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MEMÓRIA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO – CTPA  
 GESTÃO 2017-2019 

DATA: 27/11/2017 HORÁRIO: 09h30 LOCAL: FABHAT 

 

LISTA DE PRESENÇA – CTPA 

 

Entidade  Nome 

CETESB Marta Emerich 

DAEE Josué Marcos Barranco 

PM de Mairiporã José Rafael Pinheiros Tostes 

PM de Itapecerica da Serra Marcelo Rodrigues da Motta 

APU Amauri Pollachi  

CIESP SÃO PAULO Ronaldo Vasques 

FECOMERCIO SP Cristiane Lima Cortez 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

Secretaria Executiva Ana Sedlacek 

CETESB Gilson Gonçalves 

AESabesp – GTCA Sônia Nogueira 

Assoc. Eng. Arq. e Agrônomos de Suzano Adriano Michel 

FIESP Bruno Cordeiro Leonel 

Ausências justificadas: Laura Stella – SMA 
 
ASSUNTOS TRATADOS:  

1. Abertura 

Amauri iniciou a reunião às 09h35 e apresentou a pauta. 

2. Aprovação da memória anterior 

Memória foi aprovada por unanimidade. 

3. Solicitação Secretaria Executiva 

Foi solicitado que a Secretaria Executiva divulgue as memórias das reuniões no site do SIGRH, 

enquanto o site da FABHAT estiver sendo reformulado. 

4. Ofício da SECOFEHIDRO 935:  

Emitido em 9/11 para a Secretaria Executiva do CBH-AT, trata das informações dos 

cancelamentos de dois empreendimentos indicados pelo CBH-AT, em julho/2017, cujos 

Tomadores, são a FABHAT e a FUSP. Nos anexos do referido ofício, o Agente Técnico designado 

(SMA/CEA), entendeu que os projetos são multidisciplinares, não cabendo sua análise por essa 

Entidade.  
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A SECOFEHIDRO, optou pelos cancelamentos dos empreendimentos, alegando dificuldades 

operacionais em razão do enfoque multidisciplinar dos projetos.  

Amauri Pollachi, comentou, que a dificuldade operacional deveria ser sanada pela 

SECOFEHIDRO e justificou sua posição dizendo, que esta prática, não apresenta impedimento 

legal na legislação do FEHIDRO ou no seu Manual Operacional de Investimentos. 

Então, foi acordado por parte dos presentes (não foi unânime), que o Coordenador da CTPA, 

Amauri Pollacchi, faça uma consulta à Diretoria do CBH-AT,  afim de obter a opinião  desta  

Diretoria, a respeito deste Oficio da SECOFEHIDRO, que determinou os cancelamentos dos dois 

projetos. 

5. Aprovação da minuta de deliberação do Parecer Técnico Ferroanel Norte.  

Como o GT Consultas Ambientais não teve tempo suficiente para analisar a minuta do Parecer 

a fim de distribuir à CTPA com antecedência, não há como aprovar a versão final do documento 

nesta reunião. Assim, o texto foi analisado pelos presentes, sofreu algumas adequações e 

foram solicitadas as seguintes inclusões no Parecer (i) da quantidade da carga que será retirada 

de circulação da área de transporte de passageiros da RMSP; (ii) a quantidade de 

empreendimentos de comércio, serviços e indústrias impactados pelo empreendimento; (iii) 

que a realocação da população atingida não seja em áreas de mananciais.  

(Continuo afirmando, que cabe ao GT Consultas Ambientais, as análises sobre as atividades 

que possam gerar aspectos e impactos significativos sobre os recursos hídricos. Um capítulo, 

deve ser apresentado pelo Empreendedor, esclarecendo estas questões e as ações propostas, 

onde aplicável for). 

A minuta do Parecer será enviada por e-mail para o GT Consultas Ambientais e os Subcomitês 

Juqueri-Cantareira e Alto Tietê Cabeceiras para contribuições até 30/11. A versão contendo 

essas adequações será enviada aos membros da CTPA, para manifestações até 05/12. A 

Secretaria Executiva fará a compilação das sugestões, a tempo de encaminhar o parecer para 

submissão à próxima Plenária (14/12/2017). 

6. Discussão sobre a minuta de Deliberação de análise e critérios para os empreendimentos 

FEHIDRO 2018 

Sugestões seguem no arquivo anexado. 

7. Próxima reunião 

Não ficou agendada. 

 


