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Municípios da região de Sorocaba decidem-se pelo uso do reservatório que fornece água para 63% da população 

Seminário discute a formação de 
gestores da Represa Itupararanga

A Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (SMA) promove seminário
dia 7 de outubro com os moradores de
cidades da região de Sorocaba. A fina-
lidade é discutir a criação do conselho
gestor e a elaboração do plano de
manejo para a Área de Proteção
Ambiental (APA) da Represa Itupara-
ranga, principal fonte de abasteci-
mento hídrico da região. 

O encontro será realizado entre
8h30 e 11 horas no campus da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp)
de Sorocaba e pretende envolver a
população nas discussões das diver-
sas etapas para efetivar a consolida-
ção da APA. É uma oportunidade de
expressão para os habitantes de
Alumínio, Cotia, Ibiúna, Mairinque,
Piedade, São Roque, Vargem Grande
Paulista e Votorantim, que lutam há
anos para preservar o reservatório de
água, responsável pelo atendimento
de 63% da população da região.

O primeiro passo foi a criação, em
agosto de 1995, do Comitê de Bacias
Hidrográficas dos Rios Sorocaba e
Médio Tietê. O comitê estabeleceu
como prioridade a transformação da
área da represa em APA, o que acabou
se concretizando em dezembro de
1998, com a promulgação da Lei nº

10.100. Agora, para a efetiva aplica-
ção da lei, é necessária a regulamen-
tação, cujo processo será iniciado
com a criação do conselho gestor e
elaboração do plano de manejo,
assuntos que serão discutidos no
seminário.

CONSELHOS GESTORES

A Coordenadoria de Planeja-
mento Ambiental Estratégico e
Educação Ambiental (CPLEA), órgão
da SMA, elaborou minuta de decreto

que estabelece as diretrizes para a
formação de conselhos gestores de
APAs em todo o Estado de São Paulo.
O plano de manejo inclui a participa-
ção do futuro conselho gestor da APA
e definirá o zoneamento e normas
para o uso e ocupação do solo da área.

A CPLEA organizou também um
grupo de trabalho, formado por repre-
sentantes da SMA e da Câmara
Técnica de Planejamento do Comitê
das Bacias Hidrográficas do Médio
Tietê e de Sorocaba, para o planeja-

mento conjunto das atividades a
serem desenvolvidas.

COMPOSIÇÃO

O conselho gestor será composto
de modo igualitário pelo setor público
e pela sociedade civil, na proporção
de 25% de órgãos estaduais, 25% das
prefeituras e 50% sociedade civil. Ele
tem por função elaborar o regimento
interno, acompanhar o plano de
manejo e a integração da Represa
Itupararanga com os demais espaços
territoriais especialmente protegidos.

O conselho é responsável pela
articulação de órgãos públicos, insti-
tuições financeiras, organizações
não-governamentais e iniciativa pri-
vada, para executar planos, progra-
mas, ações de proteção, recuperação
e melhoria dos recursos ambientais
existentes na APA. 

Rogério Silveira
Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO
Seminário da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente
câmpus da Unesp - Rua 3 de
Março, 511
Alto da Boa Vista - Sorocaba

Orquestra Sinfônica do Estado de SP 
apresenta concertos na capital e no interior

Depois do sucesso alcançado na Argen-
tina e no Peru em 2000 e da consagração
em 18 cidades dos Estados Unidos no ano
passado, a Osesp fará, a partir de outubro,
a sua primeira turnê européia, com sete
apresentações divididas entre Alemanha
e Suíça. 

John Neschling, diretor artístico e
regente titular, e Roberto Minczuk, dire-
tor artístico-adjunto e regente associado,
terão a oportunidade de mostrar ao públi-
co europeu por que a Orquestra Sinfônica
de São Paulo é considerada uma das me-
lhores do mundo.
Da Assessoria de Imprensa da Secretaria da
Cultura

PROGRAMA

John Neschling – regente. Jean-Louis Steuerman –
piano
Béla Bartók
O mandarim maravilhoso, Op. 19
Heitor Villa-Lobos - Concerto nº 2
Ottorino Respighi - Festas romanas
Locais e datas
9 de outubro, às 21 horas - Sala São Paulo - Praça
Júlio Prestes, s/nº - Luz - Tel. (11) 3337-5414
11 de outubro às 20h30 - Teatro Municipal Teotônio
Vilela -  Sorocaba - Avenida Carlos Reinaldo Mendes,
s/nº
Obs.: Os ingressos são gratuitos e devem ser retira-
dos uma hora antes do espetáculo

PROGRAMA

Roberto Minczuk - regente
Edino Krieger
Passacalha para o novo Milênio
Heitor Villa-Lobos - Bachianas brasileiras nº 8, 
W. 444
Johannes Brahms - Sinfonia nº 1 em dó menor,
Op. 68
Locais e datas
15 de outubro, às 21 horas - Sala São Paulo
16 de outubro, às 20 horas  - Teatro do Sesc –
Santos  - Rua Conselheiro Ribas, 136 - centro -
Tel. (13) 3227-5959 - Fax (13) 3227-5252 
Obs.: Os ingressos custam R$ 2,00, com desconto
de 50% para portadores da carteirinha do Sesc

Área da Represa é um dos principais bens ambientais da região de Sorocaba
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