MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO – CTPA
Conjunta com GT Consultas Ambientais e Subcomitês
GESTÃO 2019-2021
DATA: 10/07/2019
HORÁRIO: 09h00
LOCAL: FABHAT
LISTA DE PRESENÇA – CTPA
Entidade

Nome

DAEE

Josué Marcos Barranco

Prefeitura Municipal de São Paulo

Maria Laura Fogaça Zei

Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba

Daniel Fernando Andrade Queiróz

CIESP Alto Tietê

Ricardo de Aguiar Quadros

APU

Amauri Pollachi

ABES

Aroldo Celini
CONVIDADOS

Entidade

Nome

FABHAT/ Secretaria Executiva

Ana Sedlacek

FABHAT/ Secretaria Executiva

Larissa Cristina Silva

EMAE

Luiz Carlos Gonçalves

EMAE

Daniel Jesus Lima
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

Não houve

ASSUNTOS TRATADOS:
Josué iniciou a reunião às 09h30, agradeceu a presença de todos e comunicou que a pauta
refere-se a aprovação das minutas de Pareceres Técnicos elaborados pelo Grupo de Trabalho
Consultas Ambientais (GTCA). Em seguida chamou o coordenador deste GT para fazer
explanação.
Ricardo Aguiar, coordenador do GTCA esclareceu sobre as demandas que ainda estavam com
pendências:
1. Licenciamento Ambiental Prévio para ampliação de atividade de extração de calcário e
argila, sob responsabilidade da Votorantim Cimentos, no município de Cajamar-SP
Ricardo comentou que não será necessária a elaboração de Parecer Técnico visto que o
empreendedor comunicou a secretaria executiva por meio eletrônico, que foi
protocolizado junto à CESTESB um ofício sobre a revisão parcial que está sendo feito no
EIA/RIMA. Diante do exposto, foi apresentado à Câmara Técnica, Ofício em resposta à
CETESB informando que este Comitê ficará no aguardo da revisão final e reenvio do
EIA/RIMA para posteriormente manifestar-se sobre. Trata-se do Ofício CBH-AT n°30 de
10/06/2019.
2. Proposta de Compensação Ambiental para o empreendimento Condomínio Delfim
Verde, em Itapecerica da Serra

Foi esclarecido que ao ler os despachos da CETESB contidos no Processo deste
empreendimento, notou-se a em seu Parecer Técnico que a área a ser compensada
encontra-se 97,35% fora do perímetro da Área de Proteção e recuperação dos
Mananciais do Guarapiranga, contrariando o disposto na legislação Estadual 12.233. O
GT concordou em responder ao Ofício da CETESB concordando com este Parecer
Técnico. Foi questionado o motivo pelo qual o colegiado recebeu o Ofício com
solicitação de manifestação uma vez que o próprio órgão licenciador já alegou o não
atendimento.
3. Compensação Ambiental – Condomínio Residencial Mombaça – Empresa Unihab União
Habitacional Operária, no município de Embu-Guaçu.
Foi apresentada a minuta do Parecer Técnico elaborado pelo GT para apreciação da
Câmara Técnica.
Amauri sugeriu colocar a figura de localização para melhor visualização. Feito isso, o
Parecer foi aprovado e será objeto de deliberação para a próxima reunião Plenária do
Comitê.
4. Solicitação de Licença Ambiental Prévia para implantação do acesso rodoviário em
Santana de Parnaíba
Informado que a apresentação deste empreendimento foi adiada devido
impossibilidade de comparecimento por parte do empreendedor.
5. EIA/RIMA Substituição tecnológica das unidades 1 e 2 da Usina Termelétrica Piratininga,
sob responsabilidade da EMAE
Foi apresentada a minuta de Parecer Técnico, que com alguns ajustes solicitados, foi
aprovada na Câmara. Também será objeto de deliberação para a próxima reunião
plenária do Comitê.
Ricardo comentou ainda que a reunião plenária irá ocorrer no dia 24, e que estaria
impossibilitado de ir devido estar em férias e mostrou-se preocupado com as
apresentações das deliberações.
Amauri comentou, neste caso, a apresentação deveria ser pelo coordenador da Câmara,
ou então pela própria Secretaria Executiva.
Ana (Secretaria Executiva) justificou impossibilidade apresentação devido ausência de
conhecimento técnico relacionado a assuntos de EIA/RIMA ou Compensação Ambiental.
Josué, coordenador da CTPA finalizou o assunto confirmando presença nessa reunião.

Reunião encerou-se às 11h15.

