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: 50ª

Data: 23-02-2017

Início: 09:31

Término:

11:10

Local: Câmara Municipal de Juquitiba

Pauta:
1-Abertura e informes gerais;
2-Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
3-Discussão da Minuta da Lei Específica do Alto Juquiá;
4-Definição de agenda e sugestão de Pauta para a próxima reunião;
5-Encerramento;
6-Participantes.

1- Abertura e informes
•

•
•

•
•
•

Paulo Silva iniciou a reunião comentando que os governos municipais foram renovados e há novos
PDPA que está sendo elaborado pela Cobrape. Disse que a Cobrape quer apresentá-lo dia 13/03 m
localidades. A CETESB reclamou que os mapas não estão bons. Queremos que os mapas sejam ma
Lei trabalhou até o capítulo 5 da Lei e que vamos adotar nova metodologia para agilizar, porém o P
Seguindo a pauta a mesa deveria ser composta, mas decidiu-se abolir essa formalidade e dar sequên
Gilson informou que a Assembleia Pública do Comitê seria dia 23/03, mas foi transferida e a nova
municipais alteraram as composições dos componentes do Comitê, mas os trabalhos prosseguem. H
participando em outra.
Rubens informou que estre os dias 20/03 e 24/03 ocorrerá um evento importante que discute o direi
Princípio 10 (pós Rio+20) – Acordo para a América Latina. Haverá transmissão pela internet.
Thomas informou que mapas na escala 1:10.000 serão entregues à Cobrape.
Clydia lembrou que dia 22/03 é o dia da Água e que deveríamos criar um evento nesta data.

2- Leitura e aprovação da ata anterior.
•

Paulo Silva sugeriu que a leitura da ata seja abolida para ganho de tempo. O site disponibiliza as ata
solicitou a complementação de uma informação a respeito do trabalho da equipe de redação. A sol

3- Discussão da Minuta da Lei Específica Alto Juquiá.
•
•
•

•
•
•
•

Alexandre disse que os parâmetros que São Lourenço da Serra solicitou à Cobrape não serão atendi
Paulo Silva disse que a Câmara Técnica vai documentar essa solicitação e deliberar ao Comitê.
Roberto tomou a palavra e situou a assembleia sobre o trabalho que está sendo feito. Informou que
consolida o texto com base nas propostas inscritas na planilha disponibilizada no site. Esse produto
que o grupo de redação avance com os trabalhos e apresente ao Paulo Silva. Nas reuniões a assemb
Paulo Silva sugeriu que o texto seja disponibilizado para a comunidade, através do site, 10 dias ante
Alexandre disse que no final do trabalho pode haver necessidade de retomada do início do texto e i
Thomas disse que deve haver coerência no texto e o proposto condizer com o assunto discutido.
Marcos disse que devemos avançar e evoluir. Não basta compilar e adequar de acordo com as duas
Que as propostas sejam avaliadas, todas as propostas devem ser analisadas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto disse que todas as propostas estão sendo analisadas, é usado bom senso. Na reunião as pess
Marcos quer que suas propostas sejam analisadas.
Roberto reforça que as propostas estão sendo avaliadas.
Rubens agradece ao grupo de redação reconhecendo todo o trabalho e esforço. Sugere que quando
Clydia também agradece ao grupo de redação e disse que tem dificuldade de localizar na minuta da
Paulo Silva disse que deve ser feita uma leitura de todo o texto e posteriormente, questionar e contr
Thomas disse que a Lei Específica é baseada na Lei 9866 e tem objetivos. Os comentários, muitas v
Roberto disse que a Lei terá aproximadamente 10 capítulos. Estamos entrando no capítulo que trat
PDPA é que vai dirigir a construção do texto. Não sabemos qual a versão atual e dependemos dela
Simone perguntou se o PDPA é acompanhado pela Câmara Técnica.
Gilson respondeu que sim.
Simone disse que tem uma versão do PDPA que foi enviada à administração da prefeitura no come
Clelia perguntou a ela qual a data do recebimento. Ela se propôs a verificar e responder oportuname
Clelia sugeriu que se entre em contato com a Cobrape para que seja realizada a oficina no dia 02/0
Gilson irá contatar a Cobrape e solicitar a realização da oficina no dia 02/03. Informará aos particip
Técnica.

4-Encaminhamentos:
•

Próxima reunião: 30/03 em São Lourenço da Serra

5-Encerramento.
6-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

Bia Ramos

Bióloga

bianca.p.r@hotmail.com

5

Clydia Ann Davenpport

UAE

esrthouronehome@gmail.com

6

Mayara Neme Mira

Legado das Águas –
Reservas Votorantim

mayara.mira@votorantim.com

7

Roberto Carlos dos Santos Gutierrez

CIESP

roberto@valedojuquia.com.br

8

Julio Cesar Bueno

Votorantim Energia

julio.bueno@venergia.com.br

9

Paulo Silva

P. M. Juquitiba

paulossilva01@hotmail.com

10

Rubens Born

Instituto Esquel

rubens@esquel.org.br

11

Irineu Machado

CMJ

12

Wanderson R. Lira

SABESP

wlira@sabesp.com.br

13

Adilson Alves Gonzaga Junior

Eng. Ambiental e
Sanitarista

aj-junior@hotmail.com

14

Mariza Guimarães Prota

SABESP

mprota@sabesp.com.br

15

Izaquiel Longo

Votorantim Energia

izaquiel.longo@votorantim.com.br

16

Dario Julio Silveira Peçanha

SABESP

dpecanha@sabesp.com.br

17

Bruno Lube B. Silva

SABESP - SLS

blbsilva@sabesp.com.br

18

Junio Cesar da Silva Edvandro

Pref. Juquitiba – Sec
gestão

gestão@juquitiba.sp.gov.br

19

Patricia Ramuni

Pref Juquitiba – Sec de
assuntos jurídicos

jurídico@juquitiba.sp.gov.br

20

Marcos Rossi

Eu

naturalex@globo.com

21

Simone Mendes Godinho

Procuradora Municipal

advgodinho@adv.oab.sp.org.br

22

Antonio da Paz

Pref Munic Juquitiba

pazatlantica@hotmail.com

23

Gilson Nashiro

DAEE

gnashiro@sp.gov.br

24

Samuel Zezília

DAEE

sam.webdesign@hotmail.com

25

Alexandre D. Martins

ACESLS

alexandremartins.amx@gmail.com

26

Jiro Hiroi

SABESP

jhiroi@sabesp.com.br

27

Francisco Soriani

Produtor rural

chicosoriani@ig.com.br

