
 

 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul (UGRHI 11) 

Câmara Técnica da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquiá e São 

Lourenço (CT–APRM/AJ-SL) 

Ata: 47º Data: 20-10-2016 Início: 09:32 Término: 12:30 

Local:  Câmara Municipal de Juquitiba 

 

           Pauta:  

1-Abertura e informes gerais; 
2-Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
3- Apresentação da proposta de áreas de intervenção, diretrizes, programas e indicadores para a Bacia do 
Alto Juquiá e São Lourenço, participação dos técnicos da Companhia Brasileira de Projetos e 
Empreendimentos – COBRAPE; 
4- Discussão e deliberação dos Capítulos I e II e III da Minuta da Lei Específica Alto Juquiá; 
5-Encaminhamentos:  
6-Encerramento; 
7-Participantes. 

              

1- Abertura e informes 

• Paulo Silva iniciou a reunião informando que Ney Ikeda estaria ausente na reunião e seria 

representado por Irineu. 

• Clelia informou que realizou, na primeira semana de outubro, uma atividade educativa com os alunos 

da Escola Municipal Raízes do Pau Brasil, localizada no centro de Juquitiba. Os alunos fizeram uma 

caminhada ao longo da margem do rio São Lourenço e observaram as condições da mata ciliar desse 

ambiente. Ficaram perplexos pela beleza do local e indignados com a quantidade de lixo espalhada ao 

longo do trajeto. Também chamou à atenção o odor fétido de esgotos despejados no leito do rio. Os 

alunos fizeram cartazes com mensagens e pediram para que fossem entregues a este comitê. As 

mensagens foram entregues ao Irineu para que encaminhasse ao Ney. 

• Paulo Silva mostrou um documento, TE-648/16 da SABESP, direcionado ao Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Ribeira do Iguape e Litoral Sul – CBH-RB, referente ao OF/CBH-RB/067/16. O assunto 

referia-se ao Programa de Educação Ambiental (PEA) – Sistema Produtor São Lourenço (SPSL) e 

justificava que tal Programa é condizente com as exigências da CETESB para a emissão das Licenças de 

Instalação do empreendimento. Também informava que o PEA foi submetido à aprovação das 

Secretarias Municipais  de Educação  de Juquitiba e São Lourenço da Serra, assim como das Diretorias 



de Ensino de São Roque  e Itapecerica da Serra, formalizado pela Secretaria  Estadual de Educação. 

• Walter informou que houve um contato com a Concessionária Arteris através do grupo de trabalho.  

• Paulo Silva disse que, juntamente com Walter e Ney, buscou uma parceria com a Arteris no dia 10 de 

outubro. Tiveram a informação de que a faixa de domínio da rodovia BR 116 é definida pela Agência 

Nacional de Transporte Terrestre. Com relação a passagens seguras de fauna ao longo da rodovia, a 

Concessionária esclareceu que elas existem, mas não são divulgadas por questão de segurança dos 

animais. A equipe da Arteris se colocou à disposição do Comitê para realizarem apresentação e mais 

esclarecimentos na Câmara Técnica. 

• Thomas questionou quais são os critérios que a ARTERIS utiliza para criação de retornos ao longo da 

rodovia.  Paulo Silva disse que as informações estão definidas em planos disponíveis para consulta no 

site da concessionária. 

• Maitan disse que a AES Eletropaulo tem deixado, constantemente, sobras de materiais utilizados nas 

manutenções e atividades desenvolvidas por seus funcionários, ao longo das estradas do município. 

Isso não é uma prática desejável, pois caracteriza desleixo e despreocupação com uma área de 

proteção de mananciais. 

• Roberto reforça a informação de Maitan, sugerindo que a AES Eletropaulo deve ser acionada por 

desrespeito ao consumidor e enfatiza que essa prestação de serviços  é insipiente. Ele também se 

posicionou com relação aos grupos de trabalhos na Câmara Técnica, sugerindo que esses grupos  

sejam nomeados e registrados em ata desta câmara técnica,  pois são de extrema importância para o 

desenvolvimento da Lei Específica. 

• Walter explicou que o PDPA traz vários Programas importantes para a implementação da Lei 

Específica. 

• Clelia sugeriu que Walter disponibilize o documento elaborado por ele resumindo o PDPA. Isso  

poderia facilitar a visualização dos grupos de trabalhos existentes para que as pessoas possam se 

encaixar neles. 

• Paulo Silva informou que Thomas e Roberto pediram mudanças no site do UGRHI 11, pois este não 

favorecia, tecnologicamente, a introdução de sugestões e intervenções na minuta da Lei Específica. 

Ele também perguntou aos participantes se haveria a possibilidade de agendarmos outras reuniões 

para elaboração da Lei, demonstrando preocupação com o tempo restante para tal finalidade. 

• Clelia argumentou que o prazo estipulado, fevereiro de 2017, será humanamente impossível de ser 

cumprido, pois queremos a participação da sociedade civil para uma lei bem elaborada. 

2- Leitura e aprovação da ata anterior. 

• A ata foi aprovada. 



 

3-- Apresentação da Cobrape – DOCUMENTO TÉCNICO PARA A BACIA DO ALTO JUQUIÁ – RESULTADOS DA 
OFICINA DO ALTO JUQUIÁ – OUTUBRO 2016. 

• Após a apresentação houve discussão de vários itens do documento. 

• Thomas pediu que a Cobrape disponibilizasse o documento com o zoneamento. 

• Roberto pediu que o documento fosse disponibilizado para o Comitê (CBH). 

• Amanda, representante da Cobrape, afirmou que o documento estaria disponível no site do Comitê e 
que ela estaria à disposição para receber sugestões e intervenções dos participantes.   
 

4- Discussão e deliberação dos Capítulos I e II e III da Minuta da Lei Específica Alto Juquiá. 

• Thomas apresentou a planilha, disponível no site do Comitê, para inserção de propostas à minuta da 
Lei Específica. Ele mostrou que a planilha foi planejada para facilitar o acesso de sugestões a fim de 
que elas fiquem claras a todos. Haverá espaços para contribuições e justificativas, de maneira que as 
ideias sejam inseridas e só sejam alteradas pelos seus autores. 

 
5-Encaminhamentos:  

• Eduardo informou que a empresa Camargo Correa, que gerencia o Instituto Meio, através do 
Programa de Apoio ao Empreendedorismo, irá disponibilizar um curso com fundo de apoio a 
empreendedores. Reunião com interessados: dia 21 de outubro às 10 horas na Câmara Municipal de 
Juquitiba. 

• Irineu informou que a Oficina de Elaboração do Plano de Bacia ocorrerá em Cananéia  nos dias 25, 26 
e 27 de outubro com despesas cobertas pelo projeto, interessados devem contatar o Comitê até dia 
20/10. 

• Próximas reuniões: 10/11 e 24/11 às 9:30h em Juquitiba, local a confirmar. 
 
6-Encerramento.  

 
7- Participantes: 

Nome  

 
Setor segmento Contato/E-mail 

1 Thomas Kunze Sitiante produtor rural thomas.l.kunze@gmail.com  

2 Clelia  M. Rossi RPPN São Judas Tadeu cleliamariarossi@yahoo.com.br  

3 Frederico W. Munnich AARCF fredericomunnich46@gmail.com  

4 Júlio de Menezes Borges 
Assoc. Eng. e Arq. Do Vale do Ribeira - 

AEA 
borges_julio@ig.com.br  

5 Clydia Ann Davenpport Cidadania  esrthouronehome@gmail.com  

6 Irineu T. de Oliveira DAEE irioliveira@sp.gov.br  

7 Roberto Carlos dos Santos Gutierrez CIESP roberto@valedojuquia.com.br  

8 Elisabete Martin 
Secret. de Agricultura e meio 

ambiente de Juquitiba 
reciclarjardim@hotmail.com  

9 Paulo de Souza Silva P. M. Juquitiba paulossilva01@hotmail.com  

10 Priscilla Pragetui Cobrape priscillapragetui@cobrape.com.br  

11 Paulo Estevão Dantas Moisés Pref. Munic. São Lourenço da Serra pedmoises@cbest.com.br  
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12 Bia Ramos  biomca.p.r@hotmail.com  

13 Adilson Alves Gonzaga Junior Eng. Ambiental e Sanitarista aj-junior@hotmail.com  

14   jedn.goncalves@gmail.com  

15 Izaquiel Longo Votorantim Energia izaquiel.longo@votorantim.com.br  

16 José Luiz Maitan AARCF am2@am2maitan.com.br 

17 Bruno Lube B. Silva SABESP - SLS blbsilva@sabesp.com.br  

18 Demetrius  A. Selesisval CETESB dsepetaus@sp.gov.br  

19 Eduardo Favero OIMOB.COM eduardo@oimob.com  

20 Marcos Rossi A Água é nossa naturalex@globo.com  

21 Walter Tesch Munícipe de Juquitiba walter.tesch65@gmail.com   

22 Antonio  D.  da  Paz P. M. Juquitiba pazatlontica@hotmail.com  

23 Amanda Sabino Cobrape amandasabino@cobrape.com.br  

24 Fernanda M. do Nascimento Cobrape fernandanascimento@cobrape.com.br  
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