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Em plena crise hídrica, prefeitura de Embu das
Artes desmata área de preservação da Guarapiranga
e leva multa da Polícia Militar Ambiental
A multa teve seu valor triplicado

por tratar-se de reincidência. Recente-
mente o município também foi mul-
tado em R$ 100.800 pela CETESB pelo
desmatamento na Estrada Sadao
Kikuti, região da Área de Proteção aos
Mananciais de Guarapiranga

“Apesar de ter sido presidente do Co-
mitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê
(CBH-AT), a administração do prefeito
Chico Brito agride os mananciais em um
momento de severa de crise hídrica”, afir-
ma Rodolfo Almeida, presidente da SEAE
(Sociedade Ecológica Amigos de Embu
das Artes), entidade responsável pelas
denúncias.

O motivo das multas é o alargamento
da Estrada Sadao Kikuti, próxima ao con-
domínio Green Valey (Ressaca) que remo-
veu uma enorme faixa de mata nativa
que faz parte da Área de Proteção aos Ma-
nanciais de Guarapiranga, sem licencia-
mento, e foi alvo de multas por parte da
Polícia e da CETESB.

“A Guarapiranga é abastecida também
pelo Ribeirão da Ressaca, que alimenta o
Rio Embu Mirim, este fornece 34% de
toda a água fluvial da represa. Com a cri-

se do sistema Cantareira, esse tipo de
atitude coloca em risco a água na tor-
neira de cada morador da Grande São
Paulo, pois o sistema todo está no limi-
te”, destaca o presidente da SEAE.

A Prefeitura teve o valor da multa
da Policia Militar Ambiental triplicada
devido ser reincidente, mas concordou
com o Auto de Infração e assinou o
TCRA 2993442 (Termo de Compro-
misso de Recuperação Ambiental) no
dia 21/5/2015.

Na avaliação da entidade, “o estra-
go só não foi maior graças a CETESB,
que interditou a obra e multou a prefei-
tura em R$ 100.800,00”, (Auto de In-

fração (AIIPM) n°
72000702) por
prejudicar a na
Área de Proteção
e Recuperação de
Mananciais da
Guarapiranga
(APRM-G).

A obra segue
embargada pela
CETESB, até
que a Prefeitura
apresente estu-

dos comprovando que o projeto res-
peita a legislação e não representa risco
para a proteção dos mananciais.

“A SEAE faz parte da “Aliança pe-
la Água”, que é uma coalizão de ONGs
e sociedade civil para contribuir com
a construção de segurança hídrica em
São Paulo, por meio da coordenação
das várias iniciativas já em curso e da
potencialização da capacidade da socie-
dade de debater e executar novas me-
didas.”
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