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ATA DA 54ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO E
RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DO ALTO JUQUIÁ E SÃO LOURENÇO – CT-APRM,
DE 28/06/17.
No dia 28 de junho de 2017, à partir das 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de
Juquitiba, situada na Rua José Prestes Rosa, 68, Centro, em Juquitiba/SP, foi realizada a 54ª reunião
da Câmara Técnica da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquiá e São
Lourenço (CT-APRM/AJ-SL), convocada por meio da Circular CBH-RB/19/17, de 23/06/17, com a
seguinte pauta: a) Abertura; b) Composição do quadro de membros da CT ; c) Informes da
secretaria e gerais; d) Leitura e apreciação da ata da reunião anterior; e) Discussão da Minuta da Lei
Específica do Alto Juquiá; f) Definição de agenda e sugestão de Pauta para a próxima reunião; e g)
Encerramento. Após os cumprimentos, o Sr. Ney Akemaru Ikeda, secretário executivo do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, citou os nomes já confirmados para a
composição do quadro de membros da CT-APRM/AJ-SL, informando que o segmento da sociedade
civil já está completo e solicitou empenho para que os do Estado e dos Municípios sejam
completados para que sejam referendados na próxima reunião. Com relação aos informes da
secretaria executiva, noticiou que o processo de habilitação ao financiamento com recursos do
FEHIDRO/2017 está sendo finalizado e que os projetos habilitado pelas câmaras técnicas serão
submetidos para deliberação do plenário na assembleia de 30/06, estando entre os habilitados a
proposta da UAE Uirapuru, que propõe ações para melhoria e recuperação do rio São Lourenço no
trecho urbano no centro de Juquitiba. Na sequência, submeteu a ata da 53ª reunião, realizada no dia
25/05/17, em São Lourenço da Serra, que foi aprovada sem contestação, com dispensa de leitura.
Logo após, na ausência do Sr. Paulo de Sousa Silva, coordenador da CT, o Sr. Roberto Gutierrez,
da CIESP, passou a conduzir os trabalhos e falou da importância da correspondência e integração
do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana (PDUI), em
discussão nas diversas câmaras temáticas, com o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental
(PDPA), e convidou o Sr. Ricardo Araújo, coordenador dos trabalhos de elaboração do PDPA pela
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, que deu informes sobre a avaliação em curso de
documentos entregues pela COBRAPE, com disponibilização de link de acesso a esses documentos,
solicitando aos participantes da CT o envio de sugestões de aprimoramento que julgarem
necessários, preferencialmente de forma coletiva, e falou das providências a serem tomadas em
atendimento às demandas sobre o tema encaminhadas pela Votorantim e CIESP. Retomando a
palavra, o Sr. Roberto, reportando à reunião passada, quando foi esclarecido que a discussão da
minuta da lei específica não poderia evoluir, como se espera, sem a finalização, mesmo em versão
preliminar, do PDPA, informou que, como o documento não chegou a tempo de ser disponibilizado
aos participantes desta reunião, os trabalhos de discussão deverá prosseguir com a abertura
novamente dos capítulos 1 ao 4 para contribuições, e as tratativas a serem iniciadas com relação aos
capítulos 9 e 10. Antes, porém, apresentou a proposta de encaminhamentos de proceder a
apresentação por capítulo, artigo por artigo, sem fazer a leitura, deixando para livre manifestação do
interessado em propor sugestões de aprimoramento de redação, acompanhadas de devida
justificativa, para em seguida ser colocada em discussão, de forma que a mesma será considerada
por consenso ou por votação em caso de divergências, ponderando que isto será efetivo a partir da
definição do quadro de membros, que deverá ocorrer na próxima reunião. Em seguida, reportou às
três manifestações: da Elisabete Martin, da Prefeitura de Juquitiba, do Rubens Born, da Fundação
Esquel, e da Cydia Davemport, da ANAP, explicando que suas proposições serão avaliadas
oportunamente nos capítulos pertinentes, que não foram objeto de discussão até o momento. Na
discussão do Capítulo 2, houve propostas de redação, inclusive com adendos conceituais e de
incisos específicos, indicadas pelos Sr. Jorge Rocco, da CIESP/FIESP, e Sr. Rubens Borns, da
Fundação Esquel, abordando temas relacionados a compensação ambiental, desenvolvimento
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socioeconômico sustentável com incentivo a atividades compatíveis com preservação, conservação,
recuperação e proteção dos mananciais, estímulo a parcerias institucionais, enfim, sobre as quais ao
final os propositores se dispuseram a encaminhar textos alternativos ao Grupo de Redação. A Sra.
Maria Cristina Gontijo, secretária da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Sustentável do Vale
do Ribeira, colocou-se à disposição o apoio dos Deputados Márcio Alvino e André do Prado na
Assembleia Legislativa por ocasião da análise do documento em discussão na CT. Na sequência, a
partir do Capítulo 3 até o Capítulo 4 e seus incisos, foram debatidas diversas particularidades, tais
como: questões de poluição na área de saneamento (abrangendo todo o contexto da Lei
11.445/2007), as responsabilidades, atribuições e competências, as sanções decorrentes cabíveis, se
no texto da minuta ou não, com observância aos ditames da lei sobre crimes ambientais (Lei 9605);
a abrangência dos benefícios que advirão das diretrizes da lei específica; o estabelecimento de
limites na captação de recursos hídricos (com sugestões de que deveria ser clara dentre os
objetivos); adequação de termos do texto por questões conceituais; o pagamento por serviços
ambientais (PSA); a proteção para assegurar a qualidade dos recursos hídricos; questionamento com
relação às bases cartográficas; os eventuais conflitos entre o que determinam as legislações em
vigor e o que serão disciplinados pela lei específica; a abrangência do Sistema Produtor São
Lourenço que extrapola a área da APRM (necessidade de definir se vai ser tratado como sistema de
transposição, que é mais abrangente, ou como sistema de produção S. Lourenço ou limitado ao
reservatório Cachoeira do França), enfim. Para concluir esta etapa de discussões, definiu-se que o
Grupo de Redação deve trabalhar na redação das sugestões apresentadas, com o propósito de
avançar minimamente até o Capítulo V, que é bastante extenso, a fim de submeter para aprovação
na próxima reunião. O Sr. Roberto reafirmou a importância da definição da composição do quadro
de membros da CT e solicitou empenho a todos na indicação dos nomes antecipadamente, e
reportando ao Sr. Izaquiel Longo, da Votorantim Energia, tratou da possibilidade da vinda do Prof.
Dr. Carlos Tucci, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fundamentou os estudos para
a Votorantim Energia, para proferir palestra sobre tema relacionado a questões hídricas da região do
Alto Juquiá, em local e data a serem confirmados. Para a próxima reunião, prevista para 27/07, em
São Lourenço da Serra, em local a ser definido, foi definida a seguinte pauta: a) Abertura; b)
Eleição do quadro de membros da CT; c) Informes da secretaria e gerais; d) Leitura e apreciação da
ata da reunião anterior; e) Discussão da Minuta da Lei Específica do Alto Juquiá; f) Definição de
agenda e sugestão de Pauta para a próxima reunião; e g) Encerramento. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a presente reunião.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13

Participantes desta reunião:
Nome
Adilson Alves Gonzaga Jr.
Alexandre Martins
Antonio Domingos da Paz
Bruno Lube
Bruno R. G. Santos
Carlos Alberto Ribeiro do Lago
Clydia Davenport
Cristiane Soares Fenuchi
Cristina Orphêo
Djalma Almeida
Frederico Wilheim Munnich
Isabel Camarero
Izaquiel Longo

Instituição
PASECOMB
ACE São Lourenço da Serra
Prefeitura de Juquitiba
SABESP Juquitiba
SABESP
Prefeitura de S. Lourenço da Serra
ANAP
SAMA
UAE Uirapuru
CONUSUD
Produtor Rural Independente
COBRAPE
Votorantim Energia
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Nº
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nome
Joaé Luiz Maitan
Jorge Rocco
Junio Cesar da Silva Eduardo
Luis Carlos Martins
Luis Otavio Imagiire
Luzaoir Machado da Silva
Marcelo Assis Rocha
Marcos Rossi
Maria Cristina Gontijo
Mariza Guimarães Prota
Ney Akemaru Ikeda
Otavio Surian Gamba
Patricia Ramunni
Ricardo Peter de Camargo
Roberto Carlos S. Gutierrez
Samuel Frederico Zezília
Thomas Kunze
Wandreson Rocha Lira
Yara Ymavan Preln

Instituição
Assoc. Amigos do Bairro da Barra Mansa
CIESP/FIESP
Prefeitura de Juquitiba
SABESP de S. Lourenço da Serra
COBRAPE
EDR Registro
Prefeitura de S. Lourenço da Serra
Movimento Água é Nossa
FPM Vale do Ribeira - Dep. Federal Márcio Alvino
SABESP
DAEE e CBH-RB
AES Eletropaulo
Prefeitura de Juquitiba
Sindicato Rural de S. Lourenço da Serra
CIESP
DAEE
Produtor Rural de S. Lourenço da Serra
SABESP
UAE Uirapuru
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