
 

 

 

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: 48º Data: 10-11-2016 Início: 09:40 Término: 12:40 

Local:  Centro Cultural de Juquitiba 

 

           Pauta:  

1- Composição da Mesa; 
2- Informes da secretaria e gerais; 
3- Leitura e Apreciação da Ata da Reunião anterior; 
4- Discussão da Minuta da Lei Específica Alto Juquiá; 
5- Sugestão de Pauta próxima reunião; 
6-Encerramento; 
7-Participantes. 

 

              

1- Abertura e  informes 

• Paulo Silva iniciou a reunião informando que Gilson seria o representante de Ney e pediu que a 

discussão sobre a Lei Específica fosse  priorizada. 

• Clelia pediu a palavra para encaminhar o e-mail enviado por Amanda, representante da Cobrape, 

esclarecendo um questionamento sobre consideração ou não das transposições previstas  na área de 

abrangência da Bacia do Alto Juquiá. O questionamento foi feito na reunião do dia 20/10, e a resposta 

foi a seguinte: “As transposições não foram consideradas, uma vez que as mesmas não apresentam 

alterações expressivas a respeito da qualidade nos corpos d água analisados. Não foram consideradas 

as transposições previstas para a Bacia do Guarapiranga, pois fazem parte das ações emergenciais 

para enfrentamento da crise hídrica. No cenário atual, essas transposições estão em stand by. Não 

temos certeza se serão concretizadas”. 

• Clydia disse que tentou acessar o site do comitê para acompanhar o andamento dos trabalhos 

referentes ao Plano de Bacia e não teve êxito. Durante a Oficina de Elaboração do Plano em Cananéia 

foi dito que esse acesso seria possível para que os participantes monitorassem os encaminhamentos. 

• Roberto disse que havia enfrentado algumas dificuldades ao acessar o site do comitê e  que o Samuel 

havia  resolvido  o problema. Sugeriu que Clydia  o contatasse. Marcos Rossi confirmou que Samuel 



poderia ajudá-la com certeza. 

• Gilson disse que iria verificar as dificuldades no acesso ao site e daria um retorno. 

• Maitan informou que o nível da Represa Cachoeira do França está baixando mais de um metro por 

semana. 

• Izaquiel disse que iria verificar na CBA o que estava acontecendo. 

• Paulo Silva apresentou Irineu Machado, presente na reunião, como um vereador eleito na última 

eleição. 

3- Leitura e aprovação da ata anterior. 

• Paulo Silva pediu que as discussões sobre a Lei fossem iniciadas e não passou a ata por aprovação da 

assembleia. 

4- Discussão da Minuta da Lei Específica Alto Juquiá. 

• Roberto tomou a palavra e explicou a planilha da Minuta. Disse que é baseada na Lei da Guarapiranga 
com referência na Lei do Alto Tietê, adequando às realidades locais. As discussões do texto base 
ocorrem na reunião da Câmara Técnica e posteriormente o grupo de redação organiza as 
contribuições feitas pelos participantes. 

• Foram definidos e aprovados pela Assembleia os Artigos 1º e 2º. 

• Roberto pediu que contribuições fossem feitas e registradas na planilha com posterior ligação para 
Samuel, que se encarregará de salvá-las. Para os Artigos 3º, 4º e 5º serão aceitas contribuições até o 
dia 14/11, pois o grupo de redação se encarregará de consolidá-las  posteriormente. 

• Ficou combinado que no dia 12/11 o documento resumido do PDPA será discutido entre pessoas 
interessadas em criar grupos de trabalho para que os Programas e Projetos sejam postos em prática 
em curto prazo. 

• Marcos Rossi perguntou qual a relação existente entre o PDPA e a Lei Específica. 

• Walter explicou que o PDPA é a ferramenta da Lei Específica. 

5-Encaminhamentos:  

• Paulo Silva participará da reunião do Conselho Gestor do Parque Estadual do Jurupará, que será 
realizada no dia 17/11, às 13:00 horas, na sede da SOS Itupararanga em Ibiúna. Discutirá a Lei 
Específica e sua abrangência para o Parque. 

• Ney e Walter vão marcar uma reunião com vereadores e prefeitos eleitos (Juquitiba, São Lourenço e 
Ibiúna) para informá-los sobre os trabalhos realizados pela Câmara Técnica e Plano de Bacia.  

• Bete pediu esclarecimento sobre o fato das carretas que passariam pelo centro de Juquitiba e gostaria 
de saber se o Comitê poderia interferir.  

• Paulo explicou aos participantes que as carretas transportavam grandes tubulações para as obras do 
Sistema Produtor São Lourenço e que devido ao grande peso poderiam causar sérios problemas nas 
ruas de Juquitiba e principalmente na ponte sobre o rio São Lourenço. Foram impedidas e 
aguardavam um desfecho. Também acrescentou que o licenciamento foi feito pelo CONSEMA e 
CETESB, que deverão avaliar os futuros impactos. 

• Rubens disse que a Prefeitura de Juquitiba e o Comitê deveriam notificar a CETESB e Ministério 
Público. 

• Paulo Silva lembrou que o município de Juquitiba deve ser representado oficialmente no Comitê. 



• Próxima reunião da Câmara Técnica será no dia 24/11, às 9:30 horas em Juquitiba. O assunto 
abordado será a Lei Específica. 

 
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/ ANAP cleliamariarossi@yahoo.com.br  

3 Frederico W. Munnich OSCIP Uirapuru A E fredericomunnich46@gmail.com  

4 Mônica Aparecida Garcia  monicaglamelo@outlook.com  

5 Clydia Ann Davenpport Cidadania  esrthouronehome@gmail.com  

6 Yara Yma Van Prehn UAE Oscip yaraabacocenografia@gmail.com  

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 Rubens Born Instituto Esquiel rubens@esquiel.org.br  

11 CésarCurió Prefeitura de Ibiuna cesarcurio1@hotmail      

12 José Benedito  Ap. Soares Prefeitura de Ibiuna semaibiuna@gmail.com  

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

14 José Roniver Ribeiro Araújo 
Cooperativa de produtores rurais 

de Juquitiba 
fazendajuquitiba@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 Maria Márcia Santos SAA EDRCATI Registro gcbmaria@bol.com.br 

19 Darcy A. Rodrigues Prefeitura de Juquitiba eng.darcyrodrigues@gmail.com  

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

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

22 Irineu Machado Soc. civil  

23 Gilson Nashiro DAEE gnashiro@sp.gov.br  

24 Samuel Zezília DAEE sam.webdesign@hotmail.com  
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