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Pauta: 

1. Apresentação sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA). 

Realizada por Ricardo Araújo (Secretaria de Saneamento de Recursos Hídricos – 

SSRH) e Sávio Henrique (Companhia Brasileira de Projetos e Empreedimentos – 

Cobrape), a exposição abordou o andamento e o processo de trabalho dos PDPAs, 

que se destinam a subsidiar o processo de instituição e revisão das leis específicas 

das Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs) da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP). O PDPA é um dos instrumentos de instituição 

e gestão das APRMs,l configurando um documento anexo às leis específicas. 

Resumidamente, tem-se o seguinte quadro: atualização dos PDPAs para revisão de 

lei específica (Guarapiranga – Lei 12.233/2006, Billings – Lei 13.579/2009 e Alto 

Juquery – Lei 15.790/2015); atualização dos PDPAs para elaboração de lei 

específica (Alto Tietê Cabeceiras, Cabuçu-Tanque Grande e Cotia); primeira versão 

dos PDPAs (Guaió, Alto Juquiá e Jaguari); além da primeira versão do PDPA 

integrado para a RMSP. Do ponto de vista metodológico, cabe destacar que os 

trabalhos estão pautados por uma abordagem e modelagem que procuram tanto 

identificar similitudes quanto reconhecer as diferenças de cada uma dessas áreas 

que, embora cumpram uma função comum, possuem características e contextos 

próprios.  

2.   Continuação dos trabalhos do GT Meio ambiente/ Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental. A partir do tema central da apresentação, foi realizada uma reflexão 

conjunta sobre algumas questões sintonizadas à questão dos mananciais na RMSP, 

abordando especialmente os seguintes aspectos: gestão compartilhada das APRMs; 

sistema integrado de fiscalização; conflitos entre o uso do solo e legislação; 

assentamentos precários; produção e fornecimento de água na metrópole; 

desenvolvimento urbano e proteção dos recursos e atributos naturais.  

 

Encaminhamentos:  

 Conforme dinâmica apresentada e sublinhando a complexidade dos temas tratados, os 

trabalhos e as discussões prosseguirão na data do próximo encontro.    


