o Presidente destacou dois importantes temas da nossa ordem do dia, a saber: a 
apresentação e votação do texto final da complementação e atualização do plano e  
votação do II relatório de situação dos recursos hídricos 2008, desejando “bom proveito 
e bom trabalho a todos!”  
                          
Palavra do Prefeito Anfitrião - A seguir o Presidente franqueou a palavra para o Prefeito 
Anfitrião Sr. Hélio Miachon Bueno para suas considerações iniciais. Este saudou a todos, 
destacou o grande número de prefeitos, vereadores, secretários municipais, diretores 
presente e manifestou sua satisfação em sediar a reunião que aprova o plano diretor da 
bacia cujo tomadora foi a Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro, neste sentido fez um 
agradecimento especial aos Prof. Alair Assis e equipe de professores vem como à Prof. 
Adriana Cavalieri Sais.  
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Leitura e votação da ata anterior e informes gerais da Secretaria Executiva-  
Prosseguindo o Presidente ao depois pediu ao Secretário Executivo Edy Augusto de 
Oliveira que iniciasse os trabalhos com leitura da ata. Este pediu a dispensa a leitura e 
solicitou  a votação imediata, tendo a mesma sido aprovada pela maioria dos presentes sem 
alterações. Isto posto passou rapidamente aos informes gerais da Secretaria Executiva, cuja 
transcrição solicitou em ata conforme se segue: 
“Senhor Presidente, senhores membros plenário cumpre-me registrar os seguintes informes: 
1) Informo que  as principais conclusões do, “Encontro Água e Floresta – Vivenciar para 
agir” , realizado nos dias 2 a 4 de Julho de 2008, em Jaboticabal, estão incluídas na 
atualização do plano de bacia- educação ambiental e reposição de matas ciliares.  
2) Informo que as tratativas para formação do Comitê de Integração do Rio Grande já se 
encontram bastante avançadas e contam com o manifesto apoio dos Secretários de Meio 
Ambiente de Minas Gerais e São Paulo. O Membro Titular da Secretaria de Saneamento e 
Energia neste comitê e Secretário Executivo do Pardo Eng.º Carlos Alencastre nos dará 
maiores informações, vez que também Conselheiro titular do CNRH – Conselho Nacional 
dos Recursos Hídricos, representante dos comitês e consórcios.  
3) Anuncio que a Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de Água e Esgoto do 
Município de  São Carlos inauguraram u no dia 1º de dezembro de  2008 sua  Estação de 
Tratamento de Esgotos, conhecida como ETE- Monjolinho  passando agora a tratar  todo o 
esgoto doméstico. 
4) Destaco ainda que o Município de Vargem Grande do Sul deverá inaugurar até o final de 
2008 sua ETE, e com isso diminuir grande carga de DBO lançada atualmente no Rio 
Jaguari Mirim, que faz parte da Bacia do Rio Mogi Guaçu (posteriormente no decorre da 
reunião dói passado um filme sobre a ETE). 
5) .Noticio  que em atenção à Moção CBH-MOGI n.º 1,  a Secretaria de Estado de 
Saneamento e Energia Sra. Dilma Seli Pena, após submeter o assunto à apreciação da 
SABESP Ofício Secretaria Dilma, informa que “A SABESP através da Diretoria 
Metropolitana, informou que o sistema de esgotamento sanitário do Município de Socorro, 
será composto por 11 (onze) estações elevatórias, 10. 770 metros de linha de recalque, 5790 
metros de coletores tronco e uma estação de tratamento com um investimento estimado de 
25 milhões de reais, cujas obras estão sendo licitadas e têm previsão de início neste ano de 
2008 e término até 2011.” (ofício GS n.º 94294/2008 de 21 de agosto de 2008). 
6)  Noticio  ainda que em resposta ao ofício CBH-MOGI n.º 45/2008, que pede o 
alargamento da ponte sobre o Rio Mogi Guaçu na SP 225 (Pirassununga- Aguaí), 
ampliação da sinalização, em razão dos vários acidentes ali ocorridos e que põe em maior 
risco as águas daquele trecho do rio já conhecido como crítico,  DER de Rio Claro informa 
“que através do contrato 15.881-1 estão sendo elaborados projetos de recuperação da 
Rodovia SP-225 que prevê alargamento da ponte do Km 43/35. A licitação da obra deverá 
ocorrer em 2009”.   
7)  Quanto às indagações formuladas pelos representantes do Projeto Copaíba e Prefeitura 
Municipal de Socorro à respeito da instalação de 5 Pequenas Centrais Hidroelétricas no Rio 
do Peixe,  uma PCH em São Paulo e 4 em Minas Gerais, cumpre-nos informar que 
consultado DAIA – DMA-SP - especificamente sua gerência (Sra. Mayla) de licenciamento 
e de PCH´s  e similares -  este informou que não há nenhum pedido de licença de PCH no 
Rio do Peixe, ficando de informar se isto ocorrer. Igualmente consultados os órgãos 
ambientais de Minas Gerais, fomos informados pela Sra. Luiza de Marilac  Diretora de 
Gestão de Recursos Hídricos do IGAM – Instituto Mineiro de Águas  que “após contato 
telefônico com técnicos da SUPRAM Sul de Minas para verificação do solicitado, foi-me 
informado que eles não tem conhecimento de nenhuma PCH implantada ou a ser 
implantada no Rio do Peixe. Assim segundo os técnicos não existe licenciamento para a 
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implantação das referidas PCH´s . Ficamos à disposição” (e-mail de 25 de novembro de 
2008). “Estes os informes gerais, senhor Presidente,” concluiu.  
 
Apresentação final da Equipe Executora da Complementação e Atualização do Plano 
da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 2008-2011- Às 10h18 o Secretário Executivo 
Edy Augusto de Oliveira anunciou a apresentação do Prof. Dr. Alair Assis da Faculdade 
Municipal Prof. Franco Montoro sobre a “Atualização do Plano de Bacia do Rio Mogi 
Guaçu – UGRHI 9”.  De sua vez o Prof. Alair Assis fez seus agradecimento ao Prefeito 
Hélio Miachon pelo constante apoio, à sua equipe de professores e colaboradores e em 
especial à Professora Dra. Adriana Cavaliere Sais consultora e coordenadora dos trabalhos 
a quem franqueou a palavra. De sua vez a consultora fez uma exposição resumida do plano 
que foi oferecido a todos na íntegra em disco compacto, no ato da inscrição. Após quarenta 
e cinco minutos de exposição abriu para debates e esclareceu as perguntas formuladas, bem 
como acatou sugestão do Sr. Neiroberto Silva da ASSEMAE de destinar um percentual 
maior de recursos para estudos, e projetos de controle perdas de água no sistema de 
abastecimento, já incorporado no texto definitivo do plano entregue oficialmente ao agente 
técnico e que consta atualmente da página www.sigrh.sp.gov.br.. Isto posto, agradeceu a 
participação de todos e oportunidade de coordenar o trabalho e ao Prof. Alair Assis e 
colegas Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro, tomadora dos recursos para execução 
da revisão e atualização do plano. Ato contínuo pediu ao Secretário Executivo que 
colocasse o texto em votação.  
 
Votação da deliberação CBH-MOGI n.º 85/2008 que aprovou  a revisão do plano  e 
relatório de situação – O Secretário Executivo Edy após fazer um breve histórico dos 
trabalhos do plano e do 1º relatório de situação bem como (constante dos considerandos da 
Deliberação n.º 85/2008). Realçou o caráter participativo deste plano diretor de bacia 
também do relatório, e ao término de seus os comentários fez o encaminhamento da 
votação definitiva do plano e relatório. De imediato o Presidente José Carlos Hori, colocou 
a Deliberação CBH-MOGI n.º 85 de 11 de dezembro de 2008, em discussão (...) em 
votação (...) tendo a mesma sido aprovada por votação unânime.  
 
Votação das deliberações n.º 83/2008 e 84/2008 - A seguir às 11h28 o Secretário 
Executivo Edy Augusto de Oliveira pede ao Sr. Marcus Vinicius encaminhe a votação das 
demais deliberações. Este explicou ao plenário os seus conteúdos, a saber:  
 
1) Deliberação CBH-MOGI ad referendum n.º 83, de 26 de junho de 2008  “altera a  
extensão dos trechos do coletor tronco 2 contratos Fehidro n.º 409/2006 (empreendimento 
Mogi-169) do coletor tronco 3 contrato fehidro n.º 98/2007 (empreendimento Mogi n.º 188) 
ambos firmados com a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul” (Neste instante o 
Sr. Plínio Secretário Municipal de Meio Ambiente de Vargem Grande do Sul agradeceu a 
ajuda do comitê e mostrou um filme de 4 minutos sobre a Estação de Tratamento de Esgoto 
construída e o trecho do coletor financiado pelo Fehidro); e  
 
2) CBH-MOGI n.º 84, de 11 de dezembro de 2008, aprova calendário de atividades e 
calendário eleitoral do 1º semestre de 2009.  
Ato contínuo o Presidente colocou as deliberações, uma a uma, em discussão (...) em 
votação (...) tendo ambas sido aprovadas por votação unânime dos presentes. 
 
Palavra aberta aos convidados e assuntos diversos – Prosseguindo o Presidente 
franqueou palavra a diversos oradores que em síntese destacaram o enorme esforço deste 
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colegiado em cumprir uma das mais importantes tarefas deste biênio a conclusão da revisão 
do plano e relatório de situação. De sua vez o Sr. Rossi de Mogi Mirim agradeceu em nome 
do Prefeito de Mogi Mirim o apoio dado à concessão de serviços de esgoto com 
participação da Sabesp no consórcio vencedor, e destacou que o Prefeito agora pensa numa 
usina de tratamento de lixo e não mais num aterro e que já determinou estudos à sua equipe. 
Já o Sr. Carlos Alencastre destacou o próximo congresso sobre o Aqüífero Guarani em 
Ribeirão Preto, cumprimentou os engenheiros pelo seu dia e noticiou que II oficina dos 
comitês formadores da bacia Rio Grande, realizada em 9 e 10 de outubro, propôs inúmeros 
encaminhamentos para a constituição deste comitê de integração o mais rápido possível.  
 
Apresentação do Programa Reágua da Secretaria de Estado de Saneamento e Energia 
e distribuição do material para inscrição no programa - Às 11h 35 prosseguindo na 
pauta aberta para os para os convidados e assuntos diversos Presidente José Carlos Hóri 
convidou  preliminarmente para falar a Sra. Marisa Guimarães, Coordenadora de 
Saneamento  da Secretaria de Estado de Saneamento e Energia, que discorrerá sobre o 
PROGRAMA REÁGUA  – Programa Estadual de Apoio à Recuperação das Águas, com 
recursos do Banco Mundial para recuperação de bacia hidrográficas com problemas de 
escassez hídrica, caso da Bacia do rio Mogi Guaçu - UGRHI -09, conforme já havia 
anunciado a Secretária de Estado Dilma Seli Pena na 36ª Reunião de Mogi Mirim.    
De sua vez a Sra. Marisa Guimarães fez uma ampla explanação do programa, respondeu às  
perguntas dos inúmeros representantes municipais presentes, esclareceu dúvidas e 
distribuiu farto material sobre como se cadastrar , agradecendo ao final a oportunidade 
(palmas). 
 
Encerramento – às 12h05 O presidente retomou a palavra agradeceu a Sra, Marisa 
Guimarães pela divulgação do Programa REÁGUA e ato contínuo Informou  que a 
discussão sobre a escolha do próximo município onde será realizada a 38ª Reunião Planária 
será decidia no dia 30 de janeiro de 2008 durante a reunião do segmento dos Municípios 
quando os Prefeitos se reúnem para escolha dos 14 titulares e 14 suplentes bem como a 
escolha de seu líder. Finalmente às 12h15 Presidente José Carlos Hori com os 
agradecimentos e as homenagens de praxe dá por encerrada a 37ª Reunião Ordinária do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, no Município de Mogi Guaçu. 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 Guaçu, sede da 37ª Reunião Plenária 
Ordinária, quinta-feira, 11 de dezembro de 2008. (Arquivo reuniões plenárias: ata 38ª 
reunião ordinária Mogi Guaçu 11 de dezembro  de 2008 MVLS/omdg)  


