
 

Contribuição ao Caderno Preliminar de Propostas  
 
Audiência Sub-Região: Sudoeste 
Município: Embu Guaçu 
 
 
Nome: Carlos Alberto Pinheiro de Souza 
Cidade: Embu Guaçu        Sub-região: Sudoeste 
 
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            (  )  B: Habitação e Vulnerabilidade Social 
( x )  C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos          (  )   D: Mobilidade, Transporte e Logística 
(  )    E: Temas Relevantes 
 
Contribuição:  
 
Verificação se o monitoramento da qualidade nos cursos d água, levam em consideração a questão dos biocidas e 
agrotóxicos ou agroquímico, e incentivo a produção agrícola orgânica, baseado no item v do artigo 52 da lei 
12.233/2006 e artigo 45 e 46 do decreto 51686/2007,  abaixo:  
 
• Art. 52 lei 12.233/2006, item V - utilização de práticas de manejo agrícola adequadas, priorizando a 

agricultura orgânica, o plantio direto e a proibição do uso de biocidas; 
 

• Artigo 45 decreto 51686/2007 - Visando atender o cumprimento das boas práticas agrícolas e o 
monitoramento das cargas poluidoras provenientes da agricultura, os responsáveis pela fiscalização da 
APRM-G, quando houver suspeita do uso inadequado de agroquímicos ou de práticas inadequadas, 
deverão providenciar a coleta no local de amostras de água, de partes vegetais e de solo para análise pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento ou pela CETESB, para que sejam adotadas as providências 
cabíveis. 

 
• Artigo 46 decreto 51686/2007 - Verificada a comprovação do uso inadequado de biocidas, além das medidas 

administrativas sancionatórias cabíveis, deverá ser exigido do infrator a apresentação de Projeto de 
Recuperação Ambiental - PRAM, com a indicação das medidas de mitigação dos efeitos nocivos ao solo, à 
água e à biota, podendo ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta - TAC para a recuperação e a 
compensação dos danos causados. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
OBS: A contribuição 100 refere-se ao item 2.22 do caderno anexo. 
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