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: 39º

Data: 21-01-2016

Início:

9:30

Término:

12:30

Local: Centro Cultural – Centro – Juquitiba/SP.

1-PAUTA DA REUNIÃO:
Pauta:
1-Composição da Mesa:
2-Informes da secretaria e gerais;
3-Leitura e Apreciação da Ata da Reunião anterior;
4-Apresentação da Sala de Situação via web;
5-Estruturação do PLANO DE TRABALHO PARA O 1º SEMESTRE DE 2016;
6-Discussão sobre a forma de trabalho com a secretaria Executiva, Plenária do CBH-RB, COBRAPE – PDPA.,
mailing de participantes e atores da região;
7-Sugestão de Pauta próxima reunião;
8-Encerramento.
2-ASSUNTOS TRATADOS:
1-Abertura Coordenador convida para compor a Mesa: Ney, Clélia, Walter
2-Informes da secretaria e gerais; Ney Ikeda informa que estão aberta inscrições para representação da
sociedade civil no CBH-RB, que os trabalhos do Plano da bacia estão em andamento e em março deverá ter
um produto. Para complementação dos integrantes da CT foi estabelecido que O Sr. Ney se encarrega da
composição dos representantes do Estado, o Sr. Lupinacci pelos representantes dos Municípios e a Sra. Clelia
Rossi pelos representantes da sociedade civil. Todos devem encaminhar ao Sr. Ney para a devida deliberação
do CBH-RB. Foi demandado que a COBRAPE disponibilize o link da apresentação do DIAGNOSTICO
PRELIMINAR da APRM para que se possa consolidar as sugestões feitas na reunião anterior
3-Leitura e Apreciação da Ata da Reunião anterior; Para conhecimento daqueles que não participaram foi
dada a leitura dos pontos essenciais da reunião anterior como pauta de trabalho da CT, foi sugerido que as
próximas atas tenha um formato executivo mais resumido. Foi solicitado se incorpora como anexo desta ata a
fala do prefeito de Juquitiba na abertura da reunião anterior. A continuação foi dado inicio a várias intervenções
e debates:


Sr e sra, Pedro Luiz, produtor rural, demandando apoio ou encaminhamento na solução de questões
referentes ao viário causado pelo Projeto SPSL. com impacto na produção, assistência escolar. O casal se

reportou ao SPSL várias vezes e não foi atendido quando solicitou soluções.


Foi encaminhado que a Secretaria Executiva do CBH-RB faça a intermediação e como o tema viário é da
alçada das Prefeituras o Sr. Lupinacci sublinha que Prefeitura estabeleceu condições para apoio ao projeto
e uma delas é o viário. Segundo Lupinacci a prefeitura de Juquitiba fez reivindicações ao SPSL e não foi
atendida.



Clelia Rossi explicou que o EIA do projeto da SABESP, que visa a Reversão do Alto Juquiá para o
Ribeirão Santa Rita, mostra que o Rio Juquiá é um importante corredor ecológico e faz conectividade entre
as seguintes unidades de conservação: Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual do Jurupará e
Reserva do Morro Grande. Segundo o EIA, esse processo de circulação de fauna será comprometido
impedindo o deslocamento de centenas de espécies ameaçadas de extinção, endêmicas e migratórias dentro
do já tão ameaçado BIOMA MATA ATLÂNTICA, caso o empreendimento venha a acontecer nesse local.



Foi amplamente debatido o método de trabalho e a função da CT para produzir resultados, após
várias considerações se resume os encaminhamentos:



A CT trabalha com todos os temas que impacta a bacia em sintonia com a Secretaria e Plenária do Comitê
tem como prioridades no Plano de trabalho do primeiro semestre: 1) Acompanhamento e subsídios para a
formatação do PDPA e PL especifica, em toda reunião atualizar a situação; 2) O GT (2 ou 3 pessoas)
acompanha a execução das obras e implementação das diretrizes de 2011 do EIA/RIMA, informes breves
em cada reunião, inclusive sistematizar as demandas; 3) Acompanhamento e encaminhamentos das
propostas referentes ao EIA/RIMA da transposição do Santa Rita..



Foi informado que SOS ITUPARARANGA/PRIME são responsáveis da execução das demandas previstas
no EIA/RIMA de educação Ambiental, Os professores da esfera estadual, Fabiola com Clélia e Lupinacci,
este viabilizando com os Secretários de Educação dos Municípios da Bacia a participação integrada entre
os diversos atores que intervém, especialmente os “atores professores”(do Estado e Municípios). Proxima
reunião teremos um “estado da arte” da implementação deste aspecto do RIMA.



Membros da CT em GTs específicos podem receber missões e tarefas para trazer informações consolidadas
as reuniões plenárias da CT de forma melhor consolidar as propostas de trabalho, por exemplo: consolidar
o mailing de informação, consolidar informações das Escolas Municipais e Estadual da Bacia; sistematizar
as demandas referentes aos impactos da obra do SPSL etc

4-Apresentação da Sala de Situação via web; A equipe de comunicação da prefeitura de /Juquitiba Fernando
e Renan colocaram como pretendem trabalhar e o conteúdo. Foi sugerido que através do Sr. Ney entrem em
contato com o SIG do Vale do Ribeira para estabelecer um link e ajustar o funcionamento com o que já existe
no Comitê
5-Estruturação do PLANO DE TRABALHO PARA O 1º SEMESTRE DE 2016; Foi estabelecido um
cronograma de reuniões nas ultimas quintas feiras do mês. Uma pauta para a primeira: 1) Informe das
atividades paralela e dos GTs; 2) Atualização do “estado da arte” dos trabalhos do PDPA pela COBRAPE
(Link da ultima apresentação previamente); 2Solicitar a SOS ITUPARARANGA, COM PROFESSORES
Estaduais e Municipais apresentarem “estado da arte” dos encaminhamentos da compensação. Dimensão
educação ambiental. Foi solicitado um folheto “perguntas e respostas” que permita divulgar o que é e para

que serve a Lei Especifica para o Alto Juquiá
6-Discussão sobre a forma de trabalho com a secretaria Executiva, Plenária do CBH-RB, COBRAPE –
PDPA., mailing de participantes e atores da região;
7-Sugestão de Pauta próxima reunião: cobrar o trabalho da COBRAPE; educação ambiental e lei específica.
8-Encerramento.

3-ASSUNTOS PENDENTES:
Nº

Pendências

Responsável -Prazo

1

Link das apresentações

COBRAPE

2

Consolidar um mailing de participantes e atores da região SOCIEDADE
CIVIL para distribuição de informações, foi solicitado identifiquem
atores significativos da região da APRM

Clélia e coordenador

3

Sala de Situação Virtual em andamento a proposta,

4

4- Participantes:
Nome

Setor segmento

Contato/E-mail

PMJ SAMA

reciclarjardim@gmail.com

2 Willyan Soares da Silva

SEESP

willyan_silva@live.com

3 Frederico W. Munnich

AARCF

975757704/46813472

Movimento a Água é nossa

naturalex@globo.com

5 Clarissa A. N. Oliveira

CETESB – Ag. Embu

canoliveira@sp.gov.br

6 Maria Aparecida Maschio Pires

APM de Juquitiba

cidafisio@yahoo.com.br

1 Elisabete Martin

4 Marcos Rossi

7 Clelia M. Rossi

RPPN São Judas Tadeu

cleliamariarossi@yahoo.com.br

UAE - OSCIP

yaraabacocenografia@.com.br

9 Maria José Faria

-

-

10 Pedro Cezar Bernardo

-

-

Cooperativa

satikokitamura@yahoo.com.br

12 Adilson Alves Gonzaga Junior

-

aj-junior@hotmail.com

13 Lara de Almeida Silling

-

lara.zilling@hotmail.com

ANAP

sophie_gabrielle@hotmail.com

-

ottogabriel@outlook.com

AABM

am2@am2maitan.com.br

17 Luiz Rudemar

E. E. B. dos Barnabés

rudemarvieira@ig.com.br

18 João Luiz Nunes

Associação Represa

-

19 Irineu T. de Oliveira

DAEE

irioliveira@sp.gov.br

20 Pedro Luiz Presiel

DAEE

-

21 Jair Martins Lupinacci

Pref. Juquitiba

sec.adm@juquitiba.sp.gov.br

22 Darci de Souza Silva

Pref. juquitiba

constdarci@ig.com.br

P. M. São Lourenço da Serra

pedmoises@cbest.com.br

SEE/SP

fabiolaparmejane@gmail.com

SMA

marciai@ambiente.sp.gov.br

EDR/Registro/CATI

mamute.asa@gmail.com

27 Antojio D. da Paz

P. M. Juquitiba

pazatlontica@hotmail.com

28 Fernando G. Siqueira

P. M. Juquitiba

fernandoprof@ig.com.br

Juquitiba

walter.tesch65@gmail.com

Jornalagora é sério

reporterfavela@hotmail.com

31 Andrea M. C. Sendoda

SMA/CBRN

andreamc@ambiente.sp.gov.br

32 Renato Nunes

SMA/CBRN

renaton@ambiente.sp.gov.br

33 Priscilla Bueno

SMA/CBRN

priscillamb@ambiente.sp.gov.br

34 Renan Portugal Soares

Prefeitura

renan.rew@hotmail.com

Prefeitura de Juquitiba

comunicação@juquitiba.sp.gov.br

36 Alexandre D. Martins

Sociedade civil - SLS

alexandremartins.amx@gmail.com

37 Paulo da Souza silva

P. M. Juquitiba

paulosilva01@hotmail.com

38 Gilson Nashiro

DAEE

gnashiro@sp.gov.br

39 Ney A. Ikeda

CBHRI

nikeda@sp.gov.br

8 Yara Yma Van Prehnyaraabacocenografia

11 Satiko Kitamura

14 Sophie Gabrielle M. de Siqueira
15 Otto M. de Siqueira
16 José Luiz Maitan

23 Paulo Estevão Dantas Moisés
24 Fabiola B. Parmejane
25 Marcia Itani
26

Antonio Eduardo Sodrzeiesk

29 Walter Tesch
30 Repórter favela

35 Luiz Fernando l. de S. Mello

NOTA:

Responsável e contato sobre a Ata:
Data e local próxima reunião: 21 de janeiro 2016 as 9:30 horas – Centro Cultural de juquitiba
Ajustes e sugestões á relatoria: cleliamariarossi@yahoo.com.br ou walter.tesch65@gmail.com
Coordenador: paulossilva01@hotmail.com
OBS nada impede que participantes sistematizem informações e passem a RELATORIA para dar formato de
informações a distribuir através SALA DE SITUAÇÃO

