CONSELHO CONSULTIVO DA SUB REGIÃO SUDOESTE

Ata da 1ª Reunião da Câmara Temática de Meio Ambiente
Data: 23/05/2013
Local: Embu das Artes
Participantes: Lista de presença em arquivo anexo.
Inicialmente Brígida Sacramento, representando a Secretaria de Desenvolvimento
Metropolitano, esclareceu sobre a formação do CONSULTI, baseado na Lei 1139/06/2011 e no
Regimento Interno do Conselho e como se consolidou a idéia da criação da Câmara Temática a
partir das demandas apresentadas pelos prefeitos e seus objetivos, que são a discussão da Lei
Específica da Bacia do Guarapiranga e o Licenciamento Ambiental. Falou sobre o prazo da
existência da Câmara Temática e que esta se extinguirá após cumprir seus objetivos. Que se
surgirem outros temas pertinentes ao Meio Ambiente, no Conselho, será criada uma nova
Câmara que poderá ser composta por estes ou outros participantes. Que, para essa tarefa, foi
solicitado pelo prefeito Chico Brito ao Secretário Edmur Mesquita, que os membros da Câmara
Técnica do CONISUD fizessem parte, o que foi acatado e complementado com as indicações do
CONSULTI.
Durante as apresentações se pronunciaram dois representantes da Prefeitura de São Paulo,
sendo um, da Sub Prefeitura de Campo Limpo, representando Miguel Reali e um da Sub
Prefeitura de M”boi Mirim e neste momento foi explicado que eles são bem vindos como
colaboradores e interessados na discussão, mas oficialmente a Câmara esta constituída pelos
oito municípios membros da região. O Paulo Oliveira lembrou que na reunião do Conselho
Metropolitano foi feita a proposta da participação das Sub Prefeituras, nos Sub Comitês,
quando o assunto for limítrofe e envolve-las, neste sentido, Brigida sugeriu que fossem
convidadas a participar, na próxima reunião, as Sub Prefeituras Capela e Parelheiros.
Foi explicado que o relatório final da Câmara será encaminhado ao CONSULTI para apreciação,
após aprovado, será encaminhado ao Conselho de Desenvolvimento Metropolitano.
Depois da apresentação de todos ficou combinado que a lista de contatos ficaria com a Brigida
e Claudia do Conisud a fim de montar um grupo de contato.
Com a palavra o representante da CETESB, José Antônio Nunes, comentou que deveríamos
organizar a gestão da câmara para que esta fosse objetiva. Comentou que foi uma perda
quando na Lei 9866 de 1998 o tema de manancial passou a ser tratado pelo comitê de bacias
hidrográficas; a região metropolitana teve dois pontos importantes que trabalhou sendo a Lei
de Mananciais e o Zoneamento Industrial e acredita que tratar agora de ajustar as leis
referentes ao manancial é de fundamental importância. Colocou que as resoluções desta
Câmara Técnica deveriam ter validade dentro do Comitê de Bacias, colocação que foi aprovada
por todos os presentes. De maneira geral, vários participantes, Daniel, Jumara, José Antônio,

colocaram que é importante juntar a discussão desta Câmara com as discussões que estão
sendo feitas no Comitê de Bacias, propondo atividades conjuntas.
Foi levantada pela Leda de Itapecerica e pelo Daniel Vice-presidente do CONSULTI a proposta
que foi feita no âmbito do Conisud, da criação de agencia regional para licenciamento; no
momento Antônio Carlos da CETESB manifestou que seria interessante um órgão de apoio
técnico aos municípios, mas a agencia como emissora de licenças não seria possível. Também
foi colocado por Brigida que este assunto não é objeto de discussão nessa Câmara.
O representante da sociedade civil de Cotia comentou que achava mais importante, referente
ao licenciamento, trabalharmos a padronização dos procedimentos para dar maior
transparência e agilidade aos processos de obtenção de licenças.
O representante da CETESB levantou o problema de titularidade na emissão de alvará
metropolitano, destacou que este é um tema de fundamental importância dentro do
licenciamento.
Celina, de Embu das Artes, comentou que a discussão da lei específica é importante, mas
levará tempo para que as mudanças ocorram então levantou a importância de discutirmos no
âmbito do licenciamento ambiental a interpretação da Lei Complementar 140 e ver a
possibilidade de fazermos resoluções com base nas discussões.
Vários participantes levantaram a preocupação com os municípios de Juquitiba e São Lourenço
que dentre todos, são os que estão com os maiores problemas nessa área.
Antônio Carlos da CETESB comentou que a situação de Juquitiba e São Lourenço é um caso
específico diferente dos demais municípios, sendo outra legislação a ser discutida. Daniela de
Taboão da Serra comentou ser importante ajudarmos, nas questões destes dois municípios,
tentando inclusive propor uma resolução que ajude no licenciamento ambiental, a exemplo do
que foi feito pelo Consórcio do ABC na Resolução do PRIS.
Passando a escolha do Coordenador e Relator da Câmara Técnica, Daniel, vice-presidente do
CONSULTI, sugeriu o nome da Leda de Itapecerica como Coordenadora e Daniela de Taboão,
como relatora. Daniela declinou em ocupar a função por entender ser mais interessante um
representante de município em área de proteção ambiental. Diante do exposto, Paulo
Oliveira, sugeriu o nome de José Ovidio, de Embu das Artes, como Relator. Aceito por todos os
presentes as indicações, ficou assim estabelecido:
Leda Aschermann – Coordenadora da Câmara Temática de Meio Ambiente e José Ovidio –
Relator.
Brigida ficou com o compromisso de fazer contato com o Lacir, Coordenador do Sub Comitê de
Bacias, para apresentação do estudo da revisão da Lei Específica do Guarapiranga, já em
andamento, para a próxima reunião.
Gera, de Embu das Artes sugeriu que se convidasse o Amauri Pollachi, coordenador de
Recursos Hídricos. Brigida ficou de verificar a pertinência e a possibilidade.

Data da próxima reunião 13/06/2013 às 09 horas, no Parque do Lago Francisco Rizzo em Embu
das Artes.
Daniela Marinheiro, relatora, para esta reunião.

