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ASSUNTOS TRATADOS:
1. Abertura
Josué (DAEE), coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Articulação (CTPA) iniciou a
reunião às 9h40, e agradeceu a presença de todos.
Ricardo Aguiar (CIESP – Alto Tietê), coordenador do grupo de trabalho Consultas Ambientais,
prosseguiu e comunicou a pauta da reunião:
 Apresentação do EIA/RIMA do projeto sobre acesso rodoviário entre os bairros Colinas
da Anhanguera e Cidade São Pedro, em Santana do Parnaíba;

 Discussão sobre o Ofício recebido da CETESB (OF. 004/2019) para análise pelo Comitê
sobre Compensação Ambiental de empreendimento em APRM Guarapiranga.
Josué e Ricardo explicaram que a função do Comitê não é aprovar o empreendimento, e sim
analisar e fazer recomendações no que diz respeito à interferência nos cursos hídricos. Também
esclareceu que as recomendações contidas no Parecer Técnico são submetidas ao Plenário do
Comitê e somente após sua aprovação é remetida ao órgão responsável, que poderá acatar ou
não as recomendações propostas.
2. Apresentação do empreendimento
Felipe Martim (CPEA) apresentou o empreendimento mostrando o acesso rodoviário entre os
bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, em Santana do Parnaíba, explicando que o
objetivo do projeto é a maior integração entre os bairros. Justifica a realização do EIA/RIMA
devido à supressão de vegetação em estágio avançado.
Mariana B. (CPEA) expôs que o acesso viário não corta nenhum curso d’água e que é uma área
de manancial, portanto é considerada como crítica em relação à água superficial. Explica que
para a análise da qualidade do curso hídrico, inicialmente, utilizou-se dados secundários da
CETESB em ponto próximo ao empreendimento. E então, como segunda etapa, realizou-se
amostragens em pontos mais próximos ao projeto e em 2 situações climáticas distintas. Os
resultados obtidos foram comparados ao CONAMA 454/2012. A partir das análises, foram
encontrados bastante carga orgânica e e-coli.
Mariana apresentou também que a maior parte dos corpos hídricos ao redor do
empreendimento são de Classe 3. Informou também que os impactos mais significativos aos
corpos hídricos ocorreriam na etapa de instalação, devido à intensificação do processo erosivo
e consequente alteração da qualidade da água. Explicou que para isso, se pretende implantar
um Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial.
3. Apontamentos/Observações
Ricardo questionou se além do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial,
existe um outro Programa de controle para diminuir os impactos causados no corpo d’água,
como por exemplo também um programa para gestão de resíduos da Construção Civil. Felipe
mostrou, no EIA, documento identificando os outros programas e subprogramas, destacando o
Programa de Controle Ambiental das Obras, composto por diretrizes e medidas que tratam
aspectos relacionados à construção civil; e o subprograma de Prevenção e Controle de Processos
de Dinâmica Superficial.
Sonia Nogueira (AESABESP) pergunta sobre o impacto do canteiro de obras e sobre como será
o consumo de água durante esse período. Foi explicado que os trabalhadores ficarão em uma
casa em local distante ao empreendimento e que o consumo de água será realizado a partir de
galões. Portanto, não ocasionaria nenhum tipo de problema.
Ela também questionou sobre outros aspectos ambientais, destacando a importância de se
conhecer o todo para garantir o equilíbrio ambiental. E então, Ricardo concorda com a
necessidade de apresentação mais detalhada sobre o impacto do empreendimento no meio
ambiente. Ocorre, portanto, a apresentação de um segundo documento para complementar as
informações.

As apresentações utilizadas pelos empreendedores e o resumo do EIA encontram-se
disponibilizadas no site do SIGRH através do link: www.sigrh.sp.gov.br em “documentos” na
categoria “documentos”.
Ofício CETESB 004/2019
Ricardo informou aos GT-CA o recebimento do Ofício CETESB 004/2019, que encaminha
processo de compensação ambiental em APRM – Guarapiranga para análise do Comitê Alto
Tietê. Apresentou ainda o despacho da CETESB contido no referido processo.
O empreendimento se trata de 8 lotes de 1800m² em área de APRM – Guarapiranga, o que é
menor que o lote mínimo. Portanto, de acordo com o parecer, o empreendedor terá que
compensar o que falta para o lote mínimo em valor financeiro.
Ricardo pergunta se é necessário chamar o empreendedor para apresentar. Todos os presentes
na reunião concordaram que não e que a compensação ambiental proposta pela CETESB está
em conformidade com a Lei, bastando elaborar um Ofício em resposta à CETESB e dispensando
a necessidade de um Parecer Técnico. Esse ofício será submetido à apreciação da CTPA antes do
envio.
4. Encaminhamentos
 A Secretaria Executiva irá disponibilizar as apresentações no site do SIGRH e também
encaminhará por e-mail aos membros do GT e Subcomitê Pinheiros-Pirapora;
 Ana irá elaborar uma Minuta de Ofício em resposta ao 004/2019 da CETESB e enviará
ao Ricardo para posterior aprovação na Câmara Técnica da Planejamento Ambiental.
Reunião encerrou-se às 11 horas.

