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
( ) C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos
(X) E: Temas Relevantes

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

Contribuição:
Programa: Defesa Civil / Redução de Riscos / Habitação
Projeto: Apoio financeiro na implantação de projetos e obras de mitigação e redução de riscos geológico
geotécnico apontados nos Planos de Redução de Riscos dos Municípios. Apoio financeiro na produção de
unidades habitacionais para remoção imediata de população residente em assentamentos precários e ou em
situação de risco severo ou iminente I muito severo.
Custo estimado: R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões);
Justificativa: As cidades do Vale do Juquery concentram atualmente o maior número de área de risco severo e
muito severo na RMSP, seja pela sua caracterização geológica e geográfica, com solos frágeis altamente
susceptíveis a deslizamentos e erosão, como pela geotécnica das formas de uso e ocupação instaladas
imprevidentemente nas últimas décadas, expondo centenas ou até milhares de cidadãos(ãs) ao risco de danos
ou morte por soterramento ou inundação. Apoiar os municípios no refreamento de tal processo, no
gerenciamento, mitigação e redução de riscos e remover o quanto antes a população vulnerável e mais
exposta a tais situações, é medida de interesse público relevante. Como esta movimentação de população de
baixa renda é um fenômeno impulsionado por fatores ponderáveis e imponderáveis de origem metropolitana,
o papel do Governo do Estado, como compensação aos municípios com baixa capacidade de
investimento/Receita, é fundamental para este socorro humanitário e social e solução desta emergência de
Defesa Civil.

