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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E 1 
INSTITUCIONAIS – CTAJI 2 
DATA: 24/03/2014 3 
LOCAL: CTH - Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120 - Cidade Universitária – USP -4 
SP 5 
Horário: 14h 6 
 7 
REPRESENTANTES CTAJI : 8 

1. Ana Maria Gennari (titular) – Coordenadora - SSRH/CRHi;  9 
2. José Barbosa Corrêa Neto (titular) - SPDR;  10 
3. Adriano Melo (titular) – FIESP; 11 
4. Jorge Rocco (suplente) – CIESP;  12 
5. Nelson Brito (titular) – P. M. de Cajamar;  13 
6. Flaubert Guenzo Noda (titular) – P. M. de Patrocínio Paulista;  14 
7. Priscila Fucs (titular) – 15 
8. Lissandra  Rela Constantino (titular) Itatiba 16 
9. Neusa M. Marcondes Assis (titular) SMA  17 
10. Allan Oliveira Tácito (suplente) P. M. de Ibirarema  18 
11. Priscila Ikematsu IPT  19 
12. Bruno R. G. Santos SABESP  20 
 21 
CONVIDADOS: 22 
 23 

1. Amauri Pollachi, Coordenador  Secretaria de  Saneamento e 24 

Recursos Hídricos – SSRH  Unidade de Gerenciamento de 25 

Programas – UGP 26 

2. Dra. Paulina Piscitelli. 27 
PAUTA: 28 

1.  Informes Gerais;  29 
2. Aprovação da ata do dia 25/11/2013; 30 
3. Aprovação da ata do dia 20.01.2014 31 
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4. Aprovação de MINUTA DE DELIBERAÇÃO do Conselho Estadual de Recursos 32 
Hídricos - CRH Nº ___, DE __ DE _______ DE 2014, que referenda a proposta 33 
dos mecanismos e valores para a cobrança pelo uso urbanos e industriais dos 34 
recursos hídricos nas Bacias Hidrográficas dos reios Aguapeí e Peixe – CBH-35 
AP.  36 

5. Aprovação de Minuta de Projeto de Lei que dispõe: “Dispõe sobre os limites da 37 

Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras – 38 

APRM-ATC, suas Áreas de Intervenção e respectivas diretrizes e normas 39 

ambientais e urbanísticas de interesse regional para a proteção e recuperação 40 

dos mananciais.” 41 

A reunião teve início às 14 horas, com a presença dos representantes da Sociedade 42 
Civil, Estado e Municípios, sob a coordenação da Dra. Ana Maria foi dado início aos 43 
trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foi apresentada a pauta da reunião do dia, 44 
constante da aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 25/11/2013 e 45 
20.01.2014. Primeira em pauta a aprovação da ata da reunia do dia 25/11/2013, tendo 46 
esclarecido pelo Dr. Adriano que houve somente a adequação do texto, uma vez que, 47 
a matéria já constava do conteúdo da mesma e que lida a posta em discussão foi 48 
aprovada. Passou-se a leitura da ata da reunião do dia 20/01/2014 que lida foi 49 
aprovada. Em seguida foi aberta a palavra ao convidado Dr. Amauri Pollachi. Neste 50 
momento o Sr. Adriano Melo representante da FIESP perguntou a Coordenadora o 51 
que a CTAJI iria fazer, se era somente uma apresentação do PL. A resposta foi no 52 
sentido de que seria apresentado e discutido, o que foi feito, contando inclusive com 53 
questionamentos dos três seguimentos. Posteriormente o convidado Dr. Amauri 54 
Pollachi expôs aos presentes a finalidade do presente projeto de Lei dispondo sobre 55 
as áreas de intervenção de recuperação e intervenção do sistema Alto Tiete 56 
Cabeceiras APRM-ATC e bem como os pontos principais a serem discutidos advindos 57 
Das recomendações encaminhadas pelo CONSEMA que são a adaptação ou 58 
readequação dos artigos 52 e 53 a texto da Lei Complementar 140 de 08 de dezembro 59 
de 2011, readequação do artigo 60 à atual legislação federal em vigor, 60 
aprofundamento quantos as questões referentes à qualidade da água, repensar o 61 
tratamento de resíduos sólidos para permitir o tratamento coletivo, integração a minuta 62 
do projeto de Lei em discussão às iniciativas do PL 3057 sobre responsabilidade 63 
territorial. O Dr. Amauri passou a exposição do assunto, bem como a distribuição da 64 
material constante das recomendações vindas do CONSEMA. Item a item os temas 65 
foram apresentados e discutidos pelos presentes, sendo que, quanto à proposta de 66 
alteração ou readequação do texto do art. 56 que altera o art. 28 da Lei 9.866 os 67 
presentes e em especial a Sra. Neusa questionaram a liberação total dos 68 
licenciamentos pelo Estado, sem a necessidade de apresentação de certidão de 69 
registro de propriedade do imóvel, contudo, mediante compensações de áreas, o que 70 
prejudicaria as Secretarias de Educação e Saúde que não tem a possibilidade de fazer 71 
as compensações previstas no projeto de Lei, seguindo a discussão do texto de Lei 72 
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proposta e alterado até consenso entre os presentes para sua aprovação. Em seguida 73 
passou a discussão quanto ao inciso V do art. 53 que segundo informações do Sr. 74 
Roco não teriam sido aprovadas pela CONSEMA, o que não poderia ser objeto de 75 
deliberação por parte da CTAJI antes da aprovação pelo CONSEMA, apesar de já 76 
constar como texto final aceito em outras instâncias, o que objeto de discussão, foi 77 
acolhido como válido pelo presentes. Passou-se então a discussão para inserção no 78 
texto do art. 53 da expressão “desde que não conflite com o CONSEMA” o que após 79 
debate foi aprovado pelos presentes. Passou-se a discussão quanto ao texto do art. 80 
60 gerando dúvida quanto a possibilidade de que se trata-se de área de reserva legal 81 
para área rural ou área verde para área urbana, chegando-se a consenso de que se 82 
trataria de área de reserva legal, uma vez que tratada por Lei Federal. Teve-se ainda o 83 
entendimento de que no citado artigo deveria se inserir o número da Lei Federal no 84 
texto final do projeto, sendo que em ambos os casos as propostas foram acolhidas 85 
pelos presentes. Passou-se a discussão quanto à alteração do texto de lei do 86 
parágrafo único ao art. 35 realocando-se as palavras de para que consta-se 87 
“implantação de sistema coletivo de tratamento de resíduos sólidos em aterro único 88 
para os Municípios Biritiba Mirim, Ribeirão Pires e Salesópolis e somente para o lixo 89 
proveniente destas cidades, o que foi  acolhido pelos presentes para posterior 90 
encaminhamento e alteração. Em seguida passou-se a discussão quanto a integração 91 
do PL 3057 a outras tantas existentes sobre a responsabilidade territorial, tendo 92 
inicialmente sido aprovado pelos presentes e já inserido ao texto final do PL 3057: 93 
artigo 1º, § 1º exclusão do item; art. 4º, inciso X, inserção do texto cota parte; art. 4º, 94 
inciso XVI eliminação da definição de ocorrência; art.4º incisos XVII e XXIV 95 
renumeração dos incisos dadas as modificações do texto; art. 27, inciso II acresceu o 96 
termo “são áreas”, trocou o termo vigente por pertinente; art. 34 e 35 substituição do 97 
termo vetata por vedada, art. 51, § 1º, alteração e exclusão do art. 89, sendo todas as 98 
alterações acolhidas e aceitas pelo presentes. Nada mais havendo, a reunião foi 99 
encerrada pela Coordenadora às 17:20 minutos. PS: Ato contínuo ao encerramento da 100 
reunião o Dr. Adriano questionou a Coordenadora da reunião Dra. Ana Maria quanto a 101 
necessidade de discussão e votação para aprovação das alterações do projeto Lei 102 
anteriormente discutidas, tendo, então, sido informado que já houvera tal discussão e 103 
que todos os pontos de dúvidas já haviam sido discutidos e aprovados pelos presentes 104 
na reunião e que inclusive já haviam deixado o plenário, permanecendo após 105 
encerramento dos trabalhos, os Srs. Adriano, Jorge, Dra. Ana Maria, o Sr. Amauri 106 
Pollachi e Dra. Paulina Piscitelli e mais alguns representantes de entidades, apesar do 107 
encerramento dos trabalho. O Dr. Adriano (CIESP/FIESP), então solicitou nova 108 
exposição do projeto do texto d de Lei, alegando necessidade de rever os ajustes de 109 
redação propostos e aprovados pela CT e que haviam alcançado consenso entre 110 
todos os participantes da reunião,  pois acreditava que ainda havia correções de 111 
ortografia, o que foi prontamente atendido, sendo repassado alguns dispositivos da 112 
minuta de anteprojeto, e, tão somente, incluiu-se o número da Deliberação do CBH-AT 113 
no Artigo 1º, parágrafo 1º. A partir desse momento os representantes da 114 
CIESP/FIESP, Srs. Adriano e Jorge Rocco, passaram a exigir explicações sobre o 115 
PDPA (Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental), elaborado pelo IPT sob 116 
contrato da FABHAT com recursos do FEHIDRO, tendo por agente técnico a CPLA.  117 
Em seguida manifestaram que deveriam ser rediscutidos os aspectos técnicos da 118 
legislação referentes aos parâmetros de qualidade da água e de definições de 119 



 

                              GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                        SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
 

4 
 

parâmetros urbanísticos das subáreas de ocupação dirigida. Alegavam também que a 120 
minuta de anteprojeto de lei que cria a APRM ATC não poderia seguir adiante sem 121 
que houvesse a aprovação prévia do correspondente PDPA pelo plenário do CRH. 122 
Essa postura foi alicerçada em argumento que a lei de criação de uma APRM deve 123 
necessariamente estar condicionada à elaboração e aprovação formal de um PDPA, 124 
com base em uma leitura rasa do Artigo 31, da Lei estadual nº 9.866/97 que diz em 125 
seu caput:  "Para cada APRM, será elaborado Plano de Desenvolvimento e Proteção 126 
Ambiental - PDPA, contendo..." , cujo Parágrafo 2º  reza que : " O PDPA, após 127 
apreciação pelo CBH e aprovação pelo CRH, comporá o Plano de Bacia da UGRHI e 128 
integrará o Plano Estadual de Recurso Hídricos..." o que foi explicado que da simples 129 
leitura desse artigo a Lei já mencionava que cada APRM, ou seja já instituída por lei, 130 
deverá ser elaborado um PDPA que, posteriormente, seguirá o rito estabelecido no 131 
parágrafo 2º compondo o Plano de Bacia da UGRHI conforme esquematicamente 132 
demonstrado no arquivo anexado, a Lei estadual nº 9.866/97,nos Artigos 10 e 11, cria 133 
instrumentos de planejamento e gestão, relacionando um rol desses instrumentos sem 134 
estabelecer qualquer condicionante entre eles para a elaboração e a implantação. 135 
Dentre esses instrumentos estão a Lei Específica, as Áreas de Intervenção e o PDPA 136 
e no artigo 4ª, estabelece-se o procedimento que explicita a tramitação para 137 
aprovação de lei específica de criação de uma APRM, assunto em pauta no CRH e 138 
que foi objeto da avaliação da CT-AJI. Portanto, considerando o estágio atual da 139 
tramitação desse processo, reiteramos seja cumprido o rito estipulado no Artigo 4º, 140 
sem qualquer precedência de apreciação ou de aprovação de PDPA, pois tal 141 
exigência não está consignada na legislação. Acreditamos firmemente que os anseios 142 
da região do Alto Tietê Cabeceiras em dispor desse instrumento legal para a 143 
promoção do desenvolvimento sustentável com a preservação dos mananciais 144 
daquela região, serão atendidos com a celeridade que este tema requer no momento, 145 
não tendo o ocorrido após o encerramento da reunião, objeto de aprovação ou 146 
validação. 147 
 148 

ANA MARIA GENNARI 149 
Coordenadora da CTAJI 150 

 151 
 152 
 153 

FLAUBERT GUENZO NODA 154 
Relator 155 


