Contribuição ao Caderno Preliminar de Propostas
Audiência Sub-Região: Norte
Município: Caieiras

Nome/ Entidade: Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juquery - CIMBAJU
Cidade: Caieiras
Sub-região: Norte
Assinale o item relacionado à sua contribuição (apenas uma opção):
( ) Princípios

( ) Diretrizes

( ) Governança Metropolitana e Sistema de Fundos Interfederativos

Ordenamento Territorial:
( ) 1.1 Macrozoneamento Metropolitano
( ) 1.2 Estratégias para a Ação Metropolitana
( ) 1.3 Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana
Propostas Estruturadas:
( ) A: Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial
(X) C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos
( ) E: Temas Relevantes

( ) B: Habitação e Vulnerabilidade Social
( ) D: Mobilidade, Transporte e Logística

Contribuição:
Programa: Saneamento Ambiental
Macrodrenagem, Controle e Prevenção de Inundações
Projeto: Continuação das Obras de desassoreamento, retificação e canalização do rio Juquery; Construção dos
Piscinões e Polderes projetados pelo DAEE para as cidades de Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras;
Implantação do Parque Linear da Varzea do Juquery; Programa de combate a erosão e degradação ambiental
por resíduos sólidos de diversas naturezas;.
Valor estimado de estudos, projetos, obras e implantação: R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais);
Justificativa: 4 dos municípios da Bacia do Juquery, banhados pelo rio de mesmo nome, estão jusante da
Barragem Paulo de Paiva Castro, último dos grandes reservatórios do Sistema Cantareira (Juquery). No ano de
2016, inclusive Cajamar foi afetado com grandes inundações decorrentes do aumento das vazões da bacia,
seja em razão de manobras I gestão de risco das comportas da barragem, como, principalmente motivado
pela urbanização, somado aos efeitos dos eventos extremos das Mudanças Climáticas. Algumas destas cidades
já sofrem danos, inclusive, com vitimas fatais decorrentes de tais eventos críticos, desde 1987 (a exemplo de
Franco da Rocha), com recorrências cada vez mais presentes. A continuidade da implantação do Plano de
Macrodrenagem e a sua complementação com investimentos na criação do Parque Linear da Várzea e de
medidas de combate à erosão e de saneamento ambiental é uma maneira eficaz de mitigação, adaptação e
redução de danos, relevantíssimos para uma região pobre que não pode abrir mão de suas poucas empresas,

que ameaçam mudar-se para outras localidades, caso não seja resolvido tais problemas já crônicos e danosos
para a população e para as economias locais e regional.

