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MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO DO GT CONSULTAS AMBIENTAIS – GTCA - GESTÃO 2017-2019 

DATAS: 24/08/2017 HORÁRIO: 09h30 LOCAL: FABHAT 

 

LISTA DE PRESENÇA – GTCA  

 

Entidade  Nome  

PM de Cotia Aristides Pinheiro Rodrigues 

APU Ana Lucia Marcka 

APU Amauri Polachi 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

Secretaria Executiva Ana Sedlacek 

ABES (SCBH-CG) Fernando Mortara 

SINDIPEDRAS Osni de Mello 

Votorantim Cimentos Letícia Lin 

Votorantim Cimentos Carolina Meira 

Votorantim Cimentos Livia Ballot 

Prominer Ciro Terêncio 

Prominer Mekeiko Yamaguchi 

ASSUNTOS TRATADOS: 

APRESENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO INICIAL 

 Amauri (coordenador da CTPA) fez rápida apresentação sobre o projeto em análise, informando que 
o CBH-AT havia redigido minuta do Parecer Técnico negativando a intervenção em Áreas de Restrição 
a Ocupação – ARO, mas que ainda não havia sido deliberado pelo Grupo de Trabalho de Consultas 
Ambientais. Também informou que a CETESB solicitou que se aguardasse a emissão da deliberação, 
pois a Votorantim Cimentos iria revisar o projeto. Solicitou a apresentação de todos os presentes na 
reunião. 

Carolina (Votorantim): fez uma apresentação introdutória focando o histórico do licenciamento 
ambiental na CETESB, das apresentações realizadas nos CBHs AT e RB, e da revisão pela empresa do 
PDM da Unidade Itapecerica da Serra. 

Ciro (PROMINER): apresentou as alterações tendo em vista a revisão do projeto pela VOTORANTIM 
CIMENTOS, demonstrando que foi substancialmente alterado em relação ao projeto inicial 
apresentado no EIA/RIMA protocolado na CETESB em 2014.  

Apontamentos 

1) Amauri: questionou sobre a quantidade/percentual de brita consumida na RMSP que é 
fornecida pela Unidade Itapecerica. Sr Osni (antigo gerente da Unidade Itapecerica da Serra) 
respondeu que a Unidade responde por cerca de 10% da brita consumida na RMSP. 
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2) Amauri: perguntou sobre a cota altimétrica da região do empreendimento. Foi respondido que 
é de cerca de 900m de altitude. 

3) Lívia (Votorantim): comentou que a cota final prevista no EIA/RIMA era de 535m e, com a 
revisão do projeto, ficará na cota 655m. 

4) Osni (Sindipedras) solicitou que o Ciro comentasse sobre o aterro de inertes da Pedreira 
Itaquera, com material proveniente do município de São Paulo. 

5) Keiko (Prominer): informou o volume de material estéril previsto para o preenchimento da 
cava até a cota 835m é de 25Mm³. 

6) Fernando Mortara (ABES): questionou se será realizado o monitoramento da revegetação e se 
a CETESB teria exigido o monitoramento do material argiloso, já que se trata de um “paradigma” deste 
órgão, que o exigiu em empreendimento de Santa Gertrudes. Ciro informou que será feita a 
compensação ambiental com áreas já florestadas e que não será necessária recuperação de áreas para 
fins de compensação. Lívia informou que o EIA/RIMA ainda está em fase de análise. 

8) Aristides (PM de Cotia): questionou se o novo depósito de estéril será provido de bacia de 
decantação. Ciro respondeu que sim. 

9) Osni informou que o entorno noroeste do empreendimento foi tomado por loteamentos sem 
que o poder público pudesse fazer algo para conter e que as áreas do entorno do empreendimento 
somente não foram ocupadas por pertencerem à VOTORANTIM CIMENTOS. 

10)  Ana Lúcia (APU) questionou sobre a quantidade de funcionários (cerca de 50) no 
empreendimento e as questões sanitárias. Ciro informou que será implantada uma ETE compacta e 
que a água tratada será reutilizada na umectação de vias. 

11 Amauri apontou que as áreas de compensação deverão estar bem sinalizadas; que o 
empreendimento deve fazer uso consciente da água; que houve um avanço substancial do projeto 
frente à legislação vigente em relação à intervenção em Área de Restrição à Ocupação - ARO. 

12) Amauri fez o fechamento da reunião, informando que a próxima deste Grupo Técnico, previsto 
para 20/09/17, quando haveria possibilidade do projeto referente ao Plano Diretor Municipal de 
Itapecerica da Serra entrar na pauta para a expedição do Parecer Técnico para a CETESB. 

 

 

Reunião encerrou-se às 12h35 


