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ATA DA REUNIÃO DO SUBCOMITÊ JUQUERÍ-CANTAREIRA GESTÃO 2013-2015 1 

Aos 15 dias do mês de agosto de 2014, na ESI – Santa Inês/Caieiras, às 9:30 horas, 2 

reuniram-se os representantes do Subcomitê Juquery Cantareira, que assinam a lista de 3 

presença em anexo, que integra a presente ata, para discutir e deliberar sobre a seguinte 4 

Ordem do Dia: a) Deliberar sobre a aprovação de projeto para Captação de Recursos no 5 

CBH-AT – Demanda Induzida e Demanda Espontânea; b) Outros Assuntos de interesse do 6 

Subcomitê. Aberta a reunião pelo Coordenador Executivo Sr. Osvaldo Vieira, pediu a palavra 7 

ao Sr. Antonio Carlos Nery Pinho, representante do município de Mairiporã, para justificar a 8 

ausência do Prefeito Marcio Pampuri, por outros compromissos anteriormente agendados. 9 

Em seguida foi esclarecido pelo Sr. Osvaldo sobre o processo de aprovação dos projetos da 10 

seleção FEHIDRO 2014, informando sobre a existência de 2 demandas do Juquery 11 

Cantareira, sendo uma delas de Cajamar de nome Projeto de Monitoramento Automático das 12 

Águas Superficiais da Sub-bacia Juquery-Cantareira, que pleiteia enquadramento como 13 

demanda induzida, e outro projeto de Mairiporã de nome Elaboração do Estudo para criação 14 

do Parque Natural Municipal do Pico do Olho D’água, que pleiteia o enquadramento como 15 

demanda espontânea. Em seguida foi aberta a palavra para apresentação dos projetos e 16 

debate dos presentes, sendo a primeira apresentação realizada pela Sra. Caroline Cichoski, 17 

que expos os resultados da primeira fase realizada desde 2009, e justificou a importância da 18 

continuidade. Após, expôs por Mairiporã o Sr. Antonio Carlos Nery Pinho, relatando sobre a 19 

oportunidade de se viabilizar uma ação de planejamento e de gestão urbano-ambiental e 20 

patrimonial com grandes repercussões positivas e benefícios para conservação e proteção 21 

dos mananciais. Retomando a palavra o Sr. Osvaldo, Coordenador Executivo, colocou em 22 

debate quando então obteve a unanime aprovação dos presente, conforme apresentadas as 23 

demandas, induzida e espontânea, deliberando-se pela indicação e encaminhamento ao 24 

CBH-AT para demais providências quanto à viabilização dos financiamentos junto ao 25 

FEHIDRO. Em seguida, aberta a palavra, foi colocado pelo Sr. Bonfilio Alves, representante 26 

do município de Caieiras, que na última reunião dos prefeitos do CIMBAJU, realizada no dia 27 

13/08, recomendou-se estudos para retomada de alternativa prevista no Plano Metropolitano 28 

de Águas de 1998/2000 (ETA Itaim/Moendas, com parte do remanescente do rio 29 

Juquery/Paiva Castro), para garantia do abastecimento das cidades de Franco da Rocha, 30 

Caieiras e Francisco Morato, que são totalmente dependentes do Sistema Cantareira e estão 31 

cada dia mais vulneráveis frente a escassez hídrica, sendo àquela alternativa uma medida de 32 

interesse a ser estudada, conforme encaminhamento a ser realizado para a próxima reunião. 33 

Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião, lavrada, lida e aprovada a presente 34 

ata.    35 


