MEMÓRIA DA 6ª REUNIÃO DA CTPA
CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO conjunta com GTCA, SCBH-BT
e SCBH-CG
GESTÃO 2021-2023
DATA: 05/11/2021
HORÁRIO: 09h00
LOCAL: Plataforma Teams
LISTA DE PRESENÇA
Entidade

Nome

DAEE

Josué Marcos Barranco

SIMA

Laura Stela Naliato Perez

SIMA

Marcia Nascimento

SIMA

José Ronal

CETESB

Clarissa Andrea Nunes

CETESB

Beatriz Durazzu Ruiz

SABESP

Renata Harumi dos Santos

Secretaria da Agricultura e Abastecimento

Roberto Teruo Ohmori

CIESP Alto Tietê

Ricardo Aguiar Quadros

APU

Eliana Kitahara

SINDIPEDRAS

Luiz Carvalho

SEAE

Adriana Abelhão

AESABESP

Sonia Nogueira

AEAIS

Jumara Bocatto

ASSEMAE

Gustavo Prado

UNIFESP

Jaqueline Bória

UFABC

Melissa Graciosa

PM de Biritiba Mirim

Alaine Feital
CONVIDADOS

Entidade

Nome

FABHAT/ Secretaria Executiva

Ana Sedlacek

FABHAT

Valburg de Sousa Santos Jr.
Rubens Paes

Ausência justificada: Solange Wuo (PM de Suzano); Luciana Travassos (UFABC) e Gerson
Salviano (IPT)
ASSUNTOS TRATADOS:
1. Abertura
2. Com início às 09h20, Josué abriu a reunião e agradeceu a presença de todos e
apresentou a pauta:
✓ Aprovação das memórias das 4ª e 5ª reuniões anteriores;

✓ licenciamento ambiental de empreendimento ou atividade pela CETESB - Alvará
na APRM Guarapiranga;
✓ Criação dos Grupos de Trabalho; e
✓ Outros assuntos
1. Aprovação das memórias das 4ª e 5ª reuniões
Ana (Secretaria Executiva) apresentou as memórias e ambas foram aprovadas.
2. Licenciamento ambiental de empreendimento ou atividade pela CETESB - Alvará na
APRM Guarapiranga
Ricardo Aguiar (coordenador do GT Consultas Ambientais) fez breve relato sobre o
recebimento do Ofício da SIMA, que trata-se de uma solicitação de revisão da restrição para
recebimento de material terroso de fora da Bacia do Guarapiranga. Informou que o caso
trata de processo de licenciamento de um Centro Poliesportivo situado no município de
Itapecerica da Serra.
Após análise do projeto foi emitido o documento Alvará de Licença Metropolitano nº
72/0063/2019, com exigências técnicas e restrições. Entre elas, consta a proibição de
recebimento de resíduos sólidos (terra) de fora da Bacia do Guarapiranga, visto que está
prevista a importação do volume de 2.944.725,76m³ de material.
Desde quando recebeu o Alvará não foi recebida nenhuma viagem de material no imóvel,
justamente pela dificuldade em encontrar gerador de terra na Bacia do Guarapiranga.
Diante da dificuldade, o interessado solicita consulta ao Subcomitê Cotia-Guarapiranga para
revisar a restrição estabelecida no Alvará.
Por fim, esclareceu que, e em atenção à solicitação da CETESB, a questão foi submetida para
manifestação deste Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.
Jumara Bocatto (AEAIS) se mostrou favorável em manter a decisão da CETESB e justificou
que não se pode permitir receber resíduos advindo de outra bacia.
Adriana Abelhão (SEAE) se mostrou indignada com o projeto informando ser ilegal e que há
uma série de denúncias sobre o assunto. Disse também que o local do empreendimento é
um Vale e que não é permitido ter nenhum tipo de projeto no local.
Marcia Nascimento (SIMA) esclareceu que com relação a resíduos sólidos nas APRMs:
Lei

9866/97 - artigos 23 e 24:

Artigo 23 - Não será permitida a disposição de resíduos sólidos em Áreas de Restrição à
Ocupação.
Artigo 24 - Fica proibida a disposição, em APRM, de resíduos sólidos provenientes de
Municípios localizados fora das áreas protegidas.
Lei específica da APRM-G Artigo 49 e 51 e Decreto 51.686/07 art. 30
Josué se mostrou favorável em manter a restrição.
Ricardo sugeriu não encaminhar o assunto ao plenário do CBH-AT e propôs fazer um ofício
em resposta a essa questão.
Todos concordaram com a proposta e Ricardo se propôs a fazer uma minuta em resposta e
encaminhar à Secretaria Executiva.

3. Grupos de Trabalho
a. Grupo para estudar o SGI;
Interessados em participar: Marcia Nascimento e Jumara Bocatto.
b. Grupo para estudar o projeto da FIPE:
Interessados em participar: Marcia Nascimento.
Josué informou que fará contato com a Secretaria Executiva afim de checar para quais
destinatários será encaminhado um e-mail afim de questionar demais interessados em
participar dos grupos de trabalho.
4. Outros assuntos
Ana (Secretaria Executiva) informou sobre o recebimento de um Ofício da SABESP,
referente as obras do rio Itapanhaú, em atendimento a Deliberação do CBH-AT que
aprovou o parecer técnico sobre o assunto.
Josué solicitou que a Secretaria Executiva convidasse a SABESP para fazer uma
apresentação sobre o assunto.
A reunião se encerrou às 11h30.

