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Ata da 38ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu – CBH-MOGI rea lizada 
no Município de Jaboticabal em 06 de março de 2009.  

 
 
Abertura e inscrições  - Aos seis dias do mês de março de dois mil e nove, no salão e anfiteatro da Associação Nipo 
Brasileira – Via de Acesso Nisaji Fusiaki s/nº - avenida de entrada da Cidade e Município de Jaboticabal, após as inscrições 
iniciada às 9h00, distribuídos o caderno de documentos, e uma vez verificado o número regimental de assinaturas, o que 
ocorreu sem contestações, de acordo com as assinaturas constantes da lista da abertura da ata da 38ª reunião e das listas 
de presença dos integrantes do órgão plenário com direito a voz a voto, que fazem parte desta ata, às 9h45, o Secretário 
Executivo Adjunto Marcus Vinicius Lopes da Silva, que conduziu o cerimonial desta reunião de trabalho e de posse dos 
novos membros do biênio março de 2009 a março de 2011, convidou a todos para tomarem assento no plenário e assim 
iniciar a 38ª reunião plenária ordinária. 
 
Constituição da mesa diretora dos trabalho s - o condutor do cerimonial iniciou a sessão convidando para compor a mesa 
diretora: o  Prefeito Anfitrião de Jaboticabal e Presidente do CBH-MOGI no biênio março 2007 a março 2009, Sr. José 
Carlos Hóri, neste ato 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, diretor da regional paulista da 
ASSEMAE, Vice Presidente do CBH-MOGI e representante do  segmento da Sociedade Civil; o Sr. Marcus Vinicius Lopes 
da Silva, funcionário da CETESB , Secretário Executivo Adjunto e representando o segmento do Estado, cabendo-lhe 
auxiliar e subsidiar o Presidente na condução do processo eleitoral e posse dos eleitos. Integraram ainda a mesa o Vice 
Prefeito de Jaboticabal e Diretor da Unesp Prof. Raul Gírio;  o Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal Sr. Mauro 
Cenço; o Deputado Federal Arnaldo Jardim; o Deputado Estadual Geraldo Vinholli, e no decorrer da cerimônia o Sr. Amauri 
da Silva Moreira Secretário Executivo Adjunto, a Sra. Adriana Cavalieri Saís Vice Presidente.  
 
Abertura da reunião pelo Presidente - destaques da ordem do dia. Após oitiva do Hino Nacional, o Presidente José 
Carlos Hóri declarou aberto os trabalhos da 38ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-MOGI em Jaboticabal, sua terra natal, 
saudando aos membros representantes dos segmentos dos Municípios, Estado e Sociedade Civil regularmente 
convocados, bem como a todos os convidados.  
Como de hábito destacou os temas da ordem do dia  previamente distribuída a todos no ato da inscrição, a saber: 1) 
chamada nominal e posse dos 42 membros titulares e 42 membros suplentes com direito a voz e voto indic ados  - 
para comporem o Órgão Plenário do  CBH-MOGI no biên io março de 2009 a março de 2011  – eleitos nas três reuniões 
preparatórias desta 38ª Reunião Ordinária. O Presidente relatou que as três reuniões preparatórias foram realizadas dias 30 
de janeiro de 2009 e 6 de fevereiro de 2009, respectivamente com os representantes dos segmentos dos Municípios e da 
Sociedade Civil. E dia 13 de Fevereiro de 2009 com os representantes do Estado.  
Mais. Noticiou  que durante aquelas três reuniões preparatórias cada segmento escolheu 14 titulares e 14 suplentes com 
direito a voz e voto, bem como o líder do segmento, e também indicou seus representantes para as quatro Câmaras 
Técnicas deste Comitê, cuja composição também é tripartite. José Carlos Hóri relatou ainda 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. Neste sentido pediu para constar em ata “nossos agradecimentos ao Prefeito do Campus Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP 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 pela 
sempre prestativa e calorosa acolhida que dão aos eventos deste comitê”.  
O Presidente destacou ainda  que o pré processo eleitoral 2009-2011 transcorreu com a participação ativa de seus 
membros, de forma madura, organizada, integrada e descentralizada (cabendo a cada segmento a escolha de seus pares), 
o que de certo modo já  é tradição e marca deste comitê.  
Finalizando José Carlos Hóri noticiou que o relato das atividades daquelas reuniões preparatórias estão arquivadas na 
Secretaria Executiva, e sintetizadas e consubstanciadas na Agenda de Endereços e caderno de documentos desta 38º 
reunião, bem como no texto das minutas de deliberação que aqui serão votadas. Por fim anotou que a agenda de 
endereços dos membros do comitê será enviada por e-mail, e constará da página do comitê no sítio www.sigrh.sp.gov.br..         
2) Prosseguindo nos destaques da ordem do dia o  Presidente anunciou a discussão e votação de seis deliberações que 
aprovam:  
a) a nova composição das quatro Câmaras Técnicas Institucional, de Saneamento, de Qualidade das Águas e de Gestão e 
Planejamento;  
b) a deliberação que indica os membros titulares, dos três segmentos que representarão o CBH-MOGI no Fórum Estadual 
de Comitês, e demais fóruns e organismos dos quais este colegiado  participe ou venha a participar  com direito a voz e 
voto, sem prejuízo da participação dos demais membros deste comitê; e  
c) e finalmente a deliberação que aprova os critérios de pontuação para tomada de recursos do Fehidro no exercício de 
2009. Lembrando sua importância aos novos integrantes deste comitê (28 novos prefeitos).  
Encerrando o anúncio da ordem do dia o Presidente José Carlos Hóri destacou a importância do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, cuja história de 12 anos de realizações encontra-se consubstanciada no” Informativo  
Bacia do Mogi”  de fevereiro e março de 2009, já enviado a todos integrantes deste colegiado pelo correio e distribuído 
nesta sessão juntamente com o caderno de documentos desta 38º reunião,e que sintetiza 12 anos de atividades deste 
colegiado , destacando seus principais pontos sobretudo as 16 metas do plano de bacia (2008-2011).  
 
Sessão de chamada nominal dos representantes legais  do segmento da Sociedade Civil, Estado e Município s 
eleitos como membros titulares (42) e suplentes (42 ) para integrarem o Órgão Plenário do CBH-MOGI no b iênio 
março de  2009 – março de 2011, totalizando 84 memb ros titulares e suplentes com direito a voz e voto nas 
reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias do colegiado . Para iniciar a sessão o Presidente Sr. José Carlos Hóri 
convidou o Sr. Neroberto Silva, Diretor da ASSEMAE regional São Paulo representante neste ato do segmento da 
Sociedade Civil para fazer a chamada e apresentação das quatorze entidades titulares e respectivas suplentes, escolhidas 
entre as noventa e nove entidades civis regularmente inscritas neste comitê, na reunião pré eleitoral de 6 de fevereiro de 
2009, realizada na FZEA-USP, campus de Pirassununga e preparatória desta plenária eleitoral.  

O Sr. Neiroberto Silva representando o Segmento da Sociedade Civil – fez a leitura nominal das vinte e oito entidades 
civis eleitas, quatorze titulares e quatorze suplentes, com direito a voz e voto no Órgão Plenário deste comitê, a saber:  
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a) entidades eleitas / indicadas como representes das entidades associativas ligadas a usuários de água : entidade 
titular : entidade titular : ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de  Saneamento (representada 
oficialmente pelo Sr. Nieroberto Silva) e sua suplente : Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Eduardo 
Antônio Teixeira Cotrim);entidade titular : ACIMG – Associação Comercial Industrial de Mogi Guaçu (representada 
oficialmente pelo Sr. Vanderlei Eduardo Peron) e sua suplente : SAMAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mogi 
Guaçu (representada oficialmente pelo Sr. Mutsuo Gomi); entidade titular : ÚNICA - União da Agro Indústria Canavieira do 
Estado de São Paulo (representada oficialmente pelo Sr. André Elia Neto ) e sua suplente : SIFAESP – Sindicato da 
Indústria da Fabricação do Álcool no Estado de São Paulo (representada oficialmente pelo Sr. Vitor Antenor Morilha); 
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 pela Sra. Luciana Zotelli); 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 : FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (representada 
oficialmente pelo Sr. Jorge Antônio Barbosa);  
b) entidades eleitas / indicadas como representante s das associações técnicas, associações e entidades  de classe 
comunitárias e profissionais : entidade titular : Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Descalvado   
(representada oficialmente pelo Sr. José Ramalho Gabrielli Júnior) e sua suplente : Rotary Club de Conchal (representada 
oficialmente pelo Sr. Cid Sampaio Correia); entidade titular : Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo – 
Delegacia da Alta Mogiana (representada oficialmente pelo Sr. Luiz Gonzaga de Freitas Filho) e sua suplente : Sindicato 
dos Engenheiros no Estado de São Paulo – Delegacia de São Carlos (representada oficialmente pelo Sr. Miguel Guzzardi 
Filho); entidade titular : ABCON - Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e 
Esgoto (representada oficialmente pelo Sr. Carlos Roberto Ferreira) e sua suplente : Rotary Internacional – Associação dos 
Rotary Club do Distrito 4590 (representada oficialmente pelo Sr. Luiz Antônio Carvalho e Silva Brasi);  
c) entidades eleitas / indicadas como representante s das entidades ambientalistas:  
entidade titular : MUDA - Movimento Unificado de Defesa Ambiental de Jaboticabal (representada oficialmente pelo Sr. 
Thiago Claudino Grégio)  e sua suplente : APPA –Associação de Proteção e Preservação Ambiental de Araras 
(representada oficialmente pelo Sr. José Eduardo Gatti); entidade titular : Associação Civil Crescer no Campo 
(representada oficialmente pelo Sra. Sandra Regina Felício Whitaker) e sua suplente : Grupo Ecológico Maitan 
(representada oficialmente pelo Sr. José Marcos Bernardi); entidade titular : Associação dos Canoeiros do Rio Mogi Guaçu 
de Porto Ferreira (representada oficialmente pelo Sr. Sérgio Aparecido Antonini) e sua suplente : ANEV – Associação 
Náutica e Ecológica do Vale do Mogi Guaçu (representada oficialmente pelo Sr. Fábio José Ferraz);   
d) entidades eleitas / indicadas como representantes d as Universidades, Institutos de Ensino Superior e E ntidades 
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico : entidade titular : SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de 
Araras - Departamento Regional de São Paulo (representada oficialmente pelo Sr. Dejair Dejalma Poletto ) e sua suplente : 
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mogi Guaçu - Departamento Regional de São Paulo (representada 
oficialmente pelo Sr. Claudemir Alves Pereira);  entidade titular : CEGEP – Centro Guaçuano de Educação Profissional 
(representada oficialmente pelo Sr. Sidnei Diogo Marcondes) e sua suplente : UNIPINHAL – Centro Regional Universitário 
de Espírito Santo do Pinhal - CREUPI - Fundação Pinhalense de Ensino (representada oficialmente pela Sra.  Adriana 
Cavalieri Sais); entidade titular : FZEA - USP – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - Departamento de 
Zootecnia (representada oficialmente pela Sra. Maria Estela Gaglianone Moro) e sua suplente : UFSCAR – Universidade 
Federal de São Carlos Campus de Araras - Centro de Ciências Agrárias (representada oficialmente pelo Sr. Claudinei 
Fonseca Souza).    
Terminada a leitura o Sr. Neiroberto Silva anunciou que o segmento da Sociedade Civil indicou como entidade civil líder  a 
UNIPINHAL CREUPI   cuja representante legalmente designada para representar a referida entidade é a Prof. Dra. Adriana 
Cavalieri Sais , a quem pediu para tomar assento à mesa. A seguir o Presidente Sr. José Carlos Hóri  agradeceu ao Sr. 
Neiroberto Silva, pediu-lhe que continuasse integrando a mesa e de plano passou  a palavra para o Sr. Marcus Vinicius 
Lopes da Silva, funcionário da  SMA-CETESB,  como representante do segmento do Estado.  
 
O Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva  representando  o Segmento do Estado  fez a leitura da chamada nominal e 
apresentação dos quatorze órgãos titulares e respectivos suplentes, escolhidos entre os órgãos do Estado de São Paulo 
regularmente inscritos neste comitê, cujos representantes legais foram regularmente designados pela mais alta hierarquia 
de seus órgãos, e encontram-se nominalmente indicados entre parênteses, a saber:   
titular e suplente : CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (representada oficialmente pelo titular 
Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva e suplente Sr. Amauri da silva Moreira); titular e suplente : CATI - SAA - Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (representada oficialmente pela titular Sra. 
Vera Lúcia Palla e suplente Sr. Carlos Tessari Habermann); titular e suplente : Secretaria dos Transportes - DER 13 de Rio 
Claro (representada oficialmente pelo titular Sr. Danilo Luiz Dezan – DER 13) e suplente Sra. Elaine Zancopé Carnieri); 
titular e suplente : Secretaria da Saúde - Grupo Técnico de Vigilância Sanitária XXVI – (representada 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 (representada oficialmente pelo titular Sr. André Molinar 
e suplente Sra. Rosângela Ranzani); titular e suplente : Polícia Militar Ambiental (representada 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 (representada oficialmente pelo titular Sr. 
Oswaldo Cabral de Vasconcellos Junior e suplente Sra. Isabel Cristina Correia); titular e suplente : Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental Estratégico e Educação Ambiental - CPLEA (representada oficialmente pela titular Sra. Lia 
Martucci de Amorim Santos e suplente Sra. Marta Pereira Militão da Silva); 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. José Alberto Fusco Sarcinelli); titular e suplente : Fundação para a Conservação e a Produção Florestal – 
Fundação Florestal (representada oficialmente pela titular Sra. Marlene F. Tabanez e suplente Sr.José Fernando C. Valle); 
titular e suplente : Secretaria de Saneamento e Energia (representada oficialmente pelo titular Sr. Carlos Eduardo 
Nascimento Alencastre e suplente Sr. Renato Crivelete); titular e suplente : DAEE - Departamento de Águas e Energia 
Elétrica (representada oficialmente pela titular Sra. Irene Sabatino Pereira e suplente Sr. José Roberto Carlos); titular e 
suplente : Secretaria de Esportes e Turismo - Coordenadoria de Turismo (representada oficialmente pelo  titular Sr. Daniel 
Jacomini Cachone  e suplente Sra. Elaine Cristina dos Anjos Papoy);  titular e suplente : Secretaria de Economia e 
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Planejamento - Coordenadoria de Articulação e Planejamento Regional - Erplan Campinas (representada oficialmente pelo 
titular Sr. Gabriel Chamma Júnior e suplente Sra. Ester Aparecida Viana). 
Terminada a leitura o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva informou que o segmento do Estado indicou na reunião 
preparatória de 13 de fevereiro de 2009,  como órgão estadual líder a CETESB  – Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental , cujo representante designado é o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva  como membro titular e o 
Sr. Amauri da Silva Moreira  como membro suplente, a  quem pediu para tomar assento à mesa.   

 
O Prefeito de Jaboticabal Sr. José Carlos Hóri repr esentando o segmento dos Municípios   iniciou a chamada nominal 
e apresentação dos quatorze representantes legais titulares e respectivos quatorze suplentes do Segmento dos Municípios, 
(cujos representantes legais são os prefeitos (as) e seguem indicados nominalmente entre parênteses), destacando que 
estes foram regularmente escolhidos entre os quarenta e três Municípios que integram oficialmente o CBH-MOGI, na 
reunião de 30 de janeiro de 2009, preparatória desta plenária eleitoral conforme de segue: titular : Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal (Prefeito Sr. José Carlos Hóri) e sua suplente : Prefeitura Municipal de Guariba (Prefeito Sr. Hermínio de 
Laurentiz Neto); titular : Prefeitura Municipal de Sertãozinho (Prefeito Sr. Nério Garcia da Costa) e sua suplente : Prefeitura 
Municipal de Pontal (Prefeito Sr. Antônio Frederico Venturelli Júnior); titular : Prefeitura Municipal de Porto Ferreira (Prefeito 
Sr. Maurício Spoton Rasi) e sua suplente : Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro (Prefeito Sr. Agenor Mauro 
Zorzi);  titular : Prefeitura Municipal de Monte Alto (Prefeita Sra. Sílvia Aparecida Meira)  e sua suplente : Prefeitura 
Municipal de Pitangueiras (Prefeito Sr. João Batista de Andrade); titular :   Prefeitura Municipal de São Carlos (Prefeito Sr. 
Oswaldo Baptista Duarte Filho) e sua suplente :  Prefeitura Municipal de Descalvado (Prefeito Sr. Luis Antônio Panone); 
titular :  Prefeitura Municipal de Rincão (Prefeita Sra. Therezinha Ignez Servidoni) e sua suplente : Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense (Prefeito Sr. Valdemiro Brito Gouvea); titular : Prefeitura Municipal de Águas da Prata (Prefeito Sr. 
Samuel Binatti) e sua suplente :  Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista (Prefeito: Nelson Mancini Nicolau): titular : 
Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul (Prefeito Sr. Amarildo Duzi Moraes e sua suplente : Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio do Jardim (Prefeito Luiz Cláudio Trincha);  titular : Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu (Prefeito Sr. Paulo 
Eduardo de Barros) e sua suplente :  Prefeitura Municipal de Serra Negra (Prefeito Sr. Antônio Luigi Ítalo Franco); titular : 
Prefeitura Municipal de Itapira (Prefeito Sr. Antônio Hélio Nicolai) e sua suplente :  Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia 
(Prefeito Sr. Martinho Antônio Mariano); titular : Prefeitura Municipal de Conchal  (Prefeito Sr. Orlando Caleffi Júnior) e sua 
suplente : Prefeitura Municipal de  Socorro (Prefeito Sra. Marisa de Souza Pinto Fontana); titular : Prefeitura Municipal de 
Estiva Gerbi (Prefeito Sr. Rafael Otávio Del Judice) e sua suplente : Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição 
(Prefeito Sr. Osvaldo Marchiori); titular : Prefeitura Municipal de Araras (Prefeito Sr. Pedro Eliseu Filho)  e sua suplente : 
Prefeitura Municipal de Aguaí (Prefeito Sr. Adalberto Falsetti); titular : Prefeitura Municipal de Leme (Prefeito Sr. Wagner 
Ricardo Antunes Filho) e sua suplente : Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho (Prefeito Sr. Rosemeire Maria Guidotti 
Scholl).   
Terminada a leitura o Prefeito de Jaboticabal Sr. José Carlos Hóri noticiou que os Municípios  indicaram, na reunião 
preparatória de 30 de janeiro de 2009,   como líder do segmento a Prefeitura Municipal de Jabotic abal cujo 
representante legal é ele mesmo José Carlos Hóri . 
 
Presidente dá posse formal aos 42 membros titulares  e 42 suplentes eleitos para compor o novo Órgão Pl enário. 
Encerrada a chamada nominal dos representantes titulares e suplentes dos três segmentos o Presidente José Carlos Hóri 
assim se manifestou: “Senhoras e senhores concluída a chamada nominal e apresentação tripartite dos 42 membros 
titulares e 42 membros suplentes, com direito a voz e voto neste comitê, sem prejuízo da participação dos demais membros 
integrantes, consulto o Órgão Plenário  se há oposição com relação aos indicados nas três reuniões preparatórias”, 
colocando a matéria em discussão (...) em votação (...) tendo a mesma sido aprovada por unanimidade (palmas). Isto posto 
o Presidente declarou solenemente: “Em não havendo manifestação contrária declaro em possados os eleitos ” 
(palmas).  
 

Eleição da nova mesa diretora do CBH-MOGI biênio ma rço de 2009 a março de 2011. 
De imediato o Sr.  José Carlos Hóri retomou a palavra e abriu  o processo de eleição da nova mesa diretora do CBH-MOG. 
Neste sentido o Presidente Hóri lembrou mais uma vez que já é tradição  neste comitê, que durante as três reuniões 
preparatórias da plenária eleitoral cada um dos três segmentos escolhe seus 14 membros titulares e 14 membros suplentes 
com direito a voz e voto nas reuniões plenárias e também indica a instituição líder dos Municípios, líder das organizações 
da  Sociedade Civil, e líder dos órgãos do Estado, cujos representantes legais (pessoas físicas) tradicionalmente ocupam a 
Presidência, Vice Presidência e Secretaria Executiva.    
Nesse passo informou que para composição da nova Mesa Diretora, biênio março de 2 009 a março de 2011 
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  a Sra. Adriana Cavalieri Sais, da UNIPINHAL - CREUPI, pelo segmento da 

sociedade civil; e  
c) para o cargo de Secretário Executivo  o Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva, funcionário da CETESB / SMA , pelo 

segmento do Estado, e como Secretário Executivo Adjunto  o Sr. Amauri da Silva Moreira, igualmente funcionário da 
CETESB / SMA. 

Nesse sentido o Sr. José Carlos Hóri colocou a presente proposta de constituição da nova mesa diretora para o biênio 
2009-2011 em discussão (...) em votação (...) tendo a mesma sido aprovado por unanimidade (palmas). 
Isto posto declarou solenemente:  “Eu, José Carlos Hóri Presidente do CBH-MOGI no biênio março de 2007 a março de 
2009  declaro empossada a nova mesa diretora biênio março  de 2009 a março de 2011 ” (palmas). 
Finalizando a sessão de posse o Presidente reeleito desejou aos eleitos muito sucesso, e terminou dizendo “dou por 
encerrado o presente procedimento eleitoral biênio março de 2009 a março de 2011, que transcorreu normalmente e sem 
contestações” (palmas). 

 
Presidente Hóri homenageia seus colegas da mesa dir etora anterior (2007-2009) . A seguir  o Presidente José Carlos 
Hóri pediu permissão para quebrar o protocolo e iniciar a  cerimônia de entrega da placa com homenagem ao ex-Vice 
Presidente Neiroberto Silva e ao Ex- Secretário Executivo Edy Augusto de Oliveira,  oferecendo-lhes ainda uma cesta com 
todos os produtos produzidos em Jaboticabal como lembrança e agradecimento aos serviços prestados. 
O Sr. Denis Dutra de Oliveira .  Representando o pai o Sr. Denis  dirigiu algumas palavras ao plenário e ao final pediu a 
transcrição do documento em ata conforme se segue:”Bom dia a todos. Com muita satisfação estamos aqui, eu e meu 
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irmão, para recebermos em nome do nosso pai, este mimo, o que muito nos honra, e a nossa família e amigos. Sou o Denis 
Dutra de Oliveira, sou engenheiro mecânico e trabalho na Embraer. Meu irmão, aqui presente, o Renan Dutra de Oliveira é 
formando de Agronomia aqui em Jaboticabal (Unesp). Com certeza nosso pai quer que abracemos e agradeçamos a todos 
os prefeitos aqui presentes, e o fazemos na pessoa do Prefeito Hóri, presidente reeleito deste comitê e a quem ele teve a 
honra de secretariar. Também quer que abracemos e agradeçamos aos membros da Sociedade Civil, o que fazemos na 
pessoa do Engenheiro Neiroberto Silva, vice presidente do Comitê e da vice presidente eleita Dra. Adriana Cavalieri. Por 
fim, o nosso abraço e eterno agradecimento ao Sociólogo Marcus Vinicius, companheiro e amigo leal de nosso pai, cuja 
estima e dedicação são merecedoras de um enorme beijo no coração, e que representa o carinho que o Engenheiro Edy 
tem para com os demais  membros do segmento do Estado.Também, com certeza, ele quer um cumprimento especial, aos 
colegas e amigos da CETESB, cujo convívio foi durante estes últimos 26 anos, extremamente profícuo, aliás, ele nutre em 
seu coração, um amor eterno pela CETESB.Abraçamos então, o Engenheiro Amauri e o Engenheiro Evandro, em nome 
dos demais. Agora, queremos pedir licença a todos, para falar um pouquinho dele: Quando a questão ambiental não era 
moda e não fazia parte da preocupação da maioria das pessoas, ele recém saído da Faculdade de Agronomia aqui de 
Jaboticabal, e mais alguns companheiros promoviam um grande movimento em Ribeirão Preto. Combatiam a queima da 
palha de cana-de-açúcar, lutaram pela lei dos agrotóxicos, pela agricultura orgânica, pela criação do parque ecológico 
Maurílio Biagi, dentre outras questões relevantes. Era por volta de 1980. A época era dura. Nada de abertura política. Eles 
eram "apelidados" de melancias. Verde por fora e vermelho por dentro. Veio o Governo Montoro em 1983, e ele foi " 
convidado " a integrar a Diretoria de Planejamento Ambiental da CETESB, embrião da atual Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente. Partiu ele para São Paulo, deixando sua pequena empresa e seus negócios particulares,  a fim de dar sua 
contribuição a causa ambiental pela qual tanto lutara. Como se pode  depreender foi fazer o que gostava e defendia, 
diferentemente de muitos que o fazem por dever de ofício. Nosso pai ama e trabalha na defesa do meio ambiente. Tanto é 
assim que não existe semana sequer, em que ele não plante dezenas de árvores. Ele sempre “diz “ Faço a minha parte e a 
parte daqueles que não tem condições de fazê-lo”. Quem conhece o seu sítio, sabe do que estamos falando. A sua luta 
pela causa ambiental ultrapassa suas ações administrativas, ele literalmente põe a mão na massa. É um "construtor de 
pontes" entre todos aqueles que se envolvem na busca do desenvolvimento sustentável. É um homem com espírito público, 
cujos valores são baseados na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Vive a nos alertar sobre a importância, que nós da 
área tecnológica temos como profissionais e mesmo como cidadãos, de considerar em nossas ações e projetos, sempre a 
questão social e econômica. Diz, que os recursos ambientais são importantíssimos, mas primeiramente são nossos, do 
nosso povo e que nós brasileiros devemos ser os guardiões deles. Nos interessa e muito preservá-los, no entanto nunca 
para atender e satisfazer a cobiça internacional daqueles que com sua ganância depenaram o 
planeta. Nossos recursos ambientais devem ser preservados e utilizados com sabedoria pelos brasileiros, a fim de que haja 
a melhoria da vida da nossa gente. Simplesmente, não podemos deixar que a fome aniquile nosso povo, que não haja 
produção e emprego, só para atender as demandas daqueles que degradaram o planeta, que continuam a fazê-lo e a nos 
impor regras. E ele sempre diz " Vamos pensar no global e agir no local, mas com bom senso e parcimônia, pois o remédio 
é para curar e não para matar." Temos a convicção que ele trabalhou, trabalha e trabalhará aonde estiver, para que todos 
nós, nossos filhos e netos, possam herdar um Brasil melhor, com uma vida mais digna para todos. Nós amamos e temos 
orgulho do nosso pai. Obrigado a todos e bom dia. (palmas) Na sequência o Prefeito Hóri entregou a placa homenagem e a 
cesta com produtos de Jaboticabal.  
O Sr. Neiroberto Silva. Agradeceu a homenagem recebida e, sobretudo a confiança depositada pela sociedade civil nestes 
quatro últimos anos que ocupou a Vice Presidência do comitê. Destacou que participa do comitê desde a sua fundação em 
1996, e que continuará como representante e diretor da ASSEMAE regional São Paulo participando e colaborando em 
todas as atividades do Comitê (palmas).  
Por fim o Presidente ofereceu ao Sr. Marcus Vinicius Lopes da Silva  uma cesta com produtos de Jaboticabal, elogiando-o 
pela dedicação e pelos serviços prestados enquanto secretário executivo adjunto no biênio que se encerra. De sua vez o 
Sr. Marcus Vinicius ao agradecer o presente e elogios às palavras, dividiu a homenagem com a mesa diretora que teve o 
prazer compor, cujo mérito maior foi conduzir a elaboração do plano diretor da bacia 2008-2011, e o primeiro relatório 
(2008) de situação dos recursos hídricos na UGRHI 9, para o quais concorreram esforços de todos os membros integrantes 
deste comitê, muitos presentes nesta reunião. E bastante sensibilizado com a homenagem dividiu-a, sobretudo com a sua 
esposa, a quem agradeceu de público pela enorme ajuda, paciência, disponibilidade, nestes últimos quatro meses, 
sobretudo na complexa tarefa de conduzir todo ritual do processo pré eleitoral, seguindo rigorosamente o calendário 
eleitoral e regimento na preparação das três reuniões pré eleitorais dos três segmentos e desta 38ª reunião de posse e de 
trabalho (palmas).  

 
Presidente dá início aos trabalhos da  nova mesa di retora recém eleita para  o biênio março de 2009 a março de 
2011. A seguir o Presidente reeleito Sr. José Carlos Hóri iniciando os trabalhos da mesa recém eleita fez um breve 
discurso de posse, agradecendo a presença maciça dos prefeitos na reunião pré eleitoral na FZEA-USP Campus de 
Pirassununga em 30 de janeiro de 2009 quando teve a satisfação de reapresentar-se como candidato a reeleição e merecer 
a unanimidade dos votos para mais uma vez representar o segmento dos municípios e presidir este comitê de bacia, que já 
demonstrou sua capacidade e importância para o sistema estadual de recursos hídricos, conforme pôde constatar nos dois 
anos anteriores de sua primeira gestão, quando participou de inúmeras atividades em especial das reuniões do Conselho 
Estadual e da Coordenadoria de Recursos Hídricos. Finalizando comprometeu-se mais uma vez com os segmentos do 
Município, Estado e  Sociedade Civil em defesa do desenvolvimento sustentável da bacia (palmas). Encerrando passou a  
palavra respectivamente para a Vice Presidente e Secretário Executivo recém eleitos para suas considerações iniciais 
sobre o biênio 2009-2011.  
A Vice Presidente recém eleita Sra. Adriana Cavalie ri Sais. Agradeceu ao segmento da sociedade civil sua escolha para 
liderar o segmento e nesta condição exercer o cargo de vice presidente, o que considera uma honra. Noticiou que o 
processo de transição do segmento foi tranquilo, e que sua escolha ocorreu naturalmente entre seus pares, em razão de 
seu histórico de vida e serviços já prestados aos comitês. Neste passo destacou que faz parte do comitê desde sua 
fundação em 1996. Lembrou  que coordenou a elaboração do   Relatório Zero (1999) juntamente com a Secretaria 
Executiva, e que participou de inúmeras atividades, oficinas e eventos técnicos promovidos pelo comitê ao longo destes 
anos.  
Destacou que mais recentemente na qualidade de consultora coordenou e  elaborou o Plano diretor da Bacia Hidrográfica 
do Rio Mogi Guaçu (2008-2011), quando contou com participação de representantes  de  todos os segmentos nas 
audiências e reuniões públicas promovidas para coleta de dados, sugestões etc.. Revelou que isto lhe permitiu conhecer 
inúmeras pessoas e lhe deu grande experiência. E teve grande prazer em poder estar colaborando e constatar que ao 
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longo destes 13 anos de existência do comitê, sobretudo “na área de saneamento já colhemos resultados do enfoque dado 
nesta importante área”, do que faz prova os dados técnicos e elementos informativos que encontram-se relatados tanto no 
plano diretor da bacia como no Primeiro Relatório de Situação (2009) dos Recursos Hídricos da Ugrhi 9, que também 
gentilmente coordenou em parceria com a Secretaria Executiva. Finalizando enfatizou seu compromisso de trabalho com o 
colegiado afirmando “vou trabalhar muito com o desenvolvimento da parte técnica para com conhecimento  recuperar e 
preservar nossos rios” (palmas).     
O Secretário Executivo recém eleito Sr. Marcus Vini cius Lopes da Silva.  De sua vez o Sr. Marcus Vinicius agradeceu 
aos colegas do segmento do Estado por depositarem confiança no trabalho realizado pela CETESB escolhendo-o mais uma 
vez como entidade líder do segmento. Agradeceu aos seus superiores hierárquicos que o designaram para a missão como 
titular  bem como ao colega Amauri da Silva Moreira como suplente, para juntos coordenarem o trabalho da Secretaria 
Executiva. Nesse passo fez uma saudação especial ao novo Secretário Executivo Adjunto Sr. Amauri enaltecendo sua 
experiência como coordenador de câmara técnica no CBH-Pardo. A seguir lembrou que a CETESB encontra-se à frente da 
Secretaria Executiva desde 1996 e neste sentido homenageou os colegas que o antecederam, a saber: ao Engenheiro José 
Antônio Tordato (1996), pelo pioneirismo e esperança profética  neste sistema participativo, integrativo e descentralizado; 
ao Engenheiro Luis Carlos Mion (1997-2001), por consolidar e estruturar o comitê permitindo-lhe passos seguros; e 
finalmente ao Engenheiro Edy Augusto de Oliveira (2005-2009) de quem foi adjunto pela tarefa de conduzir a conclusão do 
plano diretor da bacia (2008-2011) e relatório de situação (2008) dois instrumentos de planejamento que orientarão nossos 
passos neste biênio que se inicia. Finalmente renovou seu compromisso com o plenário deste colegiado “em continuar 
escrevendo coletivamente a história de sucesso deste comitê” consubstanciada de forma resumida no Informativo Bacia do 
Mogi (fevereiro e março de 2009). (palmas).     
 
Leitura e aprovação da ata da 37ª reunião .  Retomando a palavra o Presidente Sr. José  Carlos Hóri pediu  ao Secretário 
Executivo que fizesse a leitura da ata da 37ª  Reunião Plenária. O Secretário Executivo pediu a dispensa da leitura da ata 
vez que todos os presentes possuem cópia da mesma e solicitou que a mesma fosse colocada  em discussão (...) e 
votação (...),  tendo mesma sido aprovada pelo plenário sem correções. 

 
Informes gerais 
O Sr. Marcus Vinicius prosseguiu nos informes da Secretaria Executiva. Neste passo destacou a: a) Resolução SMA que 
disciplina que eia - rima de empreendimentos na bacia devem passar necessariamente pelo comitê para manifestação; b) 
que foi aprovado o decreto estadual n.º 53.939, de 6 de janeiro de 2009 que regulamenta a Reserva Legal; c) que foi 
concluído e entregue oficialmente a  Coordenaria de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente a  
revisão do plano diretor da bacia (2008-2011) e o primeiro relatório de situação 2008 dos recursos Hídricos da UGRHI 9 
(CBH-MOGI); d) finalmente apresentou o cartaz da Semana da Água de 2009 , comemorada anualmente no período de 15 
a 22 de março. Noticiou que o cartaz foi disponibilizado pelos colegas de Mogi Guaçu para cópia e reprodução  com espaço 
para inserção do logo especifico de cada entidade, município ou órgão do Estado que desejar utilizá-lo como material de 
campanha. O Secretário Executivo pediu aos membros do comitê a promovam  em suas bases a comemoração da “VII 
SEMANA DA ÁGUA”,  de acordo com as diretrizes constantes da  Deliberação CBHMOGI , vez que dia 22 de março é o dia 
Mundial da Água, enfatizando a necessidade e importância de se promover esta campanha educativa e de conscientização 
pois segundo recente pesquisa do WWF apenas  30% já ouviram falar de comitê de bacia hidrográfica. Assim  é preciso 
ocupar todos os espaços para divulgar as atribuições do comitê e da política e sistema estadual de recursos hídricos.  

 
Abertura da discussão  e votação das seis deliberaç ões CBH-MOGI constantes da ordem do dia.  A pedido da 
Presidência o Secretário Executivo deu  prosseguimento aos demais assuntos constantes da ordem do dia nos seguinte 
termos: “Senhor Presidente, a partir de agora iniciamos a fase de discussão e votação das seis deliberações, cujos textos 
constam do caderno de documentos distribuído a todos quando das inscrições para esta reunião. As quatro primeiras 
deliberações tratam dos órgãos e das entidades legalmente constituídas que integrarão as quatro novas Câmaras Técnicas 
do biênio março de 2009 a março de 2011, e cujos membros representantes (pessoas físicas) já foram indicados pelos 
respectivos dirigentes daqueles órgãos. Cada deliberação será lida e apresentada por um dos membros da respectiva 
câmara (indicado de imediato por seus pares para esta tarefa específica) e na seqüência submetida ao Plenário para 
discussão e votação. A quinta deliberação será lida e apresentada por mim mesmo e indica os três representantes titulares 
e respectivos suplentes dos três segmentos deste Comitê no Fórum Paulista de Comitês, Fórum Nacional e demais fóruns e 
organismos dos quais participe ou venha a participar esta comitê, sem prejuízo da participação dos demais integrantes 
deste colegiado. E finalmente como já é tradição o Coordenador da CTGP juntamente com seus pares fará a apresentação 
da deliberação que dispõe sobre os critérios de pontuação para pedidos de recursos do Fehidro em 2009”. Isto posto, 
seguiu-se a leitura, discussão e votação das seis deliberações. 
  
Leitura, discussão e votação das minutas de deliber ação que aprovam as novas composições das câmaras 
técnicas e participação de dirigentes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu em fóruns.  
 
Leitura discussão e votação da 1ª deliberação . O  membro integrante da Câmara Técnica Institucional  Sr. Antônio 
Aparecido Pelissari  (representante designado pela Prefeitura Municipal de Conchal) leu a minuta de Deliberação CBH-
MOGI n.º 86/2009 que aprovou  a nova composição da Câmara Técnica Institucional   para o biênio março 2009 a março 
2011 e apresentou nominalmente (um a um)  os membros representantes (pessoas físicas) designados oficialmente pelos 
dirigentes dos órgãos, municípios e entidades civis que a compõe. Terminada a leitura propôs ao Presidente o 
encaminhamento da discussão (...) e votação (...) da minuta de deliberação CBHMOGI n.º 86/2009. Este após consultar o 
plenário declarou-a aprovada por unanimidade (palmas). 
Leitura, discussão e votação da 2ª deliberação.  Prosseguindo na pauta o membro integrante da Câmara Técnica de 
Saneamento Sr. Sérgio Aparecido Antonini (representante designado pela  Associação dos Canoeiros do Rio Mogi Guaçu 
de Porto Ferreira), leu  minuta de Deliberação  CBH-MOGI n.º  87/2009  que aprovou a nova composição da Câmara 
Técnica de Saneamento   para o biênio março 2009 / março 2011 e indicou (um a um) nominalmente os membros 
representantes (pessoas físicas) designados regularmente pelos dirigentes dos   órgãos, municípios e entidades civis que a 
compõe. Encerrada a leitura de imediato pediu à Presidência o encaminhamento da discussão (...) e votação (...)  da minuta 
de deliberação CBHMOGI n.º  87/2009. O Presidente após consultar o plenário declarou-a aprovada por unanimidade 
(palmas). 
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Leitura, discussão e votação da 3ª deliberação . A seguir o membro integrante da Câmara Técnica de Qualidade das 
Águas o Sr. Willian Feldberg Karp (representante designado pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista)  fez a 
leitura da minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º 88/2009  que aprova a nova composição da Câmara Técnica de 
Qualidade das Águas  para o biênio março 2009 a março 2011 e indicou  (um a um)  nominalmente os membros 
representantes (pessoas físicas) designados oficialmente pelos dirigentes dos órgãos, municípios e entidades que a 
compõe. De pronto ao encerrar a leitura pediu ao Presidente o encaminhamento da discussão (...) e votação (...) da minuta 
de deliberação CBHMOGI n.º  88/2009. Ato contínuo após consultar o plenário o Presidente declarou-a aprovada por 
unanimidade (palmas). 
Leitura, discussão e votação da 4ª deliberação.  O membro integrante  da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento Sr 
. Eduardo Antônio Teixeira Cotrim   (representante designado pela ASSEMAE)  prosseguindo na ordem do dia leu a minuta 
de Deliberação CBH-MOGI n.º  89/2009  que aprova a nova composição da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento  
para o biênio março 2009 a março 2011 e apresentou (um a um)  nominalmente os membros representantes (pessoas 
físicas) designados regimentalmente pelos dirigentes dos   órgãos, municípios e entidades civis que a compõe. Ao depois 
solicitou ao Presidente o encaminhamento da discussão (...) e votação (...) da minuta de deliberação CBHMOGI n.º 
89/2009. De pronto  após consultar o plenário o Presidente declarou-a aprovada por unanimidade (palmas). 
Presidente  declara empossados os membros das câmar as técnicas. Encerrada a leitura das quatro deliberações que 
indicam os novos membros das câmaras técnicas o Presidente declarou solenemente: “de acordo com a vontade expressa 
pelo votação do plenário declaro empossados os representantes oficialmente indicados pelos dirigentes dos órgãos do 
estado, municípios e entidades civis dos três segmentos que compõem as quatro câmaras técnicas deste comitê”(palmas). 
Leitura, discussão e apresentação da 5ª deliberação . Prosseguindo o Presidente pediu ao  Secretário Executivo para 
apresentar a  minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º  90/2009  que indicou a mesa diretora que representa os três 
segmentos para fazer parte  do Fórum Paulista e Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, bem como dos 
demais fóruns e organismos equivalentes que este colegiado  participe ou venha a participar em razão de suas 
atribuições regimentais , sem menoscabo da participação dos demais membros integrantes deste colegiado.  Terminada a 
apresentação o Sr. Marcus Vinicius pediu ao Presidente o encaminhamento da discussão (...) e votação (...) da minuta de 
deliberação CBHMOGI n.º  90/2009.  Após consultar o órgão plenário o Presidente declarou-a aprovada por unanimidade 
(palmas).  
 
Presidente agradece participação dos indicados para  as câmaras técnicas e destaca os assuntos relevant es sobre 
os quais estas câmaras e o Órgão Plenário se ocupar ão no biênio que se inicia . A seguir o Presidente ressaltou: a 
substancial participação dos três segmentos no processo eleitoral de composição das quatro câmaras ora concluído, nas 
três reuniões preparatórias e nesta plenária; bem como a importância do trabalho dos eleitos tanto para as câmaras como 
para o órgão plenário neste biênio, vez que este comitê de bacia hidrográfica  caminha em direção ao seu 13º ano de 
existência (6 de junho de 2009).  
Nesse passo como tarefas relevantes do biênio que se inicia  o Sr. José Carlos Hóri destacou: “a) os trabalhos referente 
à cobrança pelo uso da água estadual  , devem prosseguir neste e no próximo ano. Além do que  e que devemos ampliar 
o Grupo de Trabalho sobre a Cobrança pelo uso da água – GT Cobrança e intensificar os trabalhos, promovendo encontros 
técnicos visando universalizar e uniformizar as informações facilitando as discussões e construindo consensos. O 
presidente Hóri destacou ainda que “a par disto devemos neste biênio iniciar as tratativas da formação do comitê de 
integração do Rio Grande  e conseqüentemente da cobrança  pelo uso da água em rios de domínio federal . Com isto os 
recursos financeiros à disposição dos tomadores praticamente duplicarão!” concluiu.     

 
Apresentação, discussão e votação da 6ª deliberação  pela Câmara Técnica de Gestão e Planejamento. Prosseguindo 
na ordem do dia o Presidente solicitou a apresentação da deliberação Deliberação CBH-MOGI n.º 91/2009  que dispõe 
sobre critérios de pontuação  pelo Coordenador  da  Câmara Técnica de Gestão e Planejamento  Sr. Aparecido “Pelão” 
Hojaij e equipe de colaboradores. Este fazendo uso de multimídia apresentou os principais pontos da deliberação, 
sobretudo no que diz respeito aos limites percentuais e teto de cada programa de duração continuada. Destacando ainda os 
principais pontos do Manual de Investimentos do Fehidro, sobretudo a ficha resumo do empreendimento, cronograma,  
planilha  e anexos. Destacou ainda  a necessidade de se preencher a planilha eletrônica e apresentar ao protocolo 3 vias. 
Por fim como de praxe enfatizou que os quinze membros da câmara – conforme agenda de endereços anexa à deliberação 
– ficariam  a disposição dos candidatos a tomador. Ao  abrir espaço para eventuais indagações, o Sr. Tiago Sartori da 
entidade civil Projeto Copaíba pediu aumento do teto (artigo 4º, §2º,I , a da minuta ) do PDC 4 de  R$ 58.000,00 para R$ 
70.000,00. Após debate e justificativa a  proposta foi acatada pelo coordenador e votada preliminarmente como destaque. 
Encerrada as indagações e debates o Sr. Aparecido pediu ao Presidente que colocasse em discussão (...) e votação 
preliminarmente o destaque (aumento do teto) e a seguir a minuta de Deliberação CBH-MOGI n.º  91/2009, tendo ambas 
propostas sido aprovadas por unanimidade.  

 
Histórico das tratativas para a formação do Comitê federal de Integração do Rio Grande. Discussão e vo tação da 
proposta de moção CBH-MOGI n.º 2/2009 de apoio à fo rmação do Comitê de Integração do Rio Grande . 
Prosseguindo na pauta o Sr. Marcus Vinicius preliminarmente justificou a ausência do Sr. Carlos Eduardo Alencastre, 
Conselheiro Representante dos Comitês brasileiros e Consórcios no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e membro 
titular do CBH-MOGI. A seguir o Sr. Marcus Vinicius  apresentou o texto  da moção que manifesta apoio à criação do comitê 
integração da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, cujos considerandos retratam o histórico das tratativas para formação até 
a presente data e apresentam ampla justificativa que fundamenta a manifestação. Destacou ainda que brevemente os 
Secretários de Estado de  São Paulo e Minas Gerais estarão se reunindo e assinando resolução conjunta com o objetivo de 
promover a gestão integrada da bacia do Rio Grande e constituição do comitê de integração, e que esta moção insere-se 
neste contexto. Feita apresentação pediu ao Presidente José Carlos Hóri que colocasse a Moção CBH-MOGI n.º 2/2009 em 
discussão (...) em votação (....) tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.  
  
Assuntos diversos e palavra dos convidados. Encerrada a votação das seis deliberações e moção o Presidente José 
Carlos Hóri  abriu espaço para palavra dos convidados.  
O Deputado Federal Arnaldo Jardim . Em suas palavras iniciais fez um breve histórico sobre a introdução do conceito de 
bacia hidrográfica e comitês de bacias, lembrando o início do processo no governo Montoro e sua participação na 
elaboração da legislação que hoje regula o sistema. Destacou o papel atuante e militante do CBH-MOGI cujas atividades 
acompanha. E manifestou-se feliz, pois o sonho de ontem é hoje realidade. Apresentou tópicos de seu trabalho na Câmara 
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Federal, sobretudo na área de saneamento onde participou ao lado de Neiroberto Silva da ASSEMAE e muitas discussões 
no sentido de aprimorar e dar agilidade a legislação de regulação do setor. Propôs ao Presidente e sua diretoria uma visita 
à Secretaria de Energia e Saneamento para despachar com a Secretaria Dilma sobre serviço de consultoria ao dispor dos 
municípios. Destacou ainda a importância da gestão de resíduos sólidos, informando que temos lei estadual e que espera a 
colaboração de todas para elaboração do regulamento. Não obstante na esfera federal  destacou que há muito trabalho na 
comissão em que preside pois há 148 projetos de lei que tratam de resíduos sólidos e que tramitam há cerca de 19 anos e 
estamos trabalhando para consolidá-los e apresentar um único projeto, já em discussão na Casa Civil. Disse que tem 
esperança que se chegue a um acordo sobre o texto ainda neste primeiro semestre. Encerrando parabenizou o comitê mais 
uma vez por seu trabalho na defesa e proteção dos recursos hídricos e pediu um cartaz da VII Semana da Água para levar 
para o Fórum Mundial das Águas em Istambul para incluir entre os pôsteres daquele evento do qual participará. Encerrou 
saudando a todos (palmas). 
O Deputado Estadual Geraldo Vinholi. Destacou a importância da questão do meio ambiente e afirmou que precisamos 
reestudar a cobrança apesar de nova, declarando que é um grande desafio. Pontuou que há um número muitas vezes 
pequenos de pessoas, mas que se interessam pela causa ambiental e assim mobilizam e conscientizam outras pessoas. 
Neste sentido parabenizou o CBH-MOGI por sua atuação e ativa participação de seus membros por meio de programas, 
obras e serviços. Enfatizou que com relação ao meio ambiente é preciso investir em programas que modifiquem a realidade 
para melhor. Finalizando agradeceu o convite do Presidente Hóri e aos integrantes do comitê (palmas).  
Assuntos diversos. O Sr. Gabriel Chamma  da Secretaria de Economia e Planejamento entregou um amplo relatório com 
informações sobre investimentos realizados pelo Estado nos Municípios (convênios), sobretudo com relação a água para 
subsidiar o relatório de situação. Eleição do conselheiro representante dos comitês Pa rdo e Mogi.  O Presidente José 
Carlos  Hóri informou que o Prefeito de Sertãozinho  Sr. Nério Garcia da Costa é candidato a Conselheiro do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos como representante dos comitês Pardo e Mogi Guaçu. Neste sentido consultou o segmento 
dos Prefeitos sobre a pretensão do Sr. Nério, tendo a mesma sido aprovada por todos os prefeitos presentes (palmas), 
cabendo agora manifestação do comitê Pardo.  
 
Escolha do próximo município que sediará a 39ª reun ião. Antes do encerramento o Presidente Hori abriu a discussão 
da escolha do município onde será realizada a 39ª  Reunião Ordinária do CBH-MOGI,  provavelmente no final de maio ou 
começo de junho de 2009. Apresentou-se como candidato o Prefeito de Porto Ferreira Sr. Maurício Sponton Rasi, que 
justificou desejo considerando que sua estação de tratamento de esgotos está em fase final de obras. Colocada a proposta 
em discussão foi escolhido por aclamação o Município de Porto Ferreira para sediar a 39ª reunião plenária ordinária 
(palmas).   
 
Encerramento. Finalmente às 12h11 o Presidente José Carlos Hóri encerrou  oficialmente os trabalhos da 38ª Reunião 
Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, no município de Jaboticabal com as homenagens 
de costume. A ata desta reunião foi por mim Marcus Vinicius Lopes da Silva______________Secretário Executivo, redigida 
e digitada, e lida e conferida pelo Sr. Amauri da Silva Moreira Secretário Executivo adjunto do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Mogi Guaçu. E segue por mim Marcus Vinicius Lopes da Silva assinada e rubricada. Jaboticabal, sede da 38ª 
Reunião Plenária Ordinária, 6 de março de 2009.  
(Arquivo reuniões plenárias: ata  39ª reunião ordinária Jaboticabal,  6 de março de 2009 MVLS/omdg)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


