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PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL

/
(

o Promotor de Justiça do XII Núcleo do Grupo de

Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), o qual tem

atuação regionalizada, tendo como base a Sub-Bacia Hidrográfica PCJ

Piracicaba, com sede em Piracicaba e abrangendo 21 cidades, criado pelo

Ato Normativo n" 7161201l-PGJ, de 05/10/11, doravante denominado

GAEMA PCJ-PlRACICABA, no uso de suas atribuições de Promotor de

Justiça de Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, que lhe são

conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição Federal, artigo 8°, § 1°, da

Lei 7.347/85, artigo 26 da Lei 8.625/9, artigos 103, VIII e 104, I, ambos da

Lei Complementar Estadual n" 734/93, instaura o presente INQUÉRITO

CIVIL, com o objetivo de apurar detalhes técnicos e jurídicos versando

sobre representação subscrita por Márcio Eloi Colombo, Maria Lúcia de

Cillo, Silvana Maria Giovanetti, seguida de abaixo-assinado com 421

(quatrocentos e vinte e uma assinaturas), noticiando eventuais
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irregularidades na implantação do denominado "Corredor Metropolitano

Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste".

Consta da inclusa representação e documentos que a

acompanham, registrados neste núcleo PCJ-Piracicaba nO

43.1096.0000015/2012-8, que: / \

a) A obra viária, a se iniciar ainda no ano de 2012, so~ a \
I

responsabilidade da Empresa Metropolitana de Transportes Urbmtos
\

(EMTU) irá afetar centenas de moradores de ruas e avenidas pelas qua\s I
\ {

passará o corredor noroeste em Santa Bárbara D'Oeste; \1 d\JJ/
\1

pela I
/ -.b) Tal obra viária terá forte impacto ao passar

Avenida Tiradentes e transpor o Ribeirão dos Toledos;

c) As construções das vias públicas de Santa Bárbara

I

D'Oeste são antigas e sem condições estruturais para suportar o impacto de

tantos veículos pesados que passarão pelo local;

d) A obra viária supracitada contraria o Plano Diretor de

Santa Bárbara D'Oeste (Lei Municipal 28/06), uma vez que este seu artigo

45, traça como área preferencial para construção do Corredor

Metropolitano as Avenidas Santa Bárbara e São Paulo, nada mencionando

acerca de Av. Tiradentes, a qual é extremamente estreita e não possui vias

marginais, dificultando a passagem de automóveis e ônibus ao mesmo

tempo, prejudicando o tráfego de veículos na localidade;

e) Os estabelecimentos comerciais das mencionadas vias

públicas de Santa Bárbara D'Oeste serão drasticamente afetados com a
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implantação do mencionado Corredor Metropolitano, pOIS serão

dificultados os acessos as tais estabelecimentos, diminuindo o número de

clientes e vendas de dezenas de comércio nas áreas de papelaria,

consultórios odontológicos, cabeleireira, restaurante, casa de tintas,

lanches, dentre outros; /

e) Não foi elaborado o Plano Municipal de CirCUla\ãO \

Urbana, prevendo pistas exclusivas para circulação prioritária de ônibus, ,

sem prejuízo de acesso ao comércio e residência, conforme previsto no ar~\ !
43, § 10, inciso XVIII, do Plano Diretor de Santa Bárbara D'Oeste; \jlJ' f,F

/\
f) Está havendo negativa de informações aos moradores /'

/
sobre a implantação do Corredor Metropolitano, pois se alega falta dé

projeto, mas isso não seria razoável, já que a Empresa Metropolitana de

Transporte Urbano (EMTU) traz no informativo a notícia de que as obras

começarão em 2012, devendo existir projeto;

g) A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, em

20/06/12, em atendimento à Lei 12.527, de 18111111, através da Chefia de

Divisão de Ouvidoria, informou à representante Maria Lúcia existir

proposta para o corredor metropolitano, com o seguinte trajeto: "1)

Prolongamento da Avenida São Paulo até a Avenida Prefeito Isaias

Romano; 2) Daí Segue margeando o loteamento Terras de Santa Bárbara

até o Jardim Conceição; 3) Atravessa o Rio com uma ponte de pista dupla

com 46 metros de extensão; 4) Segue para Avenida Tiradentes até a

Avenida Monte Castelo; 5) Pela Avenida Monte Castelo até a Rodovia SP
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306; 6) Pela Rodovia SP 306 até a Rodovia SP 304 aonde haverá uma

rodoviária Metropolitana (terminal). " (fi. 07);

Consta do sítio eletrônico da EMTU que o Corredor" \
í \

Metropolitano Noroeste conta com 32,7 Km de extensão e 7 Km de fatias \
I

exclusivas para ônibus. O Corredor liga Campinas aos municípios \de i

Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Monte Mor e Americana. Os Princip, )

beneficios para os moradores da Região Metropolitana de Campinas\/"j<'J,,)\f"

~~: y/>,
a) Expansão na oferta de viagens entre os municípios; / -,

b) Redução do tempo de duração do percurso;

c) Aumento da segurança;

d) Diminuição da emissão de gases poluentes

Também consta do "site" da EMTU/SP que "A Bacia

Noroeste da Região Metropolitana de Campinas representa 75 % do/luxo

regional diário da população que trabalha e se desloca pelos polos

desenvolvidos ao longo da região (como Sumaré e Hortolândia no

segmento de alta tecnologia, além de Campinas, que concentra os serviços

regionais). { ..] A continuação do Corredor Noroeste beneficiará uma

população de dois milhões de habitantes.I"

1 http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/projetos/investimentos-implantacoes/trecho-do-corredor~

noroeste.fss - 20/08/12
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Ainda podem ser extraídos os seguintes dados

relevantes: Para a próxima fase "As obras previstas incluem a implantação

de ligação de Nova Odessa a Santa Bárbara D'Oeste - passando P?'- \\
Americana -, dois novos terminais (Sumaré e Sta. Bárbara), reforma ilo

I
I

terminal de Nova Odessa, implantação de pontos de parafa,

melhoramentos viários e construção de um novo acesso a SP-fOf a partir
\ I

da Avenida Antonio da Costa Santos, garantindo mais fluidez na futuro /
\ !

\\\)1

1\"
O trecho Nova Odessa-Campinas inclui obras I .

I
remanescentes no trecho Hortolândia-Campinas: obras de transposição'

(Hortolândia - Av. Santana); construção de novo acesso a SP-IOI,'

instalação das paradas 2 e 3 da Av. Lix da Cunha (Campinas) entre

outras. ,,2

Em tal endereço eletrônico também se cantata que o

trecho Nova Odessa, Americana e Sta. Bárbara D'Oeste possui extensão de

27A km, com demanda diária prevista para 45 mil passageiros. No trecho

Nova Odessa - Campinas a extensão é de 5,3 Km, com demanda diária

prevista de 60 mil passageiros. Haverá extensão de 48,2 Km de malha de

corredor em operação, com extensão de 7 Km de faixas exclusivas para

ônibus em operação. Serão cerca de 2,5 milhões de habitantes atendidos no

2 http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/projetos/investimentos-implantacoesjtrecho-do-corredor
noroeste.fss - 20-08-12.
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trecho Campinas ~ Sumaré e extensão total de 78,8 Km após obras

previstas no Corredor Noroeste",

Ainda serão objetivos do presente Inquérito cifn'\,
I \

apurar os eventuais danos ambientais que as obras e operação (do \

Corredor Metropolitano Noroeste causarão no trajeto entre Sumaré e i.

\
Santa Bárbara D'Oeste, bem como eventuais danos urbanísticos no,

trecho que passa pelo Muuicípio de Americana. \/(<:5..[;0

j\"
Consoante o disposto no artigo 33 do Ato 484/06/

1

nomeio a Oficial de Promotoria Ariane Cristina Teato, matrícula n° 6646,

para secretariar o presente procedimento, sendo que em seu eventual

impedimento, ainda que momentâneo, qualquer outro servidor público

lotado na Promotoria de Justiça Cível de Piracicaba poderá substituí-la.

Para apuração cabal dos fatos, visando a posterior

avaliação das providências eventualmente cabíveis, determinam-se as

seguintes diligências:

1) Juntem-se aos autos os seguintes documentos:

a) Descritivo extraído da página da EMTU na internet,

informando alguns detalhes do Corredor Metropolitano Noroeste";

3 http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/projetos/investimentos-implantacoes/trecho-do-corredor
noroeste.fss - 20-08-12
4 http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/redes-de-tra nspo rte/corredores-terminais/co rredo r-metropoIítano
noroeste.fss - 19/08/12.
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b) Descritivo e mapa do Corredor Metropolitano

Noroeste - Região Metropolitana de Campinas, extraído do sítio eletrônico

daEMTU5
;

/

c) Descrito do trecho existente do Corredor
i \

Metropolitano Noroeste da Região Metropolitana de Campinas (RlM:C), \

bem como do trecho em extensão"; \
\

d) Notícia versando sobre futuro edital para ti'r~- I 1./'
\ J 'y".i

qualificar empresas que executarão 56,5km de corredores de ônibus em SP)~~/" .

e Campinas, a ser divulgado em 22/08/127
; le,

!
e) Nove mapas do Corredor Metropolitano Noroeste -I

Região Metropolitana de Campinas, por trecho, relativos ao Lote 3

(Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste), elaborado pelo Assistente Técnico de

Promotoria em exercício neste núcleo";

2) Oficie-se ao responsável pela Empresa Metropolitana

de Transportes Urbanos de São Paulo SIA (EMTU/SP), unidade de

Campinas", com cópias desta Portaria e da representação, requisitando

lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n"

7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei n" 8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da

5 http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/redes-de-transpo rte/co rredo res-terminais/corredOI' - metropoIitano
noroeste/mapa-do-tracado.fss - 19/08/12
6 http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/projetos/investi mentes-i mplantacoes/trecho-do-corrador
noroeste.fss - 20/08/12
7 http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/imprensa/noticias/geral/emtu-sp-publica-edital-para-prequalificar
empresas-que-executarao-565km-de-corredores-de-onibus-e.fss- 20/08/12
8 http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/projetos/investimentos-implantacoes/trecho.do-corredor-
noroeste.fss - 20/08/12.
9 Rua Leopoldo Amaral, 263 - Vila Marieta, Campinas/SP, CEP 13042-210 - Telefone: (19) 3736-5700
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Lei Complementar Estadual n" 734/93, para atendimento no prazo de 30

(trinta) dias, as seguintes informações e/ou documentos:

a) Envio de cópias do projeto completo (lncluindo.ás. I
obras já realizadas e as obras da próxima fase 10) do Corredor de Transporte

,1
Metropolitano Sub-região Noroeste, preferencialmente em MI~IA

DIGITAL (relatórios em arquivos PDF, além de eventuais arquivos C D,

shapefiles ou quaisquer outros formatos adequados para utilização er

i

/
b) Envio de cópias do projeto detalhado do Corredor de /

f
Transporte Metropolitano Sub-região Noroeste, quanto ao Lote 3/

(implantação da continuidade do corredor Sumaré - Santa Bárbara

D'Oeste), bem como de seus anexos preferencialmente em MÍDIA

DIGITAL (relatórios em arquivos PDF, além de eventuais arquivos CAD,

shapefiles ou quaisquer outros formatos adequados para utilização em

softwares de geoprocessamento);

c) Detalhamento das obras de intervenção em áreas

ambientalmente protegidas do Lote 3 (Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste) e

das obras de melhoria no trecho com obras já realizadas do projeto do

Transporte Metropolitano Sub-região Noroeste, bem como explicitação das

10 "As obras previstas incluem a implantação de ligação de Nova Odessa a Santa Bárbara D'Oeste 
passando por Americana -, dois novos terminais (Sumaré e Sta. Bárbara), reforma do terminal de Nova
Odessa, implantação de pontos de parada, melhoramentos viários e construção de um novo acesso a
SP-101 a partir da Avenida Antonio da Costa Santos, garantindo mais fluidez na futura operação de
diversas linhas metropolitanas."
O trecho Nova Odessa-Carnplnas inc1ui obras remanescentes no trecho Hortolândia-Campinas: obras de
transposição (Hortolândia - Av. Santana); construção de novo acesso a SP-l0l; instalação das paradas 2
e 3 da Av. Ux da Cunha (Campinas) entre outras.". Disponfvel em
http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/projetos/investimentos-implantacoes/trecho-do-corredor
noroeste.fss. Acessoem 220-ago-2012
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medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos ambientais negativos

dessas obras;

d) Detalhamento das obras de intervenção no subtrecho \

2 (Prolongamento da Rua São Paulo), no trecho compreendido entrJ o \
i

Córrego do Mollon e Ribeirão dos Toledos, no Município de Santa Bárb6ra
\

D'Oeste, especialmente no tocante às intervenções em áreas
\ 1
" I

ambientalmente protegidas, medidas mitigadoras e compensatórias do\ I
\ .{ r).)"-,,('''

impactos ambientais negativos da obra; ':~ .l:'

e) Detalhamento dos trechos em que existirão/ -,

duplicações da pista e dos trechos onde haverá faixas exclusivas de ônibus;

mencionando se existirão alargamento das pistas nos novos seguimentos de

faixas exclusivas de ônibus, com menção a eventuais intervenções em áreas

ambientalmente protegidas, medidas mitigadoras e compensatórias dos

impactos ambientais negativos das obras;

f) Envio dos estudos eventualmente realizados prevendo

os impactos negativos no trecho urbano do Corredor Metropolitano

Noroeste, no Município de Americana;

g) Independentemente de novas exigências do órgão

ambiental durante o processo de licenciamento, esclarecimentos no tocante

à realização de estudos prevendo os impactos ambientais negativos no

trecho urbano do Corredor Metropolitano Noroeste de Santa Bárbara

D'Oeste, especialmente na Avenida São Paulo, Avenida Prefeito Isaias

Romano, Avenida Tiradentes, Avenida Monte Castelo, Rodovia SP 306,
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em consonância com o disposto no artigo 5° da Resolução CONAMA

01/86 11
•,

h) Informações sobre as audiências públicas realizada~. \

respeito dos impactos positivos e negativos da continuidade do Corredor \
\
\
\

Metropolitano Noroeste (Lote 3 - Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste):

h-I) Em quais cidades, datas e endereços foram ou

serão realizadas tais audiências; !
!
f /:

h-2) Comprovação de todas as divulgações dessa· !\Jf.JI"
\ í

audiências em rádios, jornais de grande circulação, mídias televisivas, j.
("

diários oficiais dos Municípios e do Estado de São Paulo, internet,

panfletos etc.;

h-3) Cópias das atas dessas audiências públicas;

h-4) É correta a afirmativa dos representantes no sentido

de que está havendo negativa ou dificuldades no fornecimento de

informações aos munícipes de Santa Bárbara D'Oeste quanto aos detalhes

11 Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e
objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes
gerais:
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a
hipótese de não execução do projeto;
11 - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e
operação da atividade;
111 - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos,
denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na
qual se localiza;
IV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de
influência do projeto, e sua compatibilidade.
Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual
competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas
peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os
prazos para conclusão e análise dos estudos.
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do projeto do Corredor Metropolitano Noroeste (Lote 3) e de seus impactos

naquele Município, por parte da EMTU? Justificar;

h-S) Porque, aparentemente, a audiência pública teria

sido realizada somente em Campinas, sem ampla divulgação nos meios de

comunicação, cerceando a participação dos interessados das área!' \

diretamente afetadas? Tecer considerações a respeito dessa assertiva \

informal que recebemos, no sentido de ela ser ou não correta; \

h-6) Justificativas das razões pelas quais não teriam sid~\ i

\ /
realizadas as audiências públicas em todas as cidades por onde passará a \~~IJ,,!I

ampliação do Corredor Metropolitano Noroeste - Lote 3, levando-se em / '""./ .

consideração o disposto no artigo 10, inciso V, da Resolução CONAMA /
!
i

I
I

i) Independentemente de novas exigências do órgão

ambiental durante o processo de licenciamento, foram realizados Estudo de

Impacto Ambiental (ElA ou EPIA), quanto às obras a serem realizadas,

consoante o disposto no Artigo 3°, combinado com o artigo 10, inciso I, da

Resolução CONAMA 237/97 e com o artigo 2°, inciso 112 e artigo 6°, da

Resolução CONAMA O1186 13?;

12 Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de
impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA
eln caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:
1- Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
13 Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínlmo, as seguintes atividades técnicas:
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos
ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área,
antes da implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os
tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes
atmosféricas;
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i-I) Foi elaborado o Relatório de Impacto Ambiental

(RIMA) com as exigências do artigo 9° da Resolução CONAMA O1/86?

j) Foi realizado Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV),

nos termos dos artigos 36/38 do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01),

especialmente em razão do artigo 37, inciso V14, bem como das legislações

\

\,
\

utilização em softwares de geoprocessamento);

municipais de Santa Bárbara D'Oeste e de Americana? Justificar técnicae
í \

legalmente a resposta; I '
1) Envio dos editais e anexos, ou de suas mínuias,

\
relativos à licitação das obras, caso existentes, preferencialmente e~! ('
MÍDIA DIGITAL (relatórios em arquivos PDF, além de eventuai~'X/",li") )'J

arquivos CAD, shapefiles ou quaisquer outros formatos adequados para ~\
I "
I

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da
qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de
preservação permanente;
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-economia, destacando
os sítlos e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de
dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses
recursos.
11 - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão
da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os
impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo
prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e
slnérgicas: a distribuição dos ônus e benefícios sociais.
111 - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle
e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.
IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e negativos,
indicando os fatores e parâmetros a serem consíde-ados.
Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto Ambiental o órgão estadual
competente; ou o IBAMA ou quando couber, o Munidpio fornecerá as instruções adicionais que se
fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área.
14 Art. 37. O EIVserá executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas
proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões;

V - geração de tráfego e demanda por transporte público;

12
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m) Quantas linhas de ônibus, na de viagens serão

realizadas em cada um dos subtrechos do Corredor Metropolitano Noroeste

(lote 3) serão realizadas por cada dia da semana?

n) Qual a média de passageiros prevista para serem

transportadas por viagem em cada um desses subtrechos? (~ \

o) Houve estudo quanto às condições estruturais Idas \

construções situadas ao longo do trecho urbano de Santa Bárbara D'O~te \

para suportar o impacto de tantos veículos pesados que passarão pelo loca~ J. ,J'

0-1) Foram detectadas fragilidades estruturais das'\xfCJ'

construções, de maneira a indicar que tais edificações suportarão, ou não, 0/'
tráfego adicional de ônibus e outros veículos pesados que passarão a

circular pelo Corredor Metropolitano Noroeste nesses trechos urbanos?

0-2) Em caso de terem sido detectadas fragilidades

estruturais das construções, qual(is) a(s) solução(ões) encontrada(s)?;

p) É correta a alegação de que a obra viária do Corredor

Metropolitano Noroeste contraria o Plano Diretor de Santa Bárbara

D'Oeste (Lei Municipal 28/06), uma vez que este seu artigo 45 traça como

área preferencial para construção do Corredor Metropolitano as Avenidas

Santa Bárbara e São Paulo, nada mencionando acerca de Av. Tiradentes, a

qual seria extremamente estreita e não possui vias marginais, dificultando a

passagem de automóveis e ônibus ao mesmo tempo, prejudicando o tráfego

de veículos na localidade? Justificar;

q) É correta a alegação de que os estabelecimentos

comerciais das vias públicas de Santa Bárbara D'Oeste mencionadas na

13
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representação serão drasticamente afetados com a obra, pois serão

dificultados o acesso as tais estabelecimentos, diminuindo o número de

clientes e vendas de dezenas de comércio nas áreas de papelaria,

consultórios odontológicos, cabeleireira, restaurante, casa de ti')f{\S'.\.,

lanches, dentre outros? Justificar. I \
q-I) Caso afirmativa a resposta ao item "p", de \ que \

\
forma pretende-se compor os prejuízos dos comerciantes ali estabelecidos;

\ il
r) Outras considerações que entender pertinentes pal'~ I ".,I'}

melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências\f.J'
já tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do referido / '.

órgão, bem como eventuais outras sugestões quanto à forma dei
encaminhamento do caso.

3) Oficie-se à Prefeitura Municipal de Santa Bárbara

D'Oeste, com cópias desta Portaria, de fls. 02/87 dos autos da

representação, assim dos documentos juntados aos autos (vide item 1 das

determinações) requisitando, nos termos do artigo 129, VI, da Carta

Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei n°

8,625/93 e artigo I04, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual n"

734/93, para atendimento no prazo de 30 (trinta) dias, as seguintes

informações e/ou documentos:

a) Houve expedição de licenças e/ou diretrizes para a

implantação do Lote 3 do Corredor Metropolitano Noroeste - RMC?

14
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a-I) Em caso positivo, encaminhar cópias dos

requerimentos, estudos, análises e decisões exigidas do empreendedor ou

eventualmente realizados pelos órgãos públicos, bem como das respectivas

análises/pareceres técnicos, licenças ou diretrizes expedidos;

b) Descrever qual o traçado de tal corred

metropolitano no Município de Santa Bárbara D'Oeste que foi autorizado;

\
\

\
\
\
\

c) Quais foram as exigências municipais para mitiga i 'I

e/ou compensar os impactos negativos de tais obras ao passar pelas viasv ;. r

públicas e cursos d' água do Município de Santa Bárbara D'Oeste? 'k.<:!J
d) A obra viária do lote 3 do Corredor Metropolitano /

!
Noroeste RMC, da forma como estabelecida no traçado, está de acordo

com o Plano Diretor de Santa Bárbara D'Oeste (Lei Municipal 28/06), o

qual, no artigo 45, traça como área preferencial para construção do

Corredor Metropolitano as Avenidas Santa Bárbara e São Paulo, nada

mencionando acerca de Av. Tiradentes (que seria extremamente estreita e

não possuiria vias marginais, dificultando a passagem de automóveis e

ônibus ao mesmo tempo, prejudicando o tráfego de veículos na localidade,

segundo descreve a representação)? Justificar técnica e legalmente, com

pareceres dos órgãos públicos municipais competentes;

e) Os estabelecimentos comerciais das mencionadas vias

públicas de Santa Bárbara D'Oeste serão drasticamente afetados com a

obra do corredor metropolitano, como descreve a representação?

e-I) Serão dificultados o acesso as tais estabelecimentos,

diminuindo o número de clientes e vendas de dezenas de comércio nas

15
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áreas de papelaria, consultórios odontológicos, cabeleireira, restaurante,

casa de tintas, lanches, dentre outros?

e-2) Ao se expedir eventual licença ou certidão de

diretrizes, foram exigidas medidas para solucionar e/ou mitigar el(~· \

problema? Quais e com que amparo legal? \ \

f) Existe Plano Municipal de Circulação Urbana,
\ I

prevendo pistas exclusivas para circulação prioritária de ônibus, se~l i

prejuízo de acesso ao comércio e residência, conforme previsto no art. 43, §\J;Ir'
1°, inciso XVIII, do Plano Diretor de Santa Bárbara D'Oeste? J"

f-I) Mesmo com eventual inexistência do Plano I
Municipal de Circulação Urbana era possível expedir licença ou certidão de

Diretrizes para a extensão do Corredor Metropolitano Noroeste? Justificar

técnica e legalmente;

g) Foram levadas em consideração, para a expedição de

licenças ou certidões de diretrizes o estado de conservação das edificações

do entorno das vias públicas pelas quais passará o Corredor Metropolitano

Noroeste, que segundo a representação seriam antigas e sem condições

estruturais para suportar o impacto de tantos veículos pesados que passarão

pelo local? Justificar técnica e legalmente a posição adotada;

h) Outras considerações que entender pertinentes para

melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências

já tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do referido

órgão, bem como eventuais outras sugestões quanto à forma de

encaminhamento do caso.

16
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4) Oficie-se à Prefeitura Municipal de Americana, c01~

cópias desta Portaria, de fls. 02/87 dos autos da representação, assim ~s \\
! ':

documentos juntados aos autos (vide item 1 das determinações)

requisitando, nos termos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo 8\ §

1°, da Lei n° 7.347/85, artigo 26, I, "b'\ da Lei n? 8.625/93 e artigo lÓ~, I
inciso I, "b'', da Lei Complementar Estadual n° 734/93, para atendiment6\ J", ('/

no prazo de 30 (trinta) dias, as seguintes informações e/ou doeulllcntos:Y~:' .
!

a) Houve expedição de licenças e/ou diretrizes para a I
implantação do Lote 3 do Corredor Metropolitano Noroeste MRC?

a-I) Em caso posi tivo, encaminhar cópias dos

requerimentos, estudos, análises e decisões, bem como das respectivas

análises/pareceres técnicos, licenças ou diretrizes expedidas;

b) Descrever qual o traçado de tal corredor

metropolitano no Município de Americana;

c) Quais foram as exigências municipais para mitigar

e/ou compensar os impactos negativos de tais obras ao passar pelas vias

públicas e cursos d' água do Município de Americana";

d) A obra viária do lote 3 do Corredor Metropolitano

Noroeste RMC, da forma como estabelecida no traçado, está de acordo

com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de Americana

(Lei Municipal 4.597/08)? Justificar com parecer técnico da Secretaria de

Transporte e Sistema Viário de Americana (SETRANSV) e posterior

Parecer Jurídico da Secretaria de Negócios Jurídicos (SNJ);

17
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e) Os estabelecimentos comerciais das mencionadas vias

públicas de Americana serão negativamente afetados com a obra do

I
f) Ao se expedir licença para implantação da extensifo\

I

do Corredor Metropolitano Noroeste ou certidão de diretrizes, fora~n,
\ '

exigidas medidas para solucionar esses eventuais problemas? Quais e CO~l i
• I

que amparo legal? \ i.: r:

g) Existe Plano Municipal de Circulação Urbana ou -:

plano similar, prevendo pistas exclusivas para circulação prioritária de I .

ônibus, sem prejuízo de acesso ao comércio e residência? Em caso positivo,

encaminhá-lo;

g-l) Mesmo com eventual inexistência do Plano

Municipal de Circulação Urbana era possível expedir licença ou certidão de

Diretrizes? Justificar técnica e legalmente;

h) Foram levadas em consideração, para a expedição de

licenças ou certidões de diretrizes o estado de conservação das edificações

do entorno das vias públicas pelas quais passará o Corredor Metropolitano

Noroeste?

h-I) Essas edificações possuem condições estruturais

para suportar o impacto de tantos veículos pesados que passarão pelo local?

h-2) Caso estejam previstos danos, quais foram as

exigências para mitigá-los ou repará-los, quando da licença ou certidão de

diretrizes?

18
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i) Outras considerações que entender pertinentes para

melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências
/

já tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do referido \

'N b t . tõ ';c Idorgao, em como even uais outras suges oes quanto a rorma I e

encaminhamento do caso. \

\ I

\ I "/.'f'f ts.; _

5) Oficie-se à Companhia Ambiental do Estado de Sãori
j

Paulo (CETESB), agência de Americana, com cópias desta Portaria, de"

fls. 02/87 dos autos da representação, assim dos documentos juntados aos

autos (vide item I das determinações) requisitando, nos termos do artigo

129, VI, da Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n" 7.347/85, artigo 26, I,

"b", da Lei n" 8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da Lei Complementar

Estadual n" 734/93, para atendimento no prazo de 30 (trinta) dias, as

seguintes informações e/ou documentos:

a) Houve requerimento de expedição de Licença Prévia

e de Licença de Instalação do Lote 3 do Corredor Metropolitano Noroeste

RMC (trecho Sumaré-Santa Bárbara D'Oeste), pelo empreendedor

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A

(EMTU)?

b) Houve requerimento de expedição de Licença Prévia

e de Licença de Instalação para a complementação de dois novos terminais

(Sumaré e Santa Bárbara D'Oeste), reforma do terminal de Nova Odessa,

melhoramentos viários e construção de um novo acesso a SP-I OI, a partir
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da Avenida Antonio da Costa Santos, pelo empreendedor Empresa

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A (EMTU)?

c) Houve requerimento de expedição de Licença pré\/~ \\

e de Licença de Instalação para as obras do trecho Nova Odessa-Campinrs, \

incluindo obras remanescentes no trecho Hortolândia-Campinas: obras ~e
\

transposição (Hortolândia _. Av. Santana) e construção de novo acesso \
\ i , F"

SP-\Ol, pelo empreendedor Empresa Metropolitana de Transportes \ ri).}}'
·1

Urbanos de São Paulo S/A (EMTU)? l',
d) Caso tenham sido apresentados todos ou alguns dos /

pedidos de licença ambiental das obras viárias mencionadas nos itens "a" a

"c", já houve apreciação de tais pleitos? Em caso positivo encaminhar

cópia(s) das decisões, manifestações técnicas e/ou licenças expedidas;

d-I) Caso ainda pendentes de análise eventuais

requerimentos de licenciamentos ambientais, foram ou serão exigidos

estudos ambientais sobre os impactos positivos e negativos dessas obras na

área de influência desses, tais como ElA-RIMA, EIV, Pesquisa Origem e

Destino - O/D, etc...? Apresentar amparo legal para a posição adotada pela

CETESB;

d-2) Caso ainda pendentes de análise eventuais

requerimentos de licenciamentos ambientais, foram ou serão exigidas

realizações de audiências públicas? Apresentar amparo legal para a posição

adotada pela CETESB.

d) Outras considerações que entender pertinentes para

melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências
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já tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do referido

órgão, bem como eventuais outras sugestões quanto à forma

encaminhamento do caso. i
I

\
j

\
6) Oficie-se à Companhia Ambiental do Estado de S~o

\

Paulo (CETE8B), agência de Campinas, com cópias desta Portaria, d~\ ! r

fls. 02/87 dos autos da representação, assim dos documentos juntados aos \~/C!'I"

autos (vide item I das determinações), para conhecimento da presente /~

./investigação, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, informações sobre

eventual pedido de licenciamento das obras viárias ora investigados, bem

como eventuais providências adotadas, facultando-se considerações que

entender pertinentes para melhor esclarecimento dos fatos, mencionando,

se o caso, as providências já tornadas, em andamento ou que serão tomadas

no âmbito do referido órgão, bem como eventuais outras sugestões quanto

à forma de encaminhamento do caso.

7) Notifique-se a pessoa do pnmelro signatário da

representação da instauração do presente Inquérito Civil (artigo 19, VI, do

Ato POJ 484/06), com cópia da presente Portaria, solicitando-lhe seja dada

divulgação da mesma aos demais signatários.

8) Para os fins do artigo 5° do Ato Normativo n? 552/08

- POJ, 4 de setembro de 2008, no sentido de se buscar uma atuação

integrada com os Promotores de Justiça Naturais das comarcas por onde
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passa o Corredor Metropolitano Noroeste RMC, oficie-se aos Promotores

de Justiça de Habitação e de Urbanismo e de Meio Ambiente de Santa

Bárbara D'Oeste, de Americana, de Nova Odessa, de Sumaré e de

Campinas, com cópias desta Portaria, de fls. 02/87 dos autos da

representação, assim dos documentos juntados aos autos (vide item I das

determinações), dando-lhes conhecimento da instauração do presente

Inquérito Civil, convidando-lhes para atuação conjunta, facultando-lhes,

ainda, o envio de documentos, outros elementos de prova e/ou

considerações a respeito dos fatos aqui investigados.

9) Registre-se o presente Inquérito Civil e seus

subsequentes andamentos no Sistema de Registro e Gestão dos

IV
Prometor

/
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Procedimentos das Áreidel~teresses Difusos e Coletivos, denominado

"SIS MP INTEGRAqb", nos termos do artigo 5° e artigo 9°, § 2°, Ato
! \ I \

Normativo n" 66512010-PGJ-CGtyIP, de 24 de novembro lide 2010, com a
I \ I i

redação do Ato Normativo n° 713/12011-PGJ-CGMP, cl~231 de setembro de
'\ \ /\111 I

2011. , \ I' I fi! I
\ I ! I\ I I
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA BARBARA D'OESTE/SP

Praça Dona Carolina, 11.° 'lO, Jd. Panambi, CEP 13450-515, Tel, 3463-5246

(;~~.. i r:t j! -~t> l
Santa Bárbara~ <te te, ~ d7.julho de 20

ê?

Ofício nO 284/2012" :P PJ

Assunto: Encaminha Representação Cível

SENHOR PROMOTOR,

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência a

Representação C:ível, protocolada sob nO 1076/12, nesta Promotoria de

Justiça de Santa Bárbara d'Oeste, encaminhada por MÁRCIO ELOI COLOMBO e

Outros, versando sobre eventuais irregularidades na implantação do chamado

Corredor Metrollolitano Noroeste - RMC lote Sumaré - Santa Bárbara

protestos de distinta

consideração.

d'Oeste, pela EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos e pelas.

Adrnintstracões Municipais envolvidas, uma vez que a implantação do

empreendimento afetará vários f\1unicípios da região.

Aoroveito o e~ ejo
/ !

.' I
!

i
i

'\LE~ANDR FACCIOLLI MARTINS

~~otorade Justiça

Ao Excelentíssimo Senhor

OR. IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO

Promotor de Justiça Secretário do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio

Ambiente - GAEMAjPIRACICABA RECEBIDO PELO M.P.
Protocolo nº I)Q11 ')J.~

24 ,JUL 2012 cr"',/
GAEMA

PCJ - Piracicaba



EXCELENTlsSIMA SENHORA DOUTORA PROMOTORA DE JUSTiÇA DO MEIO AMBIENTE

DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE - ESTADO DE SÃO PAULO

MÁRCIO ELOI COLOMBO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de

identidade RG n° 77126609, CPF n° 032566278-97, domiciliado à Av. Tiradentes, n° 610,

centro, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, MARIA LÚCIA DE CILLO, brasileira, solteira,

engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nO 10846086 , CPF nO 041234448-30,

residente e domiciliada à Rua Riachuelo, n° 252, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste e

SILVANA MARIA GIOVANETTI, brasileira, casada, cirurgiã-dentista, portador da cédula de

identidade RG nO 14299095, CPF nO 073219248-07, domiciliada à Av. Tiradentes, 675, centro,

na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência,

'OFERECER DENÚNCIA CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO E REQUERER A ESSA

ILUSTRE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NO EXERCíCIO DE

SUAS ATRIBUiÇÕES COMO "CUSTOS LEGIS", EXERÇA AS MEDIDAS LEGAIS

CABíVEIS, pelos fatos que a seguir passam a expor:



1. DOS FATOS

Ocorre que a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU juntamente com

o Município de Santa Bárbara D'Oeste, irá realizar a implantação do Corredor Metropolitano

Noroeste. Assim sendo, tal obra irá afetar centenas de moradores das Ruas e Avenidas por

onde passará o Corredor Noroeste.

Dessa maneira, tais moradores afetados dirigiram-se as autoridade competentes

solicitando informações acerca do traçado de tal obra, para poderem cientificar-se de como

seriam atingidos. (doc. em anexo)

Contudo, ocorreu a negativa de tais autoridades de informarem esses moradores

acerca desta obra, dizendo-lhes que ainda não havia projeto, porém conforme informativo da

EMTU as obras se iniciarão ainda neste ano de 2012, não sendo tal informação compatível

com a que foi passada aos moradores, afinal como se pode iniciar uma obra ainda este ano se

ainda não há projeto.

Dessa maneira, tais moradores temem que informações importantes estejam sejam

omitidas.

Somado a isso, o Corredor Noroeste trará um forte impacto ambiental ao passar pela

Av. Tiradentes, ao transpor o Ribeirão dos Toledos, dentre outros lugares que serão afetados

pela obra, necessitando assim, de extrema atenção do Ministério Público acerca deste assunto.

Ademais, as edificações existentes por onde passará o Corredor Metropolitano, são

construções antigas, sem condições estruturais de suportar o impacto de tantos veiculos

pesados que passarão pelo local.

Sem deixar de mencionar, que tal obra contraria as diretrizes do Plano Diretor do

Municlpio (Lei 28/2006). Assim, o art. 45 do citado dispositívo traça como área preferencial

para a construção do Corredor Metropolitano as Avenidas Santa Bárbara e São Paulo, nada

mencionando acerca da Avenida Tiradentes, conforme podemos cientificarmos com a leitura do

dispositivo transcrito abaixo, pois a Avenida Tiradentes é extremamente estreita e não possui

vias marginais, dificultando a passagem de carros e ônibus ao mesmo tempo, ou seja, situação

que prejudicará o trafego de veículos na localidade:



Art. 45 - O Poder Executivo, em parceria com órgãos estaduais, definirá I

a implantação do Corredor Metropolitano de transporte de passageiros,C;t
preferencialmente pela Avenida Santa Bárbara e Avenida São Paulo.' '

o mesmo interesse pelas Avenidas Santa Bárbara e São Paulo, se repete no art. 49, do

Plano Diretor do Município:

Art. 49 - Ficam estabelecidas as seguintes obras de interesse viário:

IX - reformulação das Avenidas Santa Bárbara e São Paulo visando a
implantação do Corredor Metropolitano de Transporte de passageiros;

Nessa esteira, os moradores ainda voltam-se contra a concretização do Corredor

Metropolitano nesta localidade, pois aqueles que possuem comércio serão drasticamente

afetados com a implantação de tal obra, vez que dificultar-se-á o acesso a estes locais, pois

não mais será posslvel estacionar em frente a seus estabelecimentos, o que fatalmente

decorrerá em uma diminuição de clientes e consequentemente de vendas, já que clientes

buscam comodidade ao recorrem a um comércio, o que não mais existira. Importante ressaltar,

que nas Avenidas afetadas possuem dezenas de comércios, como papelaria, consultórios

odontológicos, fisioterapeutas, distribuidor de bebidas, casa agrlcola, academia, quitanda,

cabeleireira, restaurante, casa de tintas, lanches, dentre outros que serão efetivamente

afetados pela proibição de se estacionar na avenida diante da implantação do Corredor.

Ademais, o próprio Plano Diretor do Municlpio menciona que

Art. 43 - Noprazo de dois anos, após a promulgação e publicação desta
Lei Complementar, o Poder Executivo elaborará o Plano Municipal de
Circulação Urbana, em conformidade com o Código deTrânsito Brasileiro.

§ 10 - Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes na elaboração do
Plano Municipal de Circulação Urbana:

XVIII - implantação de pistas exclusivas para a circulação prioritária de
ônibus urbano, sem prejurzo de acesso ao comércio e residências;

Vale ressaltar, que em anexo consta abaixo- assassinado promovido pelos moradores e

comerciantes das localidades afetadas contra a passagem de tal Corredor Metropolitano pelo

local, no qual demonstram sua discordância quanto à passagem deste. (doc. Em anexo)



2. DO PEDIDO

Ante o exposto, requer que o Ministério Público tome ciência acerca da referida obra de

construção do Corredor Metropolitano Noroeste, além dos impactos que tal obra poderá causar

para o meio ambiente e aos moradores das localidades atingidas, de acordo com seu traçado

atual, além de fazer cumprir as exigências do Plano Diretor do Municipio.

Termos em que, pede deferimento.

12, de Julho, de 2012, Santa Bárbara D'Oeste.

Márcio Eloi C

Maria Lúcia de Cílio



Municipio de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Controle Geral

Santa Bárbara d'Oeste, 20 de junho de 2012.

Ao (A) Senhor (a)
Maria Lucia de Ctllo
Santa Bárbara d'Oeste - S.P.

Processo Administrativo nO 2012/000001-09-11
Acesso à Informação

Em atenção ao protocolo mencionado, e conforme parecer da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços informamos que existe uma proposta para o corredor
metropolitano que é o seguinte:

1) Prolongamento da Avenida São Paulo até a Avenida Prefeito Isaias
Romano;

2) Daí Segue margeando o loteamento Terras de Santa Bárbara até o
Jardim Conceição;

3) Atravessa o Rio com uma Ponte de pista dupla com 46 metros de
extensão;

4) Segue para Avenida Tiradentes até a Avenida Monte Castelo;

5) Pela Avenida Monte Castelo até a Rodovia SP 306;

6) Pela Rodovia SP 306 até a Rodovia SP 304 aonde haverá uma
rodoviária Metropolitana (terminal). •

Esperando assim ter atendido a Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011,
disponibilizamo-nos.

Avenida Monte Castelo, 1000, Térreo, Jardim Primavera - CEP 13450 901
Fone 08007740840



Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Barbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano ..
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior/
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Barbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.

Assinatura

Folha 1



ABAIXO-ASSI~ADQ.

Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Bárbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Bárbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.

FolhaZ



ABAIXO-ASSINADO
b

Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Barbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um 110VO terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Barbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades

.competentes.

Folha J



ABAIXº-~SSINADQ

Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Bárbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na av.
Santa Barbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis p las autoridades
competentes. . 1/

Folha 4

, I
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ABAIXO voASSINADO

Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Bárbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com

.a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na av.
Santa Barbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.

Nome RG Assinatura

Folha t1



Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Barbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na av.
Santa Barbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.

Nome

Folha (;



Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Barbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Barbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.

RG

Folha -l

.Assinatura



ABAIXO-ASSINADO

Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Barbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Barbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades

.competentes.

Folha 1.



ABAIXOmASSINADO
~ =c =-=..~ ............ª"'" U'

Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Barbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Barbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.

Folha v)



ABAIXO-ASSINADO

Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Barbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental; maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Bárbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.
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ABAIXO..ASSINADO
~~ :Mo

. Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Barbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano

.Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Barbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.

Nome RG Assinatura
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ABAIXO ..ASS.INAQº

Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Bárbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo quejá existe um desativado na avo
Santa Bárbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.
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ABAIXO..ASSINADO
-to. =-=<p"'t

Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Barbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na av.
Santa Bárbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.

Nome RG Assinatura I.. ,

~~e.:.-rcv ,"fl~<~ :'~::) 1JI0.'<X~L (J,no./;"'llf.e..w-v t-();vn,uJ!./
~')~" \)UQ < C( rdf ,..:t:.::) \ 'X ':f4'~ ().J k; ,#){C"s ~ li

~2.;~.:i( c~m;;;'b- _+ r\(:·A:~p"11J J5.l~ I :?'-/C,_b ,;>5';~#I/// ..
'VJV' kDA;M í~ ~11fM1'do-nl'xt1\-'J f3(l\f) !~;l -)( (i llJfIv- "'-'

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
I

.I

Folha 1'3



ABAIXO-ASSINADO-
Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.

Tiradentes no município de Santa Bárbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Bárbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.

Nome RG Assinatura
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ABAIXO-ASSINADO

Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Barbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Barbara, esperando que sejam tornadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.

Nome RG Assinatura
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ABAIXO-ASSINADO

Os abaixo-assinados, todos residentes e/ou proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Bárbara DOeste - SP- vem expressar de forma
pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Barbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.

/1 Nome RG I Aft"JlÍfl!ur~")
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ABAIXO-ASSINADO.. _ f

Os abaixo-assinados, todos residentes ele» proprietários na localidade da Av.
Tiradentes no município de Santa Barbara DOeste - SP- vem expressar de forma
.pública, a sua total discordância com a construção do Corredor Metropolitano
Noroeste, no percurso da Av. Tiradentes uma vez que haverá impacto ambiental, maior
poluição e perturbação do sossego público, e também um gasto do dinheiro público com
a construção de um novo terminal rodoviário sendo que já existe um desativado na avo
Santa Barbara, esperando que sejam tomadas as providências cabíveis pelas autoridades
competentes.
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LISTA DE PRESENÇA- REUNIÃO 27/06/2012

Nome Participante Órgão

\ '-

Telefone Contato e-moi! A~sinatura



Jornal "DIÁRIO", Quinta-feira, 28 de junho de 2012.
LI

- icfv
vendo., O ex-secretário ]"{\

CORREDOR METROPOLITANO: saúde, Carlos EIi Ribeir •
também participou da re

Mora'd'o·r'es reco nião...... >.:.. ,:":1. . S
Promotoria J'
"o anúncio do prolonga

mento da Avenida São Pau
lo para as obras dó Corre
dor Noroeste traz preocupa- ,
ção para alguns mpradores
e comerciantes da região
central, como da Avenida
Cori de Azevedo Mar

a Riachuelo, P",u
raes e vias Jardim

Con o. Devido à f
de informação e o r
que os imóveis sejam
propriados, eles se r
ram-ontem com a pro oto
ra do Meio Ambiente da
Comarca, Alexandra, Facei
oli Martins.

Anteriormente, um abai-
xo- o contendo mais
de ínatúras foi feito
e pro neste mês na

jet s vias que
preenderá.
int
adoro tos, pretende marcar t

IlNil1 quer en- eunião", afirmou. p
tar o projeto. É algo tão im- A obra de acordo com in- n
portante e ninguém sabe ao formações da Administra- ..1;'
certo do que se trata. Que- i ção Munioieal terá 32.7....km~ .
remos saber se gerará de- ,!le extensão e 7 krp de fai- .E
s:~propriaçõesll, disse uma xas exclusi fJ
das moradoras, que parti-' jhterli an g'
oipou da reunião. Horto â .!:

Segundo ela, a promoto- dessa 1J
ra se comprometeu a auxi- ricana e S l!
Iiar na busca de informa- d'Oeste. .Y
ções. "Explicamos o caso e . Mais de 23 milhões de s
ela. pediu para enviar um reais serão investidos em- n
ofício e uma cópia do abai- Santa Bárbai-a d'Oeste, en
xo-assinado. Com esses do- tre obras viárias e de ins- [
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Walter Bartels
Nossa cidade
Nossa região
Nosso estado
Brasil
Esportes
Entrevi stas

Comentário Gera!
Consultório Sentimental
Cultura
Empreendedo rismo
Esportes
Geral
Liderança
Meio Ambiente
Moda
Pinga Fogo
Policia
Política
Universo Feminino

; I

Agenda cultura!
Cinema
Teatro
Feiras
Filmes

Novelas

Cotações rrosdas
Indices econõrncos

NOTICIAS ITRANSPORTES

Em 15,'612012 às 09~OO

EMTU realiza audiência pública do Corredor Metropolitano em
Campinas
Audiência será realizada hoje à tarde

A EMTlJISP (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano) realiza audiência pública para o
Corredor Noroeste - trecho.Nova..Odess.aLA.m,erlr;al1aLSta.BámlUª~ºÍf!.,.A
audiência será no Hotel Premium Norte, em Campinas.

Serão apresentadas lnformações sobre o estágio dos projeto~~~2revis@..s~~o1)EjJr<llTl3

dl(obras, tra~o, configuração viária do Corredor. ganhos de rrobilídade e beneficios que os
melhorafí)9ntos traiã'o ~pulaçaoi.fáRM'C,·arnais·irijiO·nãfí[êõil'sffêsfegioesme!iôporifãnas
dó':'siado'de'São pãUio êmte;rrK;sd;~i7;Ção populacional e onde vivem cerca de t.rft~ miloues

~.da.banu.ante,s.

Na área de innuência do trecho Nova Odessa / Pmericana / Sta. Bárbara vivem936_!!!il~.SllQliL,

e lá se enconlrall),!:l)~?<';iqQ~~grmr!l9g.ê"Q!§P.E.DLvei:!.!!2..13MC

Para este trecho do Corredor Noroeste estão previstos a cQ,~~tfl.!çào dosJj;)Lminills
mej(gRQlilang.Hjg.~!LrmIêLArooIiç,ªDiL!l§ªn!ª.I;hjIºªraElreforrm do Termín.at Rodoviário de
Nova..Qd!ll>sa. além q!lJr~§. s~~çii es.!le T..@nsre!~f[!,t,!, 13km de ciclovias e bicicletários. As
obras têm previsão de inicio em dezembro de 2012 e a conclusão está prevista para o primeiro
semestre de 2014.

o presidente da EMTU/SP, Joaquim Lopes, e assessores técnicos do projeto estarão
disponlvels para entrevistas á imprensa.

SERViÇO:
Evento: Audiência Pública do Corredor Noroeste
Trecho Surmré - Nova Odessa - Pmericana - Santa Bárbara d' Oeste
Data: 15/06/2012
Horário~
Local: Hotel Premium Norte
Rua I\'avolel, 931 - Jardim Aparecida - Campinas - SP

Operação
Todos

Categoria
Todos

Cidade
TOrl03

Piraocl!:aba

12i07

7e8

1de 3

Mensagem do Dia
Badalando
WBlV

Enquetes

Classificados Irróvels
Radares
Rodllio de veiculos
Telefones úteis
Tarifas de ônibus
Noticias no seu sito
Horários do corrércto
Horóscopo

Sobre o Portal
Expediente
Publicidade
Contatos

Edição: Ctaodete Canpos
Fcntar E~ITU

Unk :http://migre.me/9u~

Seja o primeiro a comentar!

!lon", completo

Perita 3 IIrug ernao I::. do

o

ENVIAR

MAX 23 'c
f,~N. 15'C

CHUV,9mm

pane.adc1S;

São PauloIOulnta-Ialra
7n às 1(i~

j rn ês 2úh

12171201219:45



CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - RMC
LOTE 3 SUMARÉ ~ SANTA BÁRBARA D'OESTE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

_ .w ••

15/Junho/2012

EMTU SECRETARIA DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS

~~i '-/~
. \



Total nas 4 regiões Metropolitanas:

..

_.
RMVP

RMSP

. !

•
'<_""/
L. RMC

-- , ~."

A EMTU é Responsável pelo

gerenciamento do transporte

coletivo intermunicipal

metropolitano

REGiÕES METROPOLITANAS

• RMBS -1,8 milhão de habitantes

• RMC - 3,0 milhões de habitantes

• RMSP - 20,5 milhões de habitantes

• RMVP - 2,3 milhões de habitantes



Secretaria dos
Tra nsportes Metropo Iíta nos



"Promover o atendimento à demanda,

estruturar e administrar o transporte de

pessoas em territórios metropolitanos no

Estado de São Paulo.n



SANTA BÁRBARA - AMERICANA - NOVA ODESSA - SUMARÉ

• DO TOTAL DE ViAGENS DE TC ORIGINADAS NOS 4 MUNiCípIOS (OD-2003):

, DESTINO PRINCIPAL: AMERICANA 39,8%

, DESTINO EM CAMPINAS: 34,9%

»: DEMAIS DESTINOS: 25,3%

• iNTEGRAÇÃO DEFICIENTE ENTRE OS SISTEMAS DE TRANSPORTE

• CICLOVIAS IMPLANTADAS:

;,- AV. ANTONIO PINTO DUARTE EM AMERICANA

, AV. SANTA BÁRBARA EM SANTA BÁRBARA D'OESTE

\
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I. PREMISSAS DO CORREDOR DE ÔNIBUS



SISTEMA TRANSPORTE METROPOLITANO

Rapidez

Confiabilidade

Eficiência

Acessibilidade Universal

Tecnologia Veicular

...um Serviço Diferenciado!



SISTEMA TRANSPORTE METROPOLITANO

OBJETIVO

• Reorganizar a rede de transporte coletivo, promovendo a racionalização e a

integração do sistema de transporte metropolitano e municipal

• Implementar infraestrutura de transportes de passageiros na região com a

L!I1J2J"ªHmção de faixas~25~lus[y~ara ôoibus. adequação e melhcría.rto.slstema

viário, construção de terminais de integração e estações da.ernbarque.e

desembarque

• Valorizar o entorno do corredor com a criação de espaços.urhancs, promovendo a

qualidade de vida, condições de segurança, conforto e bem estar à população em

geral



u ÁREA DE INFLUÊNCIA



A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

-.C:) 00"",'\ V'CN
, \

\

Z;NOEN"E.I~COELHO cO Composta por 19 municípios;

ARTUR Nl',;X:;ul!t1UI.

Área de 3.647 Km2 ;.,
3.IJoNIO

AN'rO.O
DEFOUE

HOt.A!I6RA

"·nn~r"l~II~ 3,0 milhões de habitantes (aprox.
JACUARIONA 7,0°,.10 da população do Estado de

"'Mt::RI:;.'·.N}~,

"ED~EIIlA São Paulo);

'" Conslderadamais imJ2ortant~
CAtllf> IN]J,'; uatro re iões met~oEoli~ana~~,,~,~

_estado de São Paulo em termos de
~traçã!LJLOPmª~ional, com saldo

_1"tIOS

migratório de 23,2 mil pessoas a9
lTATlBA

VIN"H!!OO ano, entre 2000 e 2010;

woa~TuEa

'" Economia baseada em diversificada
atividade industrial e agrícola.



m. MAPA GERAL DE INSERÇÃO DO CORREDOR



Legencê
.~.

St~J. S.i~,:J~r.;!

d·Ot::~:.te

TRANSPORTE METROPOLITANO SUB-REGIÃO NOROESTE

Atende os Municípios de Campinas, Hortolândia, Monte MOfl Sumaré, Nova Odessa,
Americana e Santa Bárbara D'Oeste;

Atualmente o Transporte Metropolitano utiliza 48,2km do viário, sendo:

1

7,Okm em faixa exclusiva (CN); 12,2km trecho a ser duplicado (CN); I22,6km trecho em rodovia (SP101).

7,4krn readequaçâo viária (CN); 9,Okm trecho compartllhado;e



Legenda

Início da Obra - Janeiro/2013

Demanda Diária: 45.000 pass/dia (Ano 2014)

'\gI>

...".

'"...,
\1>

'\01

.... Sumaré

~i

Estações de Transferência: 3 '" Operação - ?ete"'.lbro/2º1~~"

j> Pontos Parada: 28

Sta. Bárbara
dOeste

IMPLANTAÇAO DA ÇºNT~N!JIPAOEDQÇQR.REDOR,- LOTE3

., Extensão: 32,7 km



IV. DETALHAMENTO FíSICO DO CORREDOR



, -, .... , "

TERMINAL
,;',i~RODO"IÁRIODE

.'i..V NOVAODESSA

::::.:.:.::::::..: Projeto Funcional

~ Estações de transferência

Projeto Executivo

ETAPAS PREVISTAS DE PROJETO



SUBTRECHO 1 - Santa Bárbara D'Oeste



SUBTRECHO 2 - Prolongamento da Rua São Paulo



. , '~

SUBTRECHO 3 - Rua São Paulo f Avenida Europa



SUBTRECHO 4 - Avenida São Jerônimo j Avenida Antonio Lobo



..
;' :

"

SUBTRECHO 5 - Av. Dom Pedro li! Passagem sob SP-304



./
i1.~"'~,~ayàa:lal~a.iàa:la;"4'.t. ALLI~Ua ~~~i~.
~ ;"4..,.. =::a.'~;.;~a~~LUa ./

SUBTRECHO 6 - Av. Carlos Botelho I Av. Ampétio Gazetta



SUBTRECHO 7 - Av. Ampélio Gazetta



SUBTRECHO 8 - Av. Rebouças I Terminal Sumaré



PLANTA

Parada

Parada
P~1f~,.-j.:\ ~I :>U:~l". \,'rJ;l(' S,-.~~t,.::n~t; - T!~(':)1

i -s-c ~.c :..,; r~.1 nn

-Abrigo padrão EMTU.

-Operação com porta à Direita;

Parada Tipo 1: Readequação das Paradas Existentes

PONTOS DE PARADA TIPO 01



PERSPECTIVA

Sentioo
Sar.·ta 8arbara

Sentido
Surnare

2.OC' 3.SC J,ji) s.co :::.5(:
Geral Ger~,é Gerai Ger0!

• ,::.C-;~

sscão VIA

VISTA FRONTAL

PONTOS DE PARADA TIPO 01



PLANTA

Ciclovia
Pista ele Corrida

.. - "-sI:]l·:Z;~:8I,,"._"...,_._",.
r __ p o.:..nt..o de Parada ..

Biciclctário

P/\r;JC:;'l~, I':'GI""1 r-:1lx:r etl L-ttr;~;);)~"',ol?n:Tt, Clclcv~~l r: ~~<'.'.;l :':(> ::orrl(:1~ll '~i)

~""I Ewro;;:'i.'t' Ru.J$.jQ P.:ll.olO

-Paixa de Desaceleração e Ultrapassagem;

Parada Tipo 2: Av. Europa! Rua São Paulo

-Parada no Canteiro Central;

-Operação com Porta à Esquerda;

-Ciclovia, Pista de Corrida, Blcicletá rio.

PONTOS DE PARADA TIPO 02



So~~trdl:

S.;11t;'] e.... rr...v.'

.~ ~'.~I \' no
C,,:,r:C1

',.'" :. I : ~.~.

t'.:.oo.('....d..~1 Ti:;;::: 2.~ Pc.rw ~'I -::::~;':'.I.. ~J;.;. f~~-Á,j d...,: '..W,iJp:.::..~t'!<';.1t!·n, C.'l:IV"'l~' ... Pr:;:;., o: Comes
~,~d S~o í·';i·".f~.1

S"!:'~'f10

S;,.{'1"::I"\-:

, t t-e
:::,),;t,\:!I"C'

PONTOS DE PARADA TIPO 02

SEÇÃO VIA



Ciclovia

PLANTA
Par<idas Defasadas com Ciclovia - Tipo 3
Av. Arnpeho Gazetta

Ponto de Parada

-Operação com Porta à Esquerda;

Parada Tipo 3: Av. Ampélio Gazetta e Prolongamento Av. São Paulo

-Parada no Canteiro Central;

-Ciclovia.

~~----~~~I~~~~~-~~----~-------~-~-~~--~~--~-~-------------~----

PONTOS DE PARADA TIPO 03



VISTA FRONTAL

SEÇÃO VIA

PONTOS DE PARADA TIPO 3

CARACTERÍSTICAS GERAIS

" Plataformas de embarque e desembarque cobertas;" Segurança;

" Acessibilidade universal e Desembarque em nível; " Sistema de iluminação;

" Arquitetura moderna; " Comunicação Visual;



PONTOS DE PARADA
MAQUETE ELETRÔNICA

+\.''\li .
CY'::J. \

\



frota Horário/Pico: 21 veículos

Área Terminal: aprox. 7.700m 2

Passageiros/dia: 11.200 passo

Qtde linhas Metrop.: 5 linhas

Principais Destinos: Americana,
Nova Odessa, Sumaré

TERMINAL SANTA BÁRBARA D'OESTE



Área Terminal: aprox. 10. 800m 2

Principais Destinos: Sta.Bárbara,
Nova Odessa, Sumaré

Qtde Unhas Metrop.: 13 linhas

TERMINAL AMERICANA

Passageiros/dia: 19.000 passo

Frota Horário! Pico: 49 veículos



PLANO DE CICLOVIAS E SICIClETÁRIOS

Integração com os planos municipais.

li Ciclovias ao longo das avenidas

li Ampélio Gazeta

li Europa

li São Paulo

11 Bicicletários

li Paraciclos



São

EXEMPLOS DE BICIClETÁRIOS
Utilização gratuita, segurança e comodidade

Santo



V. MODELO OPERACIONAL

-fifd.~ f ~
~ \J\J
! \



Sistema Municipal Complementar

Sistema Metropolitano Remanescente

,/ Linhas que sofreram racionalização de itinerários ou unificação com
outras linhas, devido à implantação do corredor

./ Linhas do Corredor no novo trecho

../ Linhas municipais resultante da racionalização das linhas
metropolitanas nos bairros de captação de demanda

,/ Linhas metropolitanas que terão os itinerários atuais mantidos por não
sofrerem influência com a implantação do corredor

~ Sistema Estrutural Metropolitano

CP Sistema Estrutural Complementar Metropolitano

REDE DE lINHAS



INFRAESTRUTURA

Terminais de Integração

,/ Santa Bárbara d'Oeste

;/ Americana

'/ Sumaré

<D Estações de Transferência

./ Estação São Paulo

;/ Estação Am izade

v Estação Nova Odessa



Corredor Noroeste - Lote 3Estações de transferênciaTerminais

INFRAESTRUTURA -localização dos Terminais e Estações
....0...0."·'"·,,,".



FROTA: 15 ÔNIBUS

TERM. ROOOV. NOVA OOESSA

rrf

N-O\!A~ ODESS~!::\

'X1
EST. TRANSF. NOVAOOESSA

,1iThTERM. AMERICANA

EST. TRANSF. AMIZADE

...;!!'

3 LINHAS

T.R. AMERICANA

T.U.STA SAR8ARA D'DESTEl>lJ~ ..
'ESTACAO

SÃo PAULO

9.300 PASSIDIA

LEGENDA:
li1W Equipamentos Transíerência Proposl0S

Sístema Estrutural Metropolrtano

õ1l
TERM. SANTA

BARBARA O'OESTE

MAPA DAS lINHAS - Sistema Estrutural Metropolitano



SUMARE

survlA.RE

FROTA: 10 ÔNIBUS

4.200 PASS/DIA

TERM. ROOOV. NOVA OOESSA

r8I

NOVA ODESSA

EST. TRANSF. NU"A .~)l)t::~A

~JvlERjCA.NA

T.R, AMERICANA

EST. TRANSF. AMIZAOE
"S·"'~·~'"

T.U.5TA BARBARA O·OESTE~.:
ESTACA0
SÁO?AULO

3 LINHAS

LEGENDA:
Jl,j Equipam~nlO$ Tra~sferêncía Prcoosios

Sistema Estrutural Metropolitano

Siste;na Estrutural Complementar

TERM.

BARBARA O'OESTE

MAPA DAS LINHAS - Sistema Estrutural Complementar Metropolitano



SUMARE

SUfv1ARE

FROTA: 13 ÔNIBUS
. " -'~";!::;';-"

AMERICANA

T.R. AMERICANA

T.U.STA BARBARA D'OESfE~;::
.. :'ESTACAO

SÃO PAULO

Ii";!"
TERM. SANTA
BARBARA O'OESTE

5.900 PASSIDIA

6 LINHAS

,;>.~ ,>
.·EST. TRANS'~. Ar,1!zADE

.'"", . .' ,.- ··im"··

LEGENDA:
!E Equiparn€.'nlosTransferência Propostos

.,..."...•.,.,.• Slstern~ Estrutural Metropolitano

Sistema Estrutural Complementar

ET São Paulo - Alirnentadoras

-~.~ ET Amizade - Alirnenlador::ls

...... _ E.T Nova odessa - Alimentacoras

MAPA DAS LINHAS - Sistema Municipal Complementar I Estações de Tran.sferênda



18~,

8 LINHAS

FROTA: 30 ÔNIBUS

9.200 PASS/DIA

,cJ\J1ERjCANA
T.R. AMERICANA

<~".
,::~;.. ....,.Y".-

mll Equipamentos Transferência Propostos

Slstem<l Estrutural Metropolitano

Sistema Estrutu 1·0I Com piemerrtar

E.T. são Paulo - Alirnentaooras

-,--.-- E.T. Amizade - Afimentaooras

E.T Nova Odessa - Al.rnentacoras

--- Linhas r,1etropolit8n<lS - Rem8n8scentcs

LEGENDA:

Iil!.
TERM,SANTA
BARBARA O'OESTE

MAPA DAS lINHAS - Sistema Metropolitano Remanescente
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Menor consumo de combustível

-/ Menores tempos de viagem

Melhoria do desempenho operacional dos ônibus:

-/ _"NQYª~"J~[ea~JLg~çom-.JratarILentQ4lais.ag1síic.n

-/ Parque Iinear n~§~AY~~'~m~6I!JQf?Ji.Q~~G~azªta~tEuJ_QDil~~uaBãQEa 1110
~"J,*,~,""~,~,,,,~~-~~~m""""''''ÀWr''-'~»"''~'~-~·~''~~~'' ·_'m"~'~ ~-'-'~'"'=" W " "" '~" ~

Maior conforto e segurança para usuários

-/ Ciclovia e Bicicletários

Recuperação de áreas degradadas:

Viabilização de modos alternativos:

Melhoria da circula ão do tráfe o eral
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OBRAS A SEREM EXECUTADAS:

• Terminais:

./ Novo Terminal de Santa Bárbara

./ Novo Terminal de Americana (reforma do municipal)

./ Terminal de Nova Odessa (reforma)

• Estações de transferência:

./ E.T. São Paulo

./ E.T. Amizade

./ E.T. Nova Odessa

• Pontos de Parada:

./ Junto ao canteiro central: 13

./ J unto ao passeio: 15



OBRAS A SEREM EXECUTADAS:

· Infraestrutura Viária:

0/ 2,5km de viário a sec-lmglantadoJ do final da Av. São Paulo até o
~~,"'<'i"'~'~'""-,~.. _-~~~-.~~,..,,~.~

Ribeirão dos Toledos

0/ 13.,3knLde Yiário de corredor.exclusivo junto ao.canteirc.central, com
pavimento rígido

0/ 12,1 km de viário de corredor preferencial à direita, com adequação do
sistema viário existente, sinalização e pontos de parada junto às
calçadas 1 com implantação de pavimento rígido na área das paradas

• OAE - Obras de Arte Especiais:

0/ 1raD~p_Q_~i~ão~"Qo RibejIª~çjQ~ Toledos-1QQnte)

o/ ..Tr~~lçã~do çórre~.Mo1Loll-

0/ Dupltc_ªCàQ_Qª", P;3s...saaem.ínterror. s_Qb~SE:-304.



OBRAS A SEREM EXECUTADAS:

• Pista de caminhada:

./ Av. Europa/ Rua São Paulo: 5,Okm

• Ciclovias:

./ Av. Arnpelio Gazetta: 5,6km

./ Av. Europa/ Rua São Paulo: 7,5km



.~ 06/2014

15fjaneiro o

Obtenção LI

15/janeiro

30/outubro

Conclusão Projeto
Executivo

Obtenção LP

03jsetembro

Análise CETESB

Início EIJborJç50
Projeto Básico

03/junho

Solicitaçâo OU P

Inicio Projeto
FuncionJl

Linha do Tempo
FONTE:EMTü

01/2012
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

Representação nO 43.1096.0000015/2012-8

CONCLUSÃO

Aos 10 de agosto de 2012/ eu, ~~ Ariane Cristina

Teato, Oficiai de Promotoria I, matrícula 6646/ faço conclusos estes autos ao

Excelentísslmo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor

de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

n
\



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

XC 14.1096.0000015/2012-0

JUNTADA

Aos 21 de agosto de 2012, junto a estes autos os seguintes

documentos:

• Descritivo extraído da página da EMTU na internet,

alguns detalhes do Corredor Metropolitano Noroeste,

<http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/redes-de-transporte/corredores

terminais/corredor-metropolitano-noroeste.fss>, acesso em 19/08/12;

informando

no sítio

I
:;
Q.

a

• Descritivo e mapa do Corredor Metropolitano Noroeste - Região

Metropolitana de Campinas, extraído do sítio eletrônico da EMTU, no sítio eletrônico

<http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/redes-de-transporte/corredores-

terminais/corredor-metropolitano-noroeste/mapa-do-tracado. fss> r acesso em

19/08/12;

• Descritivo, dois mapas e projeção de uma estação, obtida através

do sítio eletrônico <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t~425868>,

acesso em 19/08/12;

• Descritivo do trecho existente do Corredor Metropolitano Noroeste

da Região Metropolitana de Campinas (RMC), bem como do trecho em extensão no

sítio eletrônico <http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/projetos/investimentos

Implantacoes/trecho-do-corredor-noroeste.fss>, acesso em 20/08/12;

• Notícia versando sobre futuro edital para pré-qualificar empresas

que executarão 56,5km de corredores de ônibus em SP e Campinas, a ser divulgado

em 22/08/12 no sítio eletrônico <

http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/imprensa/nottclas/qeral/emtu -sp- publica-edital-

para- prequalificar-empresas-que-executarao- 565km-de-corredores-de -onibus-e, fss>,

acesso em 20/08/12; e

• Nove mapas do Corredor Metropolitano Noroeste - Região

Metropolitana de Campinas, por trecho, relativos ao Lote 3 (Sumaré - Santa Bárbara

D'Oeste), elaborado pelo Assistente Técnico de Promotoria em exercício neste núcleo.

Eu, Ariane Cristina Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula

6646, digitei e subscrevi.
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,.. Com 32,7 Km de extensão e 7 Km de faixas exclusivas para ônibus, o Corredor liga
Campinas aos municípios de Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Monte Mor e
Americana.

Os principais benefícios para os moradores da Região Metropolitana de Campinas são:

• Expansão na oferta de viagens entre os municípios
• Redução do tempo de duração do percurso
• Aumento da segurança
• Diminuição da emissão de gases poluentes

Em agosto de 2009, entrou em operação o Terminal Metropolitano dc Americana c em
outubro do mesmo ano foi inaugurado o trecho Hortolândia-Sumaré do Corredor,
incluindo o viaduto sobre a ferrovia ALL na SMR-20.

As obras na principal avenida de Campinas, a Lix da Cunha, foram concluídas em
março de 20 IO, encerrando mais uma importante etapa do Corredor. A avenida ganhou
nova pavimentação, faixa adicional exclusiva para ônibus, duas paradas (a Balão do
Tavares e Alberto Sarmento) e uma estação de transferência (Anhanguera), todas
possuem acesso especial para as pessoas com deficiência.

Junto ao Terminal Prefeito Magalhães Teixeira, em Campinas, foram entregues uma
passagem de pedestres sob a Avenida Lix da Cunha.

O Corredor Noroeste possui três terminais metropolitanos, gerenciados pela EMTU/SP:

TERMINAL METROPOLITANO AMERICANA PREFEITO MAGAlHÃES TEIXEIR,\ (CAMPINAS) TERMINAL METROPO

Os terminais possuem a infraestrutura necessária para facilitar a movimentação dos
portadores de deficiência como rampas, corrimãos e escadas rolantes que auxiliam o
acesso desses passageiros às áreas interna e externa. Estão equipados com telefones
públicos rebaixados, telefones especiais para surdos-mudos e banheiros adaptados

http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/red es-de-tra nsportelcorredo res-term inaislcorredo r

metropolitano-noroeste.fss - 19/08(12
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http.ówww.emtu.sp.gov.br/emtu/redes-de-transporteicorredores-term inaisicorredor
metropolitano-noroeste/mapa-do-tracado.fss - 19/08/12



Você está em:

Trecho do Corredor Noroeste

A Bacia Noroeste da Região Metropolitana de Campinas representa 75 % do fluxo
regional diário da população que trabalha e se desloca pelos polos desenvolvidos ao
longo da região (como Sumaré e Hortolândia no segmento de alta tecnologia, além de
Campinas, que concentra os serviços regionais).

A continuação do Corredor Noroeste beneficiará uma população de dois milhões de
habitantes.

Obras realizadas

As obras já realizadas no trecho Campinas-Sumaré deram continnidade ao compromisso
de proporcionar aos 2,5 milhões de habitantes do eixo Noroeste da Região
Metropolitana de Campinas, um transporte público digno com acessibilidade, rapidez e
conforto.

Trata-se de um Corredor sobre pneus que promove a integração das cidades de
Hortolândia, Sumaré e Campinas. São 48, 2 Km de extensão e 7 Km de faixas
exclusivas para ônibus já em operação.
Após as obras, o Corredor Noroeste apresentará extensão total de 78,8 Km.

Obras como o Corredor da avenida Lix da Cunha, as Estações de Transferência e os
terminais construidos (Campinas, Americana e Hortolândia) representam um ganho
qualitativo na mobilidade dos usuários. A ampliação da Lix da Cunha e as Estações de
Transferência, por exemplo, melhoraram significativamente esta que é a principal
ligação entre o eixo noroeste de Campinas e a rodovia Anhanguera.



A passagem inferior para pedestres que liga o Terminal Metropolitano de Campinas a
bairros centrais faz com que a população tenha um ganho de tempo diário significativo
em seu deslocamento. Esta obra beneficia 18 mil pessoas / dia.

Foram realizadas ainda obras complementares: terminais metropolitanos de Americana
e Hortolândia, reforma do terminal Monte Mor, construção do viaduto sobre a linha
férrea ALL e pontos de parada com total acessibilidade em Sumaré, 3 km de pista
segregada e 5 km de ciclovias em Hortolândia, além dos bicicletários em Hortolândia e
Americana.

Próxima fase

As obras previstas incluem a implantação de ligação de Nova Odessa a Santa Bárbara
D'Oestc - passando por Americana -, dois novos terminais (Sumaré e Sta. Bárbara),
reforma do terminal de Nova Odessa, implantação de pontos de parada, melhoramentos
viários e construção de um novo acesso a SP-10l a partir da Avenida Antonio da Costa
Santos, garantindo mais fluidez na futura operação de diversas linhas metropolitanas.

o trecho Nova Odessa-Campinas inclui obras remanescentes no trecho Hortolândia
Campinas: obras de transposição (Hortolândia - Av. Santana); construção de novo
acesso a SP-10l; instalação das paradas 2 e 3 da Av. Lix da Cunha (Campinas) entre
outras.

AI

Trecho Nova Odessa, Americana e
Extensão: 27,4
Demanda diária prevista: 45 mil passageiros

Trecho Nova Odessa
Extensão: 5,3
Demanda diária prevista : 60 mil passageiros

Estágios do Projeto

Sta. Bárbara D'Oeste
km

Campinas
Km

Nos dois próximos anos serão concluidos os projetos e, posteriormente, será publicado
edital de licitação para a contratação das obras, que terão inicio no primeiro semestre de
2013. A conclusão do trecho Nova Odessa, Americana e Sta. Bárbara D'Oeste está
prevista para o primeiro semestre de 2014.

Dados Gerais

• Extensão de 48,2 Km de malha de corredor em operação



• Extensão de 7 Km de faixas exclusivas para ônibus em operação
• Cerca de 2,5 milhões de habitantes atendidos no trecho Campinas - Sumaré
• Extensão total de 78,8 K.1n após obras previstas no Corredor Noroeste

- 20/08112



Região

Corredor Metropolitano Noroeste - RegIão Metropolltana de Campinas

Corredor Metropolitano

Metropolitana de

Noroeste

Campinas

Extensão: 37 km

Municípios atendidos: Campinas, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana,

Santa Bárbara D'Oeste e Monte Mor

Investimentos: R$ 153 milhões

Estações

Terminais:
...

de transferência: 7

6

Projeto prevê a criação de um novo eixo de desenvolvimento regional, com a

construção de uma pista exclusiva de ônibus com 37 km de extensão, a integração

dos sistemas de transporte coletivo e bilhetagem eletrônica para uma população de

1,8 milhão de habitantes

- A extensão total será de 37 km. O traçado do Corredor Metropolitano terá uma

pista exclusiva para ônibus mais duas faixas para trânsito, desde a área central de

Americana até o centro de Campinas, passando por Nova Odessa, Sumaré e

Hortolândia, além das interligações com Santa Bárbara d'Oeste e Monte Mor.

- Troncallzação/lntegração dos sistemas de transporte coletivo, municipal e

metropolitano.

- Implantação de

intermunicipais de

uma rede integrada entre os sistemas...
ônibus, com terminais e estações de

municipais e

transferência.

- Utilização de bilhetagem eletrônica, monitoração eletrônica do sistema e

equipamentos com baixa emissão.

Mapa da RMC e municípios que serão atendidos pelo futuro corredor

1



ARTUR ~OGUEIRA

SAIlTO
AtiraI!))
OEPOSSE

cosuosous

JP.GlJARIOtlA

VltlHEDO

rrATIBA

Localização dos terminais e estações

2

de transferência



...

TERMINAIS

Legenda

Terminal

Estação de

Perspectiva interna de um dos

3

novos terminais



Fontes:

http://www.saopaulo.sp.qov.br/projet... rcampinas.htm

http://www.emtu.sp.qov.br/empreendim elmais.htm?m~3

http://www.cgqp.sp.qov.br/downloads/ 20de%20PPP.pdf (PDF)

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=4258

68 - 19/08112
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10/08/2012 - EMTU/SP publica edital
para pré-qualificar empresas que
executarão 56,5km de corredores de
ônibus em SP e Campinas

o investimento total previsto pelo Governo do Estado nas obras é de R$ 670
milhões.

o governo do Estado, por meio da EMTU/SP publicou nesta sexta (10/12) em
jornais da capital, Guarulhos e Campinas, edital de pré-qualificação para
selecionar empresas ou consórcios que queiram participar de licitações
destinadas à execução de obras e projeto executivo em quatro corredores de
ônibus nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas.

A publicação marca o início do processo de seleção das empresas que
executarão obras previstas no Plano de Corredores da EMTU/SP, que terá
80,8km de vias construídas até 2014.

As melhorias previstas no edital deverão beneficiar cerca de 560 mil
usuários/dia em 12 municípios: São Paulo, Osasco, Barueri, Jandira, Itapevi,
Guarulhos, Campinas, Santa Bárbara D'Oeste, Americana, Hortolândia, Nova
Odessa e Sumaré. O valor estimado desses empreendimentos é de R$ 670
milhões, correspondendo a 56,5 km de corredores, oito terminais, além de
estações de transferência, estações de embarque / desembarque e obras de
arte (viadutos, transposições rodoviárias e passarelas).

O aviso engloba o Corredor Guarulhos - São Paulo (trecho Vila Endres
Ticoatira); BRT Perimetral Leste, que ligará o Terminal São Mateus ao
Corredor Guarulhos-São Paulo, passando próximo ao Estádio onde haverá a
abertura da Copa do Mundo de 2014; Corredor Itapevi-São Paulo (trechos
Jandira - Terminal Carapicuíba e Terminal Carapicuíba - Terminal
Metropolitano Km 21); e continuação do Corredor Noroeste, na Região
Metropolitana de Campinas, incluindo o trecho Nova Odessa - Santa Bárbara
D'Oeste e obras complementares no trecho Campinas - Sumaré.



o objetivo da EMTU/SP, ao reunir diversos empreendimentos num mesmo
processo de pré-qualificação, é permitir às empresas interessadas um
planejamento mais consistente para atender às exigências do edital de obras,
além de possibilitar um melhor nível nas propostas a serem apresentadas na
segunda fase do processo de seleção.

o edital completo estará disponível para download a partir de 22/08 (quarta
feira) na página da EMTU/SP na Internet ou pode ser
retirado gratuitamente até 20/09 na sede da empresa, à rua Joaquim Casemiro,
290, em São Bernardo do Campo, de segunda a sexta-feira das 08h30 às
16hOO, mediante a apresentação de um CD-R (gravável).

A sessão pública para entrega da documentação de pré-qualificação será no
dia 21/09, das 10h às 10h30, na sede da EMTU/SP (endereço acima).

Atualizado em: 10/08/2012 16:44: 10

20/08112
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GAEMA PCJ-Piracicaba

CERTIDÃO

Aos 31 de agosto de 2012, eu ( C~ ), Ariane

Cristina Teato, Oficial de Promotoria 1, matrícula 6646, 'certifico que

cumpri o despacho de fls. 95/110, conforme fls. seguintes.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Núcleo PCJ-Piracicaba.,

Piracicaba, 31 de agosto de 2012.

NOTIFICAÇÃO

Ref.: Inquérito Civil n° MP 14.1096.0000015/2012-0

Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do Corredor

Metropolitano na região de Santa Bárbara d'Oeste.

Prezado Senhor,

.,

Por intermédio do presente, nos termos do artigo 19, VI, do

Ato PGJ 484/06, comunico-lhe instauração de Inquérito Civil, conforme

cópias anexas da Portaria, a partir do recebimento de representação

encaminhada por Vossa Senhoria e demais subscritores a este Núcleo, a

qual noticia eventuais irregularidades na implantação do "Corredor

Metropolitano - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste".

Outrossim, solicito-lhe para que seja dada a devida

divulgação da instauração do presente inquérito aos demais signatários da

representação. .,

1

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas - Piracicaba/SP - CEP 13.416-398

Fone: (19) 3433-6185 - gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
..."cA"""C."CCC'''C·;''''.c,.~

Núcleo PCJ-Piracicaba

Sem mais para o momento, apresento protestos de estima e

consideração o

IVAN CARNEffiO CASTANHEIRO
... Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

...

Ao Senhor

MÁRCIO ELOI COLOMBO

2

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas - Piracicaba/SP - CEP 13,416-398

Fone: (19) 3433-6185 - gaemapiracícaba@mp.sp.gov.br...



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
~

Núcleo PCJ-Píracicaba

Piracicaba, 31 de agosto de 2012.

Ofício n° 168/2012 - act

Ref.: Inquérito Civil n" MP 14.1096.0000015/2012-0

Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do Corredor

Metropolitano na região de Santa Bárbara d'Oeste,
-~

Ilustríssimo Senhor,

Por intermédio do presente, nos termos do artigo 129, VI, da

Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n" 7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei n"

8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual n"

734/93, comunico-lhe instauração de Inquérito Civil, a fim de apurar

detalhes técnicos e jurídicos na implantação do "Corredor Metropolitano

Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste", conforme cópias

anexas da Portaria, instaurado a partir do recebimento de representação,

também anexa, a qual noticia eventuais irregularidades na realização de tal
-..

empreendimento.

Outrossim, requisito-lhe, para atendimento no prazo de 30

(trinta) dias, as seguintes informações e/ou documentos:

a) Envio de cópias do projeto completo (incluindo as obras

já realizadas e as obras da próxima fase'!') do Corredor de Transporte

(1) "As obras previstas incluem a implantação de ligação de Nova Odessa a Santa Bárbara D'Oeste 
passando por Americana ., dois novos terminais (Sumaré e Sta. Bárbara), reforma do terminal de Nova
Odessa, implantação de pontos de parada, melhoramentos viários e construção de um novo acesso a SP-

1

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas - PiracicabafSP - CEP 13.416-398

Fone: (19) 3433-6185 - gaemaplracicaba@mp.sp.gov.br
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Núcleo PCJ-Piracicaba

Metropolitano Sub-região Noroeste, preferencialmente em MÍDIA

DIGITAL (relatórios em arquivos PDF, além de eventuais arquivos CAD,

shapefiles ou quaisquer outros formatos adequados para utilização em

softwares de geoprocessamento);

b) Envio de cópias do projeto detalhado do Corredor de

Transporte Metropolitano Sub-região Noroeste, quanto ao Lote 3

(implantação da continuidade do corredor Sumaré ~ Santa Bárbara

D'Oeste), bem como de seus anexos preferencialmente em MÍDIA

DIGITAL (relatórios em arquivos PDF, além de eventuais arquivos CAD,

shapefiles ou quaisquer outros formatos adequados para utilização em
""

softwares de geoprocessamento);

c) Detalhamento das obras de intervenção em áreas

ambientalmente protegidas do Lote 3 (Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste) e

das obras de melhoria no trecho com obras já realizadas do projeto do

Transporte Metropolitano Sub-região Noroeste, bem como explicitação das

medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos ambientais negativos

dessas obras;

d) Detalhamento das obras de intervenção no subtrecho 2

(Prolongamento da Rua São Paulo), no trecho compreendido entre o

Córrego do Mollon e Ribeirão dos Toledos, no Município de Santa Bárbara

D'Oeste, especialmente no tocante às intervenções em áreas

101 a partir da Avenida Antonio da Costa Santos, garantindo mais fluidez na futura operação de diversas
linhas metropolitanas."
O trecho Nova Odessa-Campinas inclui obras remanescentes no trecho Hortolândia-Campinas: obras de
transposição (Hortolândia - Av. Santana); construção de novo acesso a SP-I OI; instalação das paradas 2 e
3 da Av. Lix da Cunha (Campinas) entre outras,". Disponível em
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ambientalmente protegidas, medidas mitigadoras e compensatórias dos

impactos ambientais negativos da obra;

e) D~talhamento dos trechos em que existirão duplicações

da pista e dos trechos onde haverá faixas exclusivas de ônibus,

mencionando se existirão alargamento das pistas nos novos seguimentos de

faixas exclusivas de ônibus, com menção a eventuais intervenções em áreas

ambiental mente protegidas, medidas mitigadoras e compensatórias dos

impactos ambientais negativos das obras;

f) Envio dos estudos eventualmente realizados prevendo os

impactos negativos no trecho urbano do Corredor Metropolitano Noroeste,

no Município de Americana;

g) Independentemente de novas exigências do órgão

ambiental durante o processo de licenciamento, esclarecimentos no tocante

à realização de estudos prevendo os impactos ambientais negativos no,"'"
trecho urbano do Corredor Metropolitano Noroeste de Santa Bárbara

D'Oeste, especialmente na Avenida São Paulo, Avenida Prefeito Isaias

Romano, Avenida Tiradentes, Avenida Monte Castelo, Rodovia SP 306, em

consonância com o disposto no artigo 5° da Resolução CONAMA 01186(2);

http://w\v\v.emtu.sp.gov.br/emtu/projetos/investimentos-implantacoes/trecho-do-corredor-noroeste.fss.
Acessoem 22-ago-2012
(2) Artigo 5° - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e
objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes
gerais:
I . Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a
hipótesede não execução do projeto;
\I - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e
operação da atividade;
IH . Definiros limitesda área geográficaa ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada
área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;

,~
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h) Informações sobre as audiências públicas realizadas a

respeito dos impactos positivos e negativos da continuidade do Corredor

Metropolitano Noroeste (Lote 3 - Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste);

h-i) Em quais cidades, datas e endereços foram e/ou serão

realizadas tais audiências;

h-2) Comprovação de todas as divulgações dessas

audiências em rádios, j ornais de grande circulação, mídias televisivas,-
diários oficiais dos Municípios e do Estado de São Paulo, internet, panfletos

etc.;

h-3) Cópias das atas dessas audiências públicas;

h-4) É correta a afirmativa dos representantes no sentido de

que está havendo negativa ou dificuldades no fornecimento de informações

aos munícipes de Santa Bárbara D'Oeste quanto aos detalhes do projeto do

Corredor Metropolitano Noroeste (Lote 3) e de seus impactos naquele

Município, por parte da EMTU? Justificar;

11-5) Porque, aparentemente, a audiência pública teria sido

realizada somente em Campinas, sem ampla divulgação nos meios de

comunicação, cerceando a participação dos interessados das áreas
.~

diretamente afetadas? Tecer considerações a respeito dessa assertiva

informal que recebemos, no sentido de ela ser ou não correta;

IV· Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência
do projeto, e sua compatibilidade.
Parágrafo Único· Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente,
ou o lBAMA ou, quando couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do
projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão
e análise dos estudos.
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h-6) Justificativas das razões pelas quais não teriam sido

realizadas as audiências públicas em todas as cidades por onde passará a

ampliação do Corredor Metropolitano Noroeste ~ Lote 3) levando-se em

consideração o disposto no artigo 10) inciso V) da Resolução CONAMA

237/97;

i) Independentemente de novas exigências do órgão

ambiental durante o processo de licenciamento) foram realizados Estudo de

Impacto Ambiental (ElA ou EPIA)) quanto às obras a serem realizadas,

consoante o disposto no Artigo 3°, combinado com o artigo 10, inciso I) da

Resolução CONAMA 237/97 e com o artigo 2°, inciso 1(3) e artigo 6°, da

Resolução CONAMÃ O1/86(4)?;

(3) Artigo 2° - Dependeráde elaboraçãode estudo de impacto ambiental e respectivo relatóriode impacto
ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do mAMA eln
caráter supletivo, o licenciamento de atividadesmodificadoras do meioambiente, tais como:
r- Estt·adas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
(4) Artigo 6° - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintesatividades técnicas:
r - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos
ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizara situação ambientalda área, antes
da implantação do projeto, considerando:
a) o meio ffsico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os
tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes
atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da
qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de
preservação permanente;
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupaçãodo solo, os usos da água e a sócio-economia, destacando os
sítios e monumentos arqueológicos, históricose culturaisda comunidade, as relações de dependência entre
a sociedade local, os recursosambientaise a potencial utilização futura desses recursos.
Il - Análise dos impactosambientaisdo projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da
magnitude e interpretação da'1mportância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos
positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos,
temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a
distribuiçãodos ônus e beneficiossociais.
lTI - Definiçãodas medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e
sistemasde tratamentode despejos,avaliandoa eficiência de cada umadelas.
IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e negativos,
indicando os fatorese parâmetrosa serem considerados.
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i-I) Foi elaborado o Relatório de Impacto Ambiental

(RIMA) com as exigências do artigo 9° da Resolução CONAMA 01/86?

j) Foi realizado Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV),
,,;

nos termos dos artigos 36/38 do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01),

especialmente em razão do artigo 37, inciso V(5), bem como das legislações

municipais de Santa Bárbara D'Oeste e de Americana? Justificar técnica e

legalmente a resposta;

I) Envio dos editais e anexos, ou de suas minutas, relativos

à licitação das obras, caso existentes, preferencialmente em MÍDIA

DIGITAL (relatórios em arquivos PDF, além de eventuais arquivos CAD,

shapefiles ou quaisquer outros formatos adequados para utilização em

softwares de geoprocessamento);

m) Quantas linhas de ônibus, n" de viagens serão realizadas

em cada um dos subtrechos do Corredor Metropolitano Noroeste (lote 3)

"'"serão realizadas por cada dia da semana?

n) Qual a média de passageiros prevista para serem

transportadas por viagem em cada um desses subtrechos?

o) Houve estudo quanto às condições estruturais das

construções situadas ao longo do trecho urbano de Santa Bárbara D'Oeste

para suportar o impacto de tantos veículos pesados que passarão pelo local?

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto Ambiental o órgão estadual
competente; ou o lBAMA ou quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais que se
fizerem necessárias, pelas peculiaridadesdo projeto e característicasambientaisda área.

(5) Ali. 37. O Elv será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas
proximidades, incluindoa análise, no mínimo,das seguintes questões:

6
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0-1) Foram detectadas fragilidades estruturais das

construções, de maneira a indicar que tais edificações suportarão, ou não, o

tráfego adicional de ônibus e outros veículos pesados que passarão a

circular pelo Corredor Metropolitano Noroeste nesses trechos urbanos?

0-2) Em caso de terem sido detectadas fragilidades

estruturais das construções, qual(is) a(s) solução(ões) encontrada(s)?;

p) É correta a alegação de que a obra viária do Corredor

Metropolitano Noroe;te contraria o Plano Diretor de Santa Bárbara D'Oeste

(Lei Municipal 28/06), uma vez que este seu artigo 45 traça como área

preferencial para construção do Corredor Metropolitano as Avenidas Santa

Bárbara e São Paulo, nada mencionando acerca de Av. Tiradentes, a qual

seria extremamente estreita e não possui vias marginais, dificultando a

passagem de automóveis e ônibus ao mesmo tempo, prejudicando o tráfego

de veículos na localidade? Justificar;

q) É correta a alegação de que os estabelecimentos

comerciais das vias públicas de Santa Bárbara D'Oeste mencionadas na

representação serão drasticamente afetados com a obra, pois serão

dificultados o acesso as tais estabelecimentos, diminuindo o número de

clientes e vendas de dezenas de comércio nas áreas de papelaria,

consultórios odontológicos, cabeleireira, restaurante, casa de tintas, lanches,

dentre outros? Justificar.

q-l) Caso afirmativa a resposta ao item "p", de que forma

pretende-se compor os prejuízos dos comerciantes ali estabelecidos;

v - geração de tráfego e demanda por transporte público;
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..,
r) Outras considerações que entender pertinentes para

melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências já

tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do referido órgão,

bem como eventuais outras sugestões quanto à forma de encaminhamento

do caso.

Sem mais para o momento, apresento protestos de elevada

estima e consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA peJ-Piracicaba

Ao Ilustríssimo Senhor

EDSON THOMAZ ZILIÃO

Gerente regional da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São

Paulo SIA - EMTU/SP - Unidade de Campinas

..,
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Piracicaba, 31 de agosto de 2012.

Ofício n" 169/2012 - act

Ref.: Inquérito Civil n" MP 14.1096.0000015/2012-0

Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do Corredor

Metropolitano na região de Santa Bárbara d'Oeste.

Excelentíssimo Prefeito Municipal,

Por intermédio do presente, nos termos do artigo 129, VI, da

Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei nO 7.347/85, artigo 26, I, "b". da Lei nO

8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual n?

734/93, comunico-lhe instauração de Inquérito Civil, a fim de apurar

detalhes técnicos e jurídicos na implantação do "Corredor Metropolitano

Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste", conforme cópias

anexas da Portaria, instaurado a partir do recebimento de representação,

também anexa, a qual noticia eventuais irregularidades na realização de tal

empreendimento.

Outrossim, requisito-lhe, para atendimento no prazo de 30

(trinta) dias, as seguintes informações e/ou documentos:

1
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a) Houve expedição de licenças e/ou diretrizes

implantação do Lote 3 do Corredor Metropolitano Noroeste - RMC?

a-I) Em caso positivo, encaminhar cópias dos

requerimentos, estudos, análises e decisões exigidas do empreendedor ou

eventualmente realizados pelos órgãos públicos, bem como das respectivas

análises/pareceres téénicos, licenças ou diretrizes expedidos;

b) Descrever qual o traçado de tal corredor metropolitano no

Município de Santa Bárbara D'Oeste que foi autorizado;

c) Quais foram as exigências municipais para mitigar e/ou

compensar os impactos negativos de tais obras ao passar pelas vias públicas

e cursos d' água do Município de Santa Bárbara D'Oeste?

d) A obra viária do lote 3 do Corredor Metropolitano

Noroeste RMC, da forma como estabelecida no traçado, está de acordo com

o Plano Diretor de Santa Bárbara D'Oeste (Lei Municipal 28/06), o qual, no

artigo 45, traça como área preferencial para construção do Corredor

Metropolitano as Avenidas Santa Bárbara e São Paulo, nada mencionando

acerca de Av. Tiradentes (que seria extremamente estreita e não possuiria

vias marginais, dificultando a passagem de automóveis e ônibus ao mesmo

tempo, prejudicando o tráfego de veículos na localidade, segundo descreve

a representação)? Justificar técnica e legalmente, com pareceres dos órgãos

públicos municipais competentes;

e) Os estabelecimentos comerciais das mencionadas VIas

públicas de Santa Bárbara D'Oeste serão drasticamente afetados com a obra

do corredor metropolitano, como descreve a representação?

2
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e-l) Serão dificultados o acesso as tais estabelecimentos,

diminuindo o número de clientes e vendas de dezenas de comércio nas áreas

de papelaria, consultórios odontológicos, cabeleireira, restaurante, casa de

tintas, lanches, dentre outros?

e-2) Ao se expedir eventual licença ou certidão de diretrizes,

foram exigidas medidas para solucionar e/ou mitigar esse problema? Quais

e com que amparo legal?

f) Existe Plano Municipal de Circulação Urbana, prevendo

pistas exclusivas para circulação prioritária de ônibus, sem prejuízo de.,.

acesso ao comércio e residência, conforme previsto no art. 43, § 1°, inciso

XVIII, do Plano Diretor de Santa Bárbara D'Oeste?

f-1) Mesmo com eventual inexistência do Plano Municipal

de Circulação Urbana era possível expedir licença ou certidão de Diretrizes

para a extensão do Corredor Metropolitano Noroeste? Justificar técnica e

legalmente;

g) Foram levadas em consideração, para a expedição de

licenças ou certidões de diretrizes o estado de conservação das edificações

do entorno das vias públicas pelas quais passará o Corredor Metropolitano

Noroeste, que segundo a representação seriam antigas e sem condições

estruturais para suportar o impacto de tantos veículos pesados que passarão
...:tI'

pelo local? Justificar técnica e legalmente a posição adotada;

h) Outras considerações que entender pertinentes para

melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências já

tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do referido órgão,
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bem como eventuais outras sugestões quanto à forma de encaminhamento

do caso. ....

Sem mais para o momento, apresento protestos de elevada

estima e consideração.

('.~--~ -; r
~ :

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

....

Ao Excelentíssimo Senhor

MÁRIO CELSO HEINS

D.D. Prefeito do Município de Santa Bárbara d'Oeste

Av. Monte Castelo, 1000

Santa Bárbara d'Oeste - SP

13450-901
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Piracicaba, 31 de agosto de 2012.

Ofício n" 170/2012 - act

Ref.: Inquérito Civil nO MP 14.1096.0000015/2012-0

Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do Corredor

Metropolitano na região de Santa Bárbara d'Oeste.

Excelentíssimo Prefeito Municipal,

Por intermédio do presente, nos termos do artigo 129, VI, da

Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei n"

8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual n?

734/93, comunico-lhe instauração de Inquérito Civil, a fim de apurar

detalhes técnicos e jurídicos na implantação do "Corredor Metropolitano

Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste'', conforme cópias

anexas da Portaria, instaurado a partir do recebimento de representação,

também anexa, a qual noticia eventuais irregularidades na realização de tal

empreendimento.
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Outrossim, requisito-lhe, para atendimento no prazo de 30

(trinta) dias, as seguintes informações e/ou documentos:

a) Houve expedição de licenças e/ou diretrizes para a

implantação do Lote 3 do Corredor Metropolitano Noroeste MRC?

a-I) Em caso positivo, encaminhar cópias dos
..,.

requerimentos, estudos, análises e decisões, bem como das respectivas

análises/pareceres técnicos, licenças ou diretrizes expedidas;

b) Descrever qual o traçado de tal corredor metropolitano no

Município de Americana;

c) Quais foram as exigências municipais para mitigar e/ou

compensar os impactos negativos de tais obras ao passar pelas vias públicas

e cursos d' água do Município de Americana?;

d) A obra viária do lote 3 do Corredor Metropolitano

Noroeste RMC, da forma como estabelecida no traçado, está de acordo com

o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de Americana (Lei

Municipal 4.597/08)? Justificar com parecer técnico da Secretaria de

Transporte e Sistema Viário de Americana (SETRANSV) e posterior

Parecer Jurídico da Secretaria de Negócios Jurídicos (SNJ);

e) Os estabelecimentos comerciais das mencionadas vias

públicas de Americana serão negativamente afetados com a obra do

corredor metropolitano? De que forma?

f) Ao se expedir licença para implantação da extensão do

Corredor Metropolitano Noroeste ou certidão de diretrizes, foram exigidas

~

i
,§
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medidas para solucionar esses eventuais problemas? Quais e com que

amparo legal?

g) Existe Plano Municipal de Circulação Urbana ou plano

similar, prevendo pistas exclusivas para circulação prioritária de ônibus,

sem prejuízo de acesso ao comércio e residência? Em caso positivo,

encaminhá-lo;

g-l) Mesmo com eventual inexistência do Plano Municipal

de Circulação Urbana era possível expedir licença ou certidão de

Diretrizes? Justificar técnica e legalmente;

hj Foram levadas em consideração, para a expedição de

licenças ou certidões de diretrizes o estado de conservação das edificações

do entorno das vias públicas pelas quais passará o Corredor Metropolitano

Noroeste?

h-I) Essas edificações possuem condições estruturais para

suportar o impacto de tantos veículos pesados que passarão pelo local?

h-2) Caso estejam previstos danos, quais foram as

exigências para mitigá-los ou repará-los, quando da licença ou certidão de

diretrizes?

i) Outras considerações que entender pertinentes para

melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências já

tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do referido órgão,

bem como eventuais outras sugestões quanto à forma de encaminhamento

do caso.
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Sem mais para o momento) renovo protestos de elevada

estima e consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCl-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

DR. DIEGO DE NADAI

D.D. Prefeito do Município de Americana

4
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Núcleo PCJ-Piracicaba

Piracicaba, 31 de agosto de 2012.
."

Ofício n° 17112012 - act

Ref.: Inquérito Civil n° MP 14.1096.0000015/2012-0

Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do Corredor

Metropolitano na região de Santa Bárbara d'Oeste.

Ilustríssima Gerente,

Por intermédio do presente, nos termos do artigo 129, VI, da

Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n" 7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei nO

8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual n°...
734/93, comunico-lhe instauração de Inquérito Civil, a fim de apurar

detalhes técnicos e jurídicos na implantação do "Corredor Metropolitano

Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste", conforme cópias

anexas da Portaria, instaurado a partir do recebimento de representação,

também anexa, a qual noticia eventuais irregularidades na realização de tal

empreendimento.

Encaminho-lhe, outrossim, cópias de fls. 112/131,

requisitando-lhe, para atendimento no prazo de 30 (trinta) dias, as

seguintes informações e/ou documentos:

a) Houve requerimento de expedição de Licença Prévia e de

Licença de Instalação do Lote 3 do Corredor Metropolitano Noroeste RMC
."

1
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Núcleo PCJ-Piracicaba

(trecho Sumaré-Santa Bárbara D'Oeste), pelo empreendedor Empresa

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo SIA (EMTU)?

b) Houve requerimento de expedição de Licença Prévia e de

Licença de Instalação para a complementação de dois novos terminais

(Sumaré e Santa Bárbara D'Oeste), reforma do terminal de Nova Odessa,

melhoramentos viários e construção de um novo acesso a SP-l Ol , a partir

da Avenida Antonio da Costa Santos, pelo empreendedor Empresa

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo SIA (EMTU)?

c) Houve requerimento de expedição de Licença Prévia e de

Licença de Instalação para as obras do trecho Nova Odessa-Campinas,

incluindo obras remanescentes no trecho Hortolândia-Campinas: obras de

transposição (Hortolândia - Av. Santana) e construção de novo acesso a SP

lOl , pelo empreendedor Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de

São Paulo SIA (EMTU)?

d) Caso tenham sido apresentados todos ou alguns dos

pedidos de licença ambiental das obras viárias mencionadas nos itens "a" a.,.

"c", já houve apreciação de tais pleitos? Em caso positivo encaminhar

cópia(s) das decisões, manifestações técnicas elou licenças expedidas;

d-l) Caso ainda pendentes de análise eventuais

requerimentos de licenciamentos ambientais, foram ou serão exigidos

estudos ambientais sobre os impactos positivos e negativos dessas obras na

área de influência desses, tais como ElA-RIMA, EIV, Pesquisa Origem e

Destino ~ O/D, etc...? Apresentar amparo legal para a posição adotada pela

CETESB;

2
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d-2) Caso ainda pendentes de análise eventuais

requerimentos de licenciamentos ambientais, foram ou serão exigidas

realizações de audiências públicas? Apresentar amparo legal para a posição

adotada pela CETESB.

e) Outras considerações que entender pertinentes para

melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências já

tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do referido órgão,

bem como eventuais outras sugestões quanto à forma de encaminhamento

do caso.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada

estima e consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

....

A Ilustríssima Senhora

ENG." ZORAIDE S. CARNICEL

Gerente da CETESB de Americana-Si'
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.'"
Piracicaba, 31 de agosto de 2012.

Ofício n" 172/2012 - act

Ref.: Inquérito Civil n" MP 14.1096.0000015/2012-0

Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do Corredor

Metropolitano na região de Santa Bárbara d'Oeste.

Ilustríssimo Gerente,

.'"
Por intermédio do presente, nos termos do artigo 129, VI, da

Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n? 7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei n?

8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual n°

734/93, comunico-lhe instauração de Inquérito Civil, a fim de apurar

detalhes técnicos e jurídicos na implantação do "Corredor Metropolitano

Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste", conforme cópias

anexas da Portaria, instaurado a partir do recebimento de representação,

também anexa, a qual noticia eventuais irregularidades na realização de tal

empreendimento.

Encaminho-lhe também cópias de fls. 112/131,

requisitando-lhe, para atendimento no prazo de 30 (trinta) dias,

informações sobre eventual pedido de licenciamento das obras viárias ora

1
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investigado, bem como eventuais providências adotadas, facultando-se

considerações que entender pertinentes para melhor esclarecimento dos

fatos, mencionando, se o caso, as providências já tomadas, em andamento

ou que serão tomadas no âmbito do referido órgão, bem como eventuais

outras sugestões quanto à forma de encaminhamento do caso.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada

estima e consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

...

Ao Ilustríssimo Senhor

Eng.o ALBERTO DEGRECCI NETO

Gerente da CETESB de Campinas- SP

2
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Piracicaba, 31 de agosto de 2012.

Ofício n° 17412012 - act

Ref.: Inquérito Civil nO MP 14.1096.0000015/2012-0

Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do Corredor

Metropolitano na região de Santa Bárbara d'Oeste.

Excelentíssimo Promotor de Justiça,

Por intermédio do presente, para os fins do estabelecido no

artigo 5° do Ato Normativo n" 552/08 - PGJ, de 4 de setembro de 2008,

comunico-lhe instauração de Inquérito Civil, a fim de apurar detalhes

técnicos e jurídicos na implantação do "Canedo!' Metropolitano Noroeste

RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste", conforme cópias anexas da

Portaria, instaurado a partir do recebimento de representação, também

anexa, subscrita por Márcio Eloi Colombo, Maria Lúcia de Cillo, Silvana

Maria Giovanetti, além de outros 421 signatários, noticiando eventuais

irregularidades na realização de tal empreendimento, sendo as principais a

transposição no Ribeirão dos Toledos; as construções das vias públicas

antigas e sem estrutura para suportar impactos que serão trazidos pelo

1
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aumento da frota de veículos; omissão de informações acerca da

implantação do Corredor Metropolitano; prejuízo ao comércio devido à

possível dificuldade de acesso aos estabelecimentos; e não elaboração de

Plano Municipal de Circulação Urbana.

Encaminho-lhe também cópias de fls. 112/131, esclarecendo

que fica facultado o envio de outros documentos, elementos de prova e/ou

considerações a respeito dos fatos aqui investigados, bem como a atuação

conjunta com este Núcleo, caso Vossa Excelência entenda ser o caso.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada

estima e distinta consideração." \ ~

CO
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO

Promotor de Justiça
GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

DR. LUCAS FREH8E RIBAS

D.D. Promotor de Justiça Substituto - Meio Ambiente da Comarca de

Americana
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Núcleo PCJ-Piracicaba

Piracicaba, 31 de agosto de 2012 .

...
Ofício n° 175/2012 - act

Ref.: Inquérito Civil nO MP 14.1096.0000015/2012-0

Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do Corredor

Metropolitano na região de Santa Bárbara d 'Oeste.

Excelentíssimo Promotor de Justiça,

Por intermédio do presente, para os fins do estabelecido no

artigo 5° do Ato Nojmativo n? 552/08 - PGJ~ de 4 de setembro de 2008,

comunico-lhe instauração de Inquérito Civil, a fim de apurar detalhes

técnicos e jurídicos na implantação do "Corredor Metropolitano Noroeste ~

RMC Lote Sumaré ~ Santa Bárbara d'Oeste", conforme cópias anexas da

Portaria, instaurado a partir do recebimento de representação, também

anexa, subscrita por Márcio Eloi Colombo, Maria Lúcia de Cillo, Silvana

Maria Giovanetti, além de outros 421 signatários, noticiando eventuais

irregularidades na realização de tal empreendimento. São exemplos a

transposição no Ribeirão dos Toledos; as construções das vias públicas

antigas e sem estrutura para suportar impactos que serão trazidos pelo

1
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aumento da frota de veículos; omissão de informações acerca da

implantação do Corredor Metropolitano; prejuízo ao comércio devido à

possível dificuldade de acesso aos estabelecimentos; e não elaboração de

Plano Municipal de Circulação Urbana.

Encaminho-lhe também cópias de fls. 112/131, esclarecendo

que fica facultado o envio de outros documentos, elementos de prova e/ou

considerações a respeito dos fatos aqui investigados, bem como a atuação

conjunta com este Núcleo, caso Vossa Excelência entenda ser o caso.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada

estima e distinta consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

DR. CARLOS ALBERTO RUIZ NARDY

D.D. Promotor de Justiça de Meio Ambiente da Comarca de Nova Odessa
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Piracicaba, 31 de agosto de 2012.

Ofício n" 176/2012 - act

Ref.: Inquérito Civil n" MP 14.1096.0000015/2012-0

Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do Corredor

Metropolitano na região de Santa Bárbara d'Oeste.

."

Excelentíssimo Promotor de Justiça,

Por intermédio do presente, para os fins do estabelecido no

artigo 5° do Ato Normativo n" 552/08 - PGJ, de 4 de setembro de 2008,

comunico-lhe instauração de Inquérito Civil, a fim de apurar detalhes

técnicos e jurídicos na implantação do "Corredor Metropolitano Noroeste 

RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara dOeste", conforme cópias anexas da

Portaria, instaurado a partir do recebimento de representação, também

anexa, subscrita por Márcio Eloi Colombo, Maria Lúcia de Cillo, Silvana
....:,.

Maria Giovanetti, além de outros 421 signatários, noticiando eventuais

irregularidades na realização de tal empreendimento. São exemplos a

transposição no Ribeirão dos Tcledos; as construções das vias públicas

antigas e sem estrutura para suportar impactos que serão trazidos pelo

1

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas - Piracicaba/SP - CEP 13,416-398

Fone: (19) 3433-6185 - gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
.~

Núcleo PCJ-Piracicaba

aumento da frota de veículos; omissão de informações acerca da

implantação do Corredor Metropolitano; prejuízo ao comércio devido à

possível dificuldade de acesso aos estabelecimentos; e não elaboração de

Plano Municipal de Circulação Urbana.

Encaminho-lhe também cópias de fls. 1121131, esclarecendo

que fica facultado o envio de outros documentos, elementos de prova e/ou

considerações a respeito dos fatos aqui investigados, bem como a atuação

conjunta com este Núcleo, caso Vossa Excelência entenda ser o caso.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada

estima e distinta consideração.

...
i

!

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

DR. CARLOS PAULO TRAVAIN FILHO

D.D. Promotor de Ju~..tiça de Meio Ambiente da Comarca de Sumaré
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Piracicaba, 31 de agosto de 2012 .

...

Ofício n" 177/2012 - act

Ref.: Inquérito Civil n°lvlP 14.1096.0000015/2012-0

Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do Corredor

Metropolitano na região de Santa Bárbara d'Oeste.

Excelentíssimo Promotor de Justiça,

Por intermédio do presente, para os fins do estabelecido no...
artigo 5° do Ato Normativo n" 552/08 - PGJ, de 4 de setembro de 2008,

comunico-lhe instauração de Inquérito Civil, a fim de apurar detalhes

técnicos e jurídicos na implantação do "Corredor Metropolitano Noroeste

RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste", conforme cópias anexas da

Portaria, instaurado a partir do recebimento de representação, também

anexa, subscrita por Márcio Eloi Colombo, Maria Lúcia de Cillo, Silvana

Maria Giovanetti, além de outros 421 signatários, noticiando eventuais

irregularidades na realização de tal empreendimento, sendo as principais a

transposição no Ribeirão dos Toledos; as construções das vias públicas

antigas e sem estrutura para suportar impactos que serão trazidos pelo

:;
11.
::>
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aumento da frota de veículos; omissão de informações acerca da

implantação do Corredor Metropolitano; prejuízo ao comércio devido à

possível dificuldade de acesso aos estabelecimentos; e não elaboração de

Plano Municipal de Circulação Urbana.

Encaminho-lhe também cópias de fls. 112/131) esclarecendo

que fica facultado o .~nvio de outros documentos, elementos de prova e/ou

considerações a respeito dos fatos aqui investigados) bem como a atuação

conjunta com este Núcleo, caso Vossa Excelência entenda ser o caso.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada

estima e distinta consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

À

Promotoria de Justiça de Meio Ambiente da Comarca de Campinas
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rc 14.1096.0000015/2012-0

JUNTADA

Aos 14 de setembro de 2012, eu, ( ~---) Ariane Cristina
, I

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, junto a estes autos o Ofício nO

228/2012/CJA, da CETE5B - Agência de Americana, em atendimento ao Ofício

nO 171/2012.

tI
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M
T
CETESB

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTÀDO DE SÃO PAULO
AGÊNCIA AMBIENTAL DE AMERICANA

c~)

Ofício n.? 228/2012/CJA
Ref. Ofício nO 171/2012 act - GAEMA (I.C. N° MP 14.1096.0000015/2012-0)
(Processo CETESB: MP34/01482/12) .

Senhor Promotor,

r~{g _;eri~1:;~2~12

if:ttJ1 jÃj:' r: ;O~.~' .~-i,,-r/~-.5:~'
(I I~ ~IVcD ~,WY~/f ':Q) ~;;r"

Em atenção ao Ofício n.r 171/201h t - EMA (I.C. n.O MP 14.1096.0000015/2i 12-0),
de 31.08.2012, que solicita \ formações sob o Lote 3 do Corredor Metropolitano N roeste
RMC, trecho Sumaré - Santa Bárbara d'9 st ), declarames-cque o licenciament desta

.atlvidade inicia-se junto ao Departamento d Av liaçâo A t:siental\de mpreendimen s - lE,

localizado no municipio de São Paulo - SE a CETES 'T~or'2~s. Depa r:
obtivemos as seguintes informações: "'lJ " c: .

. j '\ ,",~p ,
"... em 29.05.2011, por meio do OficI'o CT/SEQ!029 012, a mores ·Metro olil~á Ide
Transportes Urbanos - EMTU protocolizou no 6epa mento de vaHação 1 ;+nta de
Empreendimentos - IE: "Consulta Prévia do Lote 3 d Corredor 'MetrojJolita Npro ste-
.Trecho Sumaré/Santa Bárbara D'Oeste" (Prooesso CE ESB nO 31/2012), c i 0lobl tivo
de identificar os estudos .ambientais e procedimet os a serem adota o. iR: I o
Hcenciamento ambiental do empreendimento; . '~.'(.c·~.I.rn:A8:.i~f.::Q< C:. 85' n.: o

. ~í\VJI.~jeJ. ,\1 .

,- em 04.07.2012, por meio do Oficio nO 502l121IE, foi e €{minllado à TU. ,., cer
Técnico nO 247/12/IE em atenção à Consulta supracitacj , conQluindo que o lic~ ia nto
em questão deverá ser conduzido por meio de um Relatório Atitb~ntal prellmi~la - P;

- até a presente data (10.09.2012), nêo acusamosrecabimento do RAP. . \ ~
D~ssa forma, informamos que aanálise da viabilidade a~biental do empreendim~.t(]/a Jda
nêo se iniciou." . .' \

Seguem anexos: o Ofício 504/12/1E e o Parecer Técnico 247/12/1E.

Atenciosamente,

RECEBIDO PELO M.P.
ProtO(Oir; n9 liG/1«

1\,sn 1Q17(~.

GAEMA
PCJ • Piracicaba

Excelentíssimo Senhor
DR. IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
PROMOTOR DE JUSTiÇA - GAEMA PCJ - PIRACICABA
Rua Amirante Barroso, 491 I São Judas '- Piracicaba/SP, CP 13416-398

~7 t vEng.' ZORAI~~~ ~;~;::~~~:~:::ICEL
Gerente da Agência Ambiental de Americana
CREA 0601622397 - Reg. 34.4395-2

Rua Florindo Cibin, 435 - Vila Medon - Ameri~ana - SP CEP 13465-230 - Fone/fax: (19) 3461-1550



, COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Avaliaçâo Ambiental de Empreendimentos -IE

CETESB -

)

S02/12/1E
'São Paulo, .6

1
1 de julho de 2012

• r

)

Ref.: consultà Prévia referente à implantação do Lote 3 do Corredor MetrópoliÚmo
Noroeste ~ Trecho S!Jmar~/SantaBárbar~d'Oeste (Processo 131/201~)

Prezado Senhor,
~ ,

Encaminhamos o Parecer Técnico nO 247/12/1E, em atenção à Consulta protocolizada neste
Departamento em 29/05/2012, referente à implantação do Lote 3.do Corredor Metropolitano
Noroeste -. Trecho Sumaré/Santa Bárbara d'Oeste. '

.'

Atenciosamente,

\
.1

J~,~~.~l l'~~
Marià Silvia·Romitelll
Gerente

\ .

llustrlssímo Senhor .
LUIZ CARLQS PEREIRA GRILLO
Superintendente de Engenharia e Obras>- SEO

'. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos '- EMTU
. Rua Quinze de Novembro, 244 ' .
'São Paulo- SP
CEP 01013-000 .

'. .....J

CETESB- CornpanhlaAmbier\l31.lk> Estadode Sá<J p~l)jo - Seda:M ..Prot Frederico Hermann Jr., 345 - C;EP 05459-900- Sâo Paulo- SP- Tei.: (l)xxl1) 3133 - 3000
Fax: 10«11)3133 ~ 3402 - Telex,: 119:053 - C,tlP:J n·43.776,49HOOO\-10 -I~se E:sl· n' 109.091.375--118- lnsc, Munlc.n· 8{)30,313-1 - Sile.: WWW,~lêSb,.p.go.v.br

eód: SO/l V05 .



131/2012

Empresa Metropolilana de Transportes Urbanos de 'São Paulo - EMTU/SP, ,
• • ' ," :,-' '. T

Consulta sobre,' o Lole 3 do ',Corredor Metropolitano Noroeste - Trecho
Sum'aré/Sànta,Bárbarad'Oeste. "

··.Sumaré; Nova Odessa,Americanae Santa Bárbara d'Oeste

~
,~

'CETESB

. PROCESSO: ..' '

INTERESSADO:

ASSUNTO:

I

MUNfCfplos: '

, "

PARECER TÉC,NICO'
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO'PAULO'

Av.Prol.Frederico Hermann Jr., 346 . CEP 05459·900 , S~I)Pa\llo • SP'
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. 1. Il~TRODUÇÃO

Jrata-se vda . manifestação técnica do Departamento de' AvaUaçãoAmbiental 'de
Empreendhnenlos ..:..IE em atenção Gl,O Ofrclo CT/SEO/ü29/2012, encaminhado pela Ei11presa'
Metropoíltanaríe Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU, 'na qual solicita anállse re

, manifestação' deste Departamento com relação à consulta prévia para licenciamenlo ambiental
, das obras de impl~ntação do Lote 3 doCorred~r Metropolitano Noroeste -- Trecho Sumàré/Sànta
, Bárbara d'Oeste, 1- .,

As descrlções e análise' deste ParecérTécnico foram elaboradas com ,base nos documéntos
constantes 'no, Processo 131/2012 dentreos quals se'destacam: , ' '

• •• >' • -. • • • I : • .' '. . • .

• Ficha de Informações Cadastrais encaminhada -vla Oficio CT/SEO/02€l/2ü12, -el}l 29 de
,maio de 2012' e ,. " , .", ' . ' ~, ' ','

. . . '.' , . .' ":

'li Caracterlzação Ambiental para' Consulta Prévia' Visando o Llcenclámento Ambiental' do: 
, Corredor Melropoíltano Noroeste -r- Lote 3 - Trecho Compreendtdo entre os 'Munrcipios de "

......., ,. .... .
Surriaré e Santa Bárbara d'Oeste ... Região, Metropolitana de cemplnas ", RMG,
encaminhado via, qHCio CT/SEO/029/2012, em 29 de maio de 2012.

,2. CARÀCTERIZAÇÃO DO'EMPFÜ~ENDIMENTO E SEU ENTORNO. \ ',' . . .-" .

, O ernpreendímento em' anállse se trata dalnstalação de um', Corredor Metropolitano deônlbus, 
com extensão de 32,7\km..Iigand.o, OS munlcipios de sumaré, Nová Odessa, Americana e Santa
Bárbara d'àesle, Para este : corredor ,estã~ previstos, três Terminais; duas Estações de
Transterênola ,e 28 Pontos de parada. ,'O percurso de 'ruas e avenidas 'componentes 'deste

, corredor é subdividido em oito subtrechos. ' .'

Ó 'subtrecho 1 inicia-se no Munrcipi~ de Santa Bárbara d'Oeste, no Terminal Santa Bárba~a e, "
(_., • ~ c , ~ • • - ~ ••~

segue até o. Ribeirão dos, Toledos pelas vias Rod. Luiz .Ometto, Av. Monte, Castelo, Av. '
, " 'Tiradentes .~ Av. Corifeu de Azevedo M9-rq~es. Para este trecho, as intervenções previstas

Gonsist~m ~a hnp~antação de', corredor no slsterna vlárlolá existente" com reàdequação de.
" pontosde.parada.recapeamento esinalização, ' , '

Para o subtrecho,2, que vai do Ribeirã~ Toledos até o 'Córrego Malon, ambos em Santa Bárba'ra
, d'~e,ste, é prevlsta a implantação'de uma nová via,' com,a transposição dos corpos d'áquas

menclonados. Neste trecho está prevista ainda'a Implantação de ~ma ciclovia e pista- de corrida,
,8 camlnhada, . . '

o' ~ubtrecho 3 ínlcla-se'na Rua Sêo Paulo, em Santa Bárbara d'Oeste, e seque pela Àv. Europa,
, ,r ,

em Americana. Nestas vias as intervençõesprevistas consistem emlrnplantação do corredor ,em

; ..
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Viário existente, instalação da Estação de Transferêncla Avenida,São, Paulo, bem coino ciclovia,
pista de corrida e tratamento paidglstlco,' ;',,' . ' . . . ' .

N~s~quencia,o subtrecho 4 segue da Rua São Je'rônimo até~ Terminal A~ericana, Nesie .
trecho as intervenções previstas consistenina implantação do Novo Terminal Amêricana, .
readequaçãó dos.pontos.de parada, recapeamenloe sinalizÇlção,' ,

O subtrecho 5 vai do Terminal 'Ameri,cána até aAv, Abdo' Najar, passando pelas' Ruas Dom
Pedro 11 eAIY Meireles, que deverão sofrer readequações /lOS pontos dé parada, recapeamento

. ' e slnallzação- ' ' " . ,

O subtrecho 6 abrange da Av, Abdo Najar, entrea Rua Dom Pedro 'li, até o prolongamento da
Àv, Ampéllo Gazzela, a ser hnplantadoubranqendo uma nova transposição em desnível da SP:
304, Na Av, Abdo .Najar o corredor sérá lmplantado em vlárío existente, 'mas será' construlda
nova vía sequlndo 'o eixo da Av, Ampélio Gazzeta, com duas faixas de ,tráfego por sentido e '
'canteiro, central.

O sublrecho ~ compreende p percurso da Av: Ampélio Gazzeta ,em Nova Odessa até à r:-v. '
Rebouças" em sumaré, 'As intervenções' abrangem' a adequação do· viário existente, a,
Implantação de uma àiclovia no, canteiro .central é -a .construção de uma' Estaçlío de
Transferência próxima à Àv.DL Eddy Freitas êris~iuma, em NovaOdessa. . , " .

Por fim, osubtl:e;ho 8, em Sumaré, vai da A~,'Rebouças' até o T~rminal Sumaré, incluindo a Av:
Joaquim, Cardoso de Tolêdo,' Rua Campinas, Av,JoãoArgenton e Av: Julia Vasconcelos
Bufarah.:' 'Neste subtrecho 'o corredor também será ímplantado' no .viário existente, com
readequação de pontosde parada e reforma do Terminal Suma,é, ' " "

I . . . -'. _., '.

De acordo com relatórlo, para a implantação do corredor serão necessárlasdesaproprtaçõee, '
mudanças de fluxos em tráfego [ocal, IntervençÕes nas proximidades de im6veis protegidos e "
alteração da paisagem, ,

Àlém disso, será~eces~ária a supressão de vegetação em algun; pontos p~ra implantação do'
, corredor.Inclulndo intervenção em Áreas de Preservação Per~anente, . . .' ' '~

Segúndo informações apresentadas, constamcinco áreasno Cadastro de Areas Contaminadas
da CETE;SB no local de ímplantação do empreendimento, sendoduas Indústrias e três postos de'
c0J11b,uslíveis.·, I

, ' .

"

, 3: AN'ÁLlSE E CONCLUSÃO
:.. "" . I .

Mediante o exposto, e considerando que:

• Trata-se de~l~ empr~endím~nto in~rmunicipal quê'demanda;á obras '8e melhorias e
. alteração de traçado em trecho extenso; / ' , '." .

•. 'O projeto prevê' a implantação de novas vias;

• Haverá necessidade de'des~propriações;', ,
• A execução das obras poderá gerar lncõmodosà população local; /

,. 'Durante a implantação e operação do empreendimento haverá modificações no tráfego Iocal:

" .

, "
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A equipe técnica deste Departamento conclui que o" licenciamento do empreendlmento em ,
questão - Implantação do Loto 3 do, Corredor, Metropolitano' Noroeste, Incluindo' as obras nos ' /
Termlnàls e Estações de Transferências ~ deverá ser conduzido por meio d,e um Relatóslo /
Ambiental Preliminar - RAP, a ser apresentado de acordo com o roteiro anexo,. . . - .
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Eng, Amb.-Thales Andrés Carra
Setor de Avaliação de Projetos de' :

, Transportes Não-Rodoviários - IETT '
Reg.J512 éREA 5063224239

17. ~-~b~/~< IL~
L:dJL u-+--~'~./=C::--" ., ~ ,

Eng. C/v. odrlgo Passos Cunha
Gerente da Divisão de Avaliação de
Projotos de Transportes - lEr, em exerciclo
Reg. 7022 CREA 5060877616/0

, ({y.-~ ')L·~A>~
, .,En9. Clv. Marcia A, C.Plada.vall ,'.

Gerente do setór de Avaliação de Projetos '
, de Transportes Não-Rodoviários- IETT"
, Reg. 72~9; CREf" 060)456~6'

J

De acordo: "
, I

\ ""..; ('" .Q'. '. " ...\.,...'--
))--u~ ))1./J-Z pvv-,:,

Eng, Civ.lAm15.' Maria qllvla Romitel/l
Gerente do Departamento de Avallação
Ambientai de Ernpreendlrnenlos -IE
Reg. 4755 CREA 62.252/0

, ,
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC 14.1096.0000007/2012-5

CERTIDÃO

Aos 19 de setembro de 2012, eu ( ét-J, Ariane

Cristina Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, certifico e dou,
fé que cumpri despacho de fI. 165, encaminhando o Ofício nO

182/2012 à Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETE5B

de 5ão Paulo, conforme fis. seguintes.

JUNTADA

Nesta mesma data, eu ( C~), Ariane Cristina

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, bunto a estes autos,
Ofício nO 1668/12/CJC, da Agência da CETE5B de Campinas, em

atendimento ao Ofício nO 172/12.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Núcleo PCJ-Piracicaba

Piracicaba, 14 de setembro de 2012.

Ofício n° 182/2012 - act

Ref.: Inquérito Civil n?MP 14.1096.0000015/2012-0

Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do Corredor

Metropolitano na região de Santa Bárbara d'Oeste.

Ilustríssima Senhora,

Por intermédio do presente, nos termos do artigo 129, VI~ da

Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n" 7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei n''

8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual n"

734/93, comunico-lhe instauração de Inquérito Civil, a fim de apurar

detalhes técnicos e jurídicos na implantação do "Corredor Metropolitano

Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste", conforme cópias

anexas da Portaria, instaurado a partir do recebimento de representação,

também anexa, a qual noticia eventuais irregularidades na realização de tal

empreendimento.

Encaminho-lhe, também, cópias de fls. 112/131,

requisitando-lhe, para atendimento no prazo de 30 (trinta) dias, as

seguintes informações e/ou documentos:

1

Rua Almirante Barroso, 491 • São Judas - Piracicaba/SP - CEP 13.416-398

Fone: (19) 3433-6185 - gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Núcleo PCJ-Piracicaba

a) Houve requerimento de expedição de Licença Prévia e de

Licença de Instalação do Lote 3 do Corredor Metropolitano Noroeste RMC

(trecho Sumaré-Santa Bárbara D'Oeste), pelo empreendedor Empresa

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo SIA (EMTU)?

b) Houve requerimento de expedição de Licença Prévia e de

Licença de Instalação para a complementação de dois novos terminais

(Sumaré e Santa Bárbara D'Oeste), reforma do terminal de Nova Odessa,

melhoramentos viários e construção de um novo acesso a SP-IOl, a partir

da Avenida Antonio da Costa Santos, pelo empreendedor Empresa

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo SiA (EMTU)?

c) Houve requerimento de expedição de Licença Prévia e de

Licença de Instalação para as obras do trecho Nova Odessa-Campinas,

incluindo obras remanescentes no trecho Hortolândia-Campinas: obras de

transposição (Hortolândia - Av. Santana) e construção de novo acesso a SP

101, pelo empreendedor Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de

São Paulo SIA (EMTU)?

d) Caso tenham sido apresentados todos ou alguns dos

pedidos de licença ambiental das obras viárias mencionadas nos itens "a" a

"c", já houve apreciação de tais pleitos? Em caso positivo encaminhar

cópia(s) das decisões, manifestações técnicas elou licenças expedidas;

d-l) Caso ainda pendentes de análise eventuais

requerimentos de licenciamentos ambientais, foram ou serão exigidos

estudos ambientais sobre os impactos positivos e negativos dessas obras na

área de influência desses, tais como ElA-RIMA, ElV, Pesquisa Origem e

2

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas - Piracicaba/SP - CEP 13.416-398

Fone: (19) 3433-6185 - gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
~

-<;~~';;-'o-v~c,.:.;<.:.~,,/"'~

Núcleo PCJ·Piracicaba

Destino - O/0, etc.? Apresentar amparo legal para a posição adotada pela

CETESB;

d-2) Caso ainda pendentes de análise eventuais

requerimentos de licenciamentos ambientais, foram ou serão exigidas

realizações de audiências públicas? Apresentar amparo legal para a posição

adotada pela CETE8B; e

e) Outras considerações que entender pertinentes para

melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências já

tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do referido órgão,

bem como eventuais outras sugestões quanto à forma de encaminhamento

do caso.

Sem mars para o momento, renovo protestos de elevada

estima e consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

A Ilustríssima Senhora

ANA CRISTINA PASINI DA COSTA

Diretora de Avaliação de Impacto Ambiental - CETE8B

3
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COMPANHIA AMBIENTAL' DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE'CONTROLE E LICENCIAMENTO Ai'vIBIENTAL

CETESB

Senhor Promotor:

1668/12/CJC
Campinas, 12 de setembro de 2012'-

N/CÓO:
DATA:

'Em atendim.ento a~ oficio" n° 172/2012-ac~ ~r~tocoliza o I~a. ~g9~lcia Am~)i~1 <I d
com o n" 004312, 111 f01111 amos que o 111111l1Clpl0 de HOI landlajpe11ellce a a ea d
Agência Ambiental de Americana, para onde estamos re irecio iando esta deiu nd
A Agência Ambiental de Americana está localizada à Ru orindo Cibin, 4 5-
CEP 13465-230, Americana (SP).

Atenciosamente,

Eng. AlbertO~[i Neto . .
Agência Ambiental de Campinas
CREA 74502/0 - REG. 05/3417/9

Exrno Senhor
Dr .Ivan Carneiro Castanheiro
DD.Prom~tol' de Justiça- GAEMA PCJ- Piracicaba
Rua Almirante BarrosQ.49~-Sào Judas
CEP: lJ.416-39-PIRACICABA-SP

I'

RECEBIDO rI:; .' i"·JLP.
Protr -.'· - 'J~:fS? 11

'8 SEr -.r'1T
• (J)

I \ • ~:J c ~=

GAEMA
PCJ ~ Ptraclcaba

(-._tt~ll _\~\'I!\-"I.-\11~1\j(I'.l,,;dt"I.111l11ill._I~ •

~'_I~ "',-.1 ~-.l~:'\'_ll ~i;7 \'d,lhl,I',I\lI;,l~- (i:IJ 1~,:l':_,CI~ (',lil'l'Il'"'' \1' r\l1H.:\I'II,17'~·'E"I',I"'.I.t\II·11 \~,:,t<'l-=:

j~!I1' \'.,\"\ ~,....t.~\h~p~"\ b



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC 14.1096.0000015/2012~O

JUNTADA

Ao 10 de setembro de 2012, eu, ~~~ ) Ariane Cristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, junto a ,~stes autos os seguintes
, '

documentos:

• E-maU da Doutora Diva Staciarini, advogada da EMTU-SP,

solicitando prorrogação de prazo para resposta ao Ofício nO 168/12, bem,

como a designação de reunião; e

• Matéria Jornalística, de 30 de setembro de 2012, do Jornal

"Diárioll
, evidenciando reunião entre EMTU e GAEMA,



Ariane Cristina Teato

. De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

, .

Ivan Carneiro [ivancarneiro@mp.sp.gov.6rJ
sexta-feira, 28 de setembro de 2012 18:24
Ariane Cristina Teato
ENC: reunião dia OS/11/2012-MP -Plracicaba

De: Ivan Carneiro [mailto:ivancarneiro@mp.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 28 de setembro de 2012 18:22
Para: 'Diya Staciarini'
Assunto: RES: reunião dia 05/11/2012-MP -Piracicaba

Defiro o prazo solicitado, ficando designada a reunião na forma solicitada, conforme previamente solicitado por telefone, a qual
.acontecerá na sede do GAEMA PCJ-Piracicaba.
Junte-se este e-mail aos autos.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça - Secretário

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente.- GAEMA - Núcleo XII - PCJ-Piraclcaba
Rua Almirante Barroso, 49I,.Bairro São Judas, Piracicaba/SP, CEP 13.416-398 - Fone (19) 3433-6185 e 3434-7843

Assunto: reunião dia 05/11/2012-MP -Piracicaba

Doutor Ivan Carneiro Catanheiro ,

Reportando-nos ao Ofício 168/2012-act-Inquerito Civil 14.1096.0000015/2012-0, e considerando a alteração que
está sendo feita no Projeto para para lmplantação do Corredor Metropolitano na,Região de Santa Bárbara d' Oeste,
vimos solicitar, se possível, seja designada reunião para esclarecimentos no dia 05/11/2012, às 14.00hs, ocasião em
que estarão presentes Os representantes da EMTU/SP , Prefeitura de Santa Bárbara e Prefeitura Americana..

Cordialmente

'1iva Staciarini
,\dvogada da EMTU/SP

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com OMEIO AMBIENTE !!!

. ,

1



DOMINGO, 30 DESETLMSWDE 2012

.. CORREDOn NOROESTE

'Gaemarealizará reunião comEMTU
e Prefeituras de Americana e SE

• GRUPO Dl VIOLEiROS: seAPReSEtUA NO ASilO. N.llTl.vhS de Mt6Tl. um grupo
dê 'VfoleirO:$. por ~io da Se-aet1ri1 de O"l1tvn.e "rcrtsno, Ia apr~eflloo no k.ilo Sio Vic~te

- -de PWo. A -.pt~~uçlo lu p:ute da pr.oifUTU.ç1odI. SM"lNI do ~So em c:omemor~AO
D'iJ:ool~eo.(àebn.do~(i"'JJO)_API'ognn'..1çSo.d1Soamtn.tôo~$~g;;eN.~~·

fei:ra.ap~fI!- du I" hon.<i.c::omaln~f~udoPaJtel<'comapre~da E",ota Polln:s
e doM~ Bv. A~~~ da um yvpo da Yrtf~ot. Na t«'yl-feir.l tOlll{). ~1
~Oo\olaf~ tJ.lwóe em l.m r.an.\.'oI"a.~1">0 ~tQAnlONo do 'Sap.eleiro, 1'::1 q.Juu-feh (0]1
lO}, os kiosÓsIr!o~ (o Ceéoc ~ fur>d-lç1~~_ Na qui.r<ta-relra (1)4/10).3. umNU. enoC...,.-n.
com umJ.vi.lgw'l P;)n,Fu~r.d.t DOfI1; Ncu, em Sousas, ruOdistritodeC~ AtU3!menle.
peeéde a.ootidWe de-ronn3-lr",tüln1}o1ê 8.Jtis'll~Swu. o~o do t'\líLu 8~, OAWo fia
l<K:al!:zaoo N R<.n Gtnen.i OJOOo. ceotrc.

"El-es (Oram muito. rríatjvos e
toda ti escola E\t~ ds PJIa
béns. O~ arcncs se ampepha
rarn mune pua qull a Feira
a-(Olit~e~~e-e~~te- ano poda
IIlOS de5lll ....a. o. pequ~IlO$

dHa!.he~ q'Je 1ll.li'rom tOd3 a
di.fIõ:T1mç3". di;, ..~

A Idurnção lnfanlil (I a -5
<u::I.<:I$) Il.romm--au o l~m!:l 'E3l·
chinhos. ~toêoS~lntrlg;;ln

tESO [itid", r:M.! :fMe lraba~ou

um ÍJ:LSI:-to dJ"r~nle. ~A l-a.~e

i ó'l 11Éllb-ü-rou proj;;t()'9, com
bo.bo~E:lM. 3; F-.ue IH d,;,~.en

"'DJVi<Uo ll"ID:! COIIl fD-rm~:]A'i.
a ras'!! Lv e$tu[lllu a.;; ab,:-lh.n

e .a ra.~e V fl"lliz.OU proj'Õ"!o~

romminhoças". afum.1L_ Omi

r1hOC~flo. <'5 r'Orm!ga.;; l"m
rna'i~ln)'l:J ,e 3'5- çolrn'H~$ de

m.:m=p'ais..-éCidá"",is, rCltt1nl.05

d~5taqut!.s;di'nl.reouL.rQs prO r

j~'iOS dll~!:n..,:)lvidos "IIl. sala
da aWa..

"Os aluno> participaram
ereuvemerue de todo o pro
cesso de de senvojvimento
dos projetes que foram ex
postes dUJ'''1I113! a Feira Cien
tific~. Além de prowuvEr a
int egra-r;;!o 13! o tra,halh (I E-ui
conjullto. o. e;-ento e~limub.

a ('1iaç~:) e a de~€'rwo!tura

aLta'J't!-~ dll'i. demoCHtr-iiI;~Ô!3,'5

que ~e(~o Je-~til,",d",s; õ1V-S..i·
Stl-";H;t~5·. dj.s~e.

A ("('j:;lIÍt..~dade ro~ um -dos;

dEo5!."J.q\:es d" r ...lra c..:~ntü.lo:a

de~le ano, O§ alunos re-aliz..,o;·
tam rodíZio ~n!r'Ól' a .. LUfTnJ.S
para as aprf-S~nlaçNs; e em
ad;l ·5;3.!3 di! aul'l. (oram ex·
pt.>stos uabalhM e tern"l.'i di
fE;<E:uta-tb~.m1ó a atM'i'dO
dCt~ plli EIalunêlS ~ d.1 C-OIIlU·

n~\t ~:i~ que-pJ~'S-tlgioLlo-eY"n·

10_ A rn~e d3 Pi'q\J('(1.'l; /UH

ClMai\d~IOUoiolrawlh-:.'J, de~
s~n\·oIvldos pelas ~lJrrn3'>,

rante Elarrnso. 491, bal,.o $;0 do eventcaís ItTr?9I,l!:uídad~

Judas, em Pirildcab) na ímp~anl~~~o di) COrredor
O~ [JrOalO!OrIêS d~ G~E':rna 1l~!QJoKofC'*st..e·ft',!c..

Ivan CiUneito ClltanhHTo e trecho Surnaré ~ .$:mta Bérba
A1~ãI1drafacriollManin;; n· Ia d '~!e-_ A lE'p;<''i';<D!aç\n

uramumproidod?infQmla- d:1grupo de-rroraôxes :Ibl~~

'ÇÕl"'i e esctarecímeruos a guh:tl.d"'aDai};,~~5~Oc:mn

onu, I\1rsua vez, a empre- 4:2I 3'j.~turaS· O l!1Ar-JwltQ
sa a!lendo-u a' nr~Dião pata apura Se há evectuals danes
entr eqar a ducumentaçán e urbanístjcos e <i!nbl~nt<lls ('.(1'\

Fazer E''J.due-dment(j.§ (Ou1~ IE''l.'J'Ç.ãCl à'i obras e a opereçãc
pleznentares do corredor Metrop-3tita1'lO
- O Gaema ins t aur ou em Noroeste nc trajeto, bem corno
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la.ç-iO' de moradores, uotârían-> pE'!Q t-e~foni! {l9} 3-i33--61B5.

FQira Cicntífico
Cultural
movimenta
Colégio Ideál

A 16a edição da F~r-ra

Cientifico-Cultoral do co·
l~g!o Ideal reuniu ontem
pais, alunos e professo..
res. O evento- abordou o
tema "As grandes: tnven·
c;ões da humanidade".
Na mostra foram €x:pos+
los t.raba1ho.s d-esenvol·
vidas P!![OS. 'aluflos do
Jarotm aO Ensino MédTo.
A -es<:ola fi<:a situada na
Rua Duque de CaXras,
210, centro.

SENAI em Santa Bárbara d'Oeste
Cursos de Formação InIciai e Contrnuada
Inscrições abertas para cursos nas áreas:

• Elelroc:elrOnk<l • PI~.li<Q
·logrstica • OiJatda-de
• M.anuii?TI'Ç-ãO M~cân~e-a • V.estlJ~rio

• Me!aclT'.ecânk',a
• Me:a'urgíaJ So~da

o.'>aluno.'>da Eduraçào In
bntil l" .EMiTIa- Fundamental
1 do Cal!-gio Pilares de S~nta

Eãrbara d'Ue:ue promove
ram.'fi] wanhfl de ontem. a'
tr.:'J.didcm.al 'foÔ:Lra Ci.-e:ntift(','lq
O lõ'i,-l"n!(1 atOnlea'1l aas i!((h

mlJd~~ôE'sda ESCO.!..a COm eu
(r.Jd~ fl<lJ;1C3á «miau COIIl a

p~dp.3'Ção intewa de pais.
.allJno-§.. Iamilii:I.rés e daromu~
nid'3d-e ,;om 9!:rai.

O lEm..]. d,] f!Ôirad;:.s'~ ano
tr.:3.tO\l~re~B:il:hlnh-:r.i.PEo<:roJi'

rLl5 e rnnigmt~~ pruwcP".ido
fe!a .EdlJC2.ç.!io ~lil -E: 1l:-1:'·
~~~~~~!Ll~

f\lnd..J.mN;tall,O~<t>.--unJo~w

;,1 d.i.!eiO-/d. {h3.Ill1 rern.a.nde.s;
lunkor G~rwr.e. a f~n (D,.'1

tou oom a.Ç«'.'i'i!nt.i::Jli-Ões d..=!: tra

hilllr::JS.~~prO~M6e

St;;1i\u.v.d~$-wd~dêJ Soe

mestre. al~w da p.rnJdpa-ção
d!i!: cen::a de 270 allJIlo:!'i

NQ ;:n~!i de novembro, no
dta (05}11)· se-g\Jlld~~rE'rfa.

5>~;r1I realizada reunião entre
o-s membros do üeema {Gru·
PQ d ... Atuação I'spe.cíal de
D~fl1':sa do Meio Am!:1lentel.
l\-J,;-leoPCI - Pcecíceoe. cem
represenremeda BHU (I:w~

presa MeHopolit3Dôl de
Trenspones Urbanos de âáo
Paulo] e dn Prefeituras de
Americana e SOlnta Eirbara
d"Oate p-ua ensccur o tra
S'lda- do Correcoe MPlfOP'Jli·
I4JlO ?';crrueste, trecho S'Um~

ré - Senta S!rb'tril d'Oi''S-te
O encontro SI1':.rá na SOOi: do.
G3em:l, sttuaüa Da RuôiAlm.!~

Feira Científica movimenta
alunos TIO. Colégio Pilares
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Municipio de Santa Bárbara d'Oeste

EXCELENTíSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTiÇA DO GRUPO

DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DR. IVAN

CARNEIRO CASTANHEIRO - GAEMA PCJ-PIRACICABA.

Q
/

INQUÉRITO CIVIL N° 14.1096.0000015/2012-0.

MUNiCípIO DE SANTA BARBARA D' OESTE, f'nrn',r;;:j::>n'"

Avenida Monte Castelo, n° 1000, inscrito no CNPJ sob n° 46.422.408/0001

através de seu procurador abaixo assinado, em atenção ao inquérito civil de

número acima especificado, vem, respeitosamente à presença de Vossa

Excelência, para requerer a juntada de cópia da resposta encaminhada pela

Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Ademais, aproveitamos o ensejo para registrar os protestos

de elevada estima e distinta consideração.

Espera deferimento.

Santa Bárbara d'Oeste, 27 de setembro de 2012.

. ) 7 '
~ / rJAJJ

' ~-~--_.
m.lngõPínhelro-

Procurador Municipal - OAB/SP 237.677

(

Avenida Monte Castelo, 1000,6° andar, Jardim Primavera - CEP 13450·901
Fone (19) 3455·8324 - Fax 19 3455·8132 - Email: juridico@santabarbara,sp.gov.br

Ri~Cl~ 131 ÕO··P·E~L('-M. P.
Protocoio nQ f I'

02 OU! 10~~,

GAErviAL PCl - Piracicaba
--_.~--~---~-------:--------------
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PROCURAÇÃO QUE FAZ O MUNICíPIO DE SANTA-BÁRBARA D'OESTE, NA FORMA
~ .

ADIANTE DECLARADA.

'SAmAM
, \

quantos este .público instrumento de procuração virem, que nó ano de dois mil e doze

(2012), em três (03) de agosto, nesta. cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, Estado

de São Paulo, no Cartório do Primeiro Tabelião de Notas e de/Protesto de Letras e Titulos,

perante o 10 Tabelião de Notas, comparece o MUNICÍPIO DE SANTABÁRBÁRA

D'OESTE, com sede na Avenida Monte Castelo, 1.000, inscrita no MP sob o CNPJ n°

46.422..408/0001-52, representado por seu prefeito Mário Celso Heins, brasileiro; casado,

médico, portador da cédula de identidade RG/SP-SSP n° 5.156.300-7, CPF nO 636.979.808w

82, residente e domiciliado em Santa Bárbara d'Oeste/Sl', na Rua ~onteiroLobato, Jardim

, Primavera, conforme termo.de posse de 1° de janeiro de 2009, lavrado em reuniãosolene

da Instalação i Posse da 38~ ,Legislatur'~, 2009/2012 e declaração de~~etivo} exercício,

assinado pelo Presidente da Câmara Municipal,' Anízio Tavares da Silva, em 01/0112009,
I ~_.

arquivados nesta Notas. na pasta 79. sob n" 2.908. Por este público instrumento, e nos

termos de direito, nomeia e. constituem procuradores: 1) ANDERSON PEREIRA

SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na O~/SP sob n? 254.214, CPF n"
.- / -.

262.316.668AO; 2) BEATRIZ MARIA RAPANELL!, brasileira, casada, advogada,
I,

inscrita na OAB/SP sob n° 208.743. CPF n" 294.425.368-93; 3) BRENO COSTA

BATHAUS, brasileiro, solteiro, 'advogado, inscrito na OAB/SP sob n? 2,65.236, CPF n?
". /

313.78?098-38; 4) EDMILSON SALVADOR brasileiro. divorciado. advogado, inscrito

na OAB/SP sob n° 191.269, CPF n? 095.902.878wI6; 5) JOSÉ DE ARlMATÉIA SOUSA ",

DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob n? 307.051, CPF nO

670.575'~944-53; 6) JOSÉ MANUEL MELO DOS SANTOS, brasileiro, casado,

advogado, inscrito na OAB/SP sob nO 305:752, CPf nO 415.319.814-53; 7) RIC{\RDO .

FANTINATO CRUZ, brasÚeiro, casado, advogado,\inscrito na OAB/SP sob n" 184.832," .

CPF n° 137.404.108-41; 8) ROSANGELA OLIVEIRA MIRANDA, brasileira, solteira,

advogada. inscrita na OAB/SP sob nO 165.992, CPF n" 172.707.508-07; 9) SHEILA DE

,
,

/
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a verdade.
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Emolumentos R$35,19, Santa C a R$ 0,35 Total R$35,54. Recibo n" ·H.420.
".

Eu, João Gilberto de Souza, (Jo ilberto de Souza), }O Tabelião de Notas, mando digitar
~ !

e assino. (8lI) Mário Celso H I Ii João Gilberto de Souza. Porto por fé, que este traslado é

cópia do original -eo p to por duas (O?) páginas numeradas e rubricadas. Eu,

______---,,~~ 11) Tabelião de Notas, mando digitar e subscrevo.

',cÁSSIA GIUSTI FERNANDES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob n"

187.224, CPF n" 182.826.818-65; 10) SIMONE DE FÁTIMA SIQUEIRA SILVA,

brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob n° 201.167, CPF n° 677.032.836-49;

1 l) RODRIGO PINBEmO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob n°, ..

237.677, CPF nO 043.801.886-98; 12) DENISÉ LUQANE FELIX DA SILVA.

brasileira, solteira.jidvogada, inscrita na OAB/SP sob nO 256.401, CPF n° ~16.813.578-95;

e, 13) EWERSON DE LIMA SANTANA, brasileiro, solteiro, estagiário inscrito na
< '\ ' •

. '. \'.
OAB/SP ·s01;l nO 187.991-E, CPF n° 341.714.618-63, todos com endereço na Avenida

.Monte Castelo, n? 1.000, a quem concede poderes para representá-lo no foro em geral.::'

com poderes da cláusula ~~ad 'judicia", perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal,

podendo contra quem de direito propor, contestar, excepcionar, reconvir e recorrer nas

açõese medidas, seguindo umas e outras até final da sentença, podendo confessar,

transigir, desistir, promover acordos e compromissos, receber e dar quitação, prestar
'.

declarações e juntar e exibir documentos; bem como tomar outras medidas pertinentes a
. l

causa, defendendo-o nas ações contrárias e acompanhando processos até o final trânsito em

julgadoda decisão, podendo agir em conjunto ou separadamente, inqepe~dentemente da

ordem de nomeação, e enfim praticar todos os demaiaatos necessários ao bom e fiel

cumprimento do presente mandato, ficando proibido o substabelecimento. A pedido do

outorgante lavro este público .instrui nto que leio, dou a ler, aceíta e assina.
'.
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Município de Santa Bárbara d'Oeste
.?ec.retaria Mu nicipal de Obra~.. e ~ervjços

Santa Bárbara d'Oeste, 24 de setembro de 2012-09-24

Da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Á
Secretaria Municipal de Negócios Jurídico
A/C: Dr. Rodrigo Pinheiro - Procurador Municipal

Referência: Inquérito Civil n.O MP 14.1096.0000015/2012-0

a) Não houve expedição por parte da Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste a

liberação de licenças ou diretrizes para a implantação do Corredor

Metropolitano Noroeste - RMC, pois ainda não se efetivou um estágio de

projeto pré-executivo. Projetos nesta envergadura são lançadas

primeiramente como diretrizes, para se verificar a viabilidade da execução

e das suas limitações! bem como as potencialidades dos sítios

geográficos indicados. Num estágio seguinte, com a diretriz consolidada,

aproveitando-se de sistema viário existente ou com possibilidade de

ampliação para o uso pretendido, e concomitantemente ao traçado do

projeto executivo em escala apropriada, com a identificação de

titularidade das áreas, inicia-se o ciclo das licenças e outorgas. Nesta fase

a interlocução Estado - Município - titulares das áreas do projeto e áreas

lindeiras deve se fazer eloqüente.

b) O traçado do corredor metropolitano, atualmente apresentado - projetos

deste porte podem ter ajustes e mudanças justificadas até o momento da

consolidação do projeto executivo e seu lançamento em edital de licitação

- no Município de Santa Bárbara d'Oeste: na divisa com Americana inicia

se pela Avenida São Paulo, transpõe os córregos Mollon e Giovanetti,

passando por uma gleba de terra ainda bruta, até chegar a uma das

avenidas marginais ao loteamento Terras de Santa Bárbara, atravessa em

nível o leito desativado da ferrovia e transpõe o Ribeirão dos Toledos, em

Avenida Monte Castelo, 1000 - Jd. Primavera - CEP 13450.901
Fone 1934558232- Email: obras@santabarbara.sp.gov.br

/\

I

michelsilva
Comment on Text
a) Houve expedição de licenças e/ou diretrizes para a implantação do Lote 3 do Corredor Metropolitano Noroeste - RMC?a-1) Em caso positivo, encaminhar cópias dos requerimentos, estudos, análises e decisões exigidas do empreendedor ou eventualmente realizados pelos órgãos públicos, bem como das respectivas análises/pareceres técnicos, licenças ou diretrizes expedidos;

michelsilva
Comment on Text
b) Descrever qual o traçado de tal corredor metropolitano no Município de Santa Bárbara D’Oeste que foi autorizado;



/1

Município de Santa Bárbara d'Oeste
~ecretaria fv1unicipal ngeObras ..~ Serv_i_2_~s

um ponto onde há projeto de transposição por uma ponte de concreto

com duas mãos de direção, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Avenida

Tiradentes, Avenida Monte Castelo e acesso finalmente a SP 306 onde há

expectativa de execução de Terminal Metropolitano de Passageiro (a

empresa de ônibus que atende a cidade alimenta o Corredor para garantir

a acessibilidade a toda à região Metropolitana de Campinas).

O traçado, citado acima, não é da atual Administração, provavelmente é

do Estado, pois o Prefeito José Maria de Araujo Junior exigiu da família

Trochmann antecipação de faixa que seria doada á Prefeitura como

adiantamento do viário em futuro loteamento, isso ocorreu efetivamente

na abertura e execução da atual Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano,

custeada pela OZPAR, loteadora do loteamento Terras de Santa Bárbara. O

mesmo ocorreu com o prolongamento da Avenida São Paulo, porém até a

presente data não houve efetivação da obra, porém o acordo de

antecipação para futuro loteamento existe(vide documento anexo). A

OZPAR doou, ainda, ao Município uma faixa de 32 metros de largura entre

a Avenida Prefeito Isaías Romano até as margens do Ribeirão dos Toledos.

Deixou projetada a ponte de 43,00 metros de extensão interligando as

duas pistas da Avenida Tiradentes, levando-nos a crer que efetivamente o

traçado já estava definido em 2008.

Quando ocorrer a apresentação do projeto executivo o melhor papel do

Município é dialogar com o governo do Estado na definição das ações

mitigatórias e de compensação justificando e argumentando a seu favor,

ou seja, com eventuais ganhos ambientais na própria área de interferência

do corredor e nas áreas de transposição dos corpos d'água.

c) Depois de atravessar a porção leste do Município o corredor precisa cruzar

a área mais densamente urbanizada da porção oeste assim a Avenida

Tiradentes se apresenta como um canal já aberto em escala adequada a

este uso. Se deve ou não seguir pela própria Avenida Tiradentes até a

Avenida Monte Castelo, 1000- Jd. Primavera- CEP 13450.901
Fone 1934558232 - Email: obras@sanlabarbara.sp.gov.br

michelsilva
Comment on Text
c) Quais foram as exigências municipais para mitigar e/ou compensar os impactos negativos de tais obras ao passar pelas vias públicas e cursos d’ água do Município de Santa Bárbara D’Oeste?



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Mu nicipal de Obras e Serviços

-- . - .

Avenida Monte Castelo ou se seguirá pela Rua Floriano Peixoto até ter

acesso a SP 306 não é, ainda, termo concluído;

d) A cidade é dinâmica e para qualquer melhoria há que se elegerem as

perdas e ganhos dos usuários da cidade. O atendimento a população

usuária do corredor e os ajustes necessários no zoneamento das
I

atividades próximas ao trecho terão de ser articuladamente discutidos

entre as partes.

e) Não existe um Plano de Mobilidade, como é mais chamada a peça citada

no Oficio como Plano Municipal de Circulação Urbana, no entanto as

diretrizes constantes no Plano Diretor de Desenvolvimento contemplam o

Corredor Metropolitano nos vetores hoje apresentados.

f) Como já dito anteriormente não foram emitidos quaisquer documentos

pelo Município sobre projeto do Corredor, mas cabe saber que as ruas

onde puder ser feito o traçado do mesmo terão sua classificação de uso e

capacidade de absorção de impacto viário de acordo também com as

edificações e usos já consolidados.

Ocorre hoje a invasão dos ônibus da EMTU por toda a cidade sem

nenhuma autorização da Prefeitura, roubando passageiros, cujo

transporte se dá mediante concessão administrativa. Não existe respeito à

soberania municipal por parte do Governo do Estado de São Paulo, a

ingerência é clara, segundo o Sr. Truzzl, Coordenador do transporte

coletivo urbano.

CELSO CRESTA

Secretário Municipal de Obras e Serviços

Avenida Monte Castelo, 1000 - Jd. Primavera - CEP 13450.901
Fone 1934558232- E maít obras@santabarbara.sp.gov.br

michelsilva
Comment on Text
d) A obra viária do lote 3 do Corredor Metropolitano Noroeste RMC, da forma como estabelecida no traçado, está de acordo com o Plano Diretor de Santa Bárbara D’Oeste (Lei Municipal 28/06), o qual, no artigo 45, traça como área preferencial para construção do Corredor Metropolitano as Avenidas Santa Bárbara e São Paulo, nada mencionando acerca de Av. Tiradentes (que seria extremamente estreita e não possuiria vias marginais, dificultando a passagem de automóveis e ônibus ao mesmo tempo, prejudicando o tráfego de veículos na localidade, segundo descreve a representação)? Justificar técnica e legalmente, com pareceres dos órgãos públicos municipais competentes;

michelsilva
Comment on Text
e) Os estabelecimentos comerciais das mencionadas vias públicas de Santa Bárbara D’Oeste serão drasticamente afetados com a obra do corredor metropolitano, como descreve a representação?e-1) Serão dificultados o acesso as tais estabelecimentos, diminuindo o número de clientes e vendas de dezenas de comércio nas áreas de papelaria, consultórios odontológicos, cabeleireira, restaurante, casa de tintas, lanches, dentre outros?e-2) Ao se expedir eventual licença ou certidão de diretrizes, foram exigidas medidas para solucionar e/ou mitigar esse problema? Quais e com que amparo legal?

michelsilva
Comment on Text
f) Existe Plano Municipal de Circulação Urbana, prevendo pistas exclusivas para circulação prioritária de ônibus, sem prejuízo de acesso ao comércio e residência, conforme previsto no art. 43, § 1º, inciso XVIII, do Plano Diretor de Santa Bárbara D’Oeste?f-1) Mesmo com eventual inexistência do Plano Municipal de Circulação Urbana era possível expedir licença ou certidão de Diretrizes para a extensão do Corredor Metropolitano Noroeste? Justificar técnica e legalmente;
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO ANTECIPADA DE ÁREA

INTEGRANTE DE GLEBA MEDIANTE COMPENSAÇÃO EM FUTURO

LOTEAMENTO

Por este instrumento particular, de um

lado, ROSE MAY DODSON TROCHMANN, professora,

portadora do RG/SP. n. 3.358.988 e inscrita no

CPF/MF. sob n . 482.978.448-20, casada no regime de

comunhão universal de bens com LINEU JOSÉ GOMES

TROCHMANN, administrador de empresas, portador do

RG/SP. n , 4.210.391 e inscrito no CPF/MF. sob n ,

042.564.928-87, residentes e domiciliados na Rua

José Campos Machado, n , 289, no Bairro Vila

Boldrin, nesta cidade e comarca, representados por

Ellen Lys Trochmann, brasileira, solteira,

arqui teta, conforme procuração pública lavrada nas

notas do 2 0 Cartório de Notas desta Comarca e o

espólio de ALONSO KEESE DODSON, neste ato

representado pela inventariante Maria Isabel Sans

Dodson, viúva, diretora de empresa, portadora do

RG/SP n , 3.988.588 e inscrita no CPF/MF. sob n ,

952.132.956-49, residente e domiciliada na Rua 07,

n.34, no Iate Clube de Americana, na cidade e

comarca de Americana, de ora em diante denominados

simplesmente "CEDENTES", e de outro o MUNICíPIO DE

SANTA BÁRBARA D'OESTE, neste ato representado pelo

Prefeito Municipal, senhor José Maria de Araújo

Junior, brasileiro, casado, industrial, portador do

RG/SP n . 4574640-0 e inscrito no CPF/MF. sob n ,

286091588-53 residente e domiciliado nesta

cidade, de ora em diante denominada simplesmente
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"CESSIONÁRIO", RESOLVEM, de comum acordo e na"

melhor forma de direito, celebrar o presente

contrato de CESSÃO ANTECIPADA DE ÁREA INTEGRANTE DE

GLEBA MEDIANTE COMPENSAÇÃO EM FUTURO LOTEAMENTO em

relação a uma faixa de terra contendo 30.164,10

metros quadrados, que integra o corpo da GLEBA 'A',

localizada na Avenida Bandeirantes, na Chácara

Recreio, de propriedade dos primeiros nomeados,

objeto da matricula n. 7.125, do Cartório do

Reg i s tro de Imóveis des ta Comarca, de conformidade

com as cláusulas e condições a seguir fixadas:

I. Os cedentes, são proprietários e legitimos

possuidores de uma gleba de terras denominada "A",

localizada na Avenida Bandeirantes, na Chácara"

Recreio, nesta cidade e comarca, assim descrita e

caracterizada: "Inicia-se no ponto ° .(zero),

situado na margem direita da rua ou Estrada da

Cachoeira a 30,16m da cerca da CPFL; dai segue no

rumo 22°54'SE na distância de 147,06m at é o ponto

08 confrontando com INDÚSTRIAS ROMI S/A matrícula

26.751 e nesse rumo cruza duas faixas de servidão

da CPFL, uma de 40,00m e outra de 10,00m; dai segue

no rumo 60 030'SE na distância de 579,58m até o

ponto 07 na mesma confrontação anterior; daí segue

no rumo 45°36'SE na distância de 158,10m até o

ponto 06 na mesma confrontação; dai segue no rumo

18°37' SE na distância de 360,60m até o ponto 07A

confrontando com SUCESSORES DE CONCEIÇAo MACHADO,

matricula 39.350; dai segue no rumo 75°00'NE na

distância de. 518, OOm até o ponto 08A, confrontando

com ROMEU ROMI e sua mulher ANNA MARIA TOLEDO ROMI,
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matricula 7.906; e nesse rumo cruza uma faixa de

servidão da CPFL de 10,00m a mesma já citada no

inicio desse memorial; dai segue no rumo 86°00' SE

na distância de 188,00m até o ponto 09 com a mesma

confrontação; deflete à esquerda e segue a jusante

do córrego Giovaneti por 701,00m até encontrar o

ponto 10 situado no córrego Mollon e esse córrego

Giovaneticruza a faixa de servidão da CPFL de

40,00m já citada no inicio deste memorial e

tangencia a faixa de servidão da CPFL de 30,00m dai

segue mais 150,00m pelo córrego Mollon até o ponto

11, deflete à esquerda, abandonando o leito de

córrego Mollon, segue no rumo 88°00'NW na distância

de 440,50m até o ponto 12 e nesse rumo cruza uma

faixa de servidão de 30,00m já citada no ponto

anterior; dai deflete à direi ta e segue no rumo

64°00'NW na distância de 429,60m até o ponto 13,

confrontando desde o ponto 11, com sistemas de

lazer, área institucional e ruas do Conjunto

Habitacional dos Trabalhadores. Do ponto 13 deflete

à esquerda e segue por 77, 50m no rumo de

08°18' 25"SW até o ponto 14 onde deflete à direita

no rumo de 79°32'26"SW na distância de 385,00m até

o ponto 15; dai deflete à direita e segue no rumo

de 13°49' 23"NW na distância de 205,00m até o ponto

15A na Estrada da Cachoeira, continuando no rumo de

13°49'23"NW na distância de 169,00m até o ponto 16,

onde deflete à esquerda e segue no rumo de

47°57'51"NW na distância de 135,00m até o ponto 17,

defletindo dai à esquerda e seguindo no rumo de

49°37'29"SW na distância de 33,50m até o ponto 18;

dai deflete à direita e segue em linha sinuosa na
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distância de 211, SOm até o ponto 19, situado na

margem direita do Ribeirão dos Toledos,

confrontando desde o ponto 13 com a Rua Ranieri

Mazilli, Rua Petroneo Portela, Quadra H2: Lote 13 

Matricula 38.802, Lote 12 - Matricula 38.801, Lote

11 - Matricula 38.800, Lote 10 - Matricula 38.799,

Lote 09 Matricula 38.798, Lote 08 Matricula

38.797, Lote 07 Matricula 38.796, Lote 06

Matricula 38. 79S, Lote OS - Matricula 38.794, Lote

04 - Matricula 38.793, Lote 03 - Matricula 34.167,

Lote 02 Matricula 33.792, Lote 01 Matricula

38.791, Rua Silvio Motta, Quadra E2: Lote 01

Matricula 38.390, Lote 02 - Matricula 38.391, Lote

03 - Matricula 38.392, Lote 04 - Matricula 38.393,

Lote OS Matricula 38.394, Lote 06 Matricula

38.39S, Lote 07 Matricula 38.396, Lote 08

Matricula 28.296, Lote 09 - Matricula 38.397, Lote

10 - Matricula 38.398, Lote 11 - Matricula 38.399,

Lote 12 Matricula 38.400, Rua Ll.do Meneghetti,

Quadra A2: Lote 01 - Matricula 38.332, Lote 02

Matricula 28.887, Lote 03 - Matrícula 38.333, Lote

04 - Matricula 32.474, Lote OS - Matricula 37.799,

Lote 06 Matricula 38.334, Lote 07 Matrícula

38.33S, Lote 08 Matrícula 38.336, Lote 09

Matrícula 38.337, Lote 10 - Matrícula 38.338, Rua

General. Juarez Távora, Av. Brigadeiro Eduardo

Gomes (Estrada do Pedroso), Av. General Orlando

Geisel (Estrada da Cachoeira), Quadra U: Lote lS 

Matrícula 38.266, Lote 14 - Matrícula 38.26S, Lote

13 - Matrícula 38.264, Lote 12 - Matrícula 38.263,

Lote 11 Matrícula 38.262, Lote 10 Matrícula

38.261, Lote 09 Matrícula 38.260, Lote 08

J
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Matrícula 38.259, Lote 07 - Matrícula 38.258, Lote

06 - Matrícula 38.257, Lote 05 - Matricula 38.256,

Lote 04 Matrícula 38.255, Lote 03 Matricula

38.254, Lote 02 Matricula 33.145, Lote 01

Matrícula 38.253, Rua Avaí, Quadra T: Lote 14

Matrícula 38.751, Lote 13 - Matricula 22.948, Lote

12 - Matricula 38.750, Lote 11 - Matrícula 38.749,

Lote 10 Matrícula 38.748, Lote 09 Matricula

38.747, Lote 08 Matricula 38.746, Lote 07

Matricula 38.745, Lote 06 - Matricula 38.744, Lote

05 - Matrícula 38.743, Lote 04 - Matricula 38.742,

Lote 03 Matrícula 38.252, Lote 02 Matrícula

38.734, Lote 01 Matricula 38.733, Rua Marechal

Odélio Denys. Do ponto 19, segue a montante pelo

Ribeirão dos Toledos por 192,OOm até encontrar o

ponto 20, onde deflete à esquerda abandonando o

lei to do Ribeirão dos Toledos e seguindo no rumo

13°46'59 HSE na distância de 312,49m confrontando

139,OOm com a faixa de Proteção do Ribeirão dos

Toledos pertencente à Prefeitura Municipal de Santa

Bárbara D'Oeste e 173,49m com Serviço Social da

Indústria - SESI matricula 3.699 até o ponto 21,

si tuado ao lado direi to da estrada que vai para

Cachoeira. Do ponto 21 deflete à direita e segue no

rumo 80 043'SW na distância de 85,84m até o ponto O

(zero), inicio da presente descrição, tendo como

confrontante a Rua ou Estrada da Cachoeira,

encerrando uma área de 968.905,26 m. 2 ou 40,0374

alqueires do tipo paulistaH .

II. Tendo em vista a necessidade do cessionário de

antecipar sua posse em relação à faixa de terra
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descri ta neste instrumento e constante da planta

que o integra para todos os fins e efeitos de

direito, a qual permite a interligação do

loteamento "Terras de Santa Bárbara" ao "conjunto

Habitacional dos Trabalhadores", na Chácara

Recreio, visando à expansão do sistema viário do

Municipio, os cedentes promovem a cessão imediata

da mesma, antecedendo ao plano de loteamento a ser

implantado no local, autorizando, desde logo, a

posse e a conseqüente execução das obras

necessárias, observadas as condições fixadas neste

instrumento.

111. Em razão desta cessão, a cessionária fica

autorizada a promover a utilização da faixa que

assim é descrita: "Inicia-se no ponto 01,

localizado na divisa entre a área de propriedade de

O. J. Z-PAR - Administração e Investimentos Ltda., e

a área remanescente; dai, segue em curva numa

distância de 63,88 metros até encontrar o ponto 02;

dai, deflete à esquerda e segue em curva numa

distância de 35,21 metros até encontrar o ponto 03;

dai, segue em linha reta numa distância de 38,30

metros até encontrar o ponto 04; dai, deflete à

direi ta e segue em curva numa distância de 5,69

metros até encontrar o ponto 05; dai, segue em

linha reta numa distância de 186,29 metros até

encontrar o ponto 06; dai, deflete à direita e

segue em curva numa distância de 45,78 metros até

encontrar o ponto 07; dai, segue em linha reta numa

distância de 113,28 metros até encontrar o ponto

08; dai, deflete à direita e segue em curva numa
,I.;

~-
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distância de 12,19 metros até encontrar o ponto 09;

dai, segue em linha reta numa distância de 46,87

metros até encontrar o ponto 10; daí, deflete à

esquerda e segue em curva numa distância de 9,99

metros até encontrar o ponto 11; dai, segue em

linha reta numa distância de 213,24 metros até

encontrar o ponto 12 dai deflete à direita e segue

em curva numa distância de 23,35 metros até

encontrar o ponto 13; dai, segue em linha reta numa

distância de 51,53 metros até encontrar o ponto 14,

confrontando do ponto 01 até o ponto 14 com a área

remanescente; dai, deflete à direita e segue em

linha reta numa distância de 22,00 metros até

encontrar o ponto 15, confrontando do ponto 14 até

o ponto 15, com o Conjunto Habitacional dos

Trabalhadores; dai, deflete à direita e segue em

linha reta numa distância de 51,05 metros até

encontrar o ponto 16; dai, deflete à esquerda e

segue em curva numa distância de 20,79 metros até

encontrar o ponto 17; dai, segue em linha reta numa

distância de 213,65 metros até encontrar o ponto

18; dai, deflete à esquerda e segue em curva numa

distância de 9,70 metros até encontrar o ponto 19;

dai, segue em linha reta numa distância de 48,93

metros até encontrar o ponto 20; dai, deflete à

direita e segue em curva numa distância de 11,83

metros até encontrar o ponto 21; daí, segue em

linha reta numa distância de 111,41 metros até

encontrar o ponto 22; dai, defiete à esquerda e

segue em curva numa distância de 29,31 metros até

encontrar o ponto 23; dai, segue em linha reta numa

distância de 188,55 metros até encontrar o ponto



24; dai, deflete à direi ta e segue em curva numa

distância de 18,74 metros até encontrar o ponto 25;

dai, segue em linha reta numa distância de 45,47

metros até encontrar o ponto 26; dai, deflete à

esquerda e segue em curva numa distância de 15,03

metros até encontrar o ponto 27; dai, deflete à

direita e segue em curva numa distância de 99,15

metros até encontrar o ponto 28, confrontando, do

ponto 15 até o ponto zs . com a área remanescente;

dai, deflete à direita e segue em linha reta numa

distância de 33,25 metros até encontrar o ponto 01,

inicio desta descrição, confrontando do ponto 28

até o ponto 01, com a propriedade de OJZ-PAR

Administração e Investimentos Ltda., perfazendo a

área superficial de 30.164,10 metros quadrados",

tudo conforme o contido na planta e respectivo

memorial descritivo.

IV. Fica convencionado que a área a ser ocupada se

resume ao perimetro descrito na cláusula III,

devidamente definido na planta e respectivo

memo r í.a Ij descritivo, cujos documentos são neste ato

reconhecidos e rubricados pelas partes, passando a

integrar o presente contrato para todos os fins e

efei tos, vedada, por conseguinte, a ocupação pelo

cessionário de qualquer outro espaço no interior da

gleba objeto da matricula em questão.

a obter o

cedentes na

a eventual

l

V. Obriga-se,

consentimento

hipótese de

alteração do

ainda, o cessionário,

escrito e prévio dos

tornar-se necessária

traçado originário da área prevista



para a

sistema

UI.

implantação das obras de ampliação do

viário, devidamente definida na cláusula

IX. Toda

terceiros

indenizada

art. 186 e

ainda, a
CL

VI. De outra parte, o cessionário se responsabiliza

integralmente, a seu critério, pela execução das

obras nos moldes exigidos pela legislação que

disciplina a matéria, bem como pela manutenção

delas, ao mesmo tempo em que se compromete a

responder por eventuais prejuizos causados aos

cedentes em relação à lavoura de mandioca mantida

por estes na gleba, decorrentes, especialmente, do

trânsito de máquinas, veiculos e pessoas, ainda que

não intencionais ou provocados por terceiros.

VII. Compromete-se, outrossim, a adotar as medidas

necessárias no sentido de evitar o vazamento de

águas pluviais, ,mediante a observância do proj eto

existente.

VIII. O cessionário se obriga e responsabiliza por

reparar danos ambientais que vierem a ocorrer em

razão das obras, bem como por manter inteiro

controle em relação às mesmas, de modo a tolher

ações de seus servidores ou de terceiros que causem

quaisquer espécies de prejuizo.

e qualquer ocorrência que cause dano a

decorrente das obras, deverá ser

pelo cessionário, a teor do disposto no

187, do Código Civil, o qual se obriga,

manter vigilância no local voltada a
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coibir invasões de pessoas e animais no curso dos

serviços.

X. O valor de eventuais indeni zações devidas aos

cedentes será apurado considerando-se os' seguintes

fatores: área alcançada pelos danos + produtividade

da área + preço de mercado. O pagamento será

efetivado pelo cessionário, contados trinta (3D)

dias da data da apuração do dano, mediante laudo a

ser elaborado por profissional habilitado

contratado pelos proprietários, independentemente

de notificação judicial ou extrajudicial.

XI. O perímetro a que aduz a cláusula lI!, será

considerado para efeito de composição do percentual

de área exigido para a implantação do sistema

viário quando do futuro parcelamento total ou

parcial da gleba.

XII. O cessionário se obriga a efetivar a remoção

da cerca divisória do imóvel, promovendo a

recolocação desta de acordo com o novo perímetro,

de forma a proteger a propriedade. Deverão ser

também retirados e recolocados em local a ser

indicado pelos cedentes a porteira e o mata-burro

existentes na gleba.

um subsolador

descaracterizar

atualmente corta

o

a

o

ou

fecharcomo a

XIII. O cessionário se obriga a

traçado da estrada interna que

propriedade, utilizando-se de

equipamento assemelhado, assim

atual acesso a ela.



, -..

XIV. A cessão de uso da faixa

gratuito e em caráter permanente,

natureza das obras.

é feita a título

tendo em vista a

XV. Caso a área cedida não venha a ser utilizada

para a implantação das obras previstas, o

cessionário promoverá, às suas expensas, a remoção

de todo o material que eventualmente tenha colocado

no local, devendo, ainda, repor o terreno em suas

condições normais de uso, sob pena de indenizar os

cedentes pelos prejuízos resultantes.

XVI. A presente cessão não autoriza o cessionário a

efetivar a transferência do direito em favor de

terceiros, exceto se expressamente autorizado pelos

cedentes para tanto.

XVII. A cessão não impede que os cedentes continuem

a utilizar-se de forma plena dos direi tos de uso

que detém em relação ao im6vel, que é objeto da

matrícula n. 7.125, especialmente para plantio,

pastagem e demais finalidades permitidas.

executar obras

neste contrato,

as limitações

XVIII. Fica vedado ao cessionário

que alterem a destinação prevista

devendo ser observadas, outrossim,

quanto ao uso fixadas neste contrato.

\t__.
XIX. A presente cessão é celebrada em caráter

irrevogável e irretratável, obrigando não s6 as

partes contratantes como também seus sucessores a

qualquer título, fazendo parte integrante da mesma

~.
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o projeto a ela anexado, que vai devidamente

s

rubricado pelas partes.

xx. Para dirimir eventuais dúvidas ou questões

advindas deste contrato, as partes elegem, de comum

acordo,

D'Oeste.

o foro desta comarca de Santa Bárbara

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam

as partes o presente instrumento, em duas (2) vias

de igual teor e forma,

indicadas no rol abaixo.

perante as testemunhas

Santa Bárbara D'Oeste, 20 de outubro de 2007.

~R~
~cuk~~Oa:wQvu

MARIA ISABEL SANS OOOSON

~~.
MU~CÍPIO DE SANTA BÁRBARA O'OESTE

JOSÉ MARIA DE ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

Nome
RG/SP.

Nome
RG/SP.



'MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC 14:.1096.0000015/2012-0

JUNTADA·

Aos 04 de outubro de 2012, eu, (~)Ariane Cristina Teató,

Oficial de Promotoria 11 matrícula 6646; junto a. estes autos Ofício nO

353/2012 - 3a PJ, aceitando atuação conjunta nestes' autos.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP

Praça Dona Carolina, n.o 40, Jd. Panambi, CEP 13450-515, Tel. 3463-5246

Santa Bárbara d'Oeste, 10 de outubro de 2012

SENHOR PROMOTOR,

Ofício nO 353/2012 - 3a Pl

Inquérito Civil nO 015/2012

/J)cJ1~
!,j:

; \ n i/ l/i:
! // 1 l J

/ • .-..' , !.,

/) /?;(..../...Jfi/\ «.'. ':«/ ! '/\j \\:
/ \! / ,,!\ \\i

--\~.'~!~<lSl.:l{Ül'.;\.:,/.'.i\:.~.\
/\~2{lPi'omolor d'b ~;;W,"\~ \\. \

Pelo presente, cumprimento v07~a /Sxcelência e, emj\ \ \\
/ \ \ . \

resposta ao ofício nO 173/2012, coloco-me à dlsposlção para atuação conjunta\ \. \

nos autos do Inquérito Civil nO 015/2012, instaurado a fim de apurar detalhes \')\.)

técnicos e jurídicos na implantação do "Corredor Metropolitano Noroeste - RMC \

Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste".

~"""""Q""''''''.IT'I''''.'''''''rr.nr......~,,-,u~

de distinta

ALE

i
Aprovlto o

consideração.

Informo-lhe, ainda, que eventuais documentos e elementos

de prova a respeito dos fatos investigados que chegarem ao conhecimento desta

Promotoria de Justiça serão prontament e aminhados ao GAEMA - PC]

Piracicaba.

O,) OUT 2i),12

Ao Excelentíssimo

DR. IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO

" PI'A'... l,·tt VI-
PCJ - Piracicaba

Promotor de Justiça Secretário do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio

Ambiente - GAEMA/PIRACICABA



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC 14.1096.0000015/2012-0

CERTIDÃO

Aos 09 de outubro de 2012, eu (((~"(Ariane Cristina

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, certifico q~ decorreu o prazo

para o Município de Americana responder ao Ofício nO 170/12 (fls. 147/150).

CONCLUSÃO j

Nesta mesma data, eu, (~/)/ÁrianeCristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matrícula 6646t faço ~onclusos estes autos ao
\

Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CÀSTANHEIROt Promotor de

Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

IC N° 015/2012-0 - Corredor Metropolitano

//'A&uarde-se a vinda da resposta, que deverá vir

concomitantemente ou, após a reunião solicitada pela Empresa
I \

Metropolitaná de Transportes Urbanos de São Paulo, a qual ocorrerá

no dia 05 dJ novembro d~ 2012, às 14h, na sed~\deste Núcleo, com
\' \ ;

repre~entanté~ ,da ~MTU/Sr, Prefeitura de~:a9Y\B"ál'bara d'Oeste e

Prefeitura de Americana, I I (I \ '
\ l i \ i \\
\. Piraeicpba, 11 de outub~deRo r~.

\\ /\f(JA~0 r"'~ ~
IVAN,gARNEIRO CAST1NH~lRO'~\

/GS::t~~~~~~~2i~~ba \ \\;,-. \~\\'

\

\



Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Gaema PCJ Piracicaba [gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br]
quinta-feira, 1 de novembro de 2012 15:21
'diva.staciarini@hotmail.com'
Nova data de reunião - Corredor Metropolitano

Ret.: Reunião sobre

14.1096.0000015/2012-5)

Corredor Metropolitano (Inquérito Civil

Da ordem do Excelentíssimo Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba, Doutor

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, comunico-lhe a nova data de reunião, a ser

-eallzada no dia 13/11/12, às 14h, na sede deste Núcleo, localizada na Rua

Almirante Barroso, nO 491, Bairro São Judas, Piracicaba-SP, para tratativas sobre o

assunto em epígrafe.

Por gentileza, comunicar os demais participantes.

Atenciosamente.

Ariane Cristina Teato

Oficial de Promotoria I - matr. 6646

GAEMA PCJ-Piracicaba MPSP

(19) 3433-6185/Ramal 218

1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC 14.1096.0000015/2012-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 09 de novembro de 2012, eu, f'k~/ )
f"

Ariane Cristina Teato, Oficial de Promotoria l, matricula

6646, promovo o encerramento do 01° volume destes

autos, a fI. 200.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC 14.1096.0000015/2012-0

TERMO DE ABERTURA

/{

Aos 09 de novembro de 2012, eu (l,~! ),

Ariane Cristina Teato, Oficial de Promotoria 1, matr!cUla

6646, promovo a abertura do 020 volume destes autos, a

partir de fI. 202.



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diretoria de Avaliação de In:pacto Ambientalli!

CETESB
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3-,2.~' 12012/1

São Paulo,/tt' de outubro de 2012.

Assunto:

Senhor Promotor,

Em atenção ao ofíoio em referência, que solicita i

Informação Técnica n0066/12/1E, elaborada pelo Departa
Empreendimentos, desta Diretoria.

Respeitosamente,

I . (;V~/ Ot1Jv--
Cristina P. da Costa

tora

Excelentíssimo Senhor
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça - GAEMA PCJ~Piracicaba

Rua. Almirante Barroso, 491 - São-Judas
CEP 13.416-398 - PIRACICABA- SP

amento
bilidade
amos a
ntal de
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Protocolo nº d uI \0
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GAEf\J\A )
PCJ - Piracicaba
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Data: 22/10/2012

Ir-=-.CETESB·

INFORMAÇÃO TÉCNICA
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Prof. FredericoHermannJr.• 345 - CEP 05459-900 - São Paulo - SP
C.N.P.J.no 43.776.491/0001-70 -Insc.: Est. n·109.091.375-118 -Insc. Munic.: nO 8.030.313-7 t

Site: www.ceteso.sp.gov.br
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INTERESSADO: Promotoria de Justiça - GAEMA PCJ - Piracicaba

ASSUNTO; "Corredor Metropolitano Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste" .
Ofício n° 182/2012 - act Inquérito Civil na MP 14.1096.0000015/2012-0

1 - INTRODUÇÃO

Trata-se de atendimento ao Ofício na 182/2012 - act, da lavra do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, que
encaminha cópia de inquérito civil e formula quesitos sobre eventual licenciamento ambiental de trecho de
Corredor Metropolitano" sob responsabilidade da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo S/A-EMTU, nos municípios de Sumaré e Santa Bárbara d'Oeste.

2 - ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
. ) .

Conforme informado por meio do Ofício na 228/2012/CJA enviado pela Agência Ambiental de Americana ao
GAEMAPJC-Piracicaba em resposta ao Ofício na 171/2012-act no último mês de' setembro, a Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU proloco/ízoujunlo à CETESB "Consulta Prévia do Lote 3 do /
Corredor Metropolitano Noroeste- Trecho Sumaré/Santa Bárbara D'Oeste", com o objetivo de identificar os
estudos ambientais e procedimentos a serem adotados para o licenciamento ambiental do empreendimento.
Para tratar do assunto foi constituído o Processo CETESB nO 131/2012.

A análise técnica da consulta realizada pelo Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos
concluiu que o licenciamento em questão deverá ser conduzido por meio de um Relatôrlo Ambiental

.Preliminar - RAP; como consignado no Parecer Técnico na 247/12/IE datado de 03/07112 (cópia já remetida
à Promotoria, anexa ao ofício n0 228/2012/CJA).

Cabe informar que 'ate a 'presente data aEMTU não apresentou o RAP, e portanto a análise da viabilidade
ambiental do empreendimento não se iniciou. Ainda que o procedimento de estabelecimento do instrumento
constitua' providência' inicial inerente ao licenciamento, não houve solicitação de Licença Prévia até o
momento, razão pela qual cabe resposta negativa aos quesitos de a "a" a "d" integrantes do OHcio na
182/2012. .

É importante ressaltar que a CETESB conduz o procedimento de licenciamento ambiental de intervenções
sujeitas à Avaliação de Impacto Ambiental Conforme determinado pela legislação' e regulamentos que
disciplinam o assunto, com destaque para as Resoluções CONAMA n?01/86 e CQNAMA nO 237/97 no ãmbíto
federal e para as Resoluções SMAno 42/94, Resolução SMA 11/98 eSMA nO 54/04 no âmbito estadual.

Quanto à realização de Audiência Pública, é necessário esclarecer que a Resolução CONAMA 01/86 e a
Resolução CONAMA n0009/87 citam a realização de Audiência Pública no âmbito do liéenciamento ambiental
realizado através de Estudo de Impacto Ambiental- ElA.

Úl./~~~~ ~-- í~~_/~
/ Eng a. Civ. Mar ta A. C. Pladevall .

Gerente do etor de Avaliação de Projetos de Transportes Não Rodoviários -lETT
CREA 0601456660 Reg. 7269

--~"" - ----")

~ç;;'~~.t2-"'~-~---L&~._-
E~90.dE'~-p~s~~s Cunh'~ \' ,
Gerente da Divisão de Avaliação de Transportes - IET
CREA 5060877616 Reg.7022

)Y'(/L'_~X O-tA-'""t f\.-Ji JA.-~ ..!Z
Enga • Civ.lAmb. Maria Silvia Romite!li
Gerente do Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos -IE
CREA 62.252/D Reg. 4755



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAIJLO
AGÊNCIA AMBIENTAL DE AMERICANA
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Atenciosamente,

CETE8B

Ofício n.? 228/2012/CJA
Ref. Ofício n° 171/2012 act - GAEMA (I.C. N° MP 14.1096.0000015/2012-0)
(Processo CETESB: MP34/01482/12) .

Americana, 11 de setembro de 2012,

Senhor Promotor,

Em atenção ao Ofício n.? 171/2012 act- GAEMA (I.C. n.o MP 14.1096.0000015/2012-0),
, de 31.08.2012, que solicita informações sobre o Lote 3 do Corredor Metropolitano Noroeste
RMC, trecho Sumaré - Santa 'Bárbara d'Oeste), declaramos que o licenciamento desta

I atividade inicia-se junto ao Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos - IE,
localizado no município de São Paulo - SEDE da CETESB. Em consulta a este Departamento,
obtivemos as seguintes informações:

"... em 29.0S.2011, por meio do Oficio CT/SEO/029/2012, 'a Empresa Metropolitana de
. Transportes Urbanos - EMTU protocottzou no Departamento de Avaliação Ambiental de
Empreendimentos - JE: "Consulta Prévia do Lote 3 do Corredor Metropolitáno Noroeste
Trecho Sumaré/Santa Bárbara D'Oeste" (Processo CETESB n° 131/2012), com o objetivo
de identificar os estudos ambientais e, procedimentos a serem adotados para o
licenciamento ambiental do empreendimento; .

- em 04.07.2012, por meio do Oficio n° S02/12/tE, foi encaminhado à EMTU o Parecer
Técnico no 247/12/tE em atenção à Consulta supracitada, cone/uindo que o licenciamento
em questão deverá ser conduzido por meio de um Retatórlo AmbientatPreliminar· RAP;

- até apresente data (10.09.2012), não acusamos recebimento do RAP.

Dessa forma, informamos que a anátise da viabitidade ambiental do empreendimento ainda
não se iniciou." .

Seguem anexos: o Ofício 502/12/IE e o Parecer Técnico 247/12/IE.

""I~M;JO
e \t:: ',.'"

c:' /I,..,!\~/,"l'\, O"",·v
Oí'UG\t~l\\.. .

Eng.a ZORAIDE DE SOUZA SENDEN CARNICEL
Gerente dá Agência Ambiental de Americana
CREA 0601622397 - Reg. 34.4395-2

Excelentíssimo Senhor
DR.IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
PROMOTOR DE JUSTIÇA- GAEMAPCJ - PIRACICABA
Rua Amirante Barroso, 491, São Judas - Piracicaba/SP, CP 13416-398

Rua Flórindo Cibin, 435 - VilaMedon - Americana - SP CEP 13465-230 - Fone/tax: (19) 3461-1550



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Pirácicaba

IC 14.1096.0000015/2012-0

CONCLUSÃO '. r

Aos 12 de novembro de 20121 eU I~ ) Ariane Cristina
Teato, Oficial de Promotoria 11' matrícula 66461 faço conclusos estes autos ao
Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO I Promotor
de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicabal tendo em vista reunião no próximo dia
13/11/12.

IC N° 015112-0
METROPOLITANO NOROESTE

CORREDOR

1. Juntem-se aos autos:
a) Ata e lista de presença de reunião realizada em

13/11/12, às 14h, na sede deste Núcleo; ,.......,
I":/b) O~íci~ . OF/DP/535/2~012" ,expedido' pela

EMTU/SP, encaminhando copia da Informaçao Técnica IT-DPO-002
2012 do Departamento dei Projetos e Obras da referida Empresa.

I J'"
I 2 F " ( \ . d 08. . \ . 0rmem-se ane-f0s 'a partir ' as pastas

trazidas pela EI\:1TU/SP. / \r ('
\ Piracicaba, 12 de de~~w.bro de 2012.
\ I . \'~\
\ / . \I\,.f'''' '.,
. \\ l/V''E~/',,-/\ \~, \ ~\

IVAf~ARNEIRO CAST~H~)~O
/ "P,,~omotor de Justiçd\ '\~\ \

/ GAEMA PCJ-Piracic'a~a '\ \

". \~~ )\.)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

.;;~~
GAEMA PCJ-Piracicaba

XC nO 015/2012-0

JUNTADA

G\,
Aos 12 de novembro de 2012, eu, ( ~\

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, junto

seguintes documentos:

) Ariane Cristina

a estes autos os

I

a) Ata e lista de presença de reunião realizada em 13/11/12,

às 14h, na sede deste Núcleo;

b) Ofício OF/DP/S3S/2012, expedido pela EMTU/SP,

encaminhando cópia da Informação Técnica IT-DPO-002-2012 do

Departamento de Projetos e Obras da referida Empresa;

c) Mapa destacando trajeto do Corredor Metropolitano nas

cidades de Santa Bárbara d'Oeste, Americana e Nova Odessa;

d) E-mail encaminhado pelo Dr. Rodrigo Pinheiro, da

Secretária de Negócios Jurídicos de Santa Bárbara d'Oeste, solicitando

reagendamento de reunião sobre objeto deste IC, com cópia anexa do

Decreto nO 6012, de 05 de dezembro de 2011 (estabelece os feriados e

pontos facultativos municipais);

e) E-mail encaminhado por este Núcleo, remarcando data de

reunião para 12/12/12, às 16h, na sede deste GAEMA.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ministério Público do Estado de São Paulo
Grupo de Atuação Especial do Melo Ambiente -,GAEMA PU-Piracicaba

Inquérito Civil n'. 15-12-0

Ata de Reunião

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze (13/11/2012), às 14h, no
prédio da Promotoria de Justiça de Piracicaba, após a contextualização dos fatos
investigados no inquérito civil 15-12-0, pelos doutores Promotores de Justiça, foi
exposto pela procuradora da EMTU, Ora. Diva, que a intenção é fazer o projeto dentro
da mais estrita legalidade. A EMTU entrega aos promotores o material técnico e as
informações requisitadas. A procuradora comenta que o transporte local é municipal.
O transporte nas regiões metropolitanas é de competência estadual por força
constitucional, sendo gerenciado pela EMTU, para o transporte intermunicipal. A'
arquiteta da EMTU começa sua apresentação começando pelo histórico do projeto do
corredor de ônibus. Em SBO, o prefeito requereu um acréscimo de 6 km para transpor
o Ribeirão dos Toledos. A EMTU informa que apresentou todo o projeto, em audiência
pública, quanto a capacidade, condições, etc, na cidade Campinas, sendo o fato
publicado em jornais locais dos municípios abrangidos pelo corredor, sendo que pelos
promotores foi dito que entendem indispensável que tais audiências ocorram no local
de impacto, ou seja, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, onde houve reclamação
popular, s'endo que posteriormente poderá ser verificada a possibilidade de audiência
conjunta, a depender dos esclarecimentos das tratativas efetuadas. O corredor
noroeste possui três configurações. A configuração em Sob não necessitará de
desapropriações, utilizando a estrutura viária já existente, com criação de terceira faixa
em alguns pontos críticos para ultrapassagens. A reunião continua com a arquiteta da
EMTU apontando, via slide (datashow), o traçado do corredor de ônibus dentro da
cidade de SBO. Dr, Ivan pergunta se o prefeito eleito de Santa Bárbara faz alguma
ressalva ao projeto, sendo respondido que o projeto foi-lhe genericamente
apresentado pela EMTU em reunião técnica, não se sabendo o posicionamento da
futura administração a respeito, pois não houve discussão quanto aos detalhes do
projeto. Questionado a respeito, foi informado pela EMTU que o traçado ocorrerá pela
Av. São Paulo, tendo em vista o planejamento para atendimento de demanda futura.
Todo o traçado foi pensado para se evitar o máximo possível grandes intervenções,
priorizando o transporte coletivo ao transporte individual, o qual será indiretamente J
beneficiado pela maior fluidez e segurança do tráfego, em razão da retirada dos \J'J-.'
coletivos das vias atuais. Em Santa'Bárbara o traçoadodo corredor segue a ave~'daSão f
Paulo, onde serão construídas estações de transferência de passageiros e re os
sistemas metropolitanos e urbanos, que, conforme estudos, seguirão em sua mOi '



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ministério Públicodo Estado de SãoPaulo
Grupo de AtuaçãoEspecial do Meio Ambiente - GAEMA PCJ-Plracicaba

Inquérito Civil ns, 1S-12-0

Antônio Lobo. O Senhor Luiz Renato, assessor da presidência da EMTU, comenta que a
ligação entre Americana e Nova Odessa será feita SOB A SP 304, em obra que ficará a
cargo do OER, o qual já tinha projeto para a intersecção das rodovias SP 304 e a
rodovia que liga Nova Odessa a Americana.
A Ora. Alexandra pergunta o que caracteriza o impacto do corredor? O Senhor Luiz
Renato responde que o corredor, na verdade uma faixa exclusiva para ônibus em
alguns trechos, pois em outros, em menor extensão há compartilhamento com o
tráfego em geral. A priorização será do transporte público, com controles eletrônicos
de tráfego, inexistindo barreiras físicas, segregando o tráfego geral do coletivo,
ocorrendo um ganho de tempo de locomoção e segurança. Quanto à opção pelas
avenidas foi em decorrência do planejamento do transporte para o futuro, de acordo
com o crescimento da cidade, evitando um custo social muito grande, como grandes
desapropriações. O objeto do projeto é induzir ao uso do corredor e do crescimento
populacional das cidades, em atendimento às diretrizes determinadas pelos municípios
(Sumaré, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara). Dr, Ivan nota que o corredor não
está criando uma pista nova, mas uma faixa, utilizando-se da estrutura vlárla já
existente. Nota também que o que determina o planejamento urbano é o plano
diretor da cidade, devendo, inclusive, haver participação da população local, não
sendo suficiente uma mera audiência na cidade de Campinas. Ora. Alexandra nota a
importância das audiências públicas nas cidades de impacto, colhendo informações
locais. Informa que a população não possui conhecimento a respeito do corredor, seja
sobre o traçado, seja sobre a existência de desapropriações, o que o Ministério Público
entende fundamental e não abre mão. Em Americana, foi dito pelo secretario de
transportes, que o corredor se trata apenas de compartilhamento de faixas, pois as

•
vias utilizadas já estão consolidadas. Comenta que em nenhum momento a
administração pública estadual impôs um traçado, havendo concordância de
posicionamentos. Ora. Alexandra nota que os investimentos não são poucos, havendo
readequação das vias, e ainda há dúvidas a respeito do real impacto. A dra. Alexandra
pergunta a respeito da possibilidade de se marcar uma audiência pública nas cidades
para a participação das respectivas populações. O vice prefeito afirma que oproblema
é pontual quanto ao traçado, e não pela obra em si. O diretor de transporte de Santa
Bárbara, Sr. Truzzl, realça que os investimentos no sistema viário devem ocorrer com
ou sem o panorama do corredor metropolitano.

Oeliberação: em decorrência da mudança na administração municipal em Santa
Bárbara, convencionou-se pela realização de uma reunião técnica entre a atual e
futura administração de Santa Bárbara, município de Americana, a EMTU, a CETESB (se
possível) e o Ministério Público, em 03/12/2012, na sede do Ministério Público em
Piracicaba, às 16:00 hs, a fim de ser apresentado pela EMTU e pelos municípios o I'
traçado pretendido por estes entes públicos, com as respectlvas justificativas, a fim de ~~~
se verificar a existência ou não de consenso sobre a melhor alternativa par~ traçado,
inclusive sob a ótica de melhor integração entre as malhas viárias de Am icana e
Santa Bárbara, bem como se identificar os pontos consensuais\controv ~s"~' .

"'P';" dos quais deverá haver o'Z~~~OI"t""~d~b~\



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ministério Públicodo Estado de São Paulo
Grupode Atuação Especial do Melo Ambiente - GAEMA pCJ-Piraclcaba

Inquérito Civil nº. 15-12-0

houve consenso sobre a conveniência de se discutir, caso possível, com a equipe de
transição do governo barbarense, estas alternativas de traçado, ficando a EMTU
encárregada de fazer este convite de participação na audiência supres designada.
Nada mais. Eu, José Flávio de Paula Eduardo, Assistente Jurídico, matrícula 6897,
digitei e subscrevi a presente ata, cuja redação e revisão foi acompanhada pelos
presentes via "datashow", sendo dispensadas as assinaturas faltantes em relação a
lista de presença. Uma cópia escaneada desta ata deverá ser encaminhada aos
presentes por e-mail. Presentes na realização da ata aqueles signatários-da lista de
presença anexa.

Ivan Carneiro Castanheiro
Promotor de Justiça

D ' Oeste

; IOLLI MARTINS
e \ ust í ça

ALEXANDRA FA

promoto~

~A INI
a Ef1. U

.'F;;{./l/l~
(~R1'~P-I-N-'frE-IR(Y

Procurador do Município de Santa Bárbara

'-~ . - e-:
( I ~lJJ§-<\~'-cL{JÜ\.ttJ0Wv
SA~ TE BO~EDIANO DA COSTA

Engenh ira Civil - Setransv Americ~na,

\()~
MARIA LUCIA DE CILlO

Representa nte. dos Mo radares de Sa nta Bá rba r a

4JJ~ ,a~'AJ~
José Flá~{~bde Paula Eduardo

Analista Jurídico
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reunião relativa ao Inquérito Civil nO MP 14.1096.0000015/2012-0

ASSUNTO: Corredor Metropolitano Noroeste - RMC - Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste

LOCAL: sede do GAEMA PCJ-Piracicaba

DATA: 13/11/2012 HORÁRIO: 14hOOm.

.
~ Ah1r" I cf?JI/@

Cf 0dI J(P 1)

'" ib '\\JISTA DE PRESENÇAC o .
01) Nome:-~f~ ·t\B\~ rJ1\ C)\ l\A

.Cargo/Instituição: ~ ~ i\0A0A01§3!\
Telefo ne fixo: ---tr--A-----,...------".-~-

E-mail: ----'--...!...~~~~~~?f-L-...L...+~~~4--l...7+L.lLL~d----'-----------

02) Nome: -:s e- ~U t} L P....:....f\.u<I1--!..I....Lj'-'1.60-=--- _

Cargo/Instituição: :> ({ (./\ Ittfrl\ lo J1V?rkS ~<:::>(\1Q

Telefone fixo: 3L(&JJkSf. Telefone celular:-----l~~~L-L.L...- _

.. E-mail: Sl.ftt-eH..SV@f)..níl\l(f.!ll&l. ~r. (9cv. ~q

03) Nome: , ~o.1;l.l C0 t)vY\1. QA,OMli: dAi {~
Cargo/Instituição: ~t "",""tÁ C\QJ o.:Vt'JJ- <5. .~ ,
Telefone fiXO:ll!1J ?>~c;.;2~a,Cd 5)6 Telefone celular: (~l\) 9 H5-0 35.3 \
E-mail: ~.1 (,_ ±f\I00f\AÁ.tfr d5 ()!vY\ 9.N:.U){V\O.J:. Pf?'~ I .bLL

04) Nome: Lia.-- Co~
Cargo/Instituição: Mt~ v.."~ t#tfU
Telefone fixo: 11. ê& JO~. 5'Cf ~ r; . Telefone ce.....:::lu'--la-r:-LL-.-~-02-.-Ç;-f-.-'f-4.--j--tP~

E-mail: ~-)a~.~",WVv>M.M .~--- I 'h

05) Nome: (/Mú#nG I/·t~· /xrfj)
Cargo/Instituição: ?fvIt vt-cph~~ .-' é7v71V

Telefone fixo: :3113· -1132.6 Telefone celular: (f1)Ôl.,·Lj.{j..f?2,1j,

E-mail: .;;~(>·1>;Üt.ir(.d 4iJ1 n7/V sp, Ç~vVj7Z-. •

1
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reunião relativa ao Inquérito Civil nO MP 14.1096.0000015/2012-0

ASSUNTO: Corredor Metropolitano Noroeste -RMC - Lote Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste. .
LOCAL: sede do GAEMA PCJ-Piracicaba

DATA: 13/11/2012 HORÁRIO: 14hOOm.

06) Nome: --t"-L...lIL---r--":::::......--'--'-'-~"--'--:......e,.--+-J.+J--t---r;-'------j=--r-:--;---;----i-=~'-f---

Cargo/Institu ição: ---..:::.!~,....1L-:...L~~~~1-----=~~---->-.--t-+-~r-c+-~iL----

Telefone fixo : . 3- ( ! ~ ,,:+ 33:\ r~
S; OS e T +.e:" ~-((

E-mail: --t,---~--------;-l ~_

~@ jUvv\.~ . '3{' ,C\,{j\J .~ ,
07) ,Nome: /ri)'!"i: 12e: tJA'íC) &-+:ri:J< ~

Cargo/Instituição: ~m> - ;f,M'TU
\
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São Paulo, 1° de novembro de 2012.

Senhor Promotor,

Reportando-nos ao Oficio de n° 16812012-act, referente

ao Inquérito CivíJ nO MP 14.1096.000001512012-0, pelo qual esse D. Promotor

de Justiça do GAEMA-PIRACICABA solicita esclarecimentos a fim de apurar

detalhes técnicos e jurídicos na implantação do Corredor MetropoJítano Noroeste

- RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara a'oeste, estamos encaminhando

cópia da Informação Técnica- IT-DPO-002-2012 do Departamento de Projetos

e Obras da EMTU/SP.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisquer

outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

<~~~~~~~~~~~d:u~,o;
Diretor-Presidente

Ilustríssimo Senhor
Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Dignfssimo Promotor de Justiça do
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AM
GAEMA - Núcleo PCJ - PIRACICABA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas
13416-398 - Piracicaba - SP 13 NOV 2012

SGP(GPOIGAJ)
OSEDE
Rua (N"'. doN~i~brc,2~4
C""IO'Sãop.uo· SP
CEP: 01013·000
T,}'fum: (11) 3113·4700

DCISPESUL
A1. ÚI\I'AJm'nóo doA.ud, P""a. 2.54
.ktbaqlJ~a· S$QPaulo· SP
CEP:Oma.OOI
Telefone: (j1j5;&1·5m

o SÀO BERNARDO DO CAMPO
RUJ JQaqvil\Oaserrro, 291)

Fhl1a1b· Si, Bomaldo doC,mpo.SP
CEP, 09<90-050
T~,knt: (IlI 4141.WJ
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Vi~ M2iiet;1. Camph~s~ SP
CEP: 11041·210
To!tl>no: (191 371,~700

A EMTUlSPadotapráUcas rerotNas à preselVaçJo do meloambiente.
@f'-Uf:'l.fl:;:<;i(.l,.ÁOO



EMTU INFORMAÇÃO TÉCNICA
N° Revisão
IT·DPO-002-2012 (21

Emissão Folha
3111012012 1 de 12

Emitenle Elaboração: Arq. Adriana Olman deCarvalho
DPO - DEPARTAMENTO DE PROJETOS Aprovação: Arq. CrislianeProfili Oiaz
Objeto
DETALHES TÉCNICOS EJURIDICOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - TRECHO 3

Em atenção ao solicitado pelo Ministério Público de Piracicaba, através do Ofício nO 168/2012 

act, referente ao Inquérito Civil n" MP 14.1096.000001512012-0, que apura detalhes técnicos e

jurldicos sobre a construção do Corredor Metropolitano na região de Santa Bárbara D'Oeste,

informamos que o projeto encontra-se em elaboração, observando que até o presente momento já

foram tomadas as providências, conforme abaixo elencadas:

a) ENVIO DE CÓPIAS DO PROJETO COMPLETO (INCLUINDO AS OBRAS JÁ
REALIZADAS E AS OBRAS DA PRÓXIMA FASE) DO CORREDOR DE TRANSPORTE
METROPOLITANO SUB-REGIÃO NOROESTE, PREFERENCIALMENTE EM MfDIA
DIGITAL (RELATÓRIOS EM ARQUIVOS PDF, ALÉM DE EVENTUAIS ARQUIVOS CAD,
SHAPEFILES OU QUAISQUER FORMATOS ADEQUADOS PARA UTILIZAÇÃO EM
SOFTWARES DE GEOPROCESSAMENTO);

Anexo projeto (Mldia digital e impresso miniatura) - Documento 1

b) ENVIO DE CÓPIAS DO PROJETO DETALHADO DO CORREDOR DE TRANSPORTE
METROPOLITANO SUB-REGIÃO NOROESTE, QUANTO AO LOTE 3 (IMPLANTAÇÃO
DA CONTINUIDADE DO CORREDOR SUMARÉ - SANTA BÁRBARA D'OESTE), BEM
COMO DE SEUS ANEXOS PREFERENCIALMENTE EM MfDIA DIGITAL (RELATÓRIOS
EM ARQUIVOS PDF, ALÉM DE EVENTUAIS ARQUIVOS CAD, SHAPEFILES OU
QUAISQUER FORMATOS ADEQUADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SOFTWARES DE
GEOPROCESSAMENTO);

Anexo projeto (Mldia digital e impresso miniatura) - Documento 2

c) DETALHAMENTO DAS OBRAS DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS AMBIENTALMENTE
PROTEGIDAS DO LOTE 3 (SUMARÉ - SANTA BÁRBARA D'OESTE) E DAS OBRAS DE
MELHORIA NO TRECHO COM OBRAS JÁ REALIZADAS DO PROJETO DO
TRANSPORTE METROPOLITANO SUB-REGIÃO NOROESTE, BEM COMO
EXPLICITAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS NEGATIVOS DESSAS OBRAS;

CONSIDERAÇÕES:
De acordo com o RELATÓRIO TÉCNICO PROPOSiÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO E
INSERÇÕES URBANAS (entregue em anexo), Item 6.3.1: "as áreas de proteção
ambiental municipais foram levantadas segundo a legislação e mapa de uso e ocupação
do solo dos municípios atravessados pelo traçado do Corredor Noroeste. A análise foi
possivel apenas nos municípios que disponibilizaram esse material. Dessa forma, foi
possivel realizar uma análise completa das áreas de proteção ambiental apenas dos
municipios de Santa Bárbara D'Oeste e Sumaré. O Municipio de Nova Odessa não
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apresentou dados completos sobre as áreas de preservação e o Plano Diretor de
Americana não possui mapa atualizado, uma vez que a lei está em processo de revisão.
A Figura 1" a seguir mostra a localização das áreas levantadas e sua relação com o
corredor".

SANTA BÁRBARA D'OESTE
.s ..'fAPRM - Nea de Proleção e Rewperaç"lo de Manaelals no Munidpio

C:::7APA - Neas de PrGsGl'\I8ç"loAmb!enlal

SUMARé
h.."v' lPM - Zona de Preservação de MananciaIs

lE2 - Zona Especial de P'esel'\lação EcológIca

•,'" Trecho em implantação
- Trechoexistente
~. ~ Umita municipal

NOVAODESSA

itIii;u lPp· Zona de Presel'\lação de Pesquisa (Institutode Zootecnia)

G-....
fonte: PlanoOire'.-orde Senta 83-rbara D'Oeste- LEtGvmp:emen.!itf 028'2COO e LEi
dv Parcel;;unlloto, U'Joe cccpeçac00 soro - Lei Comp:.eme-n"...at.u; 1.63111S95

Figura 1- Áreas de Proteção Ambientai (nível Municipal)

Já no Item 6.3.2 do mesmo relatório, consta: "de acordo com o Art. 3° da Lei 12.651 de 25
de maio de 2012 (BRASIL) as APPs são "áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação
nativa com função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica
e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem estar das populações humanas".

As possíveis APPs existentes nas imediações do empreendimento são: cursos d'água com
largura até 55 metros, lagos, represas e nascentes ou olhos d'água. Cada uma destas
áreas possui uma faixa de proteção determinada pela Lei 12.651 de 25 de maio de 2012
(BRASIL), Art. 4°, e são apresentadas a seguir.
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As APPs de cursos d'água são descritas pelo Inciso I, que define uma faixa de 30 m de
largura para cursos d'água cuja largura seja inferior a 10m, faixa de 50 m de largura para
cursos d'água que tenham largura entre 10m e 50 m, e faixa de 100 m para cursos d'água
que tenham largura entre 50 m e 200m. As faixas marginais de qualquer curso d'água
natural, são consideradas a partir da calha do leito regular.

Para APPs de lagos e lagoas naturais, de acordo com o Inciso 11, para área rural fica
definido faixa mínima de 50 m para corpos d'água com largura de até 20 ha, 100 m para
córpos d'água com área maior que 20 ha, e para áreas urbanas a faixa mínima de
preservação definida é de 30 m. Para represas, o Inciso 111 define que seja protegido o
entorno de reservatórios d'água artificiais, na faixa definida na licença ambiental do
empreendimento, sendo que para áreas rurais os reservatórios com área entre 1 ha e 20
ha de superfície deverão ter faixa mínima de preservação de 15 m no entorno do
reservatório. E para APP de nascentes ou olhos d'água, de acordo com o Parágrafo IV, a
faixa de proteção do seu entorno é de no mínimo 50 m de raio.

Caso haja necessidade de intervenção e supressão de vegetação nestas áreas, será
necessário pedir autorização na Agência Ambiental da CETESB.

RESPOSTA: O Corredor Noroeste trecho Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste não atinge as
áreas gravadas como áreas de proteção ambiental em âmbito municipal conforme figura
em anexo. Já as Áreas de Preservação Permanente - APP's afetadas pelo traçado do
corredor serão objeto de estudo por parte da CETESB São Paulo, órgão Iicenciador
responsável pelos empreendimentos que atingem dois ou mais municípios. A EMTU tem
realizado todos os procedimentos pertinentes ao Licenciamento Ambiental de todo o
empreendimento, contemplando a implantação e adequação do sistema viário, das obras
de arte especiais, das paradas, das estações de transferência, dos terminais novos e das
reformas e adaptações dos existentes. A CETESB define o tipo de estudo a ser
apresentado em função da complexidade, do impacto e da qualidade ambiental da área
que receberá o empreendimento. Os estudos solicitados podem ser o ElA-RIMA - Estudo
de Impacto Ambiental-Relatório de Impacto de Meio Ambiente, o RAP - Relatório
Ambiental Preliminar ou, ainda, o EAS - Estudo Ambiental Simplificado. Através do
Processo nO 131/2012 a EMTU protocolou junto à CETESB a Consulta Prévia. A consulta
prévia gerou o Parecer Técnico nO 247/2012, de 03107/2012, que definiu a apresentação
de um RAP - Relatório Ambiental Preliminar. O RAP encontra-se em elaboração, visto
que a finalização do Projeto Funcional deu-se, em Revisão 0 (aprovada pela gerenciadora
do projeto e pela EMTU), no dia 25/09/2012, fundamental para a consolidação do RAP. O
RAP finalizado é o documento a ser analisado pela CETESB, que, oportunamente,
elencará todas as medidas compensatórias e mitigadoras a serem realizadas pela EMTU,
podendo, então ser emitida a Licença Prévia - LP. Com a posse da Licença Prévia
acompanhada de todas as exigências técnicas a serem atendidas, a EMTU providenciará
os projetos e documentos necessários para a obtenção da Licença de Instalação - LI. A
Licença de Instalação - LI, autoriza o início das obras no âmbito ambiental. Tendo sido
realizadas todas as obras, compensações, plantio ou quaisquer outras providências
acordadas para a obtenção da Licença de Instalação, A EMTU solicitará a Licença de
Operação, que somente poderá ser obtida após vistoria do órgão Iicenciador e a sua
aprovação final. Portanto, a apresentação das medidas mitigadoras e compensatórias
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solicitadas no questionamento não pode ser efetuada pelo fato de ainda não terem sido
elaboradas.
Cabe informar que é procedimento habitual da CETESB a emissão de Licença Prévia - LP
contemplando a totalidade do empreendimento (corredor e todas as suas edificações
auxiliares) e, posteriormente, se assim for solicitado pelo empreendedor, emitir Licenças
de Instalação - L1's por trechos de interesse.
Concomitantemente ao processo de licenciamento ambiental, a EMTU requererá os
Alvarás de Aprovação e Execução de Obras junto às Prefeituras dos municípios onde será
implantado o Corredor.

d) DETALHAMENTO DAS OBRAS DE INTERVENÇÃO NO SUB TRECHO 2
(PROLONGAMENTO DA RUA SÃO PAULO), NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O
CÓRREGO DO MOLLON E RIBEIRÃO DOS TOLEDOS, NO MUNIClplO DE SANTA
BÁRBARA D'OESTE, ESPECIALMENTE NO TOCANTE As INTERVENÇÓES EM ÁREAS
AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS DA OBRA;

RESPOSTA: Segue em anexo o prolongamento da Rua São Paulo, a transposição do
Córrego Mollon e a Ponte sobre o Ribeirão dos Toledos representados em Projeto
Geométrico, visto que os projetos básico e executivo ainda encontram-se em
desenvolvimento. Quanto às intervenções em áreas ambientalmente protegidas, a
resposta da questão "d" abordou o tema das incidências em Áreas de Preservação
Permanente - APP's.

e) DETALHAMENTO DOS TRECHOS EM QUE EXISTIRÃO DUPLlCAÇÓES DA PISTA E
DOS TRECHOS ONDE HAVERÁ FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS, MENCIONANDO
QUE EXISTIRÁ ALARGAMENTO DAS PISTAS NOS NOVOS SEGMENTOS DE FAIXAS
EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS, COM MENÇÃO A EVENTUAIS INTERVENÇÓES EM ÁREAS
AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS DAS OBRAS;

RESPOSTA: Segue em anexo o projeto geométrico do empreendimento, onde poderão ser
observados os trechos em que o sistema viário deverá ser alargado, lembrando que o
traçado considerou a minimização da ocorrência de desapropriações, aproveitando ao
máximo a utilização de alargamento sobre os canteiros centrais. Os trechos de faixa
exclusiva para ônibus não receberão barreiras fisicas ou visuais. Essa segregação dar-se
á através de sinalização horizontal e vertical. Quanto às intervenções em áreas
ambientalmente protegidas, a resposta da questão "d" abordou o tema das incidências em
Áreas de Preservação Permanente - APP's. A desapropriação que ocorrerá para a
abertura do prolongamento da Rua São Paulo, trata de área já doada à Prefeitura
Municipal através de "Instrumento Particular de Cessão Antecipada de Área Integrante de
Gleba Mediante Compensação em Futuro Loteamento".

f) ENVIO DOS ESTUDOS EVENTUALMENTE REALIZADOS PREVENDO OS IMPACTOS
NEGATIVOS NO TRECHO URBANO DO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE,
NO MUNIClplO DE AMERICANA;
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RESPOSTA: a questão não especifica a que tipos de impactos negativos se refere. Quanto
aos impactos ambientais, a resposta proferida para a questão d aborda e esclarece a
todos os trechos e tipos de intervenção em todos os municfpios. Os corredores de ônibus
implantados pela EMTU sempre tem como premissa a melhoria da qualidade de vida dos
usuários e dos moradores das vias servidas por ônibus, a organização e provável redução
da frota em operação, o controle da emissão de poluentes através de contratos eficientes
com as empresas operadoras e a constante fiscalização da frota, escolha de tecnologia
veicular que considerem o binômio capacidade de transporte e fonte de energia limpa, a
universalização da acessibilidade, o conforto, a atratividade para a escolha do transporte
coletivo ao particular, a qualificação urbana do entorno imediato, a implantação de espaços
públicos que favoreçam a qualidade da paisagem, o plantio de árvores e jardinagem de
espaços remanescentes, o incentivo ao uso de bicicletas através da implantação de
ciclovias e bicicletários na medida do possível de acordo com os espaços e a topografia do
local, integração física e tarifária entre os modais, a implantação de paradas que ofereçam
conforto e abrigo às intempéries, sinalização e comunicação visual adequada e eficiente,
segurança, etc. ~ esperada a melhoria do acesso aos equipamentos urbanos e locais de
emprego e, ainda, a valorização dos imóveis situados nas áreas lindeiras ao corredor.
Não serão construídas barreiras físicas ou visuais. No trecho urbano do município de
Americana o trajeto dos ônibus será compartilhado com o tráfego geral, como no caso da
Rua Dom Pedro II e Rua Ari Meireles. Será reservada a pista da direita para o tráfego dos
ônibus e a esquerda para o tráfego em geral. Serão implantados os pontos de parada
sinalizados no padrão utilizado pela EMTU, com regulamentação de proibição de
estacionamento à direita, sobretudo na aproximação dos pontos de parada. As travessias
de pedestres ao longo do corredor serão adequadas para total acessibilidade, contando
com rampa de acesso, piso podotátil, semaforização para pedestres e sinalização
horizontal e vertical. A análise do Projeto Funcional em anexo é fundamental para o
perfeito entendimento do empreendimento proposto, lembrando que não existirão barreiras
físicas e visuais, apenas a segregação de faixas em alguns pontos, através de sinalização
horizontal e vertical, e, ainda a implantação de paradas padronizadas e troca de pavimento
flexível por pavimento rígido nos pontos de parada e áreas de aproximação.

g) INDEPENDENTE DE NOVAS EXIGÊNCIAS DO ÓRGÃO AMBIENTAL DURANTE O
PROCESSO DE LICENCIAMENTO, ESCLARECIMENTOS NO TOCANTE À
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PREVENDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS NO
TRECHO URBANO DO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE DE SANTA
BÁRBARA D'OESTE, ESPECIALMENTE NA AVENIDA SÃO PAULO, AVENIDA
PREFEITO ISAIAS ROMANO, AVENIDA TIRADENTES, AVENIDA MONTE CASTELO,
RODOVIA SP 306, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 5° DA
RESOLUÇÃO CONAMA 01/86;

RESPOSTA: A análise técnica do órgão ambiental competente é feita à luz de toda a
legislação ambiental vigente incidente no país e, se for o caso, poderá solicitar alternativas
de localização e traçado do empreendimento. Portanto, cabe à CETESB essa avaliação
na ocasião oportuna.
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h) INFORMAÇÓES SOBRE AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS A RESPEITO DOS
IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA CONTINUIDADE DO CORREDOR
METROPOLITANO NOROESTE (LOTE 3 - SUMARÉ - SANTA BÁRBARA D'OESTE):

h-1) EM QUAIS CIDADES, DATAS E ENDEREÇOS FORAM E/OU SERÃO REALIZADAS
TAIS AUDIÊNCIAS;

RESPOSTA: Foi realizada Audiência Pública por iniciativa da EMTU - Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo SA, no dia 15 de junho de 2012, às
14:00 horas, no Hotel Premium Norte, Rua Novotel, nO 931, Jardim Aparecida, município
de Campinas - SP. Essa audiência foi convocada e decidida por iniciativa da EMTU, e a
escolha de sua localização é amparada em obrigação legal. Destaca-se que o site oficial
da EMTU mantém publicado, até a presente data, o dossiê contendo a apresentação oficial
do projeto, as perguntas e as respostas da Audiência Pública.

h-2) COMPROVAÇÃO DE TODAS AS DIVULGAÇÓES DESSAS AUDIÊNCIAS EM
RÁDIOS, JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, MIoIAS TELEVISIVAS, DIÁRIOS
OFICIAIS DOS MUNICiplOS E DOS ESTADO DE SÃO PAULO, INTERNET,
PANFLETOS, ETC.;

E

h-3) CÓPIAS DAS ATAS DESSAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:

RESPOSTA: Segue anexo documentação comprobatória da publicação da realização da
Audiência Pública - Documento 3.

h-4) É CORRETA A AFIRMATIVA DOS REPRESENTANTES NO SENTIDO DE QUE
ESTÁ HAVENDO NEGATIVA OU DIFICULDADES NO FORNECIMENTO DE
INFORMAÇÓES AOS MUNlclPES DE SANTA BÁRBARA D'OESTE QUANTO AOS
DETALHES DO PROJETO DO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE (LOTE 3) E
DE SEUS IMPACTOS NAQUELE MUNIClpIO, POR PARTE DA EMTU? JUSTIFICAR;

RESPOSTA: Os projetos encontram-se em fase de elaboração. A consolidação do Projeto
Funcional deu-se, em revisão 0, no~ia 25/09/2012, enquanto os projetos básico e
executivo continuam em elaboração. Há registro de envio do projeto geométrico do
traçado do trecho no entorno da Ponte do Ribeirão dos Toledos, no município de Santa
Bárbara D'Oeste, através de mensagem eletrônica - e-mail, para o Sr. José Truzzi,
Secretário de Transportes de Santa Bárbara D'Oeste. Além disso, o material disponível à
época foi apresentado na Audiência Pública em 15/06/2012. Não há motivo ou intenção,
por parte da EMTU, da recusa em apresentar os projetos existentes.

h-5) PORQUE, APARENTEMENTE, A AUDIÊNCIA PÚBLICA TERIA SIDO REALIZADA
SOMENTE EM CAMPINAS, SEM AMPLA DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO, CERCEANDO A PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS DAS ÁREAS
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DIRETAMENTE AFETADAS? TECER CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DESSA
ASSERTIVA INFORMAL QUE RECEBEMOS, NO SENTIDO DE ELA SER OU NÃO
CORRETA;

RESPOSTA: Foi escolhido o município sede da Região Metropolitana de Campinas. A
divulgação ocorreu em todos os municípios que receberão o corredor, nos demais
municípios da Região Metropolitana de Campinas, em Campinas e em São Paulo. Há
documentação comprobatória de publicação em todos os municípios atingidos.

h-6) JUSTIFICATIVAS DAS RAZÓES PELAS QUAIS NÃO TERIAM SIDO REALIZADAS
AS AUDI~NCIAS PÚBLICAS EM TODAS AS CIDADES POR ONDE PASSARÁ A
AMPLIAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - LOTE 3, LEVANDO-SE
EM CONSIDERAÇÃO O DISPOSTO NO ARTIGO 10, INCISO V, DA RESOLUÇÃO
CONAMA 237/97;

RESPOSTA: A Audiência Pública é o instrumento do diálogo estabelecido com a
sociedade na busca de soluções para as demandas sociais. A Audiência Pública é
obrigatória quando solicitada pelo órgão ambiental (se este julgar necessário), pelo
Ministério Público, por entidade civil ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos. A Audiência
Pública realizada em 15/06/2012 deu-se por iniciativa da EMTU, com a finalidade de
promover o diálogo com a população envolvida no empreendimento. Foi escolhido o
município de Campinas por tratar-se da sede da Região Metropolitana, de fácil acesso
para os moradores de toda a região que já utilizam o municlpio como polo de comércio e
serviços, e dessa forma, atendeu-se a necessidade de apresentar o projeto a todos os
municlpios envolvidos ao mesmo tempo, para que, inclusive, houvesse a possibilidade da
discussão do projeto no âmbito metropolitano. A seu tempo, ou seja, após a análise do
estudo ambiental apresentado, no nosso caso o RAP - Relatório Ambiental Preliminar, o
órgão licenciador poderá solicitar Audiência Pública, se considerar necessária (Resolução
CONAMA 237/1997, Art. 10°, Inciso V: Audiência Pública, quando couber, de acordo com
a regulamentação pertinente).

i) INDEPENDENTEMENTE DE NOVAS EXIGÊNCIAS DO ÓRGÃO AMBIENTAL DURANTE
O PROCESSO DE LICENCIAMENTO, FORAM REALIZADOS ESTUDOS DE IMPACTO
AMBIENTAL (ElA OU EPIA), QUANTO As OBRAS A SEREM REALIZADAS,
CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 3°, COMBINADO COM O ARTIGO 10, INCISO
I, DA RESOLUÇÃO CONAMA 237/97 E COM O ARTIGO 2°, INCISO I E ARTIGO 6°, DA
RESOLUÇÃO CONAMA 01/86?

RESPOSTA: Conforme esclarecimento detalhado na resposta da questão d, o Relatório
Ambiental Preliminar - RAP encontra-se em processo de elaboração e considera toda a
legislação ambiental vigente. Cabe lembrar que o órgão licenciador utiliza de legislação
pertinente para classificar o nível de degradação ambiental de cada atividade em análise e,
ainda, que o empreendimento ocupará, com exceção do trecho a ser construído em Santa
Bárbara D'Oeste, sistema viário já existente e em uso.

i-1) FOI ELABORADO O RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) COM AS
EXIG~NCIAS DO ARTIGO 9° DA RESOLUÇÃO CONAMA 01/86?
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RESPOSTA: O Relatório Ambiental Preliminar - RAP, que encontra-se em fase de
elaboração, aborda, entre outros possrveis assuntos: informações sobre o
empreendimento, localização, traçado, análise das alternativas, alternativas tecnológicas,
modelo operacional, características físicas, pontos de parada, terminais, normas e
especificações técnicas, mão de obra, obras de contenção, sistemas de drenagem,
serviços topográficos e de sondagem, serviços de terraplenagem, controle de erosão,
áreas de apoio às obras, áreas de empréstimo e bota fora, legislação incidente,
competência institucional, patrimônio histórico, arqueológico e cultural, diagnóstico
ambiental (áreas de influência direta, indireta e diretamente afetadas), caracterização e
análise do meio físico, clima e condições meteorológicas, qualidade do ar, ruídos e
vibrações (área diretamente afetada), aspectos geológicos e litoestruturais, aspectos
geotécnicos, aspectos pedológicos, aspectos geomorfológicos, recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, áreas contaminadas e passivos ambientais, caracterização do
meio biótico, flora, fauna, áreas de preservação permanentes e áreas de várzea,
caracterização do meio socioeconômico, perfil demográfico, perfil econômico, educação,
cultura e lazer, saúde, saneamento básico, habitação, energia elétrica, comunicação,
transportes, estrutura urbana, paisagem urbana, padrões de acessibilidade, uso e
ocupação do solo, identificação, avaliação dos impactos ambientais, proposição de
medidas mitigadoras e compensatórias e ações de controle. Portanto, as exigências do
Artigo 9° da Resolução CONAMA 01/1986 serão contempladas oportunamente.

j) FOI REALIZADO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV, NOS TERMOS DOS
ARTIGOS 36/38 DO ESTATUTO DAS CIDADES - LEI 10.257/2001, ESPECIALMENTE
EM RAZÃO DO ARTIGO 37, INCISO V, BEM COMO DAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS
DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA? JUSTIFICAR TÉCNICA E
LEGALMENTE A RESPOSTA:

CONSIDERAÇÕES:

1. A Lei 10.257/2001 - Estatuto das Cidades, no seu Art. 36, cita que "Lei municipal definirá
os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão
de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV)", para obter documentação de legalização
junto ao Poder Público Municipal. O Art. 37 define os aspectos que, minimamente,
deverão ser analisados e dentre eles, o inciso V que descreve a "geração de tráfego e
demanda por transporte público".

2. O Plano Diretor de Santa Bárbara D'Oeste, Lei Complementar nO 028/2006, cita, no seu
Art. 7°, que poderá utilizar, dentre outros, os seguintes instrumentos da Política Urbana:
(...) IV - (...) b) estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). O Art. 74 esclarece que "o
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deverá ser feito nas diversas situações citadas
neste Plano Diretor de Desenvolvimento e em conformidade com os artigos 37 e 38 da Lei
Federal nO 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). Portanto, seguem as situações citadas no
Plano Diretor:
a) No inciso III do Art. 26 - apresentação do EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança para

empreendimentos classificados como polos geradores de tráfego a serem implantados
em MEU - Macrozona de Expansão Urbana - NÃO SE APLICA.
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b) No inciso 11 do Art. 35 - permitir a instalação de atividades comerciais caracterizadas
como polos geradores de tráfego, após Estudo de Impacto de Vizinhança - VER
DEFINiÇÕES DE POlOS GERADORES DE TRÁFEGO ABAIXO.

c) No inciso 11 do Art. 36 - permitir a instalação de atividades comerciais e industriais,
caracterizadas como polos geradores de tráfego, após análise de Estudo de Impacto
de Vizinhança - EIV - VER DEFINiÇÕES DE POlOS GERADORES DE TRÁFEGO
ABAIXO.

d) No parágrafo 1° do Art. 67 - a concessão de outorga (onerosa do direito de construir)
dependerá de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - NÃO SE APLICA.

2.1 - O Art. 50 da lei Complementar n° 028/2006 do Municfpio de Santa Bárbara D'Oeste
define como Polo Gerador de Tráfego, o empreendimento urbano que pelas
características induzam a circulação de veículos automotores e impliquem em
sobrecarga do sistema viário. O parágrafo 1° cita que o "valor" a ser considerado para
fins de estabelecimento dos PGT's serão definidos no Plano Municipal de Circulação
(não elaborado). O parágrafo 2° que o empreendimento caracterizado como PGT
deverá contemplar obrigatoriamente estacionamento para veículos, obedecidas as
exigências estabelecidas na lei de Uso e Ocupação do Solo (não elaborada).

2.2 - O DECRETO N.o 19.915/98; PDDUA, 1999, do Distrito Federal, cita: São considerados
Pólos Geradores de Tráfego (PGT) os empreendimentos constituídos por edificação ou
edificações cujo porte e oferta de bens ou serviços geram interferências no tráfego do
entorno e grande demanda por vagas em estacionamentos ou garagens.

2.3 - O Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego 
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - Ministério da Justiça define que os
polos geradores de tráfego são empreendimentos de grande porte que atraem ou
produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária
em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda a
região, além de agravar as condições de segurança de veículos e pedestres.

RESPOSTA: A lei Federal nO 10.257/2001 estabelece as diretrizes gerais da politica
urbana para que os municípios possam desenvolver sua legislação urbanística nela
pautada e apresenta os instrumentos da política urbana dos quais poderão se valer. Ainda,
a geração de tráfego e demanda por transporte público é um dos aspectos a serem
avaliados, não uma atividade que deva ser objeto de Estudo de Impacto de Vizinhança.

RESPOSTA SANTA BÁRBARA D'OESTE: A legislação vigente não esclarece a
necessidade de apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança visto que o Plano
Municipal de Circulação que definiria quais seriam os empreendimentos obrigados à sua
apresentação, não foi elaborado.

RESPOSTA AMERICANA: Apesar de estar prevista a demolição do terminal de ônibus
existente, outro será construído no mesmo local, prevendo, apenas, a readequação e
requalificação do trânsito no local, através da implantação de vias segregadas para ônibus
e carros e sinalização moderna e eficiente.
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I) ENVIO DOS EDITAIS E ANEXOS, OU DE SUAS MINUTAS, RELATIVOS A LICITAÇÃO
DAS OBRAS, CASO EXISTENTES, PREFERENCIALMENTE EM MIDIA DIGITAL
(RELATÓRIOS EM ARQUIVOS PDF, ALÉM DE EVENTUAIS ARQUIVOS EM CAD,
SHAPEFILES OU QUAISQUER OUTROS FORMATOS ADEQUADOS PARA
UTILIZAÇÃO EM SOFTWARES DE GEOPROCESSAMENTO);

RESPOSTA: Será encaminhada a documentação referente à licitação da PRÉ-/
QUALIFICAÇÃO para contratação de empresa para a construção do Corredor Noroeste
(denominado como lote 5).

m) QUANTAS LINHAS DE ÔNIBUS, N° DE VIAGENS SERÃO REALIZADAS EM CADA UM
DOS SUBTRECHOS DO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE (LOTE 3)
"SERÃO REALIZADAS" POR CADA DIA DA SEMANA?

E

n) QUAL A MÉDIA DE PASSAGEIROS PREVISTA PARA "SEREM TRANSPORTADAS"
POR VIAGEM EM CADA UM DESSES SUBTRECHOS?

RESPOSTA:

Trecho
Número de Viagens Passageiros Passageiros / Frota

linhas diárias / dia viagem Operacional

Trecho1- Av. Corifeu de Azevedo Marques,
2 90 6.149 68 11

RibeirãodosToledose trecho novo

Trecho 2 - Rua São Paulo 5 204 10.435 51 21

Trecho 3 - Av. Europa e Av.São Jerônimo 2 90 6.149 68 11

Trecho 4 - Av. Dr.Antônio Lobo 11 351 17.677 50 40

Trecho 5 - Binário R. D. Pedro 11 / Ari Meireles 5 175 10.108 58 21

Trecho 6 - Av. Ampélio GazeUa 2 84 5.452 65 9

o) HOUVE ESTUDO QUANTO As CONDIÇÔES ESTRUTURAIS DAS CONSTRUÇÔES
SITUADAS AO LONGO DO TRECHO URBANO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE PARA
SUPORTAR O IMPACTO DE TANTOS VEICULaS PESADOS QUE PASSARÃO PELO
LOCAL?

E

0-1) FORAM DETECTADAS FRAGILIDADES ESTRUTURAIS DAS CONSTRUÇÕES, DE
MANEIRA A INDICAR QUE TAIS EDIFICAÇÔES SUPORTARÃO, OU NÃO, O TRÁFEGO
ADICIONAL DE ÔNIBUS E OUTROS VElcULOS PESADOS QUE PASSARÃO A
CIRCULAR PELO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE NESSES TRECHOS
URBANOS?

E
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0-2) EM CASO DE TEREM SIDO DETECTADAS FRAGILIDADES ESTRUTURAIS DAS
CONSTRUÇÕES, QUAL(IS) A(S) SOLUÇÃO(ÕES) ENCONTRADA(S)?

RESPOSTA: O Relatório Ambiental Preliminar, em elaboração, apresentará estudo e
medições de ruídos e vibrações (área diretamente afetada) e análise da tipologia e
condições físicas das edificações existentes. Se for o caso, apresentará as medidas
mitigadoras a serem implantadas. Cabe lembrar que a frota a ser utilizada é de veículos
compatíveis para utilização em áreas urbanas. Além disso, o empreendimento trata de
organizar e otimizar o sistema de transporte público já existente no local, e, ainda, de
uniformizar a qualidade dos serviços prestados.

p) É CORRETA A ALEGAÇÃO DE QUE A OBRA VIÁRIA DO CORREDOR
METROPOLITANO NOROESTE CONTRARIA O PLANO DIRETOR DE SANTA
BÁRBARA D'OESTE (LEI MUNICIPAL 28/06), UMA VEZ QUE ESTE SEU ARTIGO 45
TRAÇA COMO ÁREA PREFERENCIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CORREDOR
METROPOLITANO AS AVENIDAS SANTA BÁRBARA E SÃO PAULO, NADA
MENCIONANDO ACERCA DE AV. TIRADENTES, A QUAL SERIA EXTREMAMENTE
ESTREITA E NÃO POSSUI VIAS MARGINAIS, DIFICULTANDO A PASSAGEM DE
AUTOMÓVEIS E ÔNIBUS AO MESMO TEMPO, PREJUDICANDO O TRÁFEGO DE
VEICULaS NA LOCALIDADE? JUSTIFICAR;

RESPOSTA: a Lei Complementar 28/2006 Plano Diretor de Desenvolvimento do Município
de Santa Bárbara D'Oeste, cita no seu Art. 43 que no prazo de dois anos, após a
promulgação daquela lei complementar, o Poder Executivo elaboraria o Plano Municipal de
Circulação Urbana, que acabou não sendo elaborado. No Inciso XVHI do parágrafo 10 do
mesmo artigo, aponta como diretriz a implantação de pistas exclusivas para a circulação
prioritária de ônibus urbano, sem prejuízo de acesso ao comércio e residências. O Art. 45
cita que o Poder Executivo, em parceria com órgãos estaduais, definirá a implantação do
Corredor Metropolitano de transporte de passageiros, preferencialmente pela Avenida
Santa Bárbara e Avenida São Paulo. O Art. 48 estabelece áreas de interesse visando a
expansão do sistema viário existente e cita no Inciso IX "áreas que permitam a retificação
da Avenida Tiradentes próximo à antiga estação ferroviária", no Inciso X "áreas às
margens do Córrego Mollon", no Inciso XII "áreas que propiciem a interligação da Avenida
São Paulo à área central" e Inciso XIlI "áreas que propiciem a interligação do Distrito
Industrial 11 com o Município de Americana". O Art. 49 estabelece, nos Incisos III e IX,
respectivamente as seguintes obras de interesse viário: "construção de viaduto sobre o
Ribeirão dos Toledos interligando a Avenida Tiradentes à projeção de vias em direção à
Avenida São Paulo e à Avenida Santa Bárbara" e "reformulação das Avenidas Santa
Bárbara e São Paulo visando a implantação do Corredor Metropolitano de Transporte de
passageiros". Um corredor metropolitano de transporte de passageiros não pode estar
contido em duas avenidas como sugere a questão, que baseia-se apenas no Art. 45 da Lei
Complementar. Ao analisarmos todas as diretrizes estabelecidas na Lei Complementar, o
traçado do corredor surge como uma consequência do atendimento à demanda atual e à
demanda futura. Ainda que, de acordo com o Item 12 do Relatório de Consolidação do
Projeto Funcional, o trecho que seria implantado do Terminal de Santa Bárbara D'Oeste
até o final da Avenida Tiradentes, na esquina com a Rua Inácio Antônio, será desenvolvido
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apenas até a fase de projeto básico, ficando o projeto executivo e sua implantação para
outra ocasião, se ainda for de interesse.

q) É CORRETA A ALEGAÇÃO DE QUE OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DAS
VIAS PÚBLICAS DE SANTA BÁRBARA D'OESTE MENCIONADAS NA
REPRESENTAÇÃO SERÃO DRASTICAMENTE AFETADOS COM A OBRA, POIS
SERÃO DIFICULTADOS O ACESSO AOS TAIS ESTABELECIMENTOS, DIMINUINDO O
NÚMERO DE CLIENTES E VENDAS DE DEZENAS DE COMÉRCIO NAS ÁREAS DE
PAPELARIA, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CABELEIREIRA, RESTAURANTE,
CASA DE TINTAS, LANCHES, DENTRE OUTROS? JUSTIFICAR;

RESPOSTA: Como já explanado anteriormente, não serão implantadas barreiras físicas ou
visuais que possam prejudicar a circulação de pedestres nas vias inseridas em áreas
urbanas. A segregação das faixas, onde existir, ocorrerá através de sinalização horizontal
e vertical. Em alguns casos, poderá ser restringido o estacionamento de automóveis nas
vias de circulação, porém, já há estudos de que as vias transversais têm condições de
absorver essa demanda. Também não serão prejudicadas ou obstruidas entradas de
garagens e de estacionamentos existentes (desde que estejam situados nas áreas
interiores aos imóveis e não sobre o passeio público). Ao contrário do exposto na questão,
após a implantação do corredor espera-se a qualificação urbana e provável incremento ao
comércio local, que se dá como consequência da melhoria do transporte público.

q-1) CASO AFIRMATIVA A RESPOSTA AO ITEM "p" ("q"), DE QUE FORMA PRETENDE
SE COMPOR OS PREJUIZOS DOS COMERCIANTES ALI ESTABELECIDOS;

RESPOSTA: Espera-se a valorização do comércio existente na área de intervenção.

r) OUTRAS CONSIDERAÇÕES QUE ENTENDER PERTINENTES PARA MELHOR
ESCLARECIMENTO DOS FATOS, MENCIONANDO, SE O CASO, AS PROVIDÊNCIAS
JÁ TOMADAS, EM ANDAMENTO OU QUE SERÃO TOMADAS NO ÂMBITO DO
REFERIDO ÓRGÃO, BEM COMO EVENTUAIS OUTRAS SUGESTÕES QUANTO A
FORMA DE ENCAMINHAMENTO DO CASO.

RESPOSTA: Os projetos estarão disponíveis para consulta na medida em que forem
finalizados e aprovados pela EMTU, que sempre demonstrou interesse em realizar um
trabalho de qualidade, que traga beneficios à população envolvida através de práticas
democráticas e transparentes de atuação.

Arq. Adriana Diman de Carvalho
Analista
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Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Ivan Carneiro [ivancarneiro@mp.sp.gov.br]
segunda-feira, 26 de novembro de 2012 17:42
Ariane Cristina Teato
Alexandra Faccioli
ENC: Inquérito Civil n° 15-12. Corredor Metropolitano.
Decreto 6012-2011 (feriados 2012).pdf

Juntar aos autos e redesignar para o dia 12-12, às 16h l conforme combinado, oficiando-se às Prefeituras, EMTU e CETESB
(primeiro confirmar data com a Zoraide).
A pedido da EMTU, a Dra. Alexandra vai falar com o futuro Prefeito (Dênis)
Ivan

De: Ariane Cristina Teato [mailto:arianeteato@mp.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 15:30
Para: 'Alexandra Faccioli'; 'Ivan Carneiro'
'ssunto: ENC: Inquérito Civil n° 15-12. Corredor Metropolitano.

De: Rodrlgo.Pinhelro(Juridico) [mailto:rodrigo.pinheiro@santabarbara.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 201215:18
Para: gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br
Assunto: Inquérito Civil nO 15-12. Corredor Metropolitano.

Prezados

Ora. Alexandra e Dr. Ivan.

Tem-se que está agendada reunião no presente Inquérito Civil na data do dia 03.12.2012 às 16h.

Entretanto, considerando o ponto facultativo na Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, conforme Decreto
Municipal n° 6012/2011, cuja cópia segue em anexo.

Bem como a informação da equipe de transição de que o Prefeito Municipal eleito, Denis Ândia, estará em outros
~ompromissos já previamente agendados.

É a presente, para requerer que seja marcada a reunião em outra data, conforme for a preferência de Vossas
Excelências, a partir do dia 05.12.2012.

Alt.

Rodrigo Pinheiro

Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria de Negócios Jurfdlcos

Rodrigo Pinheiro
Avenida Monte Castelo, 1000 - Jardim Primavera

Fone (19) 3455-8184 - Fax (19) 3455-8136
Antes de lmprlmlr, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente

Esta mensaçem foi enviada utilizando-se os recursos de tecnolcma da mfonueção da Preretture de Santa aérbare d'Oeste e é destinada
exclusivamente para quem é dinoida, podendo conter informação conndencral ou legalmente prtvtleqtacta. Se você não for o destinatário dessa
mensaoem e a receber por engano, queira nOG informar e eliminá-Ia de sua base de dados, abstendo-se de divulgar, copiar, distribuir ou, de
qualquer forma, utilizar (I inrormacão nela contida, por ser préríca ilegal. Fica desprovida de eücácra e validade a mensagem Que contiver vrncutcs
obnqactonets, expedida por quem não detenha poderes de reoresentecâo plra agir em nome desta prefeitura. As opiniões, conclusões ou



declarações de Intenção são do emitente di.' mensacern e não vinculam a Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste, a menos que sejam confirmadas
por um representante autorizado. As mensagens enviadas e recebidas por esta prefeitura são morutoradas para esseaurer o cumprimento da
política interna de segurança de inforrnaçêo, sendo que a mesma não se responsebütza por vírus ou ameaças eletrórucas.
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DECRETO Nº 6012 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2.011

l/Dispõe sobre os dias que serão
considerados ponto facultativo no
exercício de 2.012'1.

MÁRIO CELSO HEINS, Prefeito Municipal de Santa Bárbara
d'Oeste, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 12 Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições
Públicas Municipais os seguintes dias:

a) 20 de fevereiro, segunda-feira - Carnaval;

b) 21 de fevereiro, terça-feira - Carnaval;

c) 22 de fevereiro, quarta-feira, até as 12:00 hs - Carnaval;

d) 30 de abril, segunda-feira - Véspera do Dia do Trabalho;

e) 08 de junho, sexta-feira - Corpus Christi;

f) 29 de outubro, segunda-feira - Comemoração do dia do
Funcionário Público;

g) 16 de novembro, sexta-feira - Proclamação da República;

h) 03 de dezembro, segunda-feira - Aniversário da Cidade;

I) 24 de dezembro, segunda-feira - Véspera do Natal;

J) 31 de dezembro, segunda-feira - Véspera de Ano Novo.

Art. 22 Nestes dias somente funcionarão os serviços
considerados essenciais, a saber: Guarda Civil, Pronto Socorro, Velório,

Cemitérios, Abastecimento de Água e Coleta de Lixo. 4J~....~:,~.~~::;:"
.» 'fi!Pé~//~/1?f!!Jc/

I· ~



Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Santa Bárbara d'Oeste, 05 de dezembro de 2011 .

~Ú) df!d<;, (fI::-~
/ MÁRIO CELSO HEINS

Prefeito Municipal



Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:

Cc:
Assunto:

Gaema PCJ Piracicaba [gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br}
segunda-feira, 26 de novembro de 2012 18:58
'zcarnicel@sp.gov.br'; 'cja_cetesb@sp.gov.br'; 'jeolima@sp.gov.br';
'Isbroio@sp.gov.br'; 'setransv@americana.sp.gov.br';
'seUransito@americana.sp.gov,br'; 'priscila@pullinconsult.com.br';
'cristianed@emtu.sp.gov.br'; 'divas@emtu.sp.gov.br'; 'diva.staciarini@hotmail.com';
'luízrs@emtu.sp.gov.br'; 'Rodrigo.Pinheiro(Juridico)'; 'larguesa13@hotmail.com'
'Michel Metran da Silva'; 'José Flávio de Paula Eduardo'
Nova data de reunião - IC 015/12 - Corredor Metropolitano

Ref.: Inquérito Civil nO 015/12-0 (Corredor Metropolitano - RMC Lote Sumaré)

Da ordem dos Excelentíssimos Promotores de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba, Doutora
\LEXANDRA FACCIOLLI MARTINS e IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, e, atendendo a pedido
da Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste (ponto facultativo no dia 03/12), fica redesignada a
reunião sobre os autos em epígrafe para o dia 12 de dezembro de 2012, às 16h, na sede
deste Núcleo, em Piracicaba, conforme já comunicado e acordado via contato telefônico,
A pedido da EMTU/SP, a Doutora Alexandra irá falar com o futuro Prefeito Municipal de Santa
Bárbara d'Oeste, Denis Andia.

Atenciosamente.

-~-
Ariana Cristina Teato
Oficiala de Promotoria I - matr. 6646
GAEMA PCJ·Piracicaba MPSP
(19) 3433-6185/Ramal 218

1



Destinatário

'zcarnicel@sp.gov.br'

'cja_cetesb@sp.gov.br'

'jeolima@sp.gov.br'

'lsbroio@sp,gov.br'

'setransv@americana.sp.gov.br'

'set_transito@americana.sp.gov.br'

'prisclla@pullinconsult.com.br'

'cristlaned@ernlu.sp.gov.br'

'divas@emtu.sp.gov.br'

'diva.staclarinléãhotmall.com'

'lulzrs@emlu.sp.gov,br'

'Rodrigo.Pinheiro(Juridico)'

'Iarguesa13@holmail.com'

'Michel Melran da Silva'

'José Flávio dePaula Eduardo'

'Ivan Carneiro'

'Alexandra Faccioli'

'denlsandia.43@hotmall,com'

Ler

Lida: 27/11/201209:33

Lida: 27/11/201217:37

Lida:26/11/2012 21:07

Lida:26/11/2012 19:02

,.-, /,
"c':) /)



Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

GAEMA PCJ Piracicaba [gaemapiracicaba@mp.sp.gov.brj
sábado, 8 de dezembro de 2012 11:08
Ariane Cristina Teato
ENC: Nova data de reunião - IC 015{12 - Corredor Metropolitano

De: zcarnicel@sp.gov.br em nome de cja_cetesb@sp.gov.br
Enviada: sex 30{11{2012 11:07
Para: GAEMA PCJ Piracicaba
Cc: cbenedlto@sp.gov.br; Isbrolo@sp.gov.br
Assunto: Re: Nova data de reunião - IC 015{12 - Corredor Metropolitano

Bom dia.

A Agência Ambiental de Americana participará da reunião:

Enga Carla Benedito e
Enga Lucilene Sbroio.

Alt,

CElliS8

Eng.i! Zoraide de Souza Senden Carnicel
Gerente da Agência Ambiental de Americana - CETESB

Rua Florindo Cibin, 435, Vila Medon - Americanaj5P

Tel.: (19) 3461-1550

De: 'Gaema PCJ Piracicaba" <gaemapiracicaba@mp.sD.gov.br>
Para: <zcarnicel@sp,gov.br>, <eis cetesb@spgov.br>,<leollma@sp.gov.br>, <lsbroio@SD.gov.br>, <setransv@americana.sp.gov.br>,
<set transito@americana.sp.gov.br>, <priscila@pullinconsult.com.br>, <crislíaned@emtu.sp.gov.br>, <divas@emtu.sD.gov.br>,
<dlva.stac1arinl@hotmait.com>, <luiZfs@emtu.sp.gQvbr>, "Rodrigo.Pinheiro\{Juridico\}" <rodrigo.pinheiro@sanlabarbara.so.qov.br>,
<larguesa13@hotmail.com>
Cc: '''Michel Metran da Silva" <M!cheISilva@mp.sp.gov.br>, 'José Flávio de Paula Eduardo' <joseeduardo@mp.sp.gov.br>
Data: 26/11/2012 18:57
Assunto: Nova data de reunião ·IC 015/12 • Corredor Metropolitano

Ref.: Inquérito Civil nO 015/12-0 (Corredor Metropolitano - RMC Lote Sumaré)

Da ordem dos Excelentíssimos Promotores de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba,
Doutora ALEXANDRA FACCIOLLI MARTINS e IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, e,
atendendo a pedido da Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste (ponto facultativo no dia
03/12), fica redesignada a reunião sobre os autos em epígrafe para o dia 12 de
dezembro de 2012, às 16h, na sede deste Núcleo, em Piracicaba, conforme já
comunicado e acordado via contato telefônico.
A pedido da EMTU/SP, a Doutora Alexandra irá falar com o futuro Prefeito Municipal
de Santa Bárbara d'Oeste, Denis Andia.

Atenciosamente.
1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

XC 015/12-0

CERTIDÃO

Aos 19 de dezembro de 2012, eu, (~_ ) Ariane Cristina

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, certlftco que, a partir das

pastas trazidas pela EMTU sobre informações do Trecho Sumaré-Santa

Bárbara d'Oeste, formei os seguintes anexos:

ANEXO 01 - contendo as Informações Técnicas: Documento

01, Documento 02 - Vol. I, Documento 02 - Vol. lI, Documento 03,

Documento 04 e Documento 05;

ANEXO 02 - contendo os Documentos Técnicos: Vol. I e Vol.

lI.

JUNTAQA

Nesta mesma data, eu,(~ ) Ariane Cristina Teato, Oficial

de Promotoria I, matrícula 6646, junto a estes autos os seguintes

documentos:

a) Lista de presença de reunião realizada em 12/12/12, às

16h, na sede deste Núcieo;

b) Ata da referida reunião (contendo 01 anexo - mapa).



· MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reunião relativa ao Inquérito Civil nO 14.1096.0000015/2012-0

ASSUNTO: implementação do Corredor Metropolitano Noroeste RMC - Lote Sumaré-Santa

Bárbara d'Oeste

LOCAL: sede do GAEMA PCJ-Piracicaba

DATA: 12/12/2012 HORÁRIO: 16hOOm.

LISTA DE PRESENÇA

01) Nome: (ruJA) Je::>\jvVÁ~)

Cargo/Instituição: CeT~'Só l\rvvv;\h(~/YíCL

Telefone fixo: (I (i) 'i~ G I t5sa Telefone celular: q K&(1 ())

E-mail: t::~ C\':f íVGD iR) 6.<. :', pJ,Ov.f, /Z,

,

tJWYl 'er--C f

Telefone fixo: - 55'-008 Telefone celular: ------l~~~:J::'::..~==------

E-maU: ia9}rJ-e.5Q /3 é!ho-frt]Qh(/Cú)u

03) Nome: J)C./f0;0 Qi) v f\J'_ ')0 /àN 1;) \ 1\,

Cargo/Instituição: '7{\,~Çc~~0 04';-=<--::'0

Telefone fixo: \~ 3QS'S-li')C Telefone celular: \~ 8\~~\:,(2<-{

E-mail: C~...R.~S cVV'\ctz iA ' 'i :) C~ hlOt Vv.rh Q. L8-~

04) Nome: ~ Di<.} (;DíY\ í\ " c;. \-lO

Cargo/Instituição: GC~0\\"E": .tE -Tj:>.nN~,,~o\.or J..).::::'N\'~ I\N~')\~~""
,

Telefone fixo: 1(\ 2/1 ~;:;. i":;?.<;; Telefone celular: lq (11.4 Cj. '5<"IC),l

E-maU: \mfrei\sc.J 'f''Ii ~boG><rncúL, (Ú(y)

05) Nome: Lu) '2;- g;6/J A--rO 'ÓC'triCK
Cargo/Instituição: 4.§6.e.6Q'<J~ /}'MTV

•
Telefone fixo: 11 .. j I/.fj L.1=t tf3 Telefone celular:--"P'------ _

E-mail: LV;rdt-6&yOH~tI. ...sr.fj<N. ~jt

1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reunião relativa ao Inquérito Civil nO 14.1096.0000015/2012-0

ASSUNTO: implementação do Corredor Metropolitano Noroeste RMC - Lote Sumaré-santa

Bárbara d'Oeste

LOCAL: sede do GAEMA PCJ-Piracicaba

DATA: 12/12/2012 HORÁRIO: 16hOOm.

o

06) Nome: ~le:: ~
Cargo/Instituição: .tó~r-< ~V\.L,.<~
Telefone fixo: i /. 2> /Oç. 5"q" li' Telefone celular: 11, ·}oJ ~ C, q ~\-(P

E-mail: ~.Poe~::..r..w~.(.9.."....-.1r1.

07) Nome: _~LJItL-l(O d~ LlIl(:l..L..l...!..f1.I#1I,,----->.-B""""-""'--'-!e4~ _
Cargo/Instituição: C10J;pe !6~&".v (='AclO~
Telefone fixo:~1 2J li? . 4açcg; Telefone celular: 11- ~Bbog 6/31
E-mail: --M viL' llo & poli ltAJ c.f);1J~ If \ CU-:-1.~&Il

08) Nome: I'üJJ.JC ~ott'OJ\A.,&-, d.,nJ técnll,.L':;:4.-------
Cargo/Institu1ção: Qf\Il;(\ "yt\I\ j r'Q,=oJ=-_c"-,,,l:><-'V""-L-I':..o...R,L' -.- _

Telefone fixo: :3 4 Cà.( ~ ~(j:çfl (tO,) Telefone celular: (Iq j 911 Cõ, D:3 5 b

E-mail: ~..-..ttf\<lMf\ÁYft:oS/CllYYlV..\LQY.y)..CV./}.IJ.q;Q.V.bA I
I - ~ a

10) Nome: -+-~=::1!~-'--~--t6....:L~!...----'::~_-=::::~~-=-- -,-- _

Cargo/Instituição: -~::""":'-~~.:L!...::::'::::""-_-+---==---..:.......l..---':'~~~~~~-."'7Fi1-/r

Telefone fixo :----..-----tl--A--..........-

E-mail: ---.L!.J..~~~~~:L-:.~.v..-4\f~~~~---------

09) Nome: fij::XP;NOJ", -~c~on k~}'rJ),.,
Cargo/Instituição: " .çJ'-.. (1~A/I!\ í?CT~ '=?~L"\V lA;'~j;

Telefone fixo: (l'-j )'5&) Y)1oL6( . Telefone celular:---------
E-mail: vS4x)\\C C~ Ap-1' &1\. (" &-1, j~_~

, ~ ~
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

HORÁRIO: 16hOOm.

Reunião relativa ao Inquérito Civil nO 14.1096.0000015/2012-0

ASSUNTO: implementação do Corredor Metropolitano Noroeste RMC - Lote Sumaré-Santa

Bárbara d'Oeste

LOCAL: sede do GAEMA PCJ-Piracicaba

DATA: 12/12/2012

13) Nome: _

Cargo/Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular: _

E-mail: _

14) Nome: _

Cargo/Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular: _

E-mail: ----------------------------

15) Nome: _

Cargo/Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular: _

E-mail: _

3



ASSUNTO: REUNIÃO DO NÚCLEO DE ATUAÇÃO REGIONALIZADA

DO GAEMA DA SUB-BACIA PCJ - PIRACICABA COM O MUNICÍPIO

DE SANTA BÁRBARA D' OESTE, AMERICANA E EMTU, QUANTO AO

CORREDOR DE ÔNIBUS METROPOLITANO E SEU TRAÇADO,

REALIZADA NA SEDE DA PROMOTORIA DE PIRACICABA, EM 12 DE

DEZEMBRO DE 2012.

Abertos os trabalhos pelo Dr. Ivan Carneiro Castanheiro e feitas as
apresentações necessárias, foi feito um retrospecto da reunião anterior,
para posicionar tanto o prefeito eleito, Denis Andia, e o prefeito atual de
Santa Bárbara d ' Oeste, Luis Vanderlei Larguesa. Em seguida foi
apresentado no telão o traçado do futuro corredor metropolitano, pelo ATP
Michel, baseado nas informações anteriormente prestadas pela EMTU. 0'\
prefeito eleito Denis apresentou a sugestão de que seja alterado o traçado \ \ ;"
conforme imagem anexa, bem como mencionou o possível interesse pelo\"K,J
município e instalação de uma nova estação rodoviária ao lado do I'
Terminal Metropolitano previsto no projeto da EMTU. Salientou ainda que /1
há em andamento projeto de duplicação da rodovia Luiz Ometto (SP-3Ü6)
que liga a SP-3ü4 à Iracemápolis, até o acesso a UNIMEP. Destacou qu
nas proximidades existe o campus Unimep, bem como é uma área prop] ia
para ampliação dos empreendimentos comerciais e industriais, sendo que
uma rodoviária integrada com o corredor metropolitano atende ' ao
interesse das indústrias e das empresas de ônibus de trans arte
interurbanos, bem como se trata de área acessível aos usuários. Ain
ressaltou que o traçado sugerido não exige desapropriações e nem implica
em intervenções em áreas ambientalmente protegidas, tratando-se de

áreas consolidadas. A engenheira Salete destacou que a SETRA~S.~.d.e . ( )
Americana não tem sugestões e nem recebe reclamaç~~ po~~<~. .

~..... ,~~,



quanto ao traçado do corredor metropolitano no município de Americana.
Questionada sobre a realização de audiência publica em Americana,
explicou que, ao seu ver, eventual audiência poderia ser realizada em
conjunto com o município de Santa Bárbara, mediante ampla divulgação
para a população das duas localidades. A Senhora Priscila esclareceu que
a sugestão de Nova Odessa, inserida no projeto, foi a de que a estação de
transferência fosse construída próxima ao fórum da cidade. A EMTU
entendeu, em tese, possível efetuar as adequações sugeridas pelo prefeito
eleito Denis, a tempo de não comprometer o cronograma do processo
licitatório, dependendo todavia de análise técnica do referido órgão.
Informou ainda, a referida empresa, que consultado seu Diretor
Presidente, este acatou a sugestão Ministerial de realização de audiência
pública, embora entenda desnecessário do ponto de vista legal. A Dra.
Diva alegou que não há motivos para as reclamações dos representantes,
visto que não ocorrerão desapropriações, demolições de residências ou
impactos negativos no fluxo do trânsito. A EMTU fará uma análise técnica,
visando compatibilizar o projeto do Corredor Noroeste, em razão das
tratativas entre a Prefeitura e o DAEE, visando sanar as questões sobre
alagamento na travessia no ribeirão dos Toledos. O Prefeito Denis solicitou
que quando da implantação do Corredor Noroeste seja priorizada a
construção da ponte sobre o ribeirão dos Toledos, sendo que a EMTU irá
avaliar a possibilidade tecnicamente. A respeito do questionamento da
engenheira Carla sobre os eventuais impactos ambientais, a EMTU
ressaltou que o relatório ambiental preliminar (RAP), exigido pela CETESB
São Paulo, está em andamento, pelo empresa contratada. Senhor Luiz
Renato esclareceu ser necessária a construção de estação de transferência
na região do centro de cultura, para fins de integração com a região
central da cidade, mas foi informado pela equipe Santa Bárbara que se
trata de uma área da América Latina Logística (ALL), havendo dificuldades
na sua utilização, havendo necessidade de negociações com o governo
federal para tal finalidade. Termo de Deliberações: 1) Por sugestão do
prefeito eleito barbarense, a EMTU providenciará estudo para mudar o
traçado já apresentado, adaptando-o ao traçado sugerido, conforme
ilustração da imagem anexa, elaborada pelo ATP Michel. 2) Ap' s
formulação da modificação do traçado, a EMTU se compromete a re IZ

audiências públicas na cidade de Santa Bárbara d'Oeste, com mpl
divulgação, na imprensa local e regional, falada e escrita, à popul ção de \
Santa Bárbara d'Oeste, Americana, Nossa Odessa e Sumare ara ;/j.,
apresentar o projeto de corredor metropolitano com suas especificidade , rr
traçados e afins. 3) Após tais audiências públicas serão retomadas as -~v/

negociações com o Ministério Público e com o Município de Sant Bárbara \\~:f~.
D 'Oeste para fins de busca de um consenso sobre o traçado do or(edor '. .
metropolitano. Foram dispensadas as assinaturas do Sr. Denis, Lar'9' é~\e \

·x.~s(~



RO~~~ Priscila e Salete, os quais deixaram a reunião após as tratativas e
a1~;~ d~ elaboração de t ata, em virtude do avançado da hora e em
ra;zão d outros compro Is os. Nada mais havendo a ser acrescentado, foi
eriFerra a a reunião. E, osé Flávio de Paula Eduardo, Analista de
PreJ, ot Iria I, digitei e s evi a presente ata, que segue subscrita pelos
pre nt s, sendo que u a pia será encaminhada a todos por e-rnaíl.

Piracicaba
?

/\

, O,.,! tor (€:Jlstlfa~)GAEM
, \ .. I~.'"'T".,\ Á / :

..r- \..../
ALEXANDRA FACCIOLLI MARTINS

pro

A1
l:Q:a - GAEMA - PC]

JrfIi-';-'(p,~IO DE PAULA EDUARDO

Analista do MP

CA :êNEDITO

CE~ ~\ AMERICANA

Advogada Em

Equipe Gerenciadora

~Â
DA SILVA
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

XC 015/12-0

JUNTADA f1

Aos 16 de dezembro de 2012, eu, (Ç-I{- ) Ariane Cristina
i

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, junto 'a estes autos o Ofício

1087/GP/12/2012, expedido pela Secretaria de Negócios Jurídicos da

Prefeitura de Americana-SP, em atendimento ao Ofício nO 170/2012.



Em atenção ao protocolo em epígrafe segue a manifestação apresentada pela Secretaria e
Transportes e Sistema Viário.

P/J~a Q//~udde ~tVJta
~tado de d?ão P/JaaIo

\J~ "}j(;"p A ÂJT~
,~"'t-~' ,~ m.na:~~~ro de 20

DF. 1087/GP/121 2 oV I'vv-- fIM o1'J'1k11'3,

:::,:::'P:~'~:::'~ 2 ~ ;' fZ fi () r~j . ,I
Ofício 0.170/2012 _ act I 7-d

Ref. Inquérito Civil n° MP 14.1096.0000015/2012w O.
Assunto: apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a
Metropolitano na região de Santa Bárbara d'Oeste.

GABINETE DO PREFEITO

Ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à
disposição de Vossa Excelência para eventuais outros esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Respeitosamente,

u

rI

O ~~~r--------~~
de Negócios Jurídicos

-Excelentíssimo Senhor Doutor
Ivan Carneiro Castanheiro
Promotor de Justiça
GAEMA PCJ
PIRACICABA-SP
SNJ/KGM

PrOmotoria de Justiça deAm' -1D encana
Recebido em_-1J..:-v \ .J. #6
p(orocoro~()O() \(1 () -

I Por ~),.. (,
I - j;;;u I tÜr'()Oc\

-,~,"'"

Avenida Brasil, n° 85 - Centro - Tel. (19) 3475.9001 - Fax (19) 3461-8586
CEP 13465-901 - AMERICANA - SP
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P~f1~J.tA~
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Americana,SP, 14 de dezembro de 2012

Assunto: Corredor Metropolitano Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara
D'Oeste
Referencia: Processo n" 58.178/2012

a) Houve expedição de licenças e/ou diretrizes para a implantação do Lote 3 do
Corredor MetropolitanoNoroeste - RMC?

R: não, pois utilizará as vias existentes por onde atualmente já passam as linhas
da EMTU (transporte metropolitano)

a-I) Em caso positivo, encaminhar cópias dos requerimentos, estudos, análise e
decisões, bem como das respectivas análises/pareceres técnicos, licenças ou
diretrizes expedidas.
R: Prejudicado.

b) Descrever qual o traçado de tal corredor metropolitano no município de
Americana;

R: Nova Odessa - Americana: Passagem sob viaduto da SP-304, Rua Dom
Pedro 11, Rua Marechal Deodoro, Rua Anhanguera, Avenida Dr, Antonio Lobo
e Terminal da EMTU.

Americana - Nova Odessa: Terminal da EMTU, Av. Dr. Antonio Lobo, R.
Rui Barbosa, R. Fernando de Carmargo, R. Padre Anchieta, Praça Francisco
Matarazzo, R. Ari Meirelles, rotatória, Av Abdo Najar, R. Xavantes, R.
Caiapós, R. Caetés, R. Tapajós, R. Aimorés, R. D. Pedro 11 e Passagem sob
viaduto da SP-304.

Santa Barbara D'Oeste - Americana: Avenida Europa, Avenida São
Jerônimo, Avenida Antonio Lobo e Terminal da EMTU.

Americana - Santa Barbara D'Oeste: Terminal da EMTU, Avenida Antonio
Lobo, Avenida São Jerônimo e Avenida Europa.

c) Quais foram as exigências municipais para mitigar e/ou compensar os impactos
negativos de tais obras ao passar pelas vias públicas e cursos d'agua do
Município de Americana?
• Reforço e recuperação do pavimento das vias por onde passar o

corredor metropolitano;
• Construção de novo terminal;
• Duplicação do viaduto da Rua D. Pedro 11, sob a rodovia SP-304;
• Construção das alças do viaduto para acessar direto a rodovia SP-304

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SISTEMA vIÁRIo - SETRANSV
RuaAnhauguera, 507- AmericaualSP

setrausv@americana.sp.gov.br
(19) 3462-2658



P~f1~J.tA~

fhW.c J.t Sk, pMJo

• Construção de abrigo nas paradas de ônibus.

2

d) A obra viária do lote do Corredor Metropolitano Noroeste RMC, da forma como
estabelecida no traçado, está de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado (pDDI) de Americana (Lei Municipal 4.597/08)? Justificar com
parecer técnico da Secretaria de Transportes e Sistema Viário de Americana
(SETRANSV) e posterior parecer jurídico da Secretaria de Negócios Jurídicos
(SNJ);

R: O corredor metropolitano está de acordo com o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado (pDDI) e não demandará construção de novas vias,
pois utilizará as vias existentes por onde atualmente já passam as linhas da
EMTU (transporte metropolitano)

e) Os estabelecimentos comerciais das mencionadas vias públicas de Americana
serão negativamente afetados com a obra do Corredor Metropolitano? De que
forma?

R: A implantação do corredor não afetará negativamente os comércios.

f) Ao se expedir licença para implantação da extensão do Corredor Metropolitano
Noroeste ou certidão de diretrizes, foram exigidas medidas para solucionar esses
eventuais problemas? Quais e com que amparo legal?

R: Foi solicitada a EMTU a construção de um novo terminal central, visando
maior conforto e segurança dos usuários.

g) Existe Plano Municipal de Circulação Urbana ou plano similar, prevendo pistas
exclusivas para circulação prioritária de ônibus, sem prejuízo de acesso ao
comércio e residência? Em caso positivo encaminha-lo;

R: Não Existe Plano Municipal de Circulação Urbana ou plano similar,
prevendo pistas exclusivas para circulação prioritária de Ônibus.

g-l) Mesmo com eventual inexistência do Plano Municipal de Circulação Urbana
era possível expedir a licença ou certidão de Diretrizes? Justificar técnica e
legalmente;
R: Não foi expedida certidão ou diretrizes tendo em vista que o corredor
noroeste utilizará as vias onde atualmente já passam as linhas da EMTU
(transporte metropolitano).

h) Foram levadas em consideração, para a expedição de licenças ou certidões de
diretrizes o estado de conservação das edificações do entorno das vias públicas
pelas quais passará o Corredor Metropolitano.

i) R: Não foi expedida certidão ou diretrizes.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SISTEMA vIÁRIo - SETRANSV
RuaAnhanguera, 507 - Americana/SP

setransv@americana.sp.gov.br
(19) 3462-2658
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h-I) Essa edificações possuem condições estruturais para suportar o impacto de
tantos veículos pesados que passarão pelo local?
R: As edificaçõesjá absorvem os impactos, tendo em vista o trajeto do corredor
noroeste está consolidado.

h-2) Caso estejam previstos dano, quais foram as exigências para mitigá-los ou
repará-los, quando da licença ou certidão de diretrizes?
R: Está previsto que a EMTU execute reforço e recuperação do pavimento das
vias por onde passará co Corredor Metropolitano de forma a diminuir os
impactos nas edificações.

i) Outras considerações que entender pertinentes para melhor esclarecimento dos
fatos, mencionando, se o caso, as providências já tomadas, em andamento ou que
serão tomadas no âmbito do referido órgão, bem como eventuais outras sugestões
quanto a forma de encaminhamento do caso.
R: A Prefeitura de Americana anuiu a proposta do traçado do Corredor
Metropolitano Noroeste da EMMTU por entender que o mesmo encontra-se
consolidado já algum tempo e que atende a necessidade do transporte
metropolitano. Os projetos executivos serão apresentados pela EMTU e
discutidos, visando evitar eventuais impactos que possam trazer prejuízos a
comunidade e ao meio ambiente.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SISTEMA VIÁRIO - SETRANSV
Rua Anhanguera, 507- An1ericanalSP

setransv@amerícana.sp.gov.br
(19) 3462~2658
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CONCLUSÃO

,
\

Aos 07 de janeiro de 2.013, atendendo

determinação verbal, faço estes autos conclusos ao Exmá. Sr.

Or. IVAN CARNEIR99,ASTANHEIRO, 2° Promotor de Justiça

de Americana. Eu, ~ '(~ -:</1" ), Ariane Cristina Teato, Oficial de

Promot~ria. i digitei e sJ~screvi.

(\

Inquérito Civil n" 14.1096.0000012/2012-0

/Juntem-se aos autos os seguintes documentos:
\ t,

a) E-maU noticiando pedido de providências dos

moradores de Santa Bárbara, o qual foi dirigido à Secretaria Executiva do

GAEMA, bem como os esclarecimentos dos integrantes deste núcleo dos

fatos ocorridos durante o período de "minha licença-prêmio e compensação;

b) E-mail enviado pela representante Silvana Giovanetti, "

remetido nesta data em atendimento a nosso pedido por telefone, contendo

'reportagem sobre pedidos de licenças municipais e ambientais para o início.

das obras do Corredor Metropolitano, previstas, segundo a reportagem do
I



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

jornal "O liberal", para serem iniciadas em junho próximo e serem

concluídas em junho de2.014~

c) Reportagem do jornal "Diário. de Santa Bárbara",

edição de 06/02/13, noticiando que os moradores da Rua Paulo de Moraes e

Av. Tiradentes, os quais estiveram na Prefeitura de Santa Bárbara dOeste,
. I

Embora, segundo a reportagem do

solicitando acesso ao projeto construtivo das obras do corredor, a fim de ~.

obter detalhes como larguras das ruas, trecho de ciclovia, altur~ da POll(
sobre o Ribeirão dos Toledos (eventual represamento das águas) e óUht
não constantes do traçado como estacionamento para veículos e espa\o,

para fluxo de veículos enquanto o ônibus estiver parado junto ao canteir

central para embarque e desembarque de passageiros (já que

Tiradentes é estreita), mas não obtiveram êxito.

, I

noticia-se que dentro de 30 á 60 dias haverá audiência pública para
. .

esclarecimento à população barbarense sobre os detalhes do projeto, ° que

está de acordo com opactuado na reunião de 12/12/12 ocorrida na sede

deste núcleo Pel-Piracicaba do GAEMA, bem como se considerando a
.

'resposta ao item "r" da 'lT-DPO-002-2012, de 3'1110/12 no sentido de que

os projetos serão disponibilizados na medida em que forem finalizados e

aprovados pela EMTU, oficie-se ao Diretor-Presidente da EMTU, com
\

.cópias deste despacho, dos documentos ora juntados e da ata de fls.

2391242, requisitando, para cumprimento no prazo de dez dias úteis.. os

seguintes documentos e/ou informações:

2
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a) cópias de todos os estudos e projetos já concluídos

versando sobre o Corredor Metropolitano Noroeste, em especial aqueles

. relativos ao Município de Santa Bárbara D'Oeste, tais como:

a-I) projeto construtivo das obras do Corredor

Metropolitano Noroeste (projetos Básico e Executivo), caso já concluídos

(a IT-DPO-002-2012, de 31/10/12, noticia que os mesmos estavam em

elaboração) e/ou termo de referência utilizado para a pré-qualificaçã

destinada à contratação da empresa que realizará a construção do corredor

metropolitano noroeste (tais documentos não chegaram a ser

posteriormente envidado ao Ministério Público, embora prometido no item

"I" da IT-DPO-002-2012, de 31/10/12), a fim de se conhecer detalhes da

situação física das vias públicas como larguras das ruas, previsão de trecho

de ciclovia, características das obras relativas à ponte a ser construída sobre

o Ribeirão dos Toledos e outros aspectos físicos e/ou técnicos não

constantes do traçado inicialmente projetado e eventualmente alterado após

a reunião de 12/12/12, tais como estacionamento para veículos e espaço

reservado ao trânsito de veículos enquanto o ônibus estiver parado junto ao

canteiro central para embarque e desembarque de passageiros;

a-ê). Cópia do Relatório Ambiental Preliminar (RAP),

caso já elaborado;

b) Informações sobre licenças expedidas pelos.

Municípios por onde passam o traçado e/ou pela CETESB, com envio das

respectivas cópias, bem como cópias. dos respectivos requerimentos

eventualmente apresentados (acompanhados dos projeto~);

3
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c) Informações sobre se já há data, horário e local

previsto para a realização da audiência pública a ser realizada,

recomendando-se que seja disponibilizada, com antecedência minima de

quinze dias toda a documentação mencionada no item "a" para ampla,
consulta das pessoas interessadas, devendo o local de acesso a tais

documentos constarem das public~ções s~bre a realização da re~,nião; ('-\

d) Outras considerações que entender pertinentes pai

melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providênci s

já tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do órgão, bel

como eventuais outras sugestões quanto. à forma de encaminhamento d

caso.

Oficie-se, também, ao Excelentíssimo 'Senhor Prefeito

de Santa Bárbara D'Oeste, com cópias deste despacho, dos documentos ora

juntados e da ata de fls. 239/242, requisitando, para cumprimento no prazo
I

de dez dias úteis:

a) informações sobre o andamento das negociações com

a EMTU quanto ao traçado do Corredor Metropolitano Noroeste nó

Município e características das obras viárias (vias públicas e ponte sobre o

Ribeirão dos Toledos);

b) Envio da documentação disponível e informações

sobre a data prevista para a audiência pública;

4
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c) Informação sobre se foram expedidas certidões de

diretrizes e/ou licenças relativas a tal empreendimento, por palie dos órgãos

municipais competentes, em caso positivo remetendo-se cópias.

d) Outras considerações que entender .pertinentes para
. ~"-------Y_--""', ,

melhor esclarecimento do fatos, lrt\ncionando, se ocaso, as L\~idências

já tomadas, em andamen o ou que stão tomadas no âmbito o ór~ão, bem

como eventuais outras ugestões q anto à forma de encam nha ente do

'caso.

Piraci aba, 07 de fevereiro de 2.013.

'~V6fW\,
CARNEIRO CASTAN; EI
~~ 'P;omotor de Justiça L
G~~ PCJ-Piracicaba '

~~.

5
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GAEMA PCl-Piracicaba

IC NO 015/12

TERMO DE DATA

Aos 07 de fevereiro de 2013, eu, &*_ )Arlane Cristina Teato,

Oficiai de Promotoria I, matrícula 6646, recebi estes autos nesta Secretaria.
r

JUNTADA

1\

1\.
Aos 13 de fevereiro de 2013, eu,04~~_) Arlane Cristina Teato,

Oficiai de Promotoria I, matrícula 6646, junto a estes autos os seguintes

documentos:

a) E-mail noticiando pedido de providências dos moradores de

Santa Bárbara, o qual foi dirigido a esta Secretaria Executiva do GAEMAj

b) E-mail enviado pela representante Sllvana Giovanetti,

remetido nesta data em atendimento a nosso pedido por telefone, contendo

reportagem sobre pedidos de licenças municipais e ambientais para o início das

obras do Corredor Metropolitano;

c) Reportagem do jornal "Diário de Santa Bárbara", edição de

06/02/13, noticiando que os moradores da Rua Paulo de Moraes e Av. Tiradentes,

os quais estiveram na Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste, solicitando acesso ao

projeto construtivo das obras do corredor.



Ivan Carneiro

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Ivan,

Alexandra Facciolli Martins <alexfac@mpsp.gov.br>
quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 17:25
ivancarneiro@mp.sp.gov.br
joseeduardo@mpsp.gov.br
ENC: Corredor Metropolitano

Seguem as informações a respeito do ocorrido em relação ao Corredor Metropolitano, já com os esclarecimentos do
José Flávio a fim de subsidiar a resposta.

Alexandra

De: Jose Flavio de Paula Eduardo [mailto:JoseEduardo@mp.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 15:38

ara: Alexandra Faccioli
Assunto: RE: Corredor Metropolitano

Dra,
eu atendi a todos que procuraram informações a respeito do corredor metropolitano.
Para todo mundo, eu respondi conforme o que consta da ata, ou seja, que o MP recomendou à EMTU a realização de audiência
pública nos municípios afetados, não sendo suficiente uma única em Campinas. Informei que diante de eventual mudança do
traçado do corredor, a EMTU providenciará um estudo e apenas após seria realizada a referida audiência pública. Comentei que
desconhecia a notícia de jornal e orientei os interessados a encaminhar tal notícia ao Gaema, podendo ser feita através de e-mai!
se assim fosse mais fácil. Não entrei 110 mérito do traçado em nenhum momento, apesar de todos reclamarem. lnformei ainda que
o MP está acompanhando os trabalhos da EMTU, atentando para eveutuais irregularidades e sempre estará aberto à população
que queira nos procurar.

Acho que foi isso. Não me lembro dos nomes das pessoas que atendi, mas talvez pode ser ter sido Maria Ines.
José

-----Original Message-----
From: Alexandra Facciolli Martins [mailto:alexfac@mp.sp.gov.br)
Sent: Wed 1/30/20132:31 PM
To: Ariane Cristina Teato
Cc: Jose Flavio de Paula Eduardo; Ivan Carneiro Castanheiro
Subject: RES: Corredor Metropolitano

Ariane ou José Flávio,

Favor pesquisar na internet a respeito da matéria referente ao Corredor
Metropolitano, publicada no Jornal "O Liberal", no dia 26/01.

José Flávio, você se recorda das pessoas COI11 quem falou na segunda-feira?
Seriam Maria Inês e/ou Maria Lúcia? Você pode, resumidamente, mencionar o
que foi informado a tais pessoas? Vou consignar da resposta que, "conforme
já informado pclo Analista José Flávio ..."

Obrigada
1



Alexandra

De: Ariane Cristina Teato [mailto:aríaneteato@mp.sp.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 29 de janeiro de 2013 13:17
Para: 'Alexandra Facciolli Martins'; 'Ivan Carneiro'
Assunto: ENC: Corredor Metropolitano

De: Gaema Secretaria Executiva [mailto:gaemasec@mp.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 28 de janeiro de 20 13 13:50
Para: GAEMA PCJ Piracicaba
Assunto: ENC: Corredor Metropolitano

Para: GAEMA - NÚCLEO PCJ PIRACICABA

Por solicitação dos Promotores de Justiça, Assessores do Núcleo de Meio
Ambiente e Habitação e Urbanismo do CAO CíVEL, retransmitimos a mensagem
"infra", para conhecimento e eventuais providências que entender cabíveis.

Atenciosamente,

Ministério Público do Estado de São Paulo

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Clveis e de Tutela
Coletiva - Núcleo de Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo

mlmi

De: Maria Inês Anastácio [mailto:neisanastacio@gmail.com]
Enviada: dom 27/1/2013 20:37
Para: Gaema Secretaria Executiva
Assunto: Corredor Metropolitano

2



Bom dia,

Eu, Maria Inês, moradora da cidade de Sauta Bárbara d' Oeste, pergunto a

Todosos responsáveis pelo Gaema?

A obra referente ao corredor metropolitano em minha cidade estáou não
embargada?

Como se explica a reportagem do jornal O Liberal do dia 26/01/2013?

O povo barbarense está aguardando a audiência pública que seria marcada após

Alguns entendimentos. Cadê estaaudiência?

Comopodem os prefeitos estarem tomando decisõessem ouvir o povo?

Nos barbarenses confiamos no Dr, Ivan. Acredito queele nãovai nos
abandonar.

Por favor, queremos um retorno. A situação comojá colocaram é grave...

'os moradores da região é que sabemos o quê é melhor para este local.

Vocês nãoesqueceram o abaixo assinado quefizemos...

Agradeço e, aguardo,

3



Ivan Carneiro

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

ivancarneiro <ivancarneiro@uol.com.br>
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013 17:22
ivancarneiro@mp.sp.gov.br
Fwd: Enviando email: copia jornal O Iiberal02 001
copia jornal O liberal02 OOlJpg

Mensagem original
De: Silvana Giovanetti < silvanagiovanetti@hotmail.com >
Para: ivancarneiro@uol.com.br
Assunto: Enviando email: copia jornal O libera102 001
Enviada: 07/02/2013 11:56

Sua mensagem está pronta para ser enviada com o seguinte arquivo ou link anexo:
copia jornal O libera102 001

1
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trm pl:'l3.Sf'cl"I!'laria tkr T('
~OUT() Nadoru.1.

O -[(['sdm~nla da di\"lda
púbHc3 no ano pM";a&r IoIl1f'
RS 141 bllMe.!>. Em 20L 1. a
di\1da públiCil hni.'l n"gi\lnlI
dan~_o.dmrnlod..-:-10,ll~\

(lUR5172.3b~s,p,]rdRS

1,86 tJilh3c.
O [r[-~dmrlll[J d3 dhldd

públicA no.iJ1.(] pa""i.:30do (,\Iã

o pintor enio, AlbrHo
Carc)a (foto}. 29 ancv. !r,i
executado com ~ uros na
(,]bE{.1! peetc de 'Sua <...sa
na noite de anteontem no
ba.lrro \'l!tta AlegrE'. DQI~

o[up~ntE''''de urna motoct
dí'h, se aprcxlm aram e o)

garupa dlsparcu "jrlJ,<; vc
7{''' atf nglridu Carlos que
morreu no 10(a1. A vírtma
l;í ttnha pavs agens por rou
bl} o jil c.stevc preso.

pAGINA 12

Sul ~ ('n1 f<l«(> d..,~ qur- nMn
V" oE'ad-.>!,,·'.(~'nl(·'" c_..t!o rt=I[I("
~l à!t al.lT~.., (' qlK' dc'nem
mBntu-:<,(>("m;1mblr-nI['~

Nf"1n'f,;-"'\""I"--13t;êic5dC''\"l.I1
IX-r.iliUld3<1e(' ri<,('l!i_

pAGINA 8

A1.lm-eJl"T1'1.aSÔCS Y.'rbH'a "L1{U

rar"J\ade cquJp.l~i"'TltD'" {' Cc"
tf1Jrur.J.fl'5okado:rs.P'"M[fi'im...
(,_';Cola'So pillili(ã,"t l'f,) fnlJnldpkl

O p:-dido é p,lutMlo mn'>lde
f~n&l a. laITu:l1t.ivd 1r-;l~{dL1.

d",~nta~~.Ri<~Gt'..ode-do

Gata do União pode ser
votada na Internet

mletesS<'lOOS se reonlf;3imonlemna prefeitura

Mando-res vralnbcv da J"3",~ [' Av~ntda Trrsdentes, porqu~ Ilá algum tempo
r~giilo ondE' Ir<\ f'd'~""~[" o esttveram na {arde de on- buscam tnformaçõce sobre
Ci;lrredar Metropollteno tem na Prefeltura de S3nt31 o projoto (:on!>trutlvo,
No)10€'~lc. nas prnxlmlda- BjrbiUiI d ·OH~e so)lldun.1a mas, sem ~J;ilol".

de s da RU;;J Paulo dE' M(I· ","Cor ti projeto d~ I)braL h.s.'l

D SE(;UI~i\NÇf\ D/ú ESCOLAS PlJlll.lC/\S

Conselho Tutelar de SB
requisita informações

ThJ.irine c.oota Com 'Votos doSb8tbaf€l1S€S

A pclmõ'lra fa.s.-e do (Orl(l,..lt· ml:'lo do IIn" ~ Gata do ~t'nla O Unl!o Bub;uoEn:;.....

"SQ GA.T~ DO PAULISrÃO PaUll'it.\1l 20J3~ (l,,'i~an- Q;nnto nul'i- "",to;. mE'lhor.
2013 Já ({Irn(-'Iou e \'àL até 1<'" n.l pjBílla e](>tc-ônka Ao;dn<:\).C311dl<.'1<1f,1.'i ,,"31.. '"0-
12 -dc nl~lo. N('~la fa'ie á \'I-,,\wrutlCbo~p~uU:.13:(-(lmhf t.'ld~'So na prirnoE'l'.l f~'il;" h~!l

'l-olaç.:io Sl.'rá -rc.ill:lzada C"\")~J.1'1.3 l:.J.ndJdôlla T~1tlnr- ,;,orUImil<ll" p(lrH.)\ p.lfa a f3o.'>1:'
pelo~ lnternauta~ p-or Crhtrn,;,:!IlaITQlin(t,qü('f('Pfe- 5ub'>[·quCrltl"'.

O('o),~dMTutdMdeS.m·

Lá Bárb<tul ai'Ocste "n(<lnll
rJl'ClOjm"'('ll1ilJl,.l.pa:;.~J:on

00 ~ SHf(·tarLJ :MWIldp..l1 .s.:
Iduu..;,olo. a [}[r('t0ri..3Rc~l

de [n~Ir» de- Arm-.--l<an.:!l €'

COJrp)de-Br-illbdlU'i sotidL:ln

quatro tiros na cabeça
Moradores querem ver
projeto do Corredor

SENAI: inscrições
abertas para 624 vagas

A E~wla S-C'llll1 Áh'<lfi''> H"llko e Impu:-go). O In-
Roml 'i:~lá com In~(ft~Q(-!t 1(2t(~~'i.;l('lu dc-..-(' C'i13t dc·
ab('tta~ par,) 624 "3gJ.'i 'i('mprc-gad.,. e dlliJl,ir· ..c a
51..atulta'i p;"r.;.l (\.lHO" de E'icob Scnal d~ Saota B!r
quaHflc3t:to pr(tU ....lonal da bara d 'Oí'st(' (lU n3 C-a"'~

Pfonatcc lPfagralllill Nado- do TrablthJdol'.
Ilal de '\("('<;"'0 ao Im.lno pA(j~NA 1

U--"'n
\linl'J..! li'

~Url-:'..l lflo'
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Moradores vizinhos querem ver
projeto do Corredor Metropolitano

.~

\
\
\

p:t!itn<i lil rmm3dplo: Bibllat[
ca (' ({"mm Cultural f'cr;f U."
SaIhJ:m, n.a(idade Nm"3, COl
tm {'u,"rural Idgard Tlidffi:o
DDoou:.:.l:ciliz:3donoConJ.-m·
In1hh1!adtxlal Robc:rtnRornJ,.

no, Pr;;.ç.l Franffiro AntDn'.ü&:
TokOO Mo:b, no r.rrq~ fi:iau
f'ldo.i'mi:rN.fno;.daEs.i:radldc
(illo, no Jardim Santa Rit3 de
Cá<;,..r.a {' na Awnl.da PNirnso

I)(. 2I(.)((h (001 a f1'lg.í'nh(-tt(ll

-eMI ;\b~ lúciA di;' (111<1, (l'i.

rru'..ct'a&:.(('''''1.LK'f(1l"'I(. (fJf'hcol:{f

.oproj<-f(Jr oostrumo, pl't.ndpa~·

mcnrr-, () "h:1-ut:o- que lfi pa<;,
l',3J' o;ohcc o R;hç~ d-..;Tcêc
Ó.'5. Eu ili.v",.« Q'J(' cstáo "i5W1
dJflíSJal'ri.'f"ílwa{lJtl.~oX

f('l)jNO'i e Irêo ((~ Q "fUi ..·
{(fi,) Públi<....) a a<-J{Hnd~ pro
mcnoa pejoG~n).} (Gt'\.JfD de
AIl.L3Ç"':.) L'{«bl õc u.:-f~·q Ó~

MEio Ambkntr).
.\f.arl:i LUtia~ru:Q.l quo<:' c

que G'i moradores maís ccso
jam s.abc-rt-a ahurado vtaõcrc
fUqlX" mcírc barn:J tr-á tTp-e
or,;y mune rrul.'i a.il~ C:'ioC for
um pouco aacrôo ...tl~ a ní
vr l w Ãwn!w Tl..r:admti:'i., "É.
("'''00 qu~ {';'lU lU hora de- <;('f'

('AJl~.érll·,fr1<,{]l.1.:i!.CT{:<.t:['nt.....a

do quc "nlnguém é contra a
obra c lmpOOir o progn::s."ioO dJI
dd.J.d:-·.Os~filU!i

:z.ar.ID1n-fOt:çanda que wntinu
arni!gU,yWrdoail~ilt:J

do pn>}.:IEJ(-ol'l.\lrul.hü.

Gabado (hoje).
Gegunda (4). ferça (5)

e Quarta-feira (6)
Ru;t '5JJMi'l fU.t:'bM". 'Jt4 FOOi' J454192'-6

lI'1a":Sho.ppll"lg f ]4::'88911 :taf'l-l.:J-o;llfb'HoiII-d Oc~tc

~Uil lO! de N'uverl'lbJo, ]9] .Aml:',adfl:l- r 14&1 ~939

f'C .... " A,dUE'l,J va~"'"...u'. i4.5t NI)\(.;I (ld~~H I' ).4t;.~ jlQ.lS

at('~(-f (J';. hafh.lr{'o"-C~, 1,"$sto
qt.loC"cn.!ofa~'i pi"\'({'J\2'T1 d"l1u,
rnl~-ão. O OOJNi\u 6 fra2l'r
nul.<; conforto no rn(-f" e o;.r-gu
f3IlÇ3 à" f.3lffi1'1.i.1o;.·, (omp~('tnL

~pou.:(r';,a.<;,pt"aça .... p.1bti
I:a.~ t.;;,,'nh('1Tl f"(('('~m'{)'"iC'I"-"lÇil'

de, rroçag."1T1e' ;;-aptna~m... NCl'I.
llIt::irnct;,~a~equJp::"d['rra

ba1lvl da p(r'f['-jrura-aNUt3r.un

Go;.'\.i'r-..1~['m(lncodif"'IT'nt['-';.

dorcv j,~ possuem conhect
nxoto. Ela !Io<lll(ll1(.o..J que j)ll

Pft.lJN<'> (- qcr- (.)Ol.fat-.l ....<;.k·
r.a]ilf'<;, corro t.ugtlta, tt(-(h:1

rta (1(k;.1,J" entre outros dJ,.

000;. Por sua ',N, O tfo;ll;3$

apenas mo..tra onde Ir! p30<;.

'S-3r{J(~~{t::Irr,:."clif,;uiO.

N'a(l2vnlão, '!>(gur1l10 SII\-,,·
u-", tornaram conhr-dmcnto
qUE'~,;-! In'ilalad~ uma Jatxa
(''-' õn1W~ ri~ tHH<i1 do ( ..n
IcfIQ central e que '!>trá pu
rnltido {) estacronarncnto de
.,,-ckulo'i<. I'ontudo. qu~,~tklfJ.a

corno nCollrâ o Ir.âr.";.itClquan
do um ônlbu<; for cvtactonar
p.arJ. embarque f." dcscmbar .
"iUl' de p,j ......agctro... vc Ir.ill
pi!J'i!J' o fluxn do<;vcjculos, ~A
A...cnlda Ttradcntcs é cstrcí
I.J~ • alertou. O ... mcradorce
também foram Informados
QU<: l:rl.o drrl.llM u-h ônlbIU

p1'fhocanotrcclro équedi:n
tru d<: 30 i) 60 dia!> hJo\[-.-á
UIIU audIénd..JI 'plibU,C::d para

apn">cnla<;.àu do pnJJEI<:>.

Onto~a...di' S.m!.aB&
b.3ra d'O('u-e pas'!>aram pOr
m-E'lliorLa"õ rn p.lIH' d<:' I:lurru
li3):-!O r..:lbUfa no'i ultlmo'i
d..W._ O hJy~tirnento t!lW IX'!>

b.~ localiih:lE'~Wtr.lp.J.s..'>a as
186.5 mil.
Ah1.'!>~dc'\.lrr;p3c:h~1k

a!l:3Id"-.rlêrrlal:~-ticafd fuI
t3 px~wSecn:-u.

rbtkObr--a:>eS!:r.i;o-;,.wmo
[lbJcti\u&e1imlna.-.ffi~

("~dad&.::lc-elJ:i!zrrnuh

">C--guriYlc;&là~50.

J::k. awrdo-c:orno[:ng>::.nhdro
('-~trtw d.3Il'rr:fe.i!ura. fu:run
da P-ID[SC, tocLJ....3.~ lá.rnp.:xh..
{' b.Jm!n.1riJ,.~ ji furam bl.~tala

da....fD loGJl "Apnhirna-l:-tap.a
~d .a ligação & crIl. (Com
p.mhi:.l.Paulls.t.adcFOf'Vlcl.u:t).
hnc;arJX'-ntll di.' Qtoa.. -l' [13tcs
fln.ili h.unfrnl:W1k0'i~, dMe.

A f'r.><adaV'"IJntp>llid
tu.ldaruRUJ.C([uuJ(i!l['-SU1'lJ1
Ru.JSchntiD &ncdi!!J (E'naça
da (~dilkclu). n;,,~

J3 ~tl::~ &UJr.!\inJ'i de pY.±
CalbJnJtDcorn 'l.âw+uw.'i \-:apor

mcl!1ico 150' walb. A1tm de
1rC5 p~ti:S aI!:osu:-nlrah oom

trê--:sh.m-~cad..3dc\~

lTK"Wk.o-250watt...... O\.4lor do
ImcstimentD édc-aprl:illm.lw
ITi-entE.' RS 50 m!l

JjaI"'r.:lÇil·~<:.Atd.JM:a

luf". ru \'i.h Boa L~pc.r.:lJ1o\a.

rnt:rc a.. Rua.. C.Jpl.t:jQ~1a.rn:"J

(2l['-f,<lrD, (.:mo-. C'ha>::ne J~
R. (1\17, tO:l"Olm":'i.Ti.rrJ(-ntorl..
RS36,3 mT1 {m n-...11,allraçdi>fU,
Nt'aoc IlumInal,;ão. F..1t'aITll:fl.~

t.3lu,n-.s IOhJm1riliu"rll:''i.apot''
nKl~tJm J50watL~C'um p'.l\t~

cHltnl H-.m.qu.alm p('laL!....di'
\ap:"i' nKutico 25(}·w ..tt .....

Cena de RS 35.--1 mil fcra:m
InH~Uda.. n.l l1Um1rJ":H;.kl W
P-t"2Jl;a dJ ,~ W'i< ú.Jrk-l.ra~

N RuaJDiiLl Bat.ht.i31 RodrigtK.....
O ('~ conL3l com qua1Luc
~I~ aItm CDIll wnJIlurnhú
rLJcill:b..Jáarfi3Ç<lfU\':il..:l&c-
tDri. na:;, R.u..:is &b'.1a (' Ik.:LI.
n-uUu Q hJ\"E'"'>tim~nlo de Rs
21.--1 mil cm qu3W ~t('...ai
t!.Y;,comô"u.'itumir\.!ru.e;,(ad:!
ffioddo) In..\".r<-o ('in Y21P-)( tfF<:"

tilicú250\\<iIts-.
N;:1 Praça do,) J3.n:fun EUrl-.p<i.

:locali1:àd-)en~H~ a.. Rua ... Lu
:u:rrbuq;o. Fu-tl§ll e:Romtr-da.
fol ÍnH:!tUdo.J Rs .J13 mil -tm
qu.a,truJ'U".>t~!ial.w<;{ornquatm

~ CJloo'Xklo trópko \--a

P'JJ" mt'Lilirn 2,50 \\-alis. além
de orlO iurnfn..1rt.J..... de- palieM
hon.l!o npur met-álko 150
lyatls...

O"iolXll'-llirlodc-Obr-aoie Sc.r
'\1.ço'>..Ihrn:lwnCJYidfulli.. 11."'

s:YtmJ. que (} Il'M:_<J:m){-nto fr,j'

ta-v:-~ nh"fnd:-rd~~~da pr...
p.illçào_ "AMnmi...tI'aÇYlMu
nldpal. ['.!tU pIT'OC\lp<id.1 rm

~kt-...in:...\triJ.tJ,;',<;~hT\·g\\-)

úfi<.k> b"áJU".;.v ofoucdor ~fE'

~n.'fIl1lil-,~ün N"~Jfl-)(:'I.I"". jU"i. pt>.}
;\lniJcl.l.Lk.'i dJ RtB Paula de
M(tfÇl('') c Al.l'nlru Tifa:.:knt('";.,
estfvceem 1\.3 tarde de cotem
ru ITeft.'Í!W-.l1kSanta8.ht..ara
d'Oc:-.te YAritand·) \n o pro
jeto da obr.e. l~...}p:.l~M ~~

gum Urr'I;'lO buscam bl(\1TT'..)

-<,Ó(:'\, sobre Of'/oJ<!» (l~~lrun

\l),~.S('i\ltxi'o),

:"E·~tf' ano, urna n;,:",-,;,(k(""a

\il::iJIh.}f('ntCJU'(~rh"\{'l(''ira·

zcr um agendamento nJ ad
mhústraçêo munlctpal c nín
guérn dava retorno. por ~w.

r..:.-..oh...ram Ir até a Prefcjru
ra, O grupo folJl rrccbído pelo
sccrctârto mun!.dpJ.l de Co
UUlO, Rcdrtgc ~1aJd!a c a
Secretaria de Planejamento.
Angc1J Uarlngonl Socíro.

A dcntlsta Stlvana Glo\";J.
f1['tU Infonnou que [] que D:'>

mlJrildorc'i. qUl::rem ~ 1io<!bC"[

1:01110 "i>crá o pruJelD (Qn~tru

tjYD. p'Jh. D tr"açado os rno:!ril-

wnh3_
~o ['a~o do ... [orJ,;,UInldo

f['-<; que po'>~uf[[:~m dhida5,
fK"lo "Ite, t.ambém é p<;:l ...\f
'\-d C"oconlCiH dctiSlh<;'§,[orno
nOrlU' da ('-mprr-,'>.J. ando:- o
pagJm-fllto (""Ioi p('ndç-ntl:'-,

prí' go .. (' rí"mb no munid·
pio, hf-m romo nll fortale·
[[mrnto do rdJodon<1lml'nto
com o .('mprr~alhdQ 10"'<111

com intuito l!l' cnl<:'ndcr
'H/a .. r'{l(",,,~ld:ld..... de d<:'·
n1an~h di' mao,de·ob[.J. c
pú\ltlC..H quI' pO"'~3m ,,-fahl·
Iilo! r a f(lCma~J:o ou qua~ifI

e.a~~ú l~ntl''' p'lln"'~lonJh',

3\'Jtia I) )'Imú JHc;";.idrn1C di31

em
Alf'lm lf'l' RodrlF:0 Gül1l,;.al·

\'(lS, cSli'd'-r ...m pu:"cnt(' ..
dur.1nloE' a I("unlào {I. ..,(-ur-·
tárlo de D"'~'t'n\.ohhtH'nlo

Econômico, Rogrrl'l Bmeo,
\'lnlclllioBlMn (SH_H.'tuiJ,dE'
GO\.'Cfno). o '>l'u(olArlo d.l
C~fE. \'aldin<'i ~fa~c.lrr-nha~,
Anloruo RobC'llo BOllllmln
IAdsbl, CUudlo R<:JbiorloP('
T(o!t-a (Sindlca[o d,.<;, M!'~a·

lUfgI(JÓ};,),Rui RobNtlJ Pe_w
lato (Slndlc3to dCl'> B.1ncárl·
0\). (Ijudlo PnH<;,im {S'in·
rllcala dO'> T rabalh3(t{lt(''io
Têxlr-l ..1.f' Antonio Carto"
8;nbola tStndl(:.1to Rm·olIlj. ,\
d.1la do pnhlmo encontro
~índa "!iN.1 dilol.llgad.J.

tr.>d'oca&lSCPC(S<",.i<;;QC.o;-n·
Ira] d<:l'rotof'çW ao Cn<-dLtnJ.

Para C.h-rcMO";. dJdo'J. h.l'>·
ta ,;,Ci';,\Jr {}-;H("d3 l'mpn'-'
0;.3 {' se [adJ.\tnr rJ3 p:nt('
(omulla de d ébllo. FeUo
~"'Vl, bJ:~ta In~('rir [) logtn {'

Bjrbara d' OEC-§,I(') no pO'i

lo ant['~ ocup;1tk. pí'h fI
.('~p (fedo"raçAo d35. IntSü..,
trla.s do [ ..ta do dE"S. Pau·
lo), qu~ c.onHnua H·pr~·

o;,entada por ffileto do CI{'~p

(Centro d~s lndú~trl3<;' do
[o;.l.ada. de S. Paulo].

O prlmdro ('nconl.rô de
2013 da 0[[ aLn.d:3ddln!u
o piano de- I~aba'tho para o

ano, que contempla a(õ"",

d{" Í'~tffIlulo a gr-ra{ãr. ,de
('rnpre.r;:o EC renda, apú!o a

IfHlllul\óe\ cúmo o Sebrae

(S€'r\lço Br.a.~Helrade Apola.
~ .... Mloo (' Pc-qu.:na.s Em·
Plt''5)S) (: 'BJlnco do Pfl'\'O,

apw:\lm4ç,\o (Om a Incub.l
dOTa d€' fmpr('<;'H, .fCnlre

(lu~r"''' Ji\edlt'1.31o;._ r.... 1 ainda
(>1cIt<:l o:1l.lf<lnt(' a ri'unl!a- o
no\'t) pf€'iío1'('mr- da comio;.

qo, RodrlgoGonph'C's. um
dos fl:prc·senlanle .. do pa.
d(-( pL'oblleo nJ. <:ME.

-A CME llem um p;1pel
importanth.\l:mo na dl'> ..C'

m1na-ção de Ínlclaú\.'ao;. pu·
bllca\ que po!t ..am promo
'\'<:'ragenç!od" r'\(l\,·{I"oHn·

Reu1;~<tacooleceuonlemnap<erel1J.Ha

Consumidor pode fazer
consulta gratuita de
nome sujo pela internet
u~ COri .. u'i1ltio[(-'i al':0r~

pudern d('~eobrlr raplda.

rJ1Cnl[' (.' de- n,lITldr.3i Rr..ltul
la ~e o nOm€' {'Slã 'iuJn 03
praça.

O ~n-i..o C ofc-l«iJo pd~

Bo.J Vl'ita Scn-iS'O'\. ôldm1n:..·

A CME ICoT11)"o;.~{) MunI·
dp.lj clt' [llipr..... gDI. r.fSl,anl·
lJçào fúrrnadit :pOf f"'pJC·
..i.'rJlant('~ .1<) p-odE-r púhU'
co, ~indIcJI""',!> p:llrÚIl~I" ('
di.' tub.3lh-3l!(lH.'~ de SJlnta
B,hbiira d'O(·stc I~\"(> a SUl.

pTtme-íra r~tJI\l~a dC' 2013
ontem. U eli(úillt'(l. ,1(\lnt('·
nu na Snin'larl ...d>:-ll-(-'il'n·
\'ohl:mf'l1lo I(\l'F'\o'lmlfCl,(,
ddlnlu (J prC'~ldi.'nl(>d~ C....·
mh~;io-.

Com Q DbJUl\o prlr1( Ip;tl:
dI' ii(ompanhar.J pl(lrl\ú'~O

dI' polUlra!t públka ..."(lha·
dJ.:io ao ~mprt'g<) (>",jj.lol«;,:lor

pf()J{'[o!t quC' CIIH.tHm \'(-r·

bj,~ E'XlcnU.S, .l O.tE 1('(11 -O

propó~i1o dt' au\l1Iac r1o('k·
~[-m-oh-imc-nlo d€' ,,~ô(''i 11·
g;!d,,:io a quaUfI(aç.llo J'fOOo;.·

~lon31 L' gc-ra~ão dt' (,r11P!C'·
RO. entre Qu[rao;. 31fIb~n·

c;õc-~.

Durante a n:uril:30 ••' {Cp

ml<.~iio aprO\-i'u a <'Jllt'(a.·
c;Ao- n" comp(.\t,.!Io 010'i ri"
pC('-H.'n[<m((.'~, Incluindo ;1

Adsb (.\'iSOd3i;âo Com('(
chl (' hHlu"",Uhl de' S;mla

Comissão Municipal de Cinco praças de S. Bárbara
Emprego realiza 1a reunião ganham mais iluminação
do ano e define presidente
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Ofício n° 124/2013

Ref.: Inquérito Civil n? 14.1096.0000015/2012-0 (implantação do Corredor

Metropolitano RMC- Lote Sumaré-Santa Bárbara d'Oeste)

Piracicaba, 13 de fevereiro de 2013.

Prezado Senhor,

Por intermédio do presente, encaminho-lhe cópia de despacho

proferido em 07/02/13, bem como de fls. 254/260 e 239/242 (ata de reunião de

12/12/12), requisitando-lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo

8°, § 10, da Lei n?7.347185, artigo 26, I, "b\ da Lei n° 8.625/93 e artigo 104, inciso I,

"b'\ da Lei Complementar Estadual n" 734/93, para cumprimento no prazo de 10

(dez) dias úteis, os seguintes documentos e/ou informações, a serem enviados

preferencialmente por mídia digital:

a) Cópias atualizadas de todos os estudos e projetos já

concluídos versando sobre o Corredor Metropolitano Noroeste, em especial aqueles

relativos ao Município de Santa Bárbara D'Oeste, tais como:

a-1) Projeto construtivo das obras do Corredor Metropolitano

Noroeste (projetos Básico e Executivo), caso já concluídos (a IT-DPO-002-2012, de

31/10/12, noticia que os mesmos estavam em elaboração) e/ou termo de referência

utilizado para a pré-qualificação destinada à contratação da empresa que realizará a

construção do corredor metropolitano noroeste (tais documentos não chegaram a ser

posteriormente envidado ao Ministério Público, embora prometido no item "P' da IT

DPO-002-2012, de 31/10/12), a fim de se conhecer detalhes da situação física das

vias públicas como larguras das ruas, previsão de trecho de ciclovia, características

das obras relativas à ponte a ser construída sobre o Ribeirão dos Toledos e outros

aspectos físicos e/ou técnicos não constantes do traçado inicialmente projetado e

eventualmente alterado após a reunião de 12/12/12, tais como estacionamento para

1
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e apreço.

veículos e espaço reservado ao trânsito de veículos enquanto o ônibus estiver parado

junto ao canteiro central para embarque e desembarque de passageiros;

a-2) Cópia do Relatório Ambiental Preliminar (RAP), caso já

elaborado;

b) Informações sobre licenças expedidas pelos Municípios por

onde passam o traçado e/ou pela CETESB, com envio das respectivas cópias, bem

como cópias dos respectivos requerimentos eventualmente apresentados

(acompanhados dos projetos);

c) Informações sobre se já há data, horário e local previsto para

a realização da audiência pública a ser realizada, recomendando-se que seja

disponibilizada com antecedência mínima de quinze dias toda a documentação

mencionada no item "a" para ampla consulta das pessoas interessadas, devendo o

local de acesso a tais documentos constarem das publicações sobre a realização da

reunião;

d) Outras considerações que entender pertinentes para melhor

esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências já tomadas, em

andamento ou que serão tomadas no âmbito do órgão, bem como eventuais outras

sugestões quanto à forma de encaminhamento do caso.

Na oportunidade, renovo a Vossa Senhoria protestos de estima

CÓ'" ~I ~:;.f~mil ~ ll·,"..,~" '/lLi~

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Ilustríssimo Senhor

JOAQUIM LOPES DA sn.vA JúNIOR

Diretor Presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de

São Paulo S/A - EMTU

2
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Ofício n" 125/2013

Ref.: Inquérito Civil n? 14.1096.0000015/2012-0 (implantação do Corredor

Metropolitano RMC - Lote Sumaré-Santa Bárbara d'Oeste)

Piracicaba, 13 de fevereiro de 2013.CÓ?\~
Excelentíssimo Prefeito Municipal,

Por intermédio do presente, encaminho-lhe cópia de

despacho proferido em 07/02/13, bem como de fls. 254/260 e 239/242 (ata de

reunião de 12/12/12), requisitando-lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta

Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n" 7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei n? 8.625/93

e artigo 104, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual n" 734/93, para

cumprimento no prazo de 10 (dez) dias Úteis, os seguintes documentos

e/ou ínformacões:

a) Esclarecimentos sobre o andamento das negociações

com a EMTU quanto ao traçado do Corredor Metropolitano Noroeste no

Município e características das obras viárias (vias públicas e ponte sobre o

Ribeirão dos Toledos);

b) Envio da documentação disponível após a reunião

realizada neste núcleo do GAEMA e informações sobre a data prevista para a

audiência pública;

c) Informação sobre se foram expedidas certidões de

diretrizes e/ou licenças relativas a tal empreendimento, por parte dos órgãos

municipais competentes, em caso positivo remetendo-se cópias.

Rua Almirante Barroso, 491 • São Judas - PiraclcabaiSP -CEP 13.416·398

Fone; (19) 3433·6185 - gaemaplracicaba@mp.sp.gov.br
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estima e apreço.

d) Outras considerações que entender pertinentes para

melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências já

tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do órgão, bem como

eventuais outras sugestões quanto à forma de encaminhamento do caso.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de

6°,\ 1\\C r·~

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

DENISANDIA

DD. Prefeito do Município de Santa Bárbara d'Oeste

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas - Piracicaba/SP -CEP 13.416-398

Fone: (19) 3433-6185 ~ gaemapiraclcaba@mp.sp.gov.br
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GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 015/12-0

JUNTADA

Aos 20 de fevereiro de 2013, eu,

Oficiai de Promotoria I, matrícula 6646, junto a

documentos:

) Arlane Cristina Teato,

estes autos os seguintes,

• E-mail encaminhado pela Senhora Jullane CApelato, do Jornal

"Diário", com anexas três matérias publicadas no r. periódico, Intituladas

"Corredor Noroeste é tema hoje de reuniões entre EMTU/SP e prefeituras";

"Projeto de vereador quer proibir panfletagem às vésperas de eleição" e "EMTU

confirma alteração de traçado e terminal para SB";

• E-mail encaminhado pelo Doutor Ivan Carneiro Castanheiro,

com anexa matéria de jornal intitulada "Gaema requisita documentos para EMTU

e Prefeitura de SB".



Ariano:

Imprimir e juntar aos autos.
Ivan

Ivan Carneiro [ivancarneiro@mp.sp,gov.br]
segunda-feira, 18 de fevereirode 2013 12:07
Ariane CristinaTeato
jornal diário, p 7 09-02-13- noticia requisições MP.pdf - AdobeAcrobat Professional
jornal diário, p 7 09-02-13 - noticia requisições MP.pdt
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\ Gaema requisita documentos
para EMTU e Prefeitura de SB
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o ~lltf:ma et.etrô .. lco de
esla-C.i.onamE:nto rotativo, [O·
nM-dcl:-o-("Qma-Z1)n~Azul,. d ...~
\-i:-rlt 1,'l)ltar em S-'lnla Eã.riJêI"

r-ad'Oêne ("Offi" ulilila\:~ade
parquimi!tro. modelo s~m~·

lh:inte Mo utiLizi!do ~m pua
ciC;W1 :Mf!mbtOS d3;SBetnn
(Si!(:Telarjil de Segurança.
Tr!n'S"j~-o e DiO'feHCi ..i11 vi.si~

IMaIn ta.m.hém Mogl Gmçu.
ATuas, fUoCtuc. S.§()CarIM.
São Joo1o (li! BO-l Vl.st;o.. i"ntre
outras dd~de$ para an.?t1lsar
(l mod~10 que mili s~ ;;.chp-
t(" õiIdd-=:de

A UcitaçâD d-r:.'.e SN ab~r·

(a em brtve Um proJ<:'lovo!·
(~10 para omun.:c.íplofoi-E':a.
ooc.=d'., e "nlregui! ao seü'e-.
t.v~o da pl~.ta. Rõ.mu!-l)Gob~
bj. ·Gos~amM ba.!;lan~e do
s~stem.'j InlpTantadn Em f'ira
(";.çab-a eEleé vi..Á.,-i:1p~S<ll1
la B~rt-atad·O"'51!l_.ID.3.~ que-.
lt:mos que fi nO'5.'5a 'j;iH~~::l

-s:~j~ ainda ml"lbDI Em ql..l-?$
{ão d-<! lEi:UDI-c'gi.1.. (lfid~n<ü
i:! pri;'Ç'l)~. (li~~i! o '5E:rr.. l.áIi'J d~

S~sE-tran.

O princip~ ponto Estuda·
do li a lnstala.ç;'io de PlIqul.
1l1~ln)$. onde (l motoliua fa·
ria a aquBição de bilhelE-S
p'lIa o estad-DIlam-ento no
p~rlodo dt! 30 r: de 60 uliou
10S. "AtJ6s a -suO! .abertura. o
proç~~~o Lidt~t-ótiod-õ:wQrar-á

• ZONA AZUL,

o prcmotcr de Justiça EMIU (EmpreSõl MeltOpúl1. Noro'@$te,em especial feia
Ivan Carnelrc CaH~.nheho. UlJ~ de: Tran')p\lne~ Urba- nvos ao Munid9~o de Sano
do Grupo de AIUilÇ.!O Es- nos. {EMIUl. Joaquim Lo- la. Bárbara d 'Oeste. O pra
pe cíet de Defe sa do Meio pe s. e ao preretrc de S",nta zc dado para cvmpnrceuto
Aulblenla {Gali<m~). Núcleo Il âr ha r a d "ü este. Denis. é de d-ez dhs 1Jlels conta
Fel - Piradçaba, derercií- &J:dia. requisitando doeu- dos a putir d(l. recebaneu.
nau a i#ltpedi-çâode Um oü- mentes e lntceciações sobre to. portanto. a contagem
cio ao diretor presldeute da o Corredor Metropolitano deve rã Intctar somenta
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SaTMüRA, 1S0t!AN[lRO D[ 2013

Corredor Noroeste é tema hoje de
reuniões entre EMTU/SP e prefeituras
o VfSPERA DE ELEIÇÃO

""JJ.m (olldulli~ N:;, obra...d.'
con~ão:J (J,"1~'ITu. par~

.b...d!C,..d", "{-(i'mbro d.. Z012,
p.arõL que o n1<....ma P'="-'-"~ M'-f

~'n..IQ (-mu:Vl-, [tlnd..d O'\'N['

a&lC'. n:-:'>~1MI00 qUI: o 10<:<11.
<*-\irkJ<!Oaru.tmono, \'t'ms.rn'
da ulilizaÓ.3 p..lf usu1rio., fk
drug.l-r, r: P'C'io..'V:'.\'ic'm ati\.id-l'
d~~ ~l"pe'.ltAS.

principio d.a rmp.;-......O.1l1d;l.

rt(> I"laN'('fCklo d~ Pr~o;íd~n,

ela da R('püblJca\
Ma~;. ('do. o prc ...íc'lE,nle

do PSDB. St!lr~lo GUErra.
{PEI.d ~...'ul&ou nllt~ em que
ac:u"-3 a pl'lhl.a d" iComElfor
a ~m:3.h agrr- ....I·.-" utUll:a~Jo(l

do podeI; pübHcQ" p...ra lan·
",ar 'iiua -randldatura à rf'e
lt'lçlo.

Guc-rra 3fJrmou qlJ't' DJl.
mil r<1lltou rotn a \'Nd:idt' ao
longo do,> mAh dfonlta mi
nuto... d .... fab. uHr;,pJ....OS''CiU
'um limitE' pcriga~o p.ara ;;,
5>{Ib.['\-h{\nd.il d;J; Jan:-m dí'
mo[r~(13 bra~lIc-ir3· (' dil.l
rHu (I. Br.l~U entEl' "n,h e
de ...·.

- H(i'~.a do Dpereçac 
prl'\i!.la p3r~Jlliho 20~-1

Obra...
- Pcbttcaçâc de EdHA'i d('

PrN;O: proví..la p3ra mM~l),'

2013
• S(--\~a pübtka de aber

tura lb'i pmpô"ta ..: Pf",\'h1a
par.1 ahfiV2QJ3

- ).\.\If\.3tLlra do CoJnlratn ('

crrü..vão (lJo Ordem -d(' InIrkJ
(OI} d,l (lbra: P~"'\I~I.a para
m.alo l 20 l3

- Ccoctusso da obra: pre
\i!.13 p.ln_ JuIho 20i-f

Fonte: eml;sP

"-\3çr~')(OOflfmJ visitade
diretord3 EM1U Nf€.'9i~

O deputado federal Vll.i"
de rlct Macrts {PSDB). por
melo dJl a";,,\[,,>WlIA de 1111
prci\"-J.húonnou que (OO\'{';-·

~ ontem (HfJ1) com o di,
rctoc prcsfdente d.l DHUISP,
Jwqulm Lcpev. para tratar
">oor{' a" OOr,." da Corrertce
Me-Ifl)polil.ano de Camplnas
na t('gUo. Uur.,lnte a-ron\'('T'
'Soa. di.l que 10f'(''i. ri'\dO\-l ao
d('putal:b ;)]'('rfE'l~s·iln\('nl(lS

dI) .'fojrlo otlg1n...ll. COl1"tQ o,>

di'1 ..~hf' ..do-j]I<"i)kruilil;!l!('m
Amrd(ana n.ll. Arcà c("ntr.al
{Awnld.aDf. AnlônÍ-':lol.,,*,bo).
Também f~>l (onfum~l~a '\t
-..ila do difNOf p~~M('nlí'da
E\mJ, qu.e ('''t~c-á hoJ(' .na
(~1i&

Para O d>:,pulado r"deral
V;l.l"ldco1N Marrioi. a '\1"lIa de
10l1qutm l(lp-r''i.~ Ur1p"ft.ante.
·Algun5 i'lp€1fdçoamelít-(l"o 10
Tõ\m fi'lt!}~ r\{l pl"IJJi'todo Cor
r·fdo" ~!etJl)po:!lItano.O pro
jH(I dI' AmE'tI..-.ana. por E·.1if'fIl
p~o. JÜÇI óbi'dõ'(e o n1('",mo
p"dràG utllilAdo c-m outro..
cOfr"do>é!o da [."lado. S!-a zJ
ler.i:t;;ôC'!i rún!(a";, que d~a

mJ.l'õ(onfarto 00 U'i1.rlrlo. ['õt.ll

~('oâ umJloor:a I?,f~ndi"ql10e Ir1
rndhof.lT o (r41fl"pvrte lI1lrr·
lllUIl1dpaJ d~ S<-lffiMé. NQ\-a
Od("....~.l, ArnNi{.ana é S~ntil

B,1thu,l d ·Q.eH{,. fo, b.~(). a

hnpoH!nda dL1 \hlta e õ1 rOn·
-\"-tr"!o-,'\ (Om 0'\ pfcf..IIDs~. di~·

","eM;)(fh. por rlH'lod;]à~S.~·

~ d.... Impr-=nS.~,

InstIunV2.rHo de f:-.rado p.Hi'l.

fln~ po1íll(o-pa.U,f.!!la'i. Fa
la0 à ,,~ç.ã[J "fio <lipn:-!>lden

te da. Rc'pl1bllcilI. mA";, um
p>!rlhto poHUto. ('\-ldcnd·
ando. (Omu nun(<!I .ilnleS
nr-"'iole pai ....a n1~;IUra ~nLf'E'

-o publico c (I. pJrtlcuhn: (l

InHUuc10nal I(' o parlhU·
rio'. dl<;.~(' (I. SCit3dor.

O lucano I..mh~rn atlr
mou qUl' o -u~o) d;l TV foi
"fnJ$"i uni (,,,{(,lTIphJ tna(el
lih-lêldí"o(omo oPT U'S-~. '>em

con'itr:angir11(·nto.... teS.U\llU
f.il. .. di' ['>~atlo paTa 3k3npr
'5.':u ....ObJfltl\'O'i polhlco5',

~.a opinU(I di' A'E!.c:I(l. o

r-pt ..ódlo "'ai"'" tran ..forrn ...r
crn 'rn:uí:o dC" quebra da

('.a] é ba..!;l,flI{' frr-<j\lWfildo:Jp.Jf

(~... r·n(-Il!iIDlú.flo{'C(','i:J
la de n-~lli)fb.. par.!! q\J~ pa->
~ ~r utiliMdo<ldcqu~,]ITlofn

to:- c (om !tCgurança
°A fa1!.1& a",UriO..,ao00

p.:trquinhú ~ o mat[J a1til u-l!a
(am em rbi:ll-a ~'E;Uf3nÇada.
USUAriDS·. comenl,'t CehG.
·AWmdi.'i.";(J,~ I)('<c;';,:~jrio que

mações Inld.lh (orna .. con
tt::mpl,uh,";,cnm uma nc v3. TO'

do-, UtU. quo!' I',.....C termtnat
p3.V;.a..se ser-uma roda l.!tl a ,
que pudc'!>w lu a c""P dd.lT
de...-1r-rorc('buo'iónlbu!. s In
1(lmunklpJ1'S-, além dos õnl
bus do Corredor MiCUopolila
00. E.vy 0011 rcnctapera Sen
la Bãrbara algo que venho
u-ab.lEIund-J de ...dc o mornen
to qu(' f<lmo~ ctcttc e agotJl
lr.,tnro'i nottcta f'O"hh71 noA
ü!ltnlo-\ dii!.'io n<',"'''oC scmtdo",
[om:Julu.

Voe)a aoocgamadú
~ee(pjil'õleOt(l'

ProJ€"tn-\
- ProJ{'-tu flITld.ma! do tn··

(fiO Suml'\r~ - $3nfa IUrbar.'l
d' ~_'iol[> J! (CJofl(:lulch.

• PfOj<'l!t CW(l1tt1'odoJ' Ifl;"
d ..JN'm-aOdi'!>.'iol-Sanu B.\r·
b"Ja d'Oí'~t<:,H'm Fr~'1~odo;:>
('OlldLLo;àoem :JTi3n;.:d20 13.

IkmçM
· rml~~o Ulí'nt;;a P(,["b

Arnbl('ntal - pr.c\'hl3. j.I<I';.lI

m"'t-çot201J
• F--m1os.0;.ã.0 ll<rnça de hl'"

ta1ã-ç~ - pre1,hU p.ll<l jW1ho/

1013

Cooedo'1'fioeSlé
OU(-cho~nUo:-N'o\"i!W...v

sa, Am.c:rlr.3M e S;mt<tB(ltl!3
ea do CorndOf N'O[l)o(,"Ho(' I("rã
23.151mlue ('uH,,>;ko':-lolnu

prcvt ..ão dE' dç-.rnand ll de 35
mtt p3'i.o;agt-h(l ..'dE.1.O ínvev
Hrn{-ntopr",..i;.toéd.:-RS lJO
mllhõ"...

A fc-hçài) d[.' obras PfCl.ts
ti!., Inclui o Trrrnlnal de San
la B~rb3r.ll D·Or ...h~. o nOH]
T{1mln.J1de Am('fk..ll'J.a.a r('
forma da THmlnal de NOl.';1l
OJõ''i.~3 {' q\-lJ.uo r...t-:'l~Õ(:'i. dE"
Tf<ln'ifer~n('I.lI. (São P-<\l,llo e

Rlbdfão d,),; Toledo'\-, ['m
SJnta Bnb~rol D'Uc-'>tc~ Eos.
t:il~ào de Ttiln"fC';rl1'miJ. AmI
;radl', n.'l Oil.'ha AmNi.::ana.'
S:mt.a B-!rbara D ·O,,~t['; f'

E~t.a~ão d(' Tran~f('r,5:nc.L3

Nm-a OJ..,....a). ]13Hr~ to1m
b~rn un1i'1 Ifal1'Sopml'4;.ão do
Rlbl'lrão do~ T'Ciltd(l'j. l' do
Côrrego MoHon • .(',mSJnla
Bjrbar3 D ·o.:-_~t['.

o \'(-f('ad<1l:Cd....l A\fu 1P\1
m..mJfe~la .;,p<'lo ;)<) prddll)
[krus N,;t'JI t!'\~. p)f mc-ia lk'
lnoção. :P3'''' que d,:I{'Hn!nc <lO

_'>i"IOf-tUr'llpo;'lrnlra ('lI;('~

Ik! r('1,i1a!i1.ao;ão cO 1{'IlTl1na&'i.
(Ibra.'i. do ~rqlJc Wantil J.o.rà
l~aM eIltf(" .'I',ruJ,5. f'-J,T\-l:mj ('

U~n,lViLlsm-ori.Of'M

IMI"-~nlar .(oo~dcca quo;- o t;::,-

PrD"'á"'e1 c.andldaln do
PSDB à Pf('sldênda d}! Rc
p""blh:::aem 201-1. ((. ~-cm
dor Al'do N(',i.L's t~~G) acu
wu m~t<l qulnt.il-félra (2-H
a ;p'~sld(,i\l(' DUmá RQu'iw
ff d~ usar a ;njquina pubH
ca para f~l"'r campanha po
HHe;).

Em nota, A~do) dl'i.'§,tc quo('
a cadf'la n~doli~l dl' rádlô
e TV (On\·CI.c:A~.l o.rotem paf3
Dilmíll ~nun(I.1'lr a rc-duç~')

na -[oota d" h~l (omproViI
qUl' a pl'thla ~nll"'lura [J pU'
bUl:O tom () p.)i Uculaor-.

'Sem r32J(l. ql,J" ju~tífi'

Co1'!."ioe ~ rorm,lçâ(l de unl~

rede m.danal ohrl~atódil,

\imo-';. a .lproprl.lo(Ja d ... U lU

Aécio diz que Dilma usa
máquina pública para
fazer campanha

Ávila pede termino de obras
em parque infantil do Sartorl

o pn:'-dd<:-nt('da Empr{,SJI

.\ieUopolitmoa..-k> Tr.m.:s.p:-.rtc-:'i
Urhmo!> (EMTUiSP). JoaquIm

Lopc.s. c-N1IlA hoJl" 125ilJl}
rCI,Jn!ocs com o ...prefctto...de
No"a Odesva. r\m"r-t':<lru. c
SJ.nta B.id»fa d '(k-\tc pMil
Ira ,aor da extensão do COtTe
dor Noroeste. O (lbjHh-o é
conversar <;.(lbrc o emprcon
dtrncntc com iil'i.adrnlnt...tI;J;

'4;&-0;, munldpJ.i...c consoljdar
a...pJn[ri~'i l)(1:C~'>árl..l>" fl'lfil
;)gI\i7<lru~kwri\''OhirMl\to do
pt(~c-t[J. a oot(:l1fõào de Ikcn

ça .. e a execução das ~ra'"
All.'m dos prffdto'i D;(~o

do Nad.J,J.do J\m[·ckan.l. De
nh [dlLJrdCl Andta. do Santa
1hfmn. e Ikfij~ \'lrl"r3 de
Souza, dt" ~(lYa Olk"''ia, ram
bém cstarác pl~'io("nlf-" no"
encontros 0'1 S<'CTl'Urio ... de>
Obrav~r""r~o{' TràmUo dcrs
munktpto...

O prefeito DEnl'i Andla
(P\1 ab~~k;u nesta wrnana
em um progr.;un3. de 1\,1<'\1
,,~(Jo, a'i. obra.. do Cou{,dor

N'oroc-ste ao "H qur·"iotloflJ.OO
.-.obf~ o 3"io..,untO. StgunM o
chrf(' do [,,~.çuth-o. hou\'(~

unu read~quaçãodo JlrllJdo
etc-m lnforlTUçAorlogn..-~mo

do E....tado quo;"a'i.obra...lnki
am i!.rnd.!l f'rC''ile ano. ~HDU;;f'

Um.l ri'pnWi!IIlàÇ..kJda t.r3Jl'
til qu(> pa......a par S;1nta B.ir
b.lrill. fomos [on:\,u1! ...do .. e

prOCUr3l1'lO"> tarnbtm aE\mJ
a re5pcllo di\.">O. ftzl;-mo'io al
J&;Uma.. <J1fr-fiJ'óÕE-" ill1portan
1{ ... umgrandetT['dJOooC-Of'
T{"dor p.1\.uru. piêla .',,"rnld.1
T!!ad~nlf-'" C' ('m rktrrrntna
doJmOnlfíLto anti''' do \'0"16
110, fiH-nw'i a f['oCOrn ...nd.1çãoJ
a-J lnvé .. de c:ontinlJ.'Jr ati' a
altura da PrC-rE'Uura, qUl' [J
CúfT('(!-X fm..'i\" d{,'io'\.,t3do ('fTI

rlEri-ç.:!O a Unlnu:p, f'E'gand<t.;l
SP·306, pll'>'i~fldo dlô'pol~

p'iõla C!m.ua c tE'IlTIIn,1ndo
qUil'§,l' pn'Jll;{mo d.'l Rodmiil
Lull: d~ Q...drtJ:l~. di\.w.

O pr~fl'it{) com<'nfoo a111
d}! ql,lC' 3. 3.dm1nhtr.3l\,AI)tõ;'m
um i!I{'I':'no po-s-htvo da soHd
ti\oÇJoda i:mphnlaç~o~1,Jf11.J

rodo ..i.ári.l. M qUl' "<'ri" ~m

Io!'nntr..ll flr13o~, ~P.:l.n lilf.-.r·

I{'ma d". "nn.a;zen3mrnto E"

rli\tribuJçJ<l de águ.l trat.ad:t.
A ffi{'ta --I,tralar lOO~doe,>

goto dOrnt~tk[J da ddad~·.

tkt.aIh.àJu<a.
O '-tri'ador '!I~Htntill qu~

parte da população. em ~~.

(Kdal M mah c-ar~'ntc..., trm
rllfl(llldal!-c I:ill p"'gu .ilI c:'On·
ta de i!gU.l I: CS.geolol I: n<u.
ma do o(u~to de...'ado deiole
"u-..1(o. ~Ac([:--dj(oqUI:. dlan·
te- d3 \.('[ba d(" RS .J6 mi·

lhões do PAC. n!o W noEt:t'io'
..td~d(" do aUnH'nlo d!'
IS,61;r~ 11<11 tarifa de Agua 'l'

c!>xoto. principalmente dE"
pob do amjrJdo) 00 g<J\'ETi\Q

"obre a d~minuiçJ() de 2:0%
ru.~ ccnta'i.dc.rn"'I5l,l.l el~tr1·

0(.<1>, um do...Itl:-nsquc, indu·
sl..-e. l!noHorce <I tarlf<l d('
"Rua e C"Koto

fl

• comEnla
]uc,).

pM3 rOmr-;;.H no\';3ImiCnl~ o)

pm<:l'.....O e aUnglr o p:idri\11
dí" qU3.lIdade- (":o;IK\do, b ....rn
como (-"per~1f Cl'iriC~('r.--.atd-
rio .. adngirE"n1 IJI; niH·h.

No final d.'t t!!rde, a dl'5-
tribul~ão d". Agu31 foi r~to

rn~dJ, e a pre.-hão {,fI!; at-r o

inldo d3 noite di' Olltrm o
3b", ..I('({rnoC'nto J! {'..tar rolC'io

tabekclda na r('-gib. À ElA
.. flC'JI I'l.l ),,1,'cnld3 Prí'fr-ho
h.al .....HC'rmInlo Romano.

Mun.'dplo J!'.lra ~h:~r ad
d3de fC.u\ Ofdi'm..

Dr. Jo~ ulLf'ntll. 'Que,
me~ cien~E' de qll~ a I~·

gnl-aç.Aoçkltrnl p<ll!.~~w
t::fpodt" Jl~gal}<1.1 no dlJI
d.oJ ~klfAcr, 0(300~ MlDlkí·
pkJ. IFghla:r wbre ~...untffi
dí' tnt~'re,~ halo r~ormc
t'.'>tab!;-kc:e o bK\W I. tio ar·
tJgo30. da eon...rihrlçlllof('
dí>r.IJ.A Lnlc:iX},odoi propao
~i1ura é &dplinar ~ purm
dE!!onn~ mais flgomM ~
~«,j"d<.Pw fi';.JI pn\.
lXa tn1;-5P:mm'oE'l qul' pre
judica ('lo ';''oUIIl cLJ ddad".
polui (I' ('nl[Jp<." a .. tubub·
t;;~. al(m de ofrf("(('J' li!r\:o
d€l addf>nt[';§.

u IJ7oIõ!mcnln do '0":;'&010. NIl
(Cnianto. ]UC2l afln11.l qUf' ('~t.ii

lnfonnJ-çào f. Illlprort'drnte.
um-:'l n'z qur-o:\!urudptGa....
'!otn'-XJ, l1Q di}! 20 di' '>rtem
brll de 2011, f;"onlrata do
F'AC (pfograma d~ flr['-kr:a-;á<J
dafri' ...cin\{'nto} do Go...cmo
fr-t1<ul fl:-f<'rtnte a Tl'pa. ......-e
d ...RS -16 rnilhOC,iõ" ...r" obras.
d.:- ..-anr-anil'nto biHw-.

Ow.rl'a60r cxpUta que RS
32 mllMe.. 'iil:'I.àOapltcado">
rua <on ..truçl{l d.l I:JE (E...t.ii
Ç.'lold~ Tratamento lt(' E'igo
lo) Tokdo<; n. em álc.3I ";,1.1

p<:rlor a J20 mlLn';!.'tw'i qua
dnHlo...jii d .......apcDpti.lld.a. n-l
e.xUnt<tFatflndA SanlO Anto
nio. na mugem dtnHa dE)
RibclrladolS T(l~"dOÍl. ·0'5. RS
14:n,~lhõr .. f'E,.. tante:'<' ~rrão
LnH',~udo";, n~ amplia.çt1a d.:!
(011'111 de água bruta l' naID-

íl(t1mu1<t d'Ô'I,..~.$ p-,1péL~ tO

nhrrldmi c"orno ~\.llntf~~.

fi('l'illx·a1.,,».,j,,"'\"nl~M na úitl
1113. ~lclç1lo munldpal r.m~ou
Indignação ~ ~li'" ~ a popula"
'=~ b.ubJl'í'n...e. ·ÚU1oi mui
ra.'!ol'N.tan...a~ÕQ.§ 3C('fGI.d,'ll (lO

lu'ç.1n amhl:enl..a1 E' "'b.ual ge·
p.da por 'C..... tl tipo oc- propa.
ganda. a~~rn &M r~gi\lro...de
;Jdd~nt~.o; 4'0\ quI' P"~"; w
rna("hur"'r~1TI ao f'''[OfTI'gar
nr-s.~ nl:at['fl:1.1, 'f-ffi f'§Pffbl
O"i rnl.mJdpi"5 o(om maIs tLJ,,·
d~·. afinnJ. o '"1êr..-adal". km·
br.mdo qu","ru M-gund~-fl'-rfí!l

de-pol... d3~ 1;"kitÔl",,> ;I ddJ4e
;JfIlMiliNl'l'r[-p!.:-~ad"'p;'Ipo!h

(' fnrnm ncN.'l.§;!,rtG" ,"';i!irioos.
dl~~ de traf:l.atha tnlC'n...o do

I) .abaslof'd"['ll.í'ntodf' .igu3 fi
C(}Uprr-Ju~ncada em bJ.irro"

d.3 zon3 1I:'-_"1f'. 31 de- MUl;Ü'.
S!o Joa ftulm, Jndlm da"
laranjE'lrd.'i. OrqlJlde", .. ,
l:nÍIeiHJlrCliõ

A ...11'..1-'1.";\0foi rdçntifl. ..a da
pdo opr{.JIdúr dil c;",laoÇJ.o à ..
~h30 dI" qulnla·felra. que
imrdütamenlf' Inlc-rromp..-u
o traI3m('-nto. E.m '5.{'gulda,
fol p-rrli\1:} (;UH uma tw-'l.·
F..;-rn dos nHrM dJl (' ..t3\:~a

o u·,r-3&x Jn~ Antônio
fHTclr;l. fi Dr.J~ {PSDB).
~!>'iJ).'lIQPro}:t(l.delfln·O'lJ

ZQ13.qucproibe af(~
&:>p~~o(óJl1.trr1~{l('-.pa

g;'Imill dí'ÍII)f~ na'!. N~';; do

M..m.ldJOO na \"'8Yr"ill r: no
rn:t-d1.'5.[ol·dt;ÔC§.p;tra(K.po

&i('SU'gísb"::h.ne-E'I"f'C'Uti·
"'UIla5 nilr(cii. rrnmldp<!l. ~.§.

1."&.uI f" fl'd('.2J. Ik lKün10

'-(Im fi proJoE'lo, l!I rnulr~ ~

ca~id.a.to w pM1..Mo p:ll:ill·
roqu{!de~rpprira~.;I~

&o trffi 3 10s.alArio<;rnlnl
ni(L<;. a ";',N" ~p&';llh apn i!I

":1lr.(:luor;ão <1(> ("{]m~l-€t~rltl"

Inqll~ril(J ii!I"'mlnl3.tr~H"'·(l.

garantida ampla d.:ff:~~_

Df> 1(];§~ jV">titH:3 q~~(' o

~::::\'Í,;.;;:;::';-"':-'-'~:_:;:_:,:-~
~c"-~

inl,eoç:;o.da prOPOS1tl.ll'3 é discipl,M( e punirde forma ntJlsri:ptlsa

Problema mecânico em
bomba afeta tratamento
de água na ETA 4

Um pr<lbl(:,na. m['[~Jlllo

n.'t bomba deo;.ador3 nll c1ll'
gil d.ll d3 ãgu;lI bruta Il.l ['io
taOo dt> Tratamento dr
Água {ElA} 4. no ];udlm
Slm ..a QUE'I,oz. pro...o(ou
ollll:'m a p.Hi!.H'io~('.'io dI:) tra
tamenlo da unidade-. O
DAE Informou 'lu!' d(',,'~,jo à
fdth.l mH!nka a :'ig,u:J.en
tIOU p.ua o prouc"'''o ç~m ;1

tUlhldez alia ;mp0"io'ilhllltan
da u t,atan\Ento_ Com 1....0.

Vereador quer revogação
do aumento da tarifa de
água e esgoto

Tucano não quer mais
panfletagem

o \'Nudor Id~"(1Jl Cado..
BOFlolucd J üntoT, Q Jura
(PSQB), nunlre'io13 apdo ao
[lrdefla Dent'> Andli! {PV),
pür lTI<,lo d~ rna.;~f) protoro,
lalb ontrm (2""1, pua a 1"('-

...-;gaçãoooD~t(ln~ 6.1811
1012. pdoqualaDAE tIl,,·
paltam<"nta-df:' ÁgU.l c b,go·
tud" S:'!nta B!Ibu,) d·O ...'>tor)
u'aJmtou cm 15.6~%;;, tarl·
fil de áglJ~ e ('..goto a p.ullr
ru di:'! le d~j1lIlf''[rode 2013.
Od('[[[·tofeJ M'>lnada OO-lH.l
]8 de d...u-mbro .to oilrn- pJ.....
'iiido p(llo ~nl,!io pr..::ft'Uo.
lur .. \'300l:'1k'1 h1gUe-~ (Pn.

O p.:ubmE'ntM olnddr-hl
que () aumento foi Juslill..a·
dei ('m .. Irtudi' dt1 um TAC
{Ir-rmo d .. AJmtt> dl" CDndu·
li3I)M ..lnJ.oo COnl o-Mu\J...tt-·
rloPublko Útac1u,d. tm que
,>eprr-'l,i' lil1yc..Umcnlo,> para
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'hn u _

Mi-ha ,U'

~'!.hk-..! 'l.·-

PRPCOlllllOVO

comando
o PRP (PaItldo R(puhHf'a.

IIIJE'rogn:.-!.-s.tlla) IE'I'll\Hn r.om

dl.r~tór1omunklp.llA. f.;lr:IT12'
iEl'açáajá õll:únl€'{eu c-(o-n~ta.

no (:u1Ó1iõ E.!c-l.!Q.r.l..l:. o r~i'

a11<;10iI ru....io de Camargo 30;.·
'iumlu ... prc:.IMnd.l -da (O·
mh"'oàn pnnhórta e um (I..~..,

ebJdl\u'i- ~ tuter nu\;. n1i~·

dos pMa ~-1g1..l.

pAG'~ 1

sAa CARLOS
DISPUTARA
REGIONAL

iht"'d"1

oB-anro Central tnformou
untem quE"corordeeocr na LiI,
Uma rronião do Cornttê de
PoUdca Mon<:Uria (Cof"lm) a
proJ('Ção dó' H'-.3IJu'ilc na PrE-
(,;"0 da g3~liJ"l.a rlc ccrra de 5
por cento para o acumulado
de 2013.

N3 ala li rcunlão ern que
o BC(ki:ldiu pcl .a manutcn
{.Aa-da ta"...de juros ezn 7.25
rorcento eo ano, o BC\"oIIQlJ
.. rüaer qu ... houve p!-ora 000;.

rl"i.l:O'i para a inflar;1a na~
to pr3:.ta com r'<'<upl"T'i!.çàoW
athid.1d.. nlt-OO'iintcl1"fo.l quE.'
.o (',;-pcf3do

BCvê reajuste
da gasolina em
cerca de 5%
este ano

~::r.~

~ r~,~~ ~~~~~ :~1
.1.rti7> U:;',1 l!<'~;:..)

. r..JI,'b l,~X" n .....,

~:;L::Cc~
: (Ilu_ü (INi1.~ \~
;.\~ ~lU~ Z_ltll

os o(l)ffe_;; par~ b.m"ar o cks·
o[(Jnto. ql-l(, Ir.~lu!oh:~ :sou.!
mal.("of qu~ o pn:;'\"hM !:nlrt...l·
mcn'(c. Conform.. amJn(hlkJ
onl(·rn p",13pr[,'iklrnll" Oilm3
Rooo;,<;[ti', ocorlo'" potra CO!\'i-U'

mld<lr,,:'i. rc--s.l.d€-ndal!> 'inA <k
I 8%,orroqU3nt(}iI!t_hhlrla-,m·
m~rclD {' agrlcuhur;'l luão
d("-~IJ-nlo dE:' 32'"-;(,.

O mlnL~tro do!" :',[ln.1'i. ('
Eno:.•gta. [dl~on Lobã-:J, afiro
mou h.a -pouco qu[' J"lot:nhunl
ptl"lgri;llma 50clal '5.~r;1 inll'r
rorl~phJE).cmOOfa o§ rEl'UN:K
th t'onta d~ D-csc-n\"ohtmi'n·
lo !(\'1l"lômko {(DO, quI::' \'h.)

bal)far i'I {('dllçáa- m3~or ml
n>nl~ d~ hlZ, ~:fn'am p;ua n
1l.ll'ltL.u alguM dlô'§.\e<, r'o c

S'.Camas.. ~Todíl§' pro\'iegul·
,~ow. a1lnnau.

te. O objeuvo ti' con...er sar
'!.obrl' o I!'mpr[,l:'ndlmenlo
(Ont 3'i. admlnhtT<lr;õC-.s mu
nlCl:p.1\'i'" conscüdar Mo par
ceria....necesxãrla.. para agr
1l1<tro dr-senvolvtmentc [f..)

projeto. a obtcnçâo dc II(('n·
<.a ..e a cxccuçêc da!> obras

pAG'1iA 3

PAGIi1A 3

AO'.oc:"($dc~rN

lizi:J~'imdt::nJdcP.uV

qulasd-S:Ult3 &rnamd .(b{(',

o f'Ú" l.1.ludio= do Ca<
'-.!lD.J'lro'"",,~s.n
to Antõrúo e l"ovc&rudor da
~P.d'-trralSaru:a~

d Th'5ol{l'. hG:nnaquca.srnurbl'
ças.&:>~scfilOrus.P.v-ó

qulô> s.oSd",'-, "' J.>nfun
[U!'\-.p-":floJ~Sâo:oP"ulel

Ap'.<'«o. ""J.clmd.-C1.'l'"'
&-M(' N~SáoJ.:~,-na
\'il.>Gnl<"- pAG'NA 5

o paostdcnto d" F;mpU:-53
Mctrcpctaena de I ranspor
tos Urbanos {B.fTUJSPj, jo
aqutm Lopes. U'.3IlIza hoje
(25:"OJJ reuntõc .. cem O'i.pre
Icftos d ...NO'\:aOdcs.~<J, Ame
rkana e Santa Bárbar a
d 'Oe'!.t€' r.Ui!tratar da ex
tensão .-I•o Corredor Nome';.·

o Tf'~WrQ Nildorn.l lrlt dt:'o
5.lCmb:l't:s..3r RS- 8.-160 bi~.'>

pJJ<I Cti~INr a fC'dLl,.ão d.1.~

lar\Í3'i. d.:- (·f\{'rgl-a dt-tn..a no
Bn.~n, O , ..IOf foi inforTIL:H.lo
n3. rn.'ofl'li:tdi:"ontEm, p~kJ dl
Jl:'lor dJl "&~nc'" J'.,·ackln.1ld.:
E:nugh EINIi("a(AnNi), lu·
1J~ C.(I{CII1o. durantl:' t~i1ur"

d[', rl!'t-atMlo- s.obr(o .1; qUotd

anu-a.l d~ Conta -d~ Dí'~~n"t\l

\1rn~ntl) EnNRlllco (COE}
p= 2013.

OrialnJ.lmlCllt<:,. o pIano do
TC''õOUTO H'" <aportar RS 3.3
b'J~~ anti.lo~';' pala COmpE'fi

!'lar a reduçÃ(l ,,1("c·.,cargo§ do1
,,['IDf" f'U:lri(), rna'i.("omanào

a-Ck.!iM do:.- ir\1püftantE'5. com
p:mhlot<; 3-0 pmgr.un1I d", rli':
nO......\:1l<l" dali con[t''5.~õf''i, o
gOH~no prN:i-'oOUabrir ma\<i

EMTU realiza nesta sexta
reuniões com prefeituras

Redução na conta de
energia custará R$ 8,4
bilhões ao Tesouro

Na úttlma ddçAo mu
nte tp a'l muUas foram a~

reclamações de"§' muntr t
pó'''' dc\·Jdo a g r and c
qU3nUdade de piJnf)cto:<o
ccnhecfdc-, corno ·'!.;).ntl,
nhos R dus. candld atns a
prefeito c verea de r. nas
proxtmld adc s do'§, Joc ets
de vot açêc. Alguns ae l
dentes (qutdils) envolveu
do ctcttorcs foram r~i':l;;

Cf a dos , O vere a dor J05~

Antonio Ferretra (Dr.JQ~~)

ap se s ent ou na Câme ra
Munlclp3.1 de Santa Bãr
h a ra d'Ge ate projeto 2J
2013 que proíbe a forre
ç âo de- propaganda polUL·
ca n a~ rua .. da cldade nas
e1d~õ('...municipal c fede
Tal {governador, deputado
e-s en adQr~. O P(C1J~hl. pee
\-t multa de 3 a 2:0salárl"
o s mlnlmc .. para quem
des respctt ..r

Novos padres assumem
em fevereiro Paróquias
de Santa Bárbara

~~uMunldpaJ [' o M~lIh1úto

Público L.tadllal (MPE). que
d.i prazo ;!tl!- 2015 r.na c.~ta

rn~t~.

-A pc-d~do-dLl prl'frUo De'
nl ... Andl~. nó,> no'S. ~mpc'
nhMnO:i, 12m 1=an<luu too-3 a
dQCum(orlt3~},O l'l-f'cl'.'> ..tirlôl
pua d:Url10;; o Inicio. Con·
"lt'g\ilnlO~M'md('.t, Cílm 1It.<;

mt'H"i. dE'" alltlCco"d~nchl< o
pr.'l.lo di! U{[-n,a prh'la E' dI;'
ln\lll1.'t,,!'O. 'l'mitlda P""h rE·
TESe., quc ~ ,...nrda alf o
m~-s. de-ahrll dest[' ano", d(,s·
t1l\"Oll o dir('tor-§up~rlntt-n'

d~nlf' do DAI. mhon 5.;:1'1·
J<lL.laftJ. 'Um p3.;'~O impor·
tanti§.'>lmo para a hh.tórt21
da c1d3~~ e q\.1~fT1 f::anha ~ a
poputa,Aa', finAJh·ou.

Pf']O futebol ~pU[ado do
[lníão qUE'- n1N('(('U o ae
vultado. C!'1('g.\3 .j. plll'1tm.
e dornlngo atuara na r ídà
de de Jundtat dt ante do
PaulIsta que- ontem a noi
te perdeu em Plr.1dcabll.

PÂG'NA 9

peta CO"i Etlgo.'"nhuia f:- Co
mérc!o Ltda, ',oi='lxl[,doT3 da
lIdla~ão. AI~m de. prdeHo,
partldpoo-u do <l.too direlor
'!."\..lp('rlnlt'ndc Ill<'" tlQ DAI,
\\'U;on Scara.Zl-3lt1 c O'i. di
.E'IOfE'\fla lCrn(Jté-..a. .\!a..:nU'i
MadHdo e r.'Ugnu .. Ma{tu·
do Jdf1~Qr c -o gc.rerlte ~hJ·

d,E't Machado.
('Qn;!d"nda um<\d.!'i mal·

-01('0; ohf~~ a '!.H t(\111~adJ. l'Kl

m\mTdpto. a ETE T(lkdo; O,
d...pôl'!. dí'1:-Dm:JuJr.h. ~l('ndl'

:rá a mC'la de- 100-;';.;l0 trAta
n1E'f1toda r-"gol() tb ddadl'<
de ..pol .... lndo ra13tmcntl;' o
RH1i'lfão do,. Tol~d(lo;, Com
l~w. (ljli1prlndG (} lAC (T-rr.
mo de Aju'ole de C(\l1dllta}
firrrtaoo I2fllrc 0iI Adrrt1J1htra·

Aprl'-M'ntilndo um r-..ce- sínha E C1~Yk'r~n marc..ram
lente futcbcj prtncrpal- pará o Uol!o c I'atcn para O
m.enre no 2~ (rompo, a time di! 'C'':H3I_ MDI.5H [g{'l1
Untãc Barbarense enn- e scalcu um {ímc de forte
qcutou na norte dc onrem marcaçêo COmItaqut na la
uma n1;l1,lilsculavnõrãa - a l~.-af e squcrd a c o JOH~m

prtmetra :n.<I \TItla ll. etnc . Brune Pite_o; no metccampo.
ern Mlrõio"''!iol po;- 2·d. Ce- O Mlra'i~ol foi cnvotvtdo

DAE antecipa início da
obra da ETE Toledos 11

oDAE(Departamento d('
ÁgtUé Esgo'illÕ) de Santa Bár'
bari! d-ÚeH<." l:'mlllu neHa
wmall.il ;) or(trm de ~'Eí\i{o

(l.na a (Orl5Huç;Ja da El E:
-(E\I.ilçâo de Ttol.tamenrú de
E\g<Jtl.l)TD1-Edó .. U. O da(U
rntnto fol a.~:o;,inlldo na GiI~

brn ...t.. ooprdl:-Ho U"'III\ An
d"J, '[ ...... 3 obra (:o muito lm
pOrli!ontl:' pará a cidAde"
p.1U a mclhória d-3 qualllh
dI) de ..-!w do cMad!u bar
b"n"n.\e. Um pa .....o impor
lanle pATa c<ln1lnh.3I(mo~

rumo ao,. 100% d .. e\golo
!.ralado. ~0"'!.1j compromh
..n f'lelo melo .1n1bl'E'ote t
5"'r10 L" pTa \31u', dh\E." o
prí'fdto_

A obta s<.-t.li executa d.1

,,
O NOVO CNcENDlo EM ECOPON10 • O «oponlo do bi!ln-o PIAJ131to do Sol n_
;U!l"U lesle de- Santa Birb.lra qQ",;tL', ri:-gl:!>1fI)U noYiUJ1f'ntl' um 1n<i:nd1o, na ool(c de ante
OOIC'ffi (23). rOl a UgwlOO 12m rn('no~ d .. tlm ml'-s. rKI local e :'iQffiCIllc p3r1f' dOo'i mJ.tuta~
d(-pa"iUdo 110~0< ...1 nwu d~~trufdo_ À'\. dama;; '(omqaram par ,.-olla dA5 21h, pAGI/iA 1

Projeto de vereador quer proibir
panfletagem às vésperas de eleição

olrp"
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o CORflEOüR METROPOLITANO

EMTU confirma alteração de
traçado e terminal para SB

Barracões da Usina SB
passarão por reformas

Em rounlêo qUi:' aconteceu
ontem na Prefeitura de San.
ta Bsrbere "-Oi"i1c, o p(o[,o;.l
dente da B1TU [Ernprc.sa
M(,f~opolitar1J1.r Transportes
l'rb;llnO'i}. JoaquLrn LQPí''S.
tu-nflnnou as a1trrJ~OC') '5.OU
dUd.l'i pele prefetto Drnh.
And~.l. r;o.tr-~xhoda C(lur-dm

,Ml"llVf'OUli1r'K1 1\'(JrDe\l(' que
corte e ctdcde.

A\-sllll. o U'9Jc:'tO que (,)jTI.<=-

10 .,-<1 I~ A-"-E;nMa São Paulo. '§.<'

gutJ-j até à AH'roda Titilld{'n

tcs. onde ~rtf'rj a primclra
aIteração. entrando pele Ru.J
Ho.rl1J •.,.l rlCLl;lJtoaté a SP·306
[Rodovla luLs Ornclto}, pró
xímc à Ilníntcp. NC!>le local.

a nITU também atendeu i!JO

pedido do pccfctto PJ-ra a In'
du~o de uma IlDYOl I:.~Ia.,-ãl.J

de 1 ransfcrêrxta.
Purfurt.o-tr.<,FtJ)p((r'I.o;,çgue

até ao;,pcoxlrnídades da 1;'011

nl-lfnda com a SP·3üt fRc
dO\-ia lull ri .. Quei~ol), onde
<;.("râ r()r~~lIurdo um Terrronal
R,...lovtãrto. O terminal K.rá
2,910 metros quadrados de
ãree ronvteofda. At~m de
atender as Itnhas do) tran...
porte rneeropotnano. tam
bém irá abrigar as Ilnha .. ro
do....Url3..'ique atendem a rl·
dado atualmentc.

O pfcddNltc da BITU.
]{o.}'1uhn L<opco;,. tnfcemou qoc

o trmlhill foi Incorporado a
pcdsdo do prddto. '~.4 ulti
ma rc-un~D1l,u" tjvcmov cem
o pTdcltD Dcots AndJ-a ele
relterou o pedtdo paTaa r'cns
truçãc da terminal e que es
tl1.'Ii:-~"'~ preparado para se
(("rdona.- a'i IInh.1'í rodcviã
rla~o. di~..e.

Além d-rVi..J,-s, mudanças, O

rrcd1Odo Corrrool"!'.httop;)
ltt ano que cortará a cldade
prevê -ouua." duav E...taçôe ..
de Tr an ..f{'.r~n.cla (Av. Sã"
P.Jub C'Rfb-{'Irãodr,).') Tokdosl.
o prolongemcruc da Ãn'nld.l
$110Paulo. ;I1~m da transpo
'!o{çJ.a de Rihclr;k) dos T(}kd'J~

e Cúm:'g() Mcüon

Joaquim l.o9<s. presjdente da EMTlJ esteve 001"" nacidado

Confirmada Virada
Cultural na cidade

ph A mcdid.l acabou reJ1"'lhl·
do po..Ith.-<lll1í'l1tor na dO:1\hl'
go, que "'p:m!ou um au:m(,lltll
clt' Wh na prOC:UTiiI pi'10 5-((

'1-11;-0, A grá.luli.bdc aQ~ sJb..:JT
dú~ ..... WIl.Zo m-r-d!w tr.ll\"i11Ó113

(' V-rfI\.Jl1('(-erá em \igor pa
pékJ. mcno'io 30 dJ3S.. PMi'Jdo
C:mque ~crã-J,n.lt3.d<l

de ..lJO:.un'i. re parox, hld(~n

t~s devem <;0;( In~t.;,lad{l.o;, ('

a parto hldrál,lllca 1<ln1bém
do!'\'C" p~"''ill( por JIldhor-la,,_

PAGINA J

prLndpil~n1('rlte nõl n:gl~"
(-l;'nl:r.ll, fel1Clog1.3d.a por mu·
Joc"s. c !I:;mu(l.ltntr:'S.

No 5.1bado~';....3do. priIn.l·
ro dia dt:' ;.ig~rn:b da gr-.atU!T
d1de, hou\E' OIOl -awn-tr'llo de
~G% na fia..,;ú de ~."..agMICt'i.
de 2r(oukJ rum -aCoon:Knldo
rlad(: TrolfL'>pOrC[""da~lún'd·

A ~CMtl"i1IHlJ" no Iran\por·
tc (ótelku di' S;mu B~rb<lra

d'O€"~I€' ,"cita í!t 'igor.u hOJe-.
Durilnte lad-o o pcriod<.J de
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 015/12-0

. CERTIDÃO I l'. . ,
Aos 25 de fevereiro de 2013, eu, '~") Ariane Cristina

Teato, Oficial'de Promotoria I, matrícula 6646, certifico ue decorreu o prazo

para conclusão deste procedimento.

CONCLUSÃO

Nesta mesma data, eu, «(~-"') Ariane Cristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, faço/ conclusos estes autos ao

Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor

de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

'/J
.rlf~V /?\
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE,SÃO PAULO

GAEMA - PCJ-Piracicaba
491 Bairro São Judas, PiracicabalSP, CEP 13.416-398 - Fone (19) 3433-6185

INQUÉRITO CIVlL 015/2013

\

o presente inquérito civil foi instaurado com o objetivo de apurar

detalhes técnicos e jurídicos versando sobre representação subscrita por Márcio Eloi

Colombo, Maria Lúcia de Cillo, Silvana Maria Giovanetti, seguida.de abaixo-assinado coni

421 (quatrocentos e vinte e uma assinaturas), noticiando eventuais irregularidades na

implantação do denominado "Corredor Metropolitano Noroeste - RAiC Lote Sumaré -

Santa Bárbara D 'Oeste".

Consta de mencionada representação que (fls. 25/47): ,
a) A obra viária, a se iniciar ainda no ano de 2012, sob a

responsabilidade da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), irá afetar

centenas de moradores de ruas e avenidas pelas quais passará o corredor noroeste em Santa
. -

Bárbara D'Oeste;
b) Tal obra viária terá forte impacto ao passar pela Avenida Tiradentes

e transpor o Ribeirão dos Toledos;

c) As construções das vias públicas de Santa Bárbara D'Oeste são

antigas e sem condições estruturais para suportar o impacto de tantos veículos pesados que

passarão pelo local;
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d) A obra viária supracitada contraria o Plano Diretor de Santa

Bárbara D'Oeste (Lei Municipal 28/06), uma vez que o artigo 45 traça como área

preferencial para construção do Corredor Metropolitano as Avenidas Santa Bárbara e Sãd

Paulo, nada mencionando acerca de Av. Tiradentes, a qual é extremamente estreita e não

possui vias marginais, dificultando a passagem de automóveis e ônibus ao mesmo tempo,

prejudicando O tráfego de veículos na localidade;

e) Os estabelecimentos comerciais das menciolladas vias públicas de

Santa Bárbara D'Oeste serão drasticamente' afetados com a implantação do menci[fud~\
Corredor Metropolitano. Serão dificultados os acessos as tais estabelecin entos,

diminuindo o número de clientes e vendas de dezenas de comércio nas áreas de pai olaria,

consultórios odontológicos, cabeleireira, restaurante, casa de tintas, lanches, dentre o tros;

f) Não 'foi elaborado o Plano Municipal' de, Circulação UI' ana,

prevendo pistas exclusivas para circulação prioritária de ônibus, sem prejuízo de acesso o p,rJ

comércio e residência, conforme previsto no art. 43, § 10, inciso XVIII, do Plano DiretOl/

de Santa Bárbara D'Oeste;

g) Está havendo negativa de informações aos moradores sobre' a

implantação do Corredor Metropolitano, pois se alega falta de projeto, mas isso não seria

razoável, já que a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU) traz no'

informativo a notícia de que as obras começarão em 2012, devendo existir projeto;

h) A Prefeitura Municipal de-Santa Bárbara D'Oeste, em 20/06/12, em

atendimento à Lei l2.527, através da Chefia 'de Divisão de Ouvidoria, informou à

representante Maria Lúcia existir proposta para o corredor metropolitano, com o seguinte

trajeto: "I} Prolongamento da Avenida São Paulo até a Avenida Prefeito Isaias Romano;

2) Daí Segue margeando o loteamento Terras de Santa Bárbara até o Jardim Conceição;

3) Atravessa o Rio com uma ponte de pista dupla com 46 metros de extensão; 4) Segue

para Avenida Tiradentes até a Avenida Monte Castelo; 5) Pela Avenida Monte Castelo até

a Rodovia S1'306; 6) Pela Rodovia SP 306 até a Rodovia SP 304 aonde haverá uma

rodoviária Metropolitana (terminal)."

Na portaria de instalação de Inquérito Civil (págs, 02/23) ficou

consignado que também serão objetivos do presente Inquérito Civil apurar os eventuais

2
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danos ambientais que as obras e operação do Corredor Metropolitano Noroeste causarão no

trajeto entre Sumaré e Santa Bárbara D'Oeste, bem como' eventuais danos urbanisticos no

trecho que passa pelo Município de Americana,

Para dar andamento ao procedimento investigatório, juntaram-se aos

autos os seguintes documentos (fls. 50/131):

a) Descritivo extraído da página da EMTU na internet, inform ricí~\'
alguns detalhes do Corredor Metropolitano Noroeste;

b) Descritivo e mapa do Corredor Metropolitano Noroeste - R gião

Metropolitana de Campinas, extraído do sítio eletrônico da EMTIJ;

c)Descrição do trecho existente do Corredor Metropolitano Noroe te

da Região Metropolitana de Campinas (RMC), bem como do trecho em extensão;

d) Notícia versando sobre futuro edital para pré-qualificar empresas

que executarão 56,5km de corredores de ônibus em SP e Campinas;

e) Nove mapas do Corredor Metropolitano Noroeste - Regi-o

Metropolitana de Campinas, por trecho, relativos ao Lote 3 (Sumaré - Santa Bárbara

'D'Ocste), elaborado pelo Assistente Técnico de Promotoria em exercício neste núcleo.

Dando cumprimento ao determinado na portaria de instalação do

inquérito civil, oficiou-se ao EMTU, unidade de Campinas (fls. 135/142), requisitando os

seguintes documentos e informações:

a) Envio de cópias do projeto completo (incluindo as obras já

realizadas e as obras da próxima fase) do Corredor de Transporte Metropolitano Sub

região Noroeste, preferencialmente em MÍDIA DIGITAL (relatórios em arquivos PDF,, ' .
além de eventuais arquivos CAD, shapefiles ou quaisquer outros formatos adequados para

utilização em softwares de geoprocessamento);

b) Envio de cópias do projeto detalhado do Corredor de Transporte

Metropolitano Sub-região Noroeste, quanto ao Lote 3 (implantação da continuidade do

corredor Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste),bem como de seus anexos preferencialmente

em MÍDIA DIGITAL (relatórios em arquivos PDF, além de eventuais arquivos CAO,

3
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shapefiles ou quaisquer outros formatos adequados para utilização em softwares de

geoprocessamento);

c) Detalhamento das obras de intervenção em áreas ambientalmente

protegidas do Lote 3 (Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste) e das obras de melhoria no trecho

com obras já realizadas do projeto do Transporte Metropolitano Sub-região Noroeste, bem

como explicitação das medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos ambientais

negativos dessas obras;

d) Detalhamento das obras de intervenção no subtrech 2

(Prolongamento da Rua São Paulo), no trecho compreendido entre o Córrego do MoI on e

Ribeirão dos Toledos, no Município de Santa Bárbara D'Oeste, especialmente no to nte

às intervenções 'em áreas ambientalmcnte protegidas,

compensatórias dos, impactos ambientais negativos da obra;

e) Detalhamento dos trechos em que existirão duplicações da pista e

dos trechos onde haverá faixas exclusivas de ônibus, mencionando se existirão

alargamento das pistas nos novos seguimentos de faixas exclusivas de ônibus, com menção

a eventuais intervenções em áreas ambientalmente protegidas, medidas mitigadoras

compensatórias dos impactos ambientais negativos das obras;

f) Envio dos estudos eventuahnenterealizados nos quais estejam

previstos os impactos negativos no trecho urbano do Corredor Metropolitano Noroeste, no

Município de Americana;

g) Independentemente de novas exigências do órgão ambiental

durante o processo de licenciamento, esclarecimentos no tocante à realização de estudos

prevendo os impactos ambientais negativos no trecho urbano do Corredor Metropblitano

Noroeste de Santa Bárbara D'Oeste, especialmente na Avenida São Paulo, Avenida

Prefeito Isaias Romano, Avenida Tiradentes, Avenida Monte Castelo, Rodovia SP 306, em
, .
consonância com o disposto no artigo 5° da Resolução CONAMAOI186(2);

h) Informações sobre as audiências públicas realizadas a respeito dos

impactos positivos c negativos da continuidade do Corredor Metropolitano Noroeste (Lote

3 - Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste);
.' \..'

h-I) Em quais cidades, datas e endereços foram e/ou serão realizadas

tais audiências;

4
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h-2) Comprovação de todas as divulgações dessas audiências em

rádios, jornais de grande circulação, mídias televisivas, diários oficiais dos Municípios e

do Estado de São Paulo, internet, panfletos, etc.;

h-3) Cópias das atas dessas audiências públicas;

h-4) É correta a afirmativa dos representantes no sentido de que está

havendo negativa ou dificuldades no fornecimento de informações aos munícipes de Santa

Bárbara D'Oeste quanto aos detalhes do projeto do Corredor Metropolitano Noroeste (Lote

3) e de seus impactos naquele Município, por parte da EMTU? Justificar;

h-S) Porque, aparentemente, a audiência pública teria sido rea izada
\ .

somente em Campinas, sem ampla divulgação nos meios de comunicação, cercea ido a

participação dos interessados das áreas diretamente afetadas? Tecer consideraç

respeito dessa assertiva informal que recebemos, no sentido de ela ser ou não correta;

h-6) Justificativas das razões pelas quais não teriam sido realizadas a

audiências públicas em todas as cidades por onde passará a ampliação do Corredor

-, Metropolitano Noroeste - Lote 3, levando-se em consideração o disposto no artigo 10,

inciso V, da Resolução CONAMA 237/97;

i) Independentemente de novas exigências do órgão ambiental durante

o processo de licenciamento, foram realizados Estudo de Impacto Ambiental (ElA ou

EPrA), quanto às obras a serem realizadas, consoante o disposto no Artigo 3°, combinado

com o artigo 10, inciso I, da Resolução CONAMA 237/97 e com o artigo 2°, inciso 1'(3) e

artigo 6°, da Resolução CONAMA 01/86;

i-I) Foi elaborado o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) com as

exigências do artigo 9° da ResoluçãoCONAMA 01/86?

j) Foi realizado Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), nos termos

dos artigos 36/38 do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), especialmente em razão do

artigo 37, inciso V(5), bem como das legislações municipais de Santa Bárbara D'Oeste e de

Americana? Justificar técnica e legalmente a resposta;

I) Envio dos editais e anexos, ou de suas minutas, relativos à licitação

das obras, caso existentes, preferencialmente em MÍDIA DIGITAL (relatórios em arquivos

PDF, além de eventuais arquivos CAD, shapefiles ou quaisquer outros formatos adequados

para utilização em softwares de geoprocessamento);
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m) Quantas linhas de ônibus, n° de viagens serão realizadas em cada

um dos subtrechos do Corredor Metropolitano Noroeste (lote 3) - serão realizadas por cada
, ,

dia da semana?

n) Qual a média de passageiros prevista para serem transportados por

viagem em cada um desses subtrechos?

o) Houve estudo quanto às condições estruturais das construções

situadas ao longo do trecho urbano de Santa Bárbara D'Oeste para suportar o impacto de

'tantos veículos pesados que passarão pelo local? ,,"\

0-1) Foram detectadas, fragilidades estruturais das construçõ s, de

maneira a indicar que tais edificações suportarão, ou não, o tráfego adicional de ôn bus e

outros veículos pesados que passarão a circular pelo Corredor Metropolitano No 'oeste

nesses trechos urbanos?

0-2) Em caso de terem sido detectadas fragilidades estruturais

construções, qual(is) a(s) solução(ões) encontrada(s)?;

p) É correta a alegação de que a obra' viária do Corredor

Metropolitano Noroeste contraria o Plano Diretor de Santa Bárbara D'Oeste (Lei Municipal

28/06), uma vez que este seu artigo 45 traça como área preferencial para construção do

Corredor Metropolitano as Avenidas Santa Bárbara e São Paulo, nada mencionando acerca

de Av. Tiradentes, a qual seria extremamente estreita e não possui vias marginais,

dificultando a passagem de automóveis e ônibus ao mesmo tempo, prejudicando o tráfego

de veículos na localidade? Justificar;

q) É correta a alegação de que os estabelecimentos comerciais das

vias públicas de Santa Bárbara D'Oeste mencionadas na representação serão drasticamente

afetados com a obra, pois serão dificultados o acesso as tais estabelecimentos, diminuindo

o número de clientes e vendas de dezenas de comércio nas áreas de papelaria, consultórios

odontológicos, cabeleireira, restaurante, casa de tintas, lanches, dentre outros? Justificar.

q-l) Caso afirmativa a resposta ao item "p'', de que forma pretende-se

compor os prejuízos dos comerciantes ali estabelecidos;

r) Outras considerações que entender pertinentes' para melhor

esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências já tomadas, em
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andamento ou que serão tomadas no âmbito do referido órgão, bem CO;110 eventuais outras

sugestões quanto à forma de encaminhamento do caso,

A CETESB informou que o procedimento para o licenciamento inicia

se do DAJA (fl. 165), enviando cópia de parecei' técnico daquele órgão concluindo bastar

um Relatório Ambiental Preliminar (RAP), conforme se vê de fls. 1661169. Tais
<,

informações foram reiteradas nas fls. 203/204, em 11/09/J.2.

A Prefeitur~ Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, em 24/0 /12,

. apresentou resposta nas fls. 181/183, informando, em apertada sintese, que a questão será·
. ,

melhor analisada com a apresentação do projeto e que as vias indicadas devem SUPOlt r o

tráfego, inexistindo, até aquele momento, autorização formal do Município para o traça o

r do Corredor Metropolitano.

A Promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo de Santa Bárbar

D'Oeste manifestou interesse na atuação conjunta com este núcleo (fl. 197).

Em 1311 1/12, foram protocoladas informações e documentos pela

EMTU (fls. 2141220), a respeito das informações requisitadas pejo Ministério Público,

as quais serão analisadas oportunamente, caso necessário, àpós a definição do novo trajeto

e das discussões ocorridasdurante a audiência pública que será realizada.

Ainda na data supra, durante a apresentação da documentação pela

EMTU, pelos representantes da referida empresa.. foram prestados os esclarecimentos
)

registrados na ata de fls. 208/210.

Em 12112112, foi realizada, na sede deste núcleo, reunião entre

representantes dos Municípios de Santa Bárbara D'Oeste e de Americanada EMTU,

com a presença do Prefeito Municipal em Exercício e do futuro Prefeito do primeiro. de

7
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Santa Bárbara D'Oeste, ficando acertado que seria desenhado um novo trajeto para o

Corredor Metropolitano em Santa Bárbara D'Oeste. Ficou definido, ainda, que 'após o

novo traçado será realizada audiência pública para prestar e colher informações dos

munícipes, Também restou esclarecido não se vislumbrar problemas no trecho do corredor

metropolitano em Americana (fls. 2391241).

Na fl. 242 pode ser encontrado gráfico do novo trajeto co

durante a reunião com o futuro Prefeito de Santa Bárbara D'Oeste.

itado

~.\

Nas fls. 242/247 encontram-se maiores informações, prest das pelo

Município de Americana, em 18112/12, esclarecendo-se a ausência de prejuízo ao rânsito,

pois as vias públicas pO)' onde já passam linhas da EMTU têm condições de abs 'Ver o

incremento do tráfego.

Nas fls. 248/252, em 07/02/13, fizemos despacho determinand

juntada de novas reclamações dos moradores de Santa Bárbara D'Oeste, bem como tle

reportagens sobre o andamento das providências pactuadas com a Prefeitura e com a

EMTU. Também foram juntadas notícias de quedeiltro de aproximadamente 60 dias

ocorrerá a audiência pública insistentemente requerida pelos representantes, aos quais não

houve a apresentação dos projetos para o Corredor Metropolitano. Por tais razões,

requisitamos, para cumprimento no prazo de dez dias úteis, tais documentos e outras

informações, quer por palie da EMTU, quer pela Prefeitura de Santa Bárbara D'Oeste.

A EMTU recebeu a requisição em 18/02/13 (fl. 26Iv), não havendo notícia do recebimento

do ofício 'requisitório pela Prefeitura.

Posto isto, havendo necessidade de se colherem maiores subsídios. ,

para embasar a atuação Ministerial, além da importância de se acompanhar todos os

trabalhos desenvolvidos pelos órgãos municipais (Município de Santa Bárbara D'Oeste

e de Americana) e do Estado (CETESB e EMTU) quanto ao licenciamento ambiental e/ou

urbanístico do trajeto para Corredor Metropolitano, bem como a audiência pública a ser

8
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,
realizada, para fins de verificação da necessidade ou não de tomada de providências por

.
parte do Ministério Público, !)RORROGO O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO

INQUÉRITO CIVIL, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, nos termos do

art. 24 do Ato Normativo 484/200G-CPJ.

\Analista de Promotoria I

9

JOSÉ FLÁVIO DE PAULA EDUARDO

Por ora, DETERMINO as diligências:

a) Juntem-se autos, conforme já determinado informalmente, cópias

de reporlagens dando conta do novo trajeto projetado para o Corredor Metropolitano em

Santa Bárbara D'Oeste, do protocolo do Relatório' Ambiental Preliminar junto à

CETESB, bem como notícia de que a audiência pública ocorrerá em 18/03/13, na Câmara

Municipal em S~nta~~ D'Oeste;

,) Inform se já foram prestadas as novas informações requisitadas à

EMTU e à Prefeitur de Santa árbara D'Oeste, se o c~o reiterando-as.

) Após, ag tarde-se a audiência pú ~Ii~ que teria sido designada, à

qual pretendemos com rarecer.

Pü cicaba, 7 de feve,:eiro de 20

I
~,
I
s

I

i
---L
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IC nO 015/12-0

TERMO DE DATA

, Aos 28 de fevereiro de 2013, eu (~rAriane Cristina

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, certifico que recebi estes autos

na Secreta ria.

JUNTADA

Em 10 de março de 2013, e~, Ariane Cristina

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, juntp a estes autos, por

determinação verbal, duas matérias jornalísticas do [omal "Diário", de Santa

Bárbara d'Oeste, informando aaudiência pública sobre o projeto do Corredor

Metropolitano.

~dJ

.~
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Prefeitura inicia limpezado__-------I,__

Ecoponto do Jardim Gerivá
~~""'"

EMTU-SP protocolará, na
Za-feira Relatório Ambiental

EMTU-SP marca Audiência
Pública para o dia 18 de março

Esporte" de' p."'~lio. da
( .."'la tCf~mo' aopo.-lunl·
dar!<- de «adequar np<oJ.·
lo c adqufrl, 'ubsldlo pera
fI'anlCf osjogado". «ruI
pado, e <om cs-lrulu,a ne'
c~... hla para se d"'fn,'o\·
nr n<I ..porte", disse.

A, all\ldodes, todA< 0<1
enl,d.. flQ'< p<ofoJ'SOr"sde
.~du",çAo n<ka e timmonl
(m, do'r~a1iladasM te!?
a oábarlo nO pêrledo ,<in!,á
,IO;li) 5<oIar-.:OobJelh<> é
of<'.tecef .uporte educado
nalede Imentl\'<>"" "-'por.
le p...... n d....m·ohimento
do jo>'em. Também ofEre
(cmos <u,,'" qu.Hfkado.
do SenaJ (&nlço Nadonal
de AprendizAgem Indust,!
al) at<a.-ésdeuma p3Z<cf!a
'Om 11. esmla, 'om o Rol&r)'
e 'Om ° fundo Sodal", dt.

".
O e.-enlo contar! aInda

com a preS<'.n,a de aulo<l·
>d,d~. do ",unldp16. '0 pn'

feUn lJ~nl<; AndlO ,onflr
m<>u a partldl"'ç~<> e Iam--

b~m espEramo. a ''!nda d~

'-""';'>l6f~" 'tprel.entant"
da fund.ç:lO Ronll e da
C<>cdy"aralém d. prc-S<'.n;
ç~ dacomunldade e faml!l·
arc.' do, afuno.'. deuacou.
Ap6~ a ,,,lenldarle, ha.-er.\
um Jogo enlre '" a1UOM
b<>n~n<lado, do pmjetn.

N•• te .Abado'",,!lan,a-
do ond~lm'O"te " pIO]etn
[-"012 de Futebol S.nla
R~a,'<"'beD.enda"Ünç...
c edole.ccolH de 6 a 19
aoo' aI"'>;'" da pr.\Uca do
."pc<'t~.A :&p<"'''-''!..a\:àndo
plOJelo.,,<! realizada a
parUr d's 9 ~o...., DO Cen
tro Espcrth'O Mu~lrlp.l]oão

QUêfiJbbn reedoro. no ju
dlm Santa Rila d~ c...,ta.

O pro1"t<> eopo<th'O. qUi!
é d..on,·oh·ldo p.lo ccn
(Centro de Culão de Tec
nol"g!a e IM"aç!ol tem pã
trodnlo d.. em!"."" Coo
d)-,""e Roml'l<a,"6d"lel
de [o,enlh'o ao [spo<te e
,onta C<lm" .pol" d~ Pre
f~llura Munlclp.1 de Sanla
Barbarad'OHte atra"6da.,
SNrelarli.s do EdlXAçAo e
Esp<Jrte e do fu,,do So<1al
de Solldarledade.

lJe .<Dldo comocoonle·
nado< do p'oJeto,.losé Rn·
b<>rto de SoUZ.3. o; allll1O:S
benencladol I<A" .""ob..
um Iút tinifo<me. <oolendo
,arnlsa.•h"'t, mer.. e unJ
telra p .... t<elnamonto.
·Atualmente alendemo.
260 alu"". da<"munldad~.
Ê l1II1a hhtó<1a de P''''~rf'
a, e dc' <onlribul,ão dn
oaJ<roquejáconlamm 19
·aM'de ~t.16<1'equeatra·
,'é!; da lei d. In<enu\'O;li)

Projeto Escola de
.Futebol Santa Rita
será apresentado hoj~

llrih.. d€'linlbu; Intermunl·
dp.l, e munltlpal'. S"a In·
free,trulura <omp...nM tr,·
rnlnili de p"'..ge!<o" ".Ia
çõHde t<ansfH~n'lo.ponto,
de parada cob"los. <~m .1
;trIo mmparUlhõdn e ..du·
,Im_ A puhU<ação é ."ln.·
d. pelo dirEtn'p...s!de~led~
BITU-SP. Joaquim 1.<'1'"' d.
SIl,·~ júnlo<.

perfodo 6e 12 mO.'''.
Pim-ez.1n ~sall' e"'d.>q"".

""'''''lO 2IllêS d3rompra <m«'
gcncW, oS-«opontn< do mll
nldpJ"rom...-ar-am a.Ü ''''''
ganlzadM, "A< unld.d.. do
P""lue Olari-o °No,'~ Conquh--
lar<:<:Ebaõrnfunp<'~a.mum>
ron;~--larEfa da Prd<ilura, pc<'
melo da< Seaelaria, de M~»
A!1ililentEeObr.l.§e &"';'<><'.
", ..,,,,,.entouo S'E<Il"Urlo.

n~.o~u:<>Nocoe-'t~d, Regl!o
M<'I<opolHana de Camplna<
p<opo<do,,"ndo maior Inte·
gr.!,~oent<eos munl<lplo. e
a facllld.de d~ mobilidade
da popubção, com a ..",sa·
nl"'-,~o e c~donali..ç~o da<
lInb .. metr"f'OlItanas e n,u·
nl<lp3.l'. atra.-ê; de umllon·
'0 de Ir~Mporte de <t\édl~

<opacld.de, Integrandn conl

rccccotc esta seooc limpo

Non Conquhta, ParqueOJa.
ria. P/analto do S<>III}. <> pro'
ce«o dc d..Una,~<> de nla'
teltal, ln .."i ls Como '0'

fh. m.3.delra< ,,!<,<do poda
para um AteHo Indu<l<hl
partl<tllar, Paralelo a 1"0. a
Admlnl't,a,"'o Municipal
prepara Iltlla,à<> para <on'
l<at2,.!<>de empresa d. de."
Un"~o do, reslduos 'ólldo<
das qu.t«> unld.dê. por um

de n>a<{o de 2013, às
14b30. n" C1nura Munld·
pd de Saola B:I,ba<~

d'Oe,te, lotallLad. It Rodo·
,'Ia luis OmHlo SP·306.
1001.

Cooforme a pub1J<al~o. O

ProJ.to do CC'<Terlor Mel<o·
polllaru> NorDeste Um <I 00'
JeU,"o de c..;ln!lmar O,I.·
t~m> de I ....n'porte publico

deHrb te, 'Ido progr.m.d.
hilemp<l" A atualAdmlnl.·
tral~o Munldpal d.monltt.
r..pom.hllJdade e '~g'J"

menlo.p.... a rHoll1,~o d~<

problemas .mblenle< de
Sanl' Bhbar.·, <ome~lou

Con'" 'Inda ~a <ompra
emecgen'l.l par. remol~<>

dc 500 tonehd"-' de re<fdu·
'" 'ól!d<>< d<>, qu.tro eco·
ponà" da ddade (Gech'i"

() Cor~f~EOüR NOROESTE

A [mplesa Metropolilan.
dc Tr~n'porte' Urbann.
(E.\lIU-SP)publi,a hoje (n/
OI) na ]orn.l DlMlo de S~n'

ta B!J:b.ra n A,ho de Audl
!oda Públl,a pera ap<e_,en
la,ão do P,njHo doCo!t~dor

MeLropolUann NMoe,te 
l;'le 3. t<<<bnenUe Sumar"
e SanLl Bohb.", d'O«le_ °
eHnto s-e«l.realliado di. 18

A limpeza e r"Uuda de
",aterlai. do Ecop"nlo do
Jardim Guhá. Da Zooa 1."5
I.. de S.nla Bilha", d'O..,[".
con"';.'.'" onlem. O pl"oce
dlrn ..nlo mar,,' " lnldo do
trabolho de ..qul!,r•• d. Pe<o
[ ..lluta. por "'010 d. Seu,,
tariade Melo AmbIente, e da
emp.- ..... Amblt"c SlA, Con
traLada pela Admlnh!re,~o

Munldpol. p'Ta 3. ,.mo,áo
de <eslduM s6\Jdo\ do. 'lu,"
Iro ecoponln> do munl'!plo.

Onlem. M , ...-J{'" s:la
executado. COm Um caml·
Il~O " lr~' caçambas...o·
do uma de.tJrudapara atri
ap;em de, madeira!; e a.< de'
",ai. para a retirada dos .".
,Iduo._ H hoje .•Abado. se·
r!" dois ,.mlnhões e <lnto
o-\amba., sendo uma para
trl.gun e qu.l'o para reU
rada. Para Q ' .. <feUrlo de
Melo AOlhknle de SaDia
B!,bora d"O..,r .., Rarael 1'10
,-etan. "trabalho demonstra
a preo<tlp"~<> da Prefeltur3
em sanar um plohlema que

, ,e arrast., ,{; Um' .,.li> que

-;f-

Preço médio do etanol em
SB subiu 1,44% por litro

A Empre-'3 ~letJ'Gpo1il.na

de T<a"'porles Urbano,
(BlIU-SP) Irá protocolar ,"
"'gU1lda-fotr~(25.-'02)na Cc
t«b''SP o Reb.tJ5rfo Ambl'n
lal ProUrnln.. (lL\P) do t<e
,bn SUnla<~·Ste. B",bar~

d'O"le do COffedúr No<""",
te. n. RegUo Melrúpolitan3
de Campina<, ,h~ndo a oh·
l<'.nçãod3lP ·ll<.."e A",bl'
ental Pré.l •. tom 23,nmdo
ext~""!o.n !rr,h"leráumln·
H-'Umenlo de RS !lO ml·
lhões-, A pr"'I'!" de Inicio
das obras é Junb" de 2013 e
a roncl",ão e'l:I p""i'la p",a
Julho de 2014, A, In!orn ..·
IÔ"S <.20da E\fIU-SP.°p<".Jdentc d" BffiTiSP,

° corosurnJdor b..-baren,e
"-,lá pagandn .t~ RS 0,026 a
mah pElo ~tro dn etanol no
ml1flldplo_O ,-"lar médio <o
br2do nos po.rns P"""" de RS
1.804 pOf Ill,o n' ,em.na
€nlreosdlas 03 a 09 de re'e'
retro P"'" RS 1.830. n. uhl·
ma ,anarta de la a 16 do fo·
,·«efrn. Um aUmenlo de
1.44%, de acordo ,om levan·
tamento de p<",o' "ali,ado
sem3.I1almeole pela Ag~nda

Nadonaldo Pelfóleo, Cá, N.·
twoleB!ommbu;lh"ls~'iPl

EmS""taB!rbarad ·O..te,
,~o p".qul..do, C"pr<-<;'" ~m

]l>aqulm LopH. reuniu-.e r.o
dl~ 25 de Jllielm dêSte ilIH>

cOm ° prdd10 Denl, Andl3
paca l<eter do ("<fedo< No
""'.'Ie. N'~pc<'tunl&de,con
forme dhuJgado peh Pref,l'
tura, Ele corúlrntou. allera·
çAodo traçado e Unnfnal <o·
dn,Hrln para ° munl<lplo
Sendo =fm. o t<aJHn<om<'
~a na Aunlda S!o Paulo. s.
gul,á 2lé ~AHnld. Thaden
tc". onde ,of<erá. a primeira
2!le<'Ç.io. entrand" pela Rua
florlano Pehoto até:a 5P-JOG
(Rodo'la luI. OmeUo), pró-
~lmo lo.Unlmep_ Neste local,
a L\lIU lambém alEndeu ao
pedfdn do pref.Jto para 2 In
du,ãn d~ uma no,a [,laHo

20 po.to. de <Gmbu.U.... ls
No munJdplo o p<",o do ela
n<>l"",!ou €nlreRi 1,670'] a
RS 1,899,1, na ültlma ..ma
nade lü a 16defE\'eceITn, N.
<ompar~çào com o, p<",o'
pratl<:2oo;"", ddadesda rnJ
«Oft.-glão • SR. Ameri<ana.
HDltol!n.dlo e SI1IfL1Ié, °mu
nlctpkl de Sl1mMé"f"'esênlou
° mCn<>< preço mt-dlo na últi
ma ,enuna (Ri 1,BI:l'l); ,e
gllloo de Sanla Birb .... (RSr
1,830!l); Amefl<~oa IRS
1,839); e 1I0,toUndta (Ri
1.875/1). No Bsa,!!, ° p<e{o
m~dln dn clanol ~ de RS

de Tra .."f,-rtnd..
Por fim, o u~J.to pro"'"

gtle 'I~ a, p,n.dmld.de, da
conflllend. ,Om a SP·304
(Rodo.ü lul.< de Que],o,).
onde ..rá.cônst<uldoum T<-i·
mlmIRodo,lArlo. O l<rn,INl
lorá 2 _970 metro; qu~d<aclo,

de área c"ns!ru!d" AUm de
.t<-nder ~, Unhas do tr-.n.·
porte m<·lrop<>lllann, "m"
hêm l,i >1l<lg'" as linhas ,n
do;I!r!a, que alendem a d·
dade atualmente.

lõrel1Ci~M-nt<)ambiental
AI<gld'l.li>de Uce",:hm~n

to ambientai no B<:asJl pre'~
tre .. el"P"-'·
O l!cen,aPr~'Ia(ll')-de."

'ef ,0Udtad. n' fase d. p!2'

1.900'l ne Illdma <emana. A
,.rla,ã<>" de RS 1.5&91. RS
3.oool.No F.,t.>dodcSMlr.a.
lo, " ulo< m~dl<> to de R$
1.86111. A ,-.rl.,~o" de RS
1,589,1. R$ 2.199,1

(;a~olina

O r<",0 mMio d. g..&1na
le um. Ugel<equedo n<> mu
nl<ipkl. O "e!o< mNio p=u
de R$ 2.758 po; lil<o "" ,e
mõn!l ent ....",dl..,03 a09d"
r",""I<o p.ora R$ 2.7515,1, na
últim. ,.m.na de 1(I a 16 de
f""rFlro, N. dd..Je, Op',,",odo
mmh"'th,,1 ,-anou ~ntfC RS

MJem.nto da Implanl>(!o,
alle<.ç~n Oll ampUalão do
emp<Hndlm<nlo. ApfO"'- 3
.-l.bllld.d< amh]ent~1 do
emp<eeodlm'nto e n dNalb.·
menlo do' prnJH"', n~q au·
toriz.endo °Inldo das obro,
[) U<ença In'ta.h,ão (LI) .
Aprm ... o. p<njHn.. e prog<a·
ma' 2mhlenl>h p<Hhto,.
autorl,ando o IrJdo d. obra
t ,oncedld. depeI. de aten:
dida, a, ~~tgõnd"-' daUteo
ça Pr""fa
[) lIcença dcOpe";'ção (l0)
Aulnri,a n Inl<lodo fundon>
<t\'~ln do .-mp<ccndImmto·e
é contedJd. clepol' de 2t~n'

dld .. as exlgenda' da 1Jc~n'

ça de Irntata,ão.

2.5m) pala RS 2,1991
Na<ompet'llo rom os p<e

<;'O, pratkado'i "'" <Idade. do
mJ<tO<tegl~", ° mwtJdplo de
Sumaré apresenlou " men<><
P'"", mMio (RS 2.73(J.l); 'c·
gulda de. Senta Rhbac~ (RS
2.756/1); AmerIcana (Ri
2.771/1) e Hortollndl. lRS
2,77511), No Br.. il. o p<e~o

m~dlo d. gasolina" de RS
2.89{).1,n' úlHm. '"rrut'l"_ A
,-ariaç!oéde.RS 2,439,'laRS
3.899:1,NnEstedode $.l.oPall·
lo. o ,-alo, m~dln é de Ri
2,765'1. A '-ariação ~ de RS
2.439,1 a R$ 3.0601

ellus

~fo!h<l'~

II li
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__----=T~J~s:.....=.:u:=..,spéndeliminar que paralisou
concorrência para Corredores

Projeto final é elaborado
para reforma de PSs e
antigo prédio da Câmara

Revilalin1ç~lld3PraçaCentralé qo€>tiOf'lada
pOfceterenses

e,p.lhod·água, "Esse IoralJ.!. . cal. "N""",PraçaJin!,.I~m
foi <aftAo po.ta1 de nossa ti- a ..rN{ura necH.!riapara
dade e hoje só acumula su· .uprir as·nuM.ldades da
jetra. ;lguap-""-da e.ohj'lo.". .populai!o. Eso>erarno. que
dl«e" apo,oritado Natana.1 <lo.p.mc". as Inre,,-.nçôe<
D...,lIloo. Elel.mUn,de.•la· sejam ",.alizadas, lnclush'e
cou a .Ilua,.!o da ponle de no esp.lho d'ágm.". ""sal
rn>-Mlra. "Em dé<ad ... pa...· ta o, TIlOTadores.
da~ muHo. tIO!>'''' po,avam Em«ml->.ro<ornaAdrnt·
nola p"nle pô" fOlog..na olstr.>çAo MunldpaJ, a "'
dor....",.n!oe hoje algumas sessorla de Irnp.-ensa lnfo<
parle." Já eu!" aré sollas e mOU que a Secretaria de
n!o hAalralh'o ".nhum além Obras e Posl""'-, a!nda "·a·
de .ujel.. e ahandono". afir· llaopr'<lelnde,."II.iliz.aç!<>
ma da Pr,,>a Central. Quanto k

Para .k•. .., Importante a liTnf'ezadi>~speJhi> ól!gllil.
romon-açAo da praia" ne- a dananda foi em:ammm
.e.":!!!. a, melh-orh. no lo· 'da para ptll.,·Wenda>,

Praça Central: população
quer revitalização

A .!luaçA" ;UOalda Pra- .
ç. Cent.al da Sanra llárlla
.ad'Oe.•te tem .ldo ",,,Ih,,
de «<la",açAo da _'Mo
,e.•. lli". ela,-ações naul
",da \Jro>""""-d.... p.h< .al·
zesd.... fume. coe,pelho
d'água s!o a. principal< rel
,lndl<atõM de melhoria•
•olicitad .... do. mUIiÍdp~s

Pata.a mlDÚdpe MarI·
~deOm-rlra,ap"'ça

Cenrral Hrá abandonada
pelo< órgão< publicos. 'O
"'al e>tado da I'n<;a Cen·
tral de ~b llárll",a hoje,
é de de'=(I. As ped"'-s cs·
IAo sol"" e danl!1c;mdo "
chAo. as .alzes ramb"",
mmprnrnrtem a eslruh".·
das caliada." 06 h;l Hge
r"f!Doolocal pc;rcau,adas
ár)'",«, 1'01. olo h;I nc·
nbum tnh.>lho d<> arbocita·
çãn naPraça', di"" o mô·

..do;.
A rnora<lora M"lI Pues

'lU" mOla a 20 anos na d
d.do aflrma que a Praça
CHllrall.,eelsa de m"lho
rl->.,. 'Nenhuma ..dOlma é
f~lla há anos. aqui é (10'''
ro 'urisU", da cidade e nAo
hAatra.l!H>spata atraIrmn·
sumJde><es "" comúcli>.la·
ze, pata «lançA, ., falta
rnaour~nçMd. p•• f<ll,,<a'.
dl ..e. .~

No loul. o, munlclp"
Ind-'garam " abandono do

em furura. lltlla(Il". per
mitindo A. empr•• as Inte
«-«ada. um p!.n'Jam~nr"

mal< con.l<l.nte para aten
do, A, o~tgtn<la' do edital
do obr"-s. aUm de po"lblll·
tM um melhc} nhel na,pro·
po,r.. a ",..m .pro.senta·

'".A Pré-Quallflca(!n ,,'
OOlllOll Inclui os Co,,~d,,·

<e. Guarulhos'S~o Paulo.
BRT P~r1m<lral h ..'le e Cor·
redor h.p€"I·S~n Paulo. n>
R.j':lâo Melropolltana de
S~" Paul". além d" Corredor
M"Ir"poUtaoo NorOHle. na
ReglAn l>1.lTopolltana d.
Campinas

dll1lH gerals para atendJ
menro. O prelello Jo.é Ma
na de Araujo Junior deter
minou que a SeuelMla de
Obra. flze"e as ad.plaçõe,
neressWas para que o PS
pude"e de faln su eol<c·
gue A popula,!n, hso "Con·
lo«u no dia 1i d~ Junho de
2006. Por ",a H', a Unlda
de Modular MeMo Ramos
foi Inaugurado em 1996, li
o prédln anUgo da Câmara.
na Rua Graça Marlin<, Iam·
bém conlou com o funrlo·
namenl" da Telefôolca Bar·
baren.e S.A - Tebasa

ÔnlbllS Me(,opolluno, pro·
Jetado. pela Empresa ),10·
lropolilan. de Transporl.'
U,ba.no< - BITUíSP, A en·
trega da documenta,!!> t&
nlca. Jmldlca e e<onlimlco
flnancefra .,'lá agendada
p." <> próximo di. 01/03
(qulnta-felr.). As Informa·
çõcs .lo da f.\IIWSI'.

A prt·qu.llflcaçAo eSlA
prnl'la no artigo Il~ da lei
n' 8,666.'93. O obJHho da
f.\IIUiSP. ao reunlr di--."os
empreendlmenlo. num
mesmo proce"o de p.~'

qualJflcaç!n. ~ 'eleclonar
emp«.,a. (lU «In'6.clo. de
emp ....a. para parUclpa,ãD

.erAo reformado,. Na opo.·
tuoldade. falou 'lu. é n!ll·
da a nece..Jdado do uma
refo,m. <omplera nas uni
dades. do,do plnruta. rr(l'
cade potla•. ,ltrõ,. J.ne
I... ar condl<lon.do e a
mud.nla do laJou!.

C<mlofm.lnformaçõesoo
,lte da prefeHura, a'obra
do PS Edl,nn Mann • na
Rua A!l", Afanh. do 011"'1'
ta, ~S. na Vila .\I.. la. em
freoro an Ho,plral Santa
llirbarô. rHe Inl<lo em
1997, foI Inaugurada em
lOOt. ma< nlool.reda <On-

o Tribunal a.Ju'Uça do
h!a.do d. São Paul" ""pen
deu na , ... Ia·felra (22/02),
o. efeito. da Umlnar que pa
.allsou a Con<o,,{n<I. d.
Pré-Quallflcação n' OOll
2012. concedida em d...m·
bro p••udo por melo de
Mand.do de Segurança Im·
pe!radn pela. empresa.
Con'lmtor. fH"'lra Guede,
S,A. e CEIENCO Engenha.
ria SlA. E.ta Hello,!o ,de
..,,-,e .... Pn!-Quallfl,al!O da.
empre.H' Int .....adas em
p"(!<lpar d. fulut. l!cltaç.l.o
de contratação de obra.
p.ra a conUrução de dlH"
,o< lolH de Cor,edores d.

O, P,onlo, So<orro. Edi
son Mano" Afon,o Ramo •.
al~m do anUg" prédl" da
CAmarA. na Rua era,a MM
lIn,. ,erA" refnrmados. O
p.efelto Denis Aodla {P\1
Informou. por melo da ...
se"orla de Jmpr~"' •. que
e'{á sondo elaborado (I pro'
Jeto final. para que com
ba,e nrlo .eJa fella a Ud
la,~o p.ra a .eforma das
unld.des

O secr.rário de Saude,
bNto> Tadeu 1u<(llo, na au
rll~ncla pllblJea da Sal1de
linha adl.ntado que os PSs

Hospital Unimed Americana.

Cuidar bem de você é a nossa

maiorqualidade.

Ij.SOsiQn;f,<:t} Que tojo o ccroooo coe IHI'O'l

({)<11 \'OC{, SE' leffele em um dos.rocuores

hoip;t~i5 do Bras.'], (001seaorcoce. qiBl;wde fi'

((:f\ldto Em todosO> c-ccecenentcs.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

rc.e» 14.1096.0000015/2012-0

JUNTADA

Aos 04 de março de 2013, eu, /~ / ) Arlane .; Teato,

Oficiai de Promotoria I, matrícula 6646, ~ junto!: estes autos, conforme

determinação por e-mau, encaminhamento,' via correio eletrônico, pelo Assistente

Técnico de Promotoria ao Exmo. Doutor Carlos Paulo Travain Filho, Promotor de

Melo Ambiente da Comarca de Sumaré, com anexa figura obtida no Google Earth,

contendo o trajeto do Corredor Metropolitano.



~riane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Ariane:
Anexar e-mail ao IC

Ivan Carneiro [ivancarneiro@mp.sp.gov.brj
sexta-feira, 1 de março de 2013 15:43

De: michelstos@gmail.com [mailto:michelstos@gmail.com] Em nome de Michel Metran da Silva
Enviada em: sexta-feira, 1 de março de 2013 15:32 I

Para: travain@mp.sp.gov.br
Cc: José Fiávio de Paula Eduardo; Alexandra Faccioli; Aríane Cristina Teato; Ivan Carneiro Castanheiro
Assunto: Corredor Metropolitano

?rezado Dr. Travain,

Conforme solicitação do Dr. Ivan, encaminho o arquivo contendo o trajeto do Corredor Metropolitano. É
necessário ter o Google Earth instalado para visualização.

Caso o Sr. já tenho o sofware instalado, é só fazer o download do arquivo em anexo e clicar duas vezes.
Automaticamente o Google Earth irá abrir com o trajeto do Corredor.

Caso não tenha instalado, é só instalar através do Link
hltp:l/www.google.com.br/earth/index.html

o acesso ao inquérito civil em formato digital será garantido nos próximos dias, pelo Analista Jurídico José
Flávio, que segue copiado. Isso não pode ser feito imediatamente devido a restrições do sistema de
informática do MP. .

Quaisquer duvidas, favor entrar em contato, "
Att.,

Michel Metran da Silva
Assistente Técnico de Promotoria
(19) 9946-8284 (Vivo) ou (19) 8157~S120 (TIM)
GAEMA - Núcleo reJ-Piracicaba .
Ministério Público do. Estado de São Paulo

1
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 14.1096.0000015/2012-0

JUNTADA

Aos 06 de março de 2013, eu, c~ )Ariane Cristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, junto a es;e1 autos o Ofício nO 061/2013

., 3a PJ, expedido pela Promotoriá de Melo Ambiente de Santa Bárbara d'Oeste,

encaminhando o documento vindo da Prefeitura Municipal daquele Município, com

anexa mldla dlqltal, em atendimento ao Ofício nO 125/2013.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA BÁRBARA D'OESTEISP

Praça Dona Carolina, n.? 40, Jd. Panambi, CEP 13450-515, Tel, 3463-5246

Ofício nO 061/2013 - 3 a PJ

Ref.: IC n? 15/2012

SENHOR PROMOTOR,

Santa Bárbara d'Oeste, 1° de março de 2013

~-r.iftiA N~ -
I f f \
"íL" i 1(.

1.1 I /:Q \ l)
li (1-' I ~

i \

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência a resposta do

ofício nO 125/2013 - GAEMAIPCJ PIRACICABA, protocolada nesta Promotoria de

Justiça em 27/02/2013, para ser juntada aos autos do Inquérito Civil nO

15/2012, para que seja dado o regular prosseguimento a sua tramitação.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de distinta

consideração.

O ROMANO SOARES

Promotor de Justiça

Ao Excelentíssimo Senhor

Dr. IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO

RECEBIDO PELO M.r.
Protocolo nº (Xô~11)3

O~; NAR 2013t
GAEMA

PCJ - Piracicaba
Promotor de Justiça Secretário do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio

Ambiente - GAEMA/PIRACICABA



Município de Santa Bárbara d'Oeste

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE.

; 'r ;,' i''''''
li ') 1 : _.1 i \

e,,/'

MUNIcípIO DE SANTA BARBARA D' OESTE, com
sede na Avenida Monte Castelo, n? 1000, inscrito no CNPJ sob n° 46.422.408(0001
52, através de seu procurador abaixo assinado, em atenção ao Inquérito Civil em
epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a
juntada dos documentos que respondem aos quesitos formulados por meio do
ofício nº 125(13.

Termos em que,
Pede deferimento.

Santa Bárbara d'Oeste, 27 de fevereiro de 2013.

\"O
M"ITloJAI~"i'"

Procurador'[urídico Municipal

Avenida Monte Castelo, 1000,6' andar, Jardim Primavera - CEP 13450·901
Fone (19) 3455·8184 - Fax (19) 3455·8136 - Email: juridico@santabarbara,sp.gov.br



Municipio de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Planejamento

De: Secretaria de Planejamento
Para: SNJ

Prot: 2013/00.7023-01-00

Segue os subsldios de resposta:

a) Em 25/01/13 a EMTU esteve no Município de Santa Bárbara d'Oeste para esclarecer o

andamento dos trabalhos para a implantação do Corredor Metropolitano no Municipio.

Estavam presente o Sr. Prefeito, o Deputado Chico Sardelli e vários secretarias municipais,

alem de Sr. Joaquim Lopes, Presidente da EMTU e seus assessores.

Na ocasião foi apresentado pela EMTU o cronograma para implantação das obras, foram

feitos esclarecímentos sobre o projeto que abrange o Municfpio.

Foi solicitado pelo Sr. Prefeito que o traçado fosse alterado no trecho da Av. da Saudade

contemplando o acesso à UNIMEP pela Rua Floriano Peixoto e SP 306, o qual foi acatada

pela EMTU.

Solicitado também pelo Municfpio a disponibilização dos projetos técnicos de arquitetura,

geométrico drenagem, paisagismo e sinalização para uma analise mais detalhada da

equipe técnica do Municipio.

Os projetos foram remetidos posteriormente e estão em analise pela equipe do Municfpio

para avaliação das suas interferências.

b) Segue copia digital fornecidas pela EMTU. A data para Audiência Publica ainda não foi

definida.

c) Não foram ainda emitidos documentos de Termo de Aceite, Declaração ambiental e

Certidão de Uso de Solo.

A,q'Ângm~g~nlsn:~n
Secretária de Planejamento

25/02/2013

Avenida Monle Castelo, 1000, 2' andar, Jardim Primavera - CEP 13450901



 

 

 

 

 

 

 

Consultar CD no Processo 

 

 

 

 

 



MINISTÉRIO pÚBuéo DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 015/2012-0

JUNTADA

Aos 11 de março de 2013, eu, (~ .. ) Ariane Cristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, junto \ a estes autos o Ofício

OF/GAB/111/2013, encaminh·ado pela EMTU-5P, en1 atendimento ao Ofício nO

124/2013, contendo "Informação Técnica IT-DPO-062-2013" e 03 CDs.



_.=~~~~~
RECEBIDO PELO M.P.
Protocolo n';' é)

IUTI.O,OL I T""A
DI T""MsrOITIS

UIlIAMOS· S,
11 MAR 2015

PC] - Piracicaba

Senhor Promotor de Justiça,

i,

Reportando-nos a "llcio de nO \ , 013 - Inquérito Civil
nO 14.1096.000001512012-0 (implantação do Corredor fr1 '~fí ;o/itano RMC - Lote
Sumaré-Santa Bárbara d'Oeste) , pelo qual essa Dign Pr motoria de Justiça,
solicita o envio de documentos e/ou informações que versem sobre o Corredor
Metropolitano Noroeste, conforme manifestação da Gerência'de Projetos e Obras
- GPO da EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS
DE sAo PAULO SA - EMTU/SP, encaminhamos, nesta oportunidade,
a Informação Técnica IT-DPO-062-2013 e Caderno de Anexos, contendo mfdia
digital: CD1 (Projetos); CD2 (Edital de Pré-Qualificação EMTU/SP 00212012,
Certidões emitidas pelos Municfpios abrangidos, Consulta Prévia - CETESB
e Licença Prévia - CETESB); e CD3 (RAP-Relatório Ambiental Preliminar).

De se frisar que, as Audiências Públicas serão realizadas nos
Municfpios de Nova Odessa e Santa Bárbara d'Oeste, nas seguintes datas
e locais.

Ilustrissimo Senhor
Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Dignfssimo Promotor de Justiça do
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
GAEMA - Núcleo PCJ - PIRACICABA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE sAo PAULO
Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas
13416-398 - Piracicaba - SP

SGP(GPOfGAJ)
DSEDE
Roa ooozedeNovembro, 244
Cenbo- S~O PJ,b _SP
CEP:Ql013.-0Qtl
Tçkfu",,: (lI) 3l1J.4100

DC1SPESUL
A-I. Eng'Armando deArruda Pweira, 2~54
Jabi>iu<iJ - SãoPJtM. SP
CEP; 043'J~OOI
TclefoM: (11)55$3·5131

o SÃO BERNARDO 00 CAMPO
Rua JliiKjo:m Ca.ern;lo, 29')
fh1<J1b. SàoBerM{OO doCampo·SP
CEPo O%9'~05Q

Trlerone: (11)4;41·143)

o PRAIA GRANDE
A'I. Presiõerêe Keril~f, 11CrSO
V:\a Mr'rn - R-tlIa Gr~vj.J. SP
CEP; 11707·000
Tclcfooo: (13) 3478-13'10

o CAMPINAS
Ruo Leopci(}) AmNal, 2õ)
Wali:JfioLl· CaTpin:g· SP
CEP.13042·210
Ie'ebne:(19) 3730-5100

A EMTUlSP adota práticas relativas 8 preselvação do melo ambiente.
*P~PElREeIClAOQ



MlTIlO'OL I TAMA
DI TIlAHS,OIlTIS

UIlIAHOS·S'

1 - Município de Nova Odessa:
Data: 18 de março de 2013
Horário: 9h30min
Local: Instituto de Zootecnia
Endereço: Rua Heitor Penteado, nO 56

Nova Odessa - SP.

2 - Município de Santa Bárbara d'Oeste:
Data: 18 de março de 2013
Horário: 14h30min
Local: Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste
Endereço: Rod. Luis Ometto - SP-306, nO 1.001

Santa. Bárbara d'Oeste - SP

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisquer
outras informações, se necessárias.

JÚNIOR

SGP(GPO/GAJj
OSEOE
RuaQuhz~ d~ N~,ê,1'!bfO, 244
CM~O· sse Paro- SP
CEP: 01013-000
TONroM: (1113113·4/00

OCISPE SUL
M EI19' Armando ooArruda Pertifa. 2654
,I;t>a.guma· sêcPejo- SP
CEP:OO)$--OOl
TN~foM: (11}Ssse-528\

2

OsAo BERNARDO 00CAMPO
RuaJoaqum CMfm;IO, 29')
flMl:lllo· SâoS~rNlil1 doCampo· SP
CEP.OOO9í)..050
Tcl~bn~: (11)4341·1433

OPRA1AGRANOE
M Pr~IMnlo KMMd/. lW$O
Vila Mirim· Prllla CkMd~. SP
CEP: 11707-000
rctcrcoo: {13) 3478-1300

o CAMPINAS
Rua Le~pc1d.) Am1tl~1, 2õ)
Vila M(!fi~l1. C""'pin~l· SP
CEP.1l0U·210
Ielebns:(19) J136-5100

A EMTU/SPadotapráticasrelativasá preselY8çf'Jo do meloambiente.
@rAr~!.""C'Ct.A!X>
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IT-DPO-062-2013

INQUÉRITO CIVIL N° MP 14.1096.0000015/2012-0

OFíCIO 124/2013



EMTU INFORMAÇÃO TÉCNICA
W Revisão
IT-DPO-062-2013 0
Emissão Folha

2710212013 1 de 4

DPO - DEPARTAMENTO DE PROJETOS Aprovação: Arq. Crisíisne Profili Diaz
Objeto
DETALHES TÉCNICOS EJURIDICOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - TRECHO 3

Em atenção ao solicitado pelo Ministério Público de Piracicaba, através do Ofício nO 124/2013,

referente ao Inquérito Civil n? MP 14.1096.0000015/2012-0, que apura detalhes técnicos e

jurídicos sobre a construção do Corredor Metropolitano Noroeste - Trecho 3, informamos que o

projeto permanece em elaboração pelo "Consórcio Rumo ao Noroeste", constituído pelas

empresas LENC Laboratório de Engenharia e Consultoria LIda. e SISTRAN Engenharia LIda., que

tem como prazo de entrega, previsto no Termo de Aditamento 01 do Contrato 003/2012, a data de

03104/2012, porém, há indícios de que esse prazo poderá ser prorrogado através de aditamento

de prazo (instrumento legal previsto na Lei 8.666/93), em razão de alterações e adequações no

projeto original. Até o presente momento, seguem as informações disponíveis, conforme abaixo

elencadas:

a) CÓPIAS ATUALIZADAS DE TODOS OS ESTUDOS E PROJETOS JÁ CONCLUIDOS

VERSANDO SOBRE O CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE, EM ESPECIAL

AQUELES RELATIVOS AO MUNIClplO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE, TAIS COMO:

a-1) PROJETO CONSTRUTIVO DAS OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO

NOROESTE (PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO), CASO JÁ CONCLUIDOS (A IT-DPO

002-2012, DE 31/10/2012, NOTICIA QUE OS MESMOS ESTAVAM EM ELABORAÇÃO)

EIOU TERMO DE REFERÊNCIA UTILIZADO PARA A PRÉ-QUALIFICAÇÃO DESTINADA

A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZARÁ A CONSTRUÇÃO DO CORREDOR

METROPOLITANO NOROESTE (TAIS DOCUMENTOS NÃO CHEGARAM A SER

POSTERIORMENTE ENVIADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, EMBORA PROMETIDO NO

ITEM "L" DA IT-DPO-002-2012), A FIM DE SE CONHECER DETALHES DA SITAÇÃO

FlslCA DAS VIAS PÚBLICAS COMO LARGURA DAS RUAS, PREVISÃO DE TRECHO

DE CICLOVIA, CARACTERlsTICAS DAS OBRAS RELATIVAS A PONTE A SER

CONSTRUIDA SOBRE O RIBEIRÃO DOS TOLEDOS E OUTROS ASPECTOS FlslCOS

EIOU TÉCNICOS NÃO CONSTANTES DO TRAÇADO INICIALMENTE PROJETADO E

EVENTUALMENTE ALTERADO APÓS A REUNIÃO DE 12/12/12, TAIS COMO

ESTACIONAMENTO PARA VElcULOS E ESPAÇO RESERVADO AO TRÂNSITO DE

VElcULOS ENQUANTO O ÔNIBUS ESTIVER PARADO JUNTO AO CANTEIRO

CENTRAL PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS;

EMTU - DPO - CPDladc 1



EMTU INFORMAÇÃO TÉCNICA
N° Revisão
IT-DPO-062-2013 0
Emissão Folha

27/02/2013 2 de 4

Segue aAexo o CD 1 eOAteAdo os flrejetos disfloAlveis até a flFOseAte data, Aa sua última

versão (ainda que não aprovados em revisão O) e o CD2 contendo o Edital de Pré

Qualificação EMTU/SP N° 00212012 - ANEXO XII - TERMO DE REFERÊNCIA (esse

documento já havia sido encaminhado ao MP, impresso, denominado "Documento 5",

juntamente com todos os documentos protocolados sob o número 224/12, em 13111/2012).

CONSIDERACÓES: O projeto da Ponte sobre o Ribeirão dos Toledos existente foi

desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste e encaminhado à EMTU

para análise, visto que a sua execução estaria contemplada no escopo das obras do

Corredor. Ocorre que quaisquer intervenções nos corpos d'água, nesse caso a sua

travessia, dependem de OUTORGA emitida pelo DAEE - Departamento de Aguas e

Energia Elétrica, órgão gestor dos recursos hidricos do Estado de São Paulo, vinculado à

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. A Outorga do DAEE é emitida após

análise técnica que inclui a avaliação do Estudo Hidrológico, que trata do volume e da

vazão das águas em relação à intervenção proposta, subsidiando os cálculos de vão e

altura minimos necessários para a aprovação do projeto. O projeto desenvolvido pela

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste foi apresentado para consulta prévia ao

DAEE de São Paulo, para avaliação quanto à sua viabilidade. Preliminarmente o DAEE

informou que o projeto apresentado não é passível de aprovação para emissão da

Outorga, por utilizar-se de ilha artificial para apoio central da ponte, ilha essa que

estrangula o canal do ribeirão, ocasionando alagamentos na região. Dessa forma, a

postura da EMTU em relação ao projeto da Ponte sobre o Ribeirão dos Toledos é a de

contratar empresa de engenharia especializada para o desenvolvimento do Estudo

Hidrológico do Ribeirão e, partindo de suas diretrizes, a elaboração de um novo Projeto

Executivo para a construção da ponte, contemplando inclusive a remoção da ilha artificial e

da ponte ferroviária existente (que deverá ser articulada com a ALL - América Latina

Logistica) com vistas à recuperação da calha original, se for esse o diagnóstico do estudo,

para mitigar o problema de alagamento atualmente existente no local. Pronto o projeto, a

EMTU o encaminhará para análise e emissão da outorga junto à Diretoria de Bacia do

Médio Tietê do DAEE Piracicaba, ao qual pertence o municfpio de Santa Bárbara D'Oeste.

A EMTU sempre atende a todos os procedimentos legais para a implantação dos seus

empreendimentos, sejam eles ambientais, sociais, ou outros a eles pertinentes.

A solicitação do Ministério Público quanto à apresentação do Projeto da Ponte sobre o

Ribeirão dos Toledos não poderá ser atendida pela EMTU, visto que o projeto em via

impressa é de propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste e foi
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effiprestade à EMTU. Após análise tócnica e consulta ao OAEE o projeto impresso foi

devolvido ao seu proprietário.

a-2) CÓPIA DO RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR (RAP), CASO JÁ ELABORADO;

Segue anexa a cópia do Relatório Ambiental Preliminar - RAP - CD 3.

b) INFORMAÇÕES SOBRE LICENÇAS EXPEDIDAS PELOS MUNIC(PIOS POR ONDE

PASSAM O TRAÇADO E/OU PELA CETESB, COM ENVIO DAS RESPECTIVAS CÓPIAS,

BEM COMO CÓPIAS DOS RESPECTIVOS REQUERIMENTOS EVENTUALMENTE

APRESENTADOS (ACOMPANHADOS DOS PROJETOS);

O órgão licenciador do Corredor Noroeste, empreendimento de âmbito metropolitano, é a

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, onde foi protocolizada no dia

27/02/2013 a Solicitação de Licença Prévia, acompanhada da documentação técnica

pertinente ao processo.

Segue anexo CD 2, contendo a documentação constante do processo de licenciamento,

incluindo a documentação obtida junto às prefeituras de Sumaré, Americana e Nova

Odessa. A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste não emitiu a documentação

referente ao município. Faz parte do processo de licenciamento, o RAP - Relatório

Ambiental Preliminar gravado no CD 3.

c) INFORMAÇÕES SOBRE SE JÁ HÁ DATA, HORÁRIO E LOCAL PREVISTO PARA A

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA, RECOMENDANDO-SE QUE

SEJA DISPONIBILIZADA COM ANTECEDÊNCIA MINIMA DE 15 DIAS TODA A

DOCUMENTAÇÃO MENCIONADA NO ITEM "a" PARA AMPLA CONSULTA DAS

PESSOAS INTERESSADAS, DEVENDO O LOCAL DE ACESSO A TAIS DOCUMENTOS

CONSTAREM DAS PUBLICAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO;

Foram marcadas Audiências Públicas nos municípios de Nova Odessa e Santa Bárbara

D'Oeste, nas seguintes datas e locais:

1- Nova Odessa:

Data: 18/03/2013

EMTU- OPO- CPO/ade 3
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I-IUI álio. 8.30 1101 as

Local: Instituto de Zootecnia

Endereço: Rua Heitor Penteado, na56 - Nova Odessa - SP.

2- Santa Bárbara D'Oeste:

Data: 18/03/2013

Horário: 14:30 horas

Local: Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

Endereço: Rodovia Luis Ometto - SP-306, nO 1.001 - Santa Bárbara D'Oeste - SP.

d) OUTRAS CONSIDERAÇÕES QUE ENTENDER PERTINENTES PARA MELHOR

ESCLARECIMENTO DOS FATOS, MENCIONANDO, SE O CASO, AS PROVID~NCIAS JÁ

TOMADAS, EM ANDAMENTO OU QUE SERÃO TOMADAS NO ÂMBITO DO ÓRGÃO,

BEM COMO EVENTUAIS OUTRAS SUGESTÕES QUANTO A FORMA DE

ENCAMINHAMENTO DO CASO.

A EMTU tem como missão oferecer transporte público de qualidade às regiões

metropolitanas do Estado de São Paulo, cujos beneficios previstos são: ampliar a

acessibilidade e a mobilidade da população por meio de um sistema de corredores

integrados a outros sistemas de transportes municipais e metropolitanos, melhorar o

desempenho do transporte no quesito segurança e qualidade, diminuir o tempo de espera e

de viagem e adotar tecnologias e combustrveis menos poluentes. Dessa forma, a empresa

tem como princípio a melhoria da qualidade de vida da população envolvida, através de

práticas democráticas e transparentes de atuação, desempenhando, assim, sua função

social. Lembramos que, garantindo o princípio da transparência, os projetos estarão

disponiveis para consulta na medida em que forem finalizados e aprovados pela EMTU,

sempre que solicitados.

(
\ ,
\ /

,~t,_//. '"1)
if-c~"t,,--y,,-,~-,C'----,.--(~j

Arq.\Adriana Diman de Carvalho
i Analista Júnior

EMTU - DPO - CPD/adc
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GAEMA PCJ-Piracicaba

XC nO 015/2012-0

JUNTADA

Aos 12 de março de 2013, eu, Arlane Cristina Teato,

Oficiai de Promotoria I, matrícula 6646, junto a autos, por determinação

verbal, matéria do Jornal "Diário", de Santa Bár ara d'Oeste, publicada em

.08/03/13, intitulada "Projetos de corredores de ônibus rnetropolltanos entram em

nova etapa".

\



SEXTA·FURA. 8 DEMARÇO DE2013

___P_r----'-qjetos de corredores de ônibus
metropolitanos entram em nova etapa

y\~

ct/

~_~Ç,ºJ:~~:!.Q? __-'__" ~__"L _

Prefeitura licitaserviçosde
picagem e destinação deresíduos

A Prefellura de Sanla
Bá,ba,a"d'Oelte publl
<Ou na dia 06 de março
n" Diário Olldal da Mu'
nldplo, J",nal DIário de
Sanla Bárbara, o A...lso de
llclla~ã", p,egão p,esen
<lal edllal n' 22/2013,
paTa conualaÇ.io de em
p,e.. pa,a 'pre'lação de
.e,,·I,ei, de plcagem .;
de.Una,à" de <e.fduos de
m.d~l'a dep"'J1~da. no.
Hoponlo. munl<lpaJ.,
tom forneclmenlo de
.qulpam·enlo. e mào-de~

obra. O, lol.,e...d", em
parU<lpar 'da IIclta,ão
I~rn alé ,; dIa 18 de mar
'''. As Uh, para enlregar
ei, en ...elope< ri" '''I<tr de

lldU.,li"" A ...do publl
fá d" preg~a oco<.-.rá no
me.mo dia' li Uh30.

A .Seereiarla de l>lcja
Amblenle Informa, por
melo d .....'e'.ofj. de Im·
pren•• , que n ""Ierld. a
'er pludo e de,Unado. é
formado ·ba'lc.am.nte por
galho. d. oI:"'or'" pío".nl·
ente. da:' pod", da <Idade.
tanlo HeCuladas pela Pre
f.ltura (o"''' por parUcula
r.'. A pa.ta lem uma ..U·
rn.U..."de 'e<eb.r no, "",0
ponl'" mal. SOOm'. O ma·
ledal é ...olumo,o e otupa
mullo e.p"o, Aluilmente,
O material é Humulado e
COm a .ua decompô.llãa.
ele é ,:,Ullz.ada pau aduba'

çàa, prlndpalmenle no
'1h'el,a .l.Iunldpal.

Segundo a pa.la, a,
c<oponlo. ul!o ,cndo
rce,ltuluradn, pau "01·
la,em a oper", d .. [D~'

nelra e<lmo eles I",am
can<ebldo•. ou '~ja, uma
A,.a d~ lriagem de ma
lerlal pa,a teu.a do me.
ma. O. e<opanta. da Jar~

dlm G.,h'á, Na,"'a Con_
quista (que fI<ou lecha
do no. ultlmo. dI .. pa,a
re..lruluraç!o)" ria Pia'
naUa da So12 .,t!a fun·
don.nda normalmente.
A unIdade do Parque
Ola,la "51' limpa e por·
manee" fechada para re·
ceber • ree'''uluraçà''.

A Empresa l>klrop"llla.
na de T,.n'po'les Urbano.
{BIlU·SP) d!. <onllnulda·
de ao. p,oJno. d~ <ooU'''·
tão d~ qualra <o...dor". d.
6nlbu, n.. R~glô" ~le"o'

pOUlan", de S!a Paula e
Campina. cOm a ....!a pu'
bll<a reaUtada hoj~. dia 01/
03, de ~nHega da. dacu'
me"la, d~ habllHat!o "
al~"ado. Uc"lco. para a
Cancorrfncl. n" 00212012.

Na 100al. 4l Inler....•
da •. arganl'ado; Cn' 19
con.6r<10. e dnca emp"
,a•. apresenl....m a d<;cu
meolaç!o necessárl.. para a
pn' qualiHe ..çãa. a Iln. dc
parUclp", da fUlura contor·
'~ncl. de conl,alaç!a d~

abras de ca,,"ru,àa do,
00"'" ,I..em", de I,an'por
te. A. empre.a, d""lflca
da. devem '~r conb~cldas

"m abril deSl~ aDO. <on<\
dH3rlda o. p,azo. legal<
para análls~ dos documen
10•. pubIJcalP" do. ,e,ul
.ada•. r~<u"o' c b~mola'

i:aÇ!o

A pré·qu.llflcaç!o esl!
p,""I .. a nO a,tlg'; I H da
t,,1 n' 8.666'93. O objetto,a
da nnUiSP, aa reunIr di·
,·cr,,,. ~mp'cendlm~n.to.

num m.,ma p,oc""" de
pr~.·'lu.Jln,",ã", é .elerla·
na< <mpre.a. ou con.6rcl·
o. de ~mpre.'" pora parti·
elp"ç!" ~m fUlura. llclta'
çõ ... , permlUndo aO, Inle·
.",..do, um plaoejam"nlo
mal, ca"'!slenle para at"n
do. li< exlg~nd•• do edUal
de obra•. alfm de po.. lbl
mar um molbo, n"'oI n"
prop~.I... a ....ercm apresen·
lada,

A Ca",o..fnola n' 002/
lOl2 ~n\'ah'e ". Corr~do·.e. Gu ..ulho.·São Paulo.
BRT P.<imet,al te"e e Cor
redo, hape>'I-S!.o P..ulo. na
R~glã" M~l.apolltana de
S!." Paulo, além do Corre
do, M~tropolJt3rlO Noro",
le, na Reg!!a Melropalila
na dc Can'pln... O proe",·
.afoi .u.pen,o .n, deum·
bra dc 2012 por eanta de
llmln.. que foI derrub.da

n" ultimo dia 22/02 p~lo

Tribunal de Ju.Uça.

Awiên<:lill Pliblicil,
No pró"lmo dia 18 de

ma',o, a BITU·SP IrA.ea·
H.", Audl~nclaPublica. na'
cld.des de No\'a Ode"a ..
Sanla Bárbara d 'Oe"e para \
apre.en..,à" da P,oJeto do
Corredor M.I,OmBtano No·
ro~He. lrHho Sumaré
Santa Bárbara.

Em Na"a Odes'a. "
e"enlo .erá ã.<9b30. 00 los
tltulode Zo<>lecl)1a. Po, ,ua
'cz, "01 SAnla BA,h.,a
d·Oe"••orA ,h 14h30,
n.. d~p.nd~ncla'da C!01a'
.a MunlolpaL localizada à
Rodo.-ja Lul. Om.Uo SP
306. moi.

Conformelnfo,maçóes da
E~ITU.<om 23;7kmdcu
lensão. a l,eeba Sumaré 
Sanla Bárbara terá Um In_
"e,Umenlo de RS I J(l 011·
lhões, A p,e'Ú.a do In!elo
da, ob,a, é junha do 2013
•• <andu.!.a e.tá prHhta,
para Julho de 2014.

Encontra Conto:Contação
de histórias acontece
nas bibliotecas de SB

Sebrae realiza hoje palestra sobre
"Administração Competitiva"

".i -i;;

-,'t"

Diretoria

Enl .. a. lem" A ,orem dc UnH "mp..,a qu~ d~mon."ou a Impo"
dl«ulldo. por Slrl~ndcl O. Inl.,~... ad". poden' IlIncla 4a ,.I..lonam~nla
Marlan~daSjha.con",ho, ,e ln.«e... r po, n,.la da' 'o", dl.nl.' pot. a .uc•.• ·
do M.,kclln&. "IA a ,ego Idofane (IS) 34S9·1013: .odeumnogóda,orionlan
,,,.ma,lo d~ n,e"ada. anl· p~lo e'mal! da e of~recendo est"l~gl·

JI,. d. amblenle Inl.rna" )ri:<4"'2,,..-,r,ierln-a..'i'gr.l~ as pora qU~ emp,e.hlo,
."I.rno d~ .n'pte.a,. pl.· ou·camparHerde •• gunda- consigam IDlerp'~lar a \''1
neja..monlo de pesquisa de feua li , ..." ..-folra da. 9h.... üa de dlenlo, e coml,ul,
me,ado e lorn ..da de dec!- lGh no po'lo do Sob,ae-SP e manlcr um relacion~men'
'ó'" a parllr d .. an!.!I,o de de S~nla B!.,bara d·Oo.•I~. lo eHclenle. alcan,ando
pe'qulH' m<radológl<a.. l"caUrada junl~ Il Ca'a da melbo.'" "",!lado. para a

Pa,a quem quer ab,lr 'Trahilhador.ãRuaRlaohu- empre.a.
"nu .mp,•• a•• e'á of.,..l· ela. 739. Cenlra. Já no dl~ 21. foi a pai...
da ainda noste mh. ofld· A programallla de 2013 l<a 'Enl"ndenda <u>lo.;
na "fn'·l.l .. na Pl.n.joto.n· começou ~m fowrelra cOm desp.... e p.e(o de \Cn
la' na dIA 14, das 14h li. dua' paio .. , ••.•endo \"01- d.".queap....nlou,oneei
17h. Rleha,d Ta... r.. dQ lada. pa.aa. empreso.Já 10.hã.!<0.decuSlo•. des
/-la«lmcnla, con.uha, da fo,malllOdas. ~'I"l.trad. pe.a; .. prela de \Cnda em
Scbrac-SP. ofl.nla,A a. In· po, And",.an do. S.nlo•. 'Um3 emp,esa, t~nda em
teres,"d~. areTCa dc opo,· <on,uho, da S.b'a~" a<nn· .hla a molbo,la da de'~m

lunld ..des do n~&óola' e lereu no dia 07 •• pal ..tra ponha ..an6ml,a·f1nan,el·
pra<e"~. de pl..nejomon,a 'Aleodlmenla a <lIMle.", ,ade um ·n~gó'I".

Celebrar esta data é reconhecer a
inquestionável importância da mulher

barbarense no cotidiano, ajudando
a tornar Santa Bárbara d ' Oeste
uma cidade cada vez melhorl

Símbolo máximo de sensibilidade,
fonte terna de amizade,

pérola de inestimável valor.

Sanla B!.rhara d'Oe"e
recebe neste mês uma ,é
ri~ de c'pacl!alóe< do S~

h,ae (Ser,lço B,asJ!ol,o de
Apola à, MI"a" Pequ~n..
Emp..',,), A pr<t&,am.,lo,
prnmo"lda pda ~."llór!a

,eglaoa.! d~ Pba<lcab•. co
meça bOJe COmuma p;l.le<
Ira. Toda a programalão.
'lu.," é gratulla. <er!. oforc·
<Ida na S.""la,la Munlel'
p'ldc Edu<aç~a,à Rua Gre
,a ~'arlln'. 680- C~nlrn

Ao 10n1>a d" m..-.;a ~~r!n

:\ qU'I.O dlfereole< c..podta
çôH p= emp",'ário, ou In
ler~... ado. em ab,1r um no
g6<1" pr6prlo, O. empro':'·
rio' Com neg6dos já fo,ma-
llzad", Contam oesta ,exl>.
feira. d", ISh .... 17 ba,,,,.
<nTIi a pal",',a "Adrn1nistra
(1.0 Comp~UU"a". l>!lrJ,""
da pvr Aodu.on do' Santo•.
,0Multor daSebrae-SP, aca
pacllaç!~ lem a obJeU,·o de
orienta, a emp,esárlo na
busea de planejameolo. or
ganlzaç!<> e conlrole do ne
1':,\cl,,', S<-t~a lrat.do, assun·
to, <ornOcool,lo comp.tlU·
.ai moddo. d. g•.stàa, In.·
"umonlo. de plar.~J.m.nl"

e a Irl\l'otl~nch de fnf",m.·
(Ó".' &«rnri.l.

A programaç!o para em·
p,e,"'].1 eon"II"ld•• ean'
Unua na dIa 21. da. ISh à.
21h, cam a pale;tta 'Geren·
<Iando onu,a de ,aha <o,,;
.nel~ncfa·. Luiz Andla n.
lha. <oo;ullo. do S~b"e

SP, aba,d .. as,uoto, lig ..do,
à Imparlilnda da fI",a de
<aln pa,a a admlol.lfatãa
d~ rceu,.•". fln'nc~lro."m
nc'gódo.

"Coma an.H, .. e pe.qul·
... a m«<ada" fceha a p'o
gram.,!o pota empr~'a'o"
dia 26. da. 19 às 21h.
hp,.-'<nlanda a I~'pottlln·

da da anAU.e e p.'qul .... M
me«..do <orna ln.l,umcnla
para lomada dc de<l.ócs na
ambiente emp,...dal

P.1rticiflanles serãoreCêflciooados florpêfSOOagênS

Le\"!lnda a <onlaç!a d~ ça C~n1ral d~ San,a B~,t.·

hI,lórlas para dlrcr~n1<'<I· ,a, da. 9h à, llh. Ja" "HI.·
d.de. e Io<ah, onl<", un,a IÓrJ.. oa o\u ..u· ..ra d ••
dasall>'ld ..d~.da8'Eneoo· Ub à, 16h c kmb,ar~ °
ua Conlo - [nconlra R~gla' pas.ada do. munldplos mr
nil de Con'adorc. d. 111" mola d •• contaI"". O dia
16<1.. - 101.cal!.ad. na BI· I«mlna com a "Co'lur3I1da
bllo'cu PubUca l>hmldpal hlstórJú". das 19h3(l às
~brla Ap~rccl<l. Nogu~lra 21h30, N. oc,,-,Ua. o, par·
(BibUal"u C~nl..l).lfoje, a U<lp3I11e',er.!.o rffepelona.
10lelOll>a '~·repHe na BlbU- dG<por pe"on'gen, co'" a
o'Ha Puhllca Munlolpal e lemátlca da ,e'g..le da Ira·
Cenu" Cullural 'Pro!" L~a dll!o o,a.! e repOftó,lo me·
S.Uum" (Cldode No...). da. morW. com conlado,c, de
9h As llh. loda a regIA<>, na Ponta de

O 'Hlstória pLL~" hl.lórl.· lellura Ca.. [n,"nl.d..
reunlu·mal. de6(l iluno. da Para enoerra,. 00 domln·
["ala E'ladual Prol' Ino· gó. das lOh .... Ilh, a·E. I·
c~n<la Mal., além do pl1bU· nram rell.e, 'pa,a ,cm·
ea e'panlãnea. no perloda p'e ... ", cam dlnlml<a. ~

da la,de. Já peJa manhà. <onlação d~ hlstórlas que
hou,'e a ap,csenla,!a d~ "·nhammu.l<a.em ..uro
'Hl'I6rlas dob.u· .<om<o,,· 101«> .. en"ega de ..,UIlca·
lado,e. da Canlrar,," do Con· do. e ~nterrameola ondil.
lO. rcu"lnda iluna. de e,- 00 AnJJlealrn MunJelpal De
,"1 •• n,unldp'ls n" Anfile- Unha D.gnone.
al,a nollnha DagnonJ. U à '0. eHolo••ão aberto.
oolle. a,anleau aondoa"A par:" comunlda.de e um ma_
art" de <onla. blslórla..' menlo de aprimo,..monlo c
com Marla Dolare. QuInU- conb~clmenlo d", lécnlcas
no, tambfm no Anfile..tro. de canta,!ode Illilórias no-

1I0je, alfm d" "Hlslória Ca'O d", <onladares", dI..e
pw<a hlslórla", na BltUole- um do. o,ganlzado,e ••

~::u~~~;u~~Utl::r..~t CLe;~ ~:~ri Gon,alm de 01\

,Sallum" b..wá d •• 14h à. S!.a mais de 60 cnnl>.d~

16h. a aprescnta,Jla de te., de Histdrlas de 23 clda
"fIt,I6<I .. da Bau" COmCOn- de. da RegUo Mel,opaUla.
tado,e.daConf,ilrtldoCon- na de Campinas, grandc
ta, no Anfiteatro MunJelp.1 São Paula e Ulor..l. em , •.•.
DeHnha Dagnane e da. 19h ,põe. de <onlaIJla. apr ...,,·
11' 22h, no m~'mo lo,al, a laçlie,. n,. .., ,,,dond .. e
aneloa ·M ..gkando j-1l>tlid· lnler"cnções
a'" {..U.-ldade.óclacullural 08' frlcanl,a Conla é
de <aráler educall.-o), cOm uma p,odu,ào da CfaXek-
o migko e <OnladOl' de bls- mal tOm apola da Secreta
16riasllugaS3!aga.a. ria de E'lado de Cullura.

No sàbado. a ·Combalo al;",'é. do EdUal fesll'·al.
da <oolalàa" cst"rá na P,a- de Arte.



MINISTÉRIO PÚB LI CO DO ESTADO DE SÃO PAULO, '

GAEMA PCJ-Piracicaba

XC nO 01 5/2012-0

JUNTADA

" tAos 18 de março de 2013, eu, ( ) Ariane Cristina Teato,

Oficia l de Promoto ria I, matrícula 6646 , junto a e .es autos , por determ inação

verbal, os seguintes docum entos:

• Avi sos de realiz ação das Audiências Públicas, comu nicado

pela EMT U, em seu site institucional;

• Cópias dos Formulári os de Perguntas e/ ou Sugestões,

encaminhados pelos part icipantes das audiências;

• Cópia do Ofício nO 13/GP/2013, Termo de Aceite, bem como

Cert idão de Uso e Ocupação" do Solo e Declaração da Coordenadoria de Meio

Ambiente, expedidos pela Prefeitura de Nova Odessa;

• Relatório Técnico, elabo rado pela Prefeitura Municipal de

Nova Odessa, contendo 05 (cinco) mapas e 01 (uma) planta .



Avisos de Audiências Públicas
Aviso de Audiência Pública em Nova Odessa
A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo -EMTU-SP, faz saber
que será realizada no dia 18 de março de 2013, ás 9h30, no Instituto de Zootecnia, em
Nova Odessa/SP, localizado á rua Heitor Penteado, 56, audiência pública que tem
como objetivo apresentar o Projeto Corredor Metropolitano Noroeste - Lote 3, Sumaré
- Santa Bárbara D'Oeste, de transporte coletivo sobre pneus, cujo objetivo é
reestruturar o sistema de transporte público na região Noroeste da Região
Metropolitana de Campinas,proporcionando maior integração entre os municipios e a
facilidade de mobilidade da população, com a reorganização e racionalização das
linhas metropolitanas e municipais, através de um tronco de transporte de média
capacidade, integrado com linhas de ônibus intermunicipais e municipais. Sua
infraestrutura compreende terminais de passageiros, estações de transferência,
pontos de parada cobertos, com viário compartilhado e exclusivo.

Avi so de Audiência Pública em Santa Bárbara D'Oeste
A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo -EMTU-SP, faz saber
que será realizada no dia 18 de março de 2013, ás 14h30, na Câmara Municipal de
Santa Bárbara D'Oeste, localizada á Rodovia Luis Ometto SP-306, 1001, audiência
pública que tem como objetivo apresentar o Projeto Corredor Metropolitano Noroeste 
Lote 3, Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste, de transporte coletivo sobre pneus, cujo
objetivo é reestruturar o sistema de transporte público na região Noroeste da Região
Metropolitana de Campinas proporcionando maior integração entre os municipios e a
facilidade de mobilidade da população, com a reorganização e racionalização das
linhas metropolitanas e municipais, através de um tronco de transporte de média
capacidade, integrado com linhas de ônibus intermunicipais e municipais. Sua
infraestrutura compreende terminais de passageiros, estações de transferência,
pontos de parada cobertos, com viário compartilhado e exclusivo.

hUp://www.emtu.sp.gov.br/emtu/institucionallcomunica

dos-de-audienc ias-publicas. fS5 - 14/03/ 13



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O EMTU

Assunto: Investimentos em obras

Para / Quem responde: Mesa

Audiência Pública do Corredor Noroeste
Formulário de Perguntas/sugestões

Pergunta/sugestão: Estão previstas divisões em lote para as obras do corredor metropolitano noroeste?

Resposta: Sim

Nome: Rafael C.S. de Carvalho Órgão / Empresa: Galvão Engenharia

MTU Audiência Pública do Corredor Noroeste
Formulário de Perguntas/sugestões

Assunto: inicio das obras

Para / Quem responde: Mesa

Pergunta /sugestã o: Foi mencionado que as obras remanescentes estarão incluidas no lote 3. Por qual razão
não foram concluldas tais obras? As obras não foram concluldas por falia de execução das desapropriações. Neste
caso, por que não começar as obras do lote 3 por elas? Ou seja, priori, priorizá-Ias face não terem sido concluldas?

Resposta: As obras remanescentes e as obras do lote 3 serão executadas simultaneamente.

Nome: Rogério Alves Órgão / Empresa: Assembleia Legislativa de São Paulo



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMTU Audiência Pública do Corredor Noroeste
Formulário de Perguntas/sugestões

Assunto:

Para / Quem responde: Mesa

Perg unta /sugestão: quem será responsável pela desapropriação, pelas desapropriações que houverem pra
concretização do projeto executivo?

Resposta:
Hortolândia.

As desapropriações, se necessárias, serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de

Nome: Enoque Leal Moura Órgão / Empresa: Sociedade de Moradores da Vila

EMTU Audiência Pública do Corredor Noroeste
Formulário de Perguntas/sugestões

Assun to: reflexo do corredor em Santa Bárbara d'Oeste

Para / Quem responde: Mesa

Pergunta /sugestã o: 1: Ao que se refere ao trecho do corredor que passará peia Avenida Tiradentes, onde
serão construidos os pontos de parada? Como serão construidos? 2: o canteiro central permanecerá ou será
retirado? 3: Além disso, haverá desapropriação de imóveis na Avenida Tiradentes e na Avenida Santa Bárbara?

Respo sta: 1: Santa Bárbara - implantação dos pontos de parada será feita junto ao passeio. 2: Ele
permanecerá. 3: Não haverá desapropriações.

Nome: 5ilvana Giovanett i Órg ão / Empre sa: moradora afetada



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Audiência Pública do Corredor Noroeste
Formulário de Perguntas/sugestões

Assunto:

Para / Quem responde: Mesa

Pergunta /sugestão: 1: sobre a estação de transferência. A Prefeitura de Nova Odessa sugere mais uma
estação de transferência na altura do Fórum, na Avenida Ampélio Gazzeta. 2: necessidade de usar totalmente a
Avenida Ampélio Gazzeta, passando sob a Rodovia Luiz de Queiroz e alcançando a Avenida Abdo Najar.

Resposta: 1: nós temos a dizer que a estação de transferência Nova Odessa está localizada a uma quadra
do Fórum de Nova Odessa. 2: Esta alternativa foi analisada, entretanto, a simulação de tempo de percurso
apresentou uma desvantagem em relação ao adotado, além do, do aumento do trajeto.

Nome: Manoel Samartin Órgão / Empresa : Prefeitura de Nova Odessa

EMTU Audiência Pública do Corredor Noroeste
Formulário de Perguntas/sugestões

Assunto: Edital

Para / Que m responde: Mesa

Perg unta /sug estão: Qual o valor estimado para as obras? Será permitido consórcio?

Resposta:
consórcio.

o custo estimado é de aproximadamente 120 milhões para o lote 3 e sim, será permitido

Nome: Kleber Barbosa Órgão / Empresa : Construtora Ferreira Guedes



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMTU Audiência Pública do Corredor Noroeste
Formulário de Perguntas/sugestões

Assunto: Sobre o projeto

Para / Quem responde: Mesa

Pergunta/sugestão: 1: Dos três terminais, quais são novos? Quais as áreas de construção ou ampliação?
2: haverá recuperação do pavimento existente, com substituição de base e recapeamento?

Resposta : 1: O Terminal de Santa Bárbara é novo. Aproximadamente 7.700 m' . O Terminal de Americana,
ele é urna reforma do Terminal Municipal e reformulação pra abrigar o Terminal Metropolitano. Ele vai, tem urna
previsão de 10.800 m' . E o Terminal de Nova Odessa será reforma, sem ampliação de área. 2: Recuperação
parcial da base e recapeamento total.

Nome: Órgão / Empresa:

EMT U Audiência Pública do Corredor Noroeste
Formulário de Perguntas/sugestões

Assunto:

Para / Que m respo nde: Mesa

Perg unta /sugestão: O trevo da SP-304 será totaimente executado em suas, em suas alças de acesso?

Resposta: Sim

Nome: Maurício do Prado órgão / Empresa: Construtora OAS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMTU Audiência Pública do Corredor Noroeste
Formulário de Perguntas/sugestões

Assunto: trecho no municipio de Sumaré

Para / Quem re sponde: Mesa

Pergunta/sugestão: 1: O detalhamento do trecho em Sumaré ainda não foi definido? 2: a Rodoviária em
Sumaré será reformada ou será construida a nova estação?

Resposta : 1: Ainda não. Está definida a diretriz do traçado somente. 2: A simulação da rede que está sendo
elaborada definirá sobre a reforma do terminal existente ou a construção de um novo.

.,
c,
a

Nome: Osmar Miranda Órg ão / Empresa : ASSEPLAN da Prefeitura Municipal
de Sumaré



-~.. p r~feítura de :)Vin:a Odessa
êstacc de Sao Pacto

so ne: 1S 3': '6·SC;OC j ii.l:':'la: :::::2
':.' :.'1; ." 0,'ccocssa..:.:,1 .g:lV.b r

NCV30cessa . 1:J oe Janeiro de Zü t S.

-rii'" "["~

~;;!• t..--··,=.f

Prefeiu:ra de :"\írva Odessa
Estaco de Sào Paulo

'NVV\N . nova:Jc~ss':L SP .90v.br

Prezado Se nhor:

~SSl.:r;IO: · E 'l.~.ru:J::'.a}.;.8~I,oõ~.$.Ele!.·~~les31.e:-~oE_;td.c~CO.r..:!::9_~:oleJ ~.o~c.IG~z.b9E':-'Ó'ste;

OkiC r: ~ 13,'G?i20' 3

;.,E '"l ;:'"C's~ Met-coc 1:;l !1,a cc 7~3'lS;)O,es u-ceeos - EMí l:
Ao S'' Jc.1~ J' :'!"I i.c ccs cs S ilva J'Ji"HO
Dr-e-o- . wrcsccr ee

iC:~\
,,[ _ r ~-' 1

\0S ~:>::: /

TERMO DE ACEITE

Consiceranõc 3 recente sorese- nacâc realiz ada pela Empresa r.1 etr

f
:Olita-:.a

oe Transportes urconos - EMTU. referente a irocla ntacâo cc orredor

Metrcccfitanc Noroeste - Lote 03 - 't recho Surnar é/Santa Bárbara 'Oeste

eborcancc os beneficios ca amplieçào e melhoria ca ci.ancace cc t.snsccr;e

publico intermunicipal.

Em ateocác ao Oficie OF D ?i 12;'2013. de C3 de janeirc ce 20i3. e

consi derando as exiçé ncias para imptantaçâc do Lote 3. de Correaor Metroootitenc

Noroe ste. Trecho SurnarerSanta Bárbara uoes:e. encarmnt-c os seçuintes

coccrnerucs cara vossa proviõênc.a :

1F:V 20B
-= : . ~ -'>.S?

Dectaraçàc da Cocroenana t! lunicipa l de Meio Arncrente.

Certicào ce Uso e Ocupação do 80;0.

Te-rno de Aceite à imptantaçác do e-npree corr.ento e proje tes.
, ~~.....>: /

./ /

Ate-icrosamente. ,.///~~._; • -:.::./ ~
/ '"> /7:-. / / '

/ ,:--~, .- 7,--; /::;/
/ " ~ , ' /</../<t.::,:"" ,/ ./

,}"~:1A';~'I M ' V I E I KA D: 30UZ::'.

... .// ;:l R ~i="= ríO

/;--/ /
(;/ /

': k',,- r.- 1:. ' ::;~ ' 2 C l ~

cc-s.ce-e-oc Zl rr-oortànc a da imp'antaçàc co c c-reze-f~ 2. r3 c
cesenvorv.m er ao de MünlCrplO e reçtác prornovenõo a requ alificaçâ '.J rbS'"l3

e arr:Clfnta l "c longo oe seu traçado . apresentarncs nesse :0:.=1 acen- e 3;)010

a 1r.",D a- necêc cc Corredor Metr:::: cli :ana NorcJ;~e - Lote 03 - e acs projetos

apresentaccs //~.: '

//~/'</~~
Nova Ocessa. 09 de ianeirc de 2.Cr-i-3. ////'/ ... ""'"

• //-.'/ / ;/ f./~/": : . L--: / ' .,.- /t. I .: ....; ".
" / ,,-,,/ . / .

~ ,

• '/',I
/ ,

83'fJA!.1It;.lVI .=IRA O=: SOUZA
/' PREFEITO

/

;,-" ' <;,"ü r,, ~ e ·~e •.) :::::'_-.·'.d . ':" ."~l,' j,~ ;':"'l~ ~êc:.~;>;l . i: ~ - C':-~'-;' - .•'l ....; ;:.~~~.:5: -J.B
\

(jJ

~



MP 4 1

Prefeitura de ~O{ova Odessa
Estac o de SJo Paulo

www.ncvaccessa.sc.çcv br

~i..
< 7'))7il:'~j..' ,'J ~

~

Pr~feitura dê :-:\ Oé'a Odessa
Estac o cc Sáo Pacto

www. ncvacoessa.sp .gcv or

CERTiPÃO DE l,LS_O_=_QCUDACÃO CO SOLO

A Prefeitura de Neva ocessa. .3 tr3 V~S 00 Setor ce Obras ':l Urca nismo e de

Q=_CtÃR6<;;~O_DA COORDENADORIA DE M" IO AMBIENTE

5:::
z
(fJ
--l
m·
:rJ

O
"'O
C

=$:ê C=. ::::7 1DÃO ter,", va fioace per 1S0(cer:rc e .::J i:2n:zi eras. ccntaõ os a partir

aco -oc com 2S c .soosi çôes lepais e reputamentares em vrqor. ce-r.scc c 'JSOe

ocucecào da so.o CO::70 cornpetiveis com 2~ ciremzes ests ôelecicss pejo

»tsnc Dueto: oe Use '2 Ocupeçéo :;'0 50;'0 .:.- :1ác terr caca a eco: com a

--------- 'rrr-ore r-tacàc ao C;;rre- j or Me:ra "C l l!ar.rN :) rc~S! e- - LS:e 03 - 'trec-o

Suma-e .Santa Baroara D·01';5t2. ::es:0 ..le cevrcame-te acrcvecc ce.c s
/ 1 . -

c-caos oe ccru- c.e a-noie ntal. =-u; ",- . - ....... . V/N~., ' ::·:f5.;n
- i- ~ . . / I \ . '

Peterscn Vale nte). Ca õastrista do I Setcr- õe Cç..c astr::. ' lmobrhanc Mcnic.p a'.
'- '/ I

suoscre-..o e presen te certic éo p~ ....~, 5?reser.ta:;àc ac =:rg~(;

compe tente.

I

--- ---, )--- -J~---
»>. ... :::; ",.;~ ii Í'~...::~

~;~'~::?';::;:" ;"

DECLARO. cera os oevc cs -ins cce a Prefe.ture C~ Nova Ooe ssa ~f ~3 rá é;SOJr
ceterrnioacões ca C ETES~ e : 5 Sec~e:ar; a de Estaco cc Meio Amo eote . :lC

O
que $8 rete -e i anaf.se I? c..I1ic;;r.c:a"Y',cn:o ambienta ! cc Corr edor I\ ·i e:r c~ l i :a:l00

Norceste - Lote O::: - Trecho Sumarà'Santa Bárbara D'Oeste. seçcn . c o ::::: :.;eO

Ooreco- uza.c.acsoucêo CQN.!..M":" 237 cc 1S ce cezernbrc ce ~ 997.

= ;;~=--,,----=-.~-" -' _"O .iDznle:a Heleae r8vZrO:l. C:: ~d'8 rt tc rz :om
r" 'l e i: ~.-n;:j~t2 . sucsc-evc a presente cec'araçâo para fi'"Js ce apr~~en ~aç3':~

a o crqac cor-ceteote. )::>
O

Esta OEC !-.r.:=:.:"CÃO tem va licade cor i20(cernc e o.rer.ta) elas . : J.l:adcs é O
O
rn
(fJ

:J>'
O

~
C
r
O

Nova OCc-S,S3. ·: S õe ja- re irc de 2) i 3

;::2r:ir ca ::: '; :2 ;J? 5\.,;2 expeoiçào.

/ -

A( /'
. lL ..... --v-;,\ , -,
v~\."
~~ Ft:..~ ·\'"·ck:r.te

;..._\ T4C't>OO .", EI1Ifa~

'....=n.E.l ..;: &rA ~ s-:'":" ~ ~::' •
pw;:' ,.t"V)L· ,

Nova ocesss . 09 Gejeoeirc de 20 ~ 3

:::: 2 : 3 :3 oe $-.;3 exoediçà c .



RELATÓRIO TÉCNICO

PREFEITURA MUN ICIPAL DE NOVA ODESSA

Objeto: Implantação do Parque de "Riga"

Local: Córrego Capuava no Municlpio de Nova Odessa, com inicio no Bairro

Jardim Altos do I<lavin até a Avenida Ampélio Gazzetla

Responsável legal: Prefeito - Benjamim Vieira de Souza

Responsável técn ico: Arqui teta - Fernanda Rover

NOVA ODESSA/SP
Fevereiro/2013



1. OBJETO DA PROPOSTA

- -------ReadequaçãOllcrsistemerdeiJrenagermfcreórregcreapua"'va:r,-,.,comITrII.-------------
• Recuperação das margens e áreas úmidas;
• Remanejo de áreas Iindeiras com parque linear (ciclovia, pista de caminhada, espaços

deesportee lazer);
• Execução degalerias,
• Quatro reservatórios de amortecimento (prevendo escavaçãode solo brejoso);
• Ponte de ligaçãoentre os bairros Jd. MariaHelenae Green Village;

oempreendimento visabeneficiar umaárea decercade 264.000m2, compreendidaentre os
bairros: jardim São Manoel, Parque Residencial 23 de maio, jardim Maria Helena e Residencial
Green Village.

2. JUSTIFICATIVA DAPROPOSiÇÃO

o Córrego Capuava atualmente possui cerca de 7 afluentes dentro de uma das áreas
mais populosas da cidade de Nova Odessa sendo ladeado por cerca de 8 bairros. Porém o
trecho maiscritico, devido ao aumento das áreas impermeáveis, éo quecompreende os bairros:
23 de maio, jd. São Manoel, jd. Maria Helenae campos verdes.

Devido a sua condição de fundo vale, o declive dessas áreas jádensamente ocupadas
acarreta um aumente significativo daságuas superficiais, fazendo comquesua vazãochegue ao
limite rapidamente, e posteriormente, alague áreas de uso da população e danos aos seus
equipamentos (queda de passarela de pedestres devido á erosão da margem). Mais outros 2
loteamentos serão implantados em seu entorno, o que irá potencializar o problema das
inundações quejá são constantes.

• Calha do córrego irregular (dificultandoavazão);
• Ausênciadetratamento das margens (provocando erosão e lixiviaçãodo solo lindeiro);
• Mataciliar inadequada;
• Erosão das margens comprometendo equipamentos urbanos já consolidados;

dificultando assim, a instalação da pista para ciclovia, prevista no plano diretor da
cidade;

• APP's sem tratamento urbanistico e desproteg idas, vulneráveis assim a pratica de
descarte ilegal de resíduos nocivos ao ambiente;

Essas áreas alagadiças atingem a população ao entorno e também equipamentos
urbanoscorno: ginásiodeesportes, passareladepedestres, posto policial , e unidadede saúde.



Av. Ampélio Gazzelta -Pontode alagemanto

Av. Ampélio Gazzelta



Córrego comprocesso erosivo avançado
Vista ao fundoGinásio deesportes São Manoel

Córrego semmatasciliares



3. CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO PROPOSTO:

A área escolhida tem como característicasos seguintes dados:

• A área emquestão possuí cerca de 264.000m2;
• Extensão lineartotal de 2310m;
• Condições sanitárias: 100%esgoto;
• Declividade:
• Densidade médio-altaemalguns trechose apenas médiaemoutros;
• Ocupação mé dio-alta no que tange os bairros 23 de maio, Jd. São Manoel e apenas

médiaembairros como Jd. Maria HelenaeGreen Village;
• Uso misto. Porém entorno com centro secundário consolidado. Comércios, serviços e

equipamentos públicos;
• Topografia: situaçãode fundo de vale tendo aclives acentuados acerca de 50mdo leito

docórrego emambas as margens;
• O córrego Capuava, nesse trecho possui cerca de 7 afluentes dire tos e mais duas

nascentesnas imediações;
• A população de seuentorno imediato édecerca de 14.500hab.;
• Faixas de consumo que vão desde 2 até 5 salários minimos. Sendo uma estimativa de:

5% de 2 salários mlnimos, 45% de 3 salários mínimos; 35% de 4 salários e 15% 5
salários;

• A área não écircundada por indústrias;
• A drenagem das águas pluviais circundantes é feita atualmente por redes de galerias

com tubos de diâmetro médio de 600mm, bocas de lobo com dimensão de 60X90cme
poços de visita comdiâmetro interno de SOcm, comdeságüe no córrego emquestão. As
margensdeste são executadas emtalude simples, com proteção vegetal inadequada;

• Atualmente a calha do córrego variaentre 2e4 metrosde largura;
• Há 1 passarelaemmadeiraparapedestrese 1 passagem para veiculos;

4. JUSTIFICAR AVIABILIDADETÉCNICA·ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO:

A área de cerca de 264.000m2 será dividida em 4 seguimentos. Cada um receberá
tratamentode acordo comsua situaçãoatual.

1. Segmento. Bo. 23 de maio. Início do córrego e nascentes. Áreas Iindeiras com
densidade baixa. É proposto apenas a urbanização mínima nesse trecho: calçadascircundando
aAPP e alambrados. Iluminaçãode médio e grandeporte.

2. Segmento. 80.s 23 de maio e Jd. São Manoel. Entorno densamente povoado, lotes
de 125m2 a 250m2, alto índice de ocupação e uso misto. Nesse trecho há um corredor de
comércios e serviços que atende aos demais bairros no entorno. Nesse trecho é proposto o
inicio de tratamento de margens e por conseguinte a instalação de pista de ciclovia. Propõe-se
também:

• Alargamento de leito decórrego;
• Regularização de leito decórrego comgabião tipo colchão Reno;
• Projetodepaisagismo paravárzea;
• 1 reservatório de água com cerca de 40m de diâmetro, o qual poderá reter

aproximadamente 3.750,00 m3 de água. Este receberá colchão Reno para tratamento



de margens e fundo, assim esta água retida, poderá escoar lentamente após as fortes
chuvas, desafogando parte da vazão do córrego Capuava. Visando minimizar as
erosões da margem, á jusante da tubulação que escoará as águas do referido

--------jr"'eservatóricrse rá-instalado-um-dissipadol""de-energia~;-----------------

• Um outro dissipador será instalado á jusante da tubulação que passa abaixo da Rua
Sigesmundo Anderman, onde o Córrego Capuava deixa o bairro 23 de Maio e adentra
ao Jardim São Manoel;

• Iluminação demédioe grande porte para áreas cemvegetação maisdensa;
• Passarelas para pedestres eciclovias (duas nesse trecho);

3. Segmento. Bo.s São Manoel e Jd. Maria Helena. Trecho comdensidademédia. Lotes
de 125m2 a 300m2. Ocupação média e de uso misto. Esse trecho engloba a maior parte dos
equipamentos urbanos da área: USB 111, Distrito policial, Ginásiode esportes, campo de bocha,
campo demalha, campodefutebol e um "Bosquedo futuro". Para esse trecho propõe-se:

• Tratamentoe regularização demargens comgabião tipo caixa;
• Muro decentençãopara área do ginásio do bairro;
• Parque linear; pista de ciclovia em saibro, pista de pedestres em pavimento drenante,

interligandoos equipamentosjáexistentes; atividadesesportivas que busquem o mínimo
de solo impermeabilizado;

• 1 reservatório de amortecimento, integrados ao complexo de lazer com usos esportivos,
o qual será capaz de reter 2.100 m' de água; o mesmo receberá celchão Reno para
tratamento de margens;

• E visando eliminar os problemas de erosões próximas as margens, a jusante deste
reservatório haverá um dissipador de energia para diminuir velocidade de salda das
águas parao leito;

• Remanejodo campo defutebol jáameaçado pelaerosão;
• Recomposição vegetal tanto gramlnea quanto arbórea;

4. Segmento. Bos. Jd. Maria Helena e Green Village. Trecho com densidade baixa.
Ocupação média e uso misto. Localiza-se perto de uma grande via arterial e possui potencial
paisagistico esolobrejoso. Para essa área, propõe-se:

• Continuidade do Parque linear;
• Tratamento e regularização demargens com gabião tipo caixa;
• Passagem para intert igação dedoisbairros;
• 2 reservatórios de amortecimento, os quais serão capazes de reterem 9.000,00 m' e

17.000,00 m', os mesmos receberão colchão Reno para tratamento de suas margens,
assim esta água retida por tais, poderão escoar lentamente após as fortes chuvas,
desafogando parte da vazão do córrego Capuava. Visando minimizar as erosões das
margens, a jusante destes reservatórios haverá um dissipador de energiaparadiminuir
velocidadede saídadas águas parao leito; estes também serão integradosaocomplexo
de lazercomusos esportivos;

• Recomposição vegetal tanto graminea quanto arbórea; gerando um grande maciço
arbóreo naquelaárea;

• Doisdissipadores deenergiaparaadiminuição davelocidade da água no leito;



5. SITUAÇÃOPREVISTA APÓSCONCLUSÃO DOEMPREENDIMENTO:

o remanejo da drenagem do córrego Capuava e de suas margens, promoverá uma
eficiência na vazão em cerca de 40%. Com os reservatórios propostos cerca de 31 .500 m' de
água poderão ser acumulados e com os dissipadores de energia a erosão e o assoreamento
seria evitado, logo o alagamento e os danos aos equipamentos urbanos e população seriam
minimizados.

A criação do complexo de lazer virá beneficiar cerca de 14.500 pessoas num entorno
imediato e mais cerca de 25.000 pessoas do entornoexpandido.

O interesse pela população pelo esporte e pelo meio ambiente é comprovado pela
aceitação de iniciativasjáemprática como academia de idosos, bosque do futuro, eo improviso
de ciclovias emtrechosda cidade.

A proposta viria abraçar e dar coerência para o tecido urbano da área. Englobaria
equipamentos jáexistentesedegrandeuso e aceitação: ginásio coberto (que beneficiacercade
15.000 pessoas), campo de bocha, campo de malha, bosque do futuro, UBS 3, distrito policial,
camposdefutebol de várzeae calçada/pista decaminhada.

6. INFORMAÇÓESDE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DOEMPREENDIMENTO

Toda manutenção e operação que forem necessárias, após a instalação do sistema,
ficarão a cargo da Prefeitura, bem como a preservação e segurança do empreendimento.
Quando necessária aajuda por parte das associações de bairro serão mobilizadas (mutirões de
limpeza).

7. ITENSDO PARQUE:

• Pistadecaminhada (calçadaalargada) empavimento impermeável;
• Piscina decontenção 1:atividades comcaiaque e remo;
• Piscina decontenção2: pesqueiro;
• Maciços arbóreos

A área de cerca de 264.000m2 será dividida em 4 seguimentos. Cada um receberá
tratamentode acordo comsuasituaçãoatual.

Itens comuns atodos os segmentos:

• Pistade caminhada. Uma vez que essaserá realizada nas calçadas, os trajetos
acotnecem em torno os quarteirões formando um percurso seccionado, porém recebendo
plaquetas desinalização comrelação adistâncias e iluminaçãoadequada.

• Pista de ciclovia em saibro seccionada dentro de cada seguimento, com
exceção do primeiro seguimento, pois trata-se de uma área de APP com vegetação já
densamenteconsolidada;

• Cerca de 1,6 hec de novosmaciços arbóreos;
• 171 50m2 de áreas dejardins planejados;



1. Segmento. Bo. 23de maio, Pq. Residencial Klavin e Jd. Das Palmeiras;
- - ------1lrrtclo\lo córrego e nascentes. Áreas lim1eiras com densidade baixa. ~ proposttra'''''pe'''"n'''a''"s-----

a urbanização mlnima nesse trecho:

• calçadas circundando aAPP e alambrados.
• Iluminação demédio egrande porte.
• Sinalização do percurso decalçada;

2. Segmento. Bo.s 23 de maio e Jd. SãoManoel.
Entomodensamente povoado, lotesde 125m2 a 250m2, alto Indicedeocupação e uso

misto. Nesse trecho há um corredorde comércios e serviços que atende aos demais bairros no
entorno. Nesse trecho é proposto o inicio de tratamento de margens e por conseguinte a
instalaçãode pista deciclovia. Propõe-se também:

• Alargamentode leito decórrego;
• Regularização de leitode córrego com gabião tipo colchão Reno;
• Projetodepaisagismo para várzea;
• 1 reservatório de água com cerca de 40m de diâmetro, o qual poderá reter

aproximadamente 3.750,00 m3 de água. Este receberá colchão Reno para tratamento
de margens e fundo, assimesta água retida, poderá escoar lentamente após as fortes
chuvas, desafogando parte da vazão do córrego Capuava. Visando minimizar as
erosões da margem, à jusante da tubulação que escoará as águas do referido
reservatório será instaladoumdissipador de energ ia;

• Um outro dissipador será instalado à jusante da tubulação que passa abaixo da Rua
Sigesmundo Anderman, onde o Córrego Capuava deixa o bairro 23 de Maio e adentra
aoJardim São Manoel;

• Iluminaçãodemédioegrande porteparaáreas com vegetação maisdensa;
• Passarelas parapedestrese ciclovias (duasnesse trecho);
• Esse trecho, devida a sua vizibilidade e por ter caracterisiticas de área de circulação

entre bairros e áreadecomércio, receberá também áreas comvegetação menosdensa,
comtratamento dejardinsdecontemplação (paisagismo);

• Receberá também pavimentação permeável para áreas de permanência, ligando as
novasáreas as praçasquejáestão rpevistas paraeste quarteir]ao;

• Receberá também 2 academias da melhor idade, assim como outros tipo de
equipamentos paraginástica;

3. Segmento. Bo.s São Manoel, Jd. MariaHelena, Jd. Édene Jd. Campos verdes;
Trecho com densidade média. Lotes de 125m2 a 300m2. Ocupação média e de uso

misto. Esse trecho engloba a maior parte dos equipamentos urbanos da área: USB 111 , Distrito
policial, Ginásiodeesportes, campo debocha, campo de malha, campodefutebol e um "Bosque
do futuro". Para esse trecho propõe-se:

• Tratamentoe regularização de margenscomgabião tipo caixa;
• Muro de contenção paraárea doginásiodobairro;
• Parque linear; pista de ciclovia em saibro, pista de pedestres em pavimento drenante,

interligando osequipamentos jáexistentes; atividades esportivas que busquem o mlnimo
de solo impermeabilizado:

• Ginásio coberto; Uáexistente)
• Quadrasdevôlei de areia;



• Cancha deareiaparasalto emdistancia;
• Academiaparaportadores de necessidades especiais;
• Quadrapoliesportlva;
• Canchade bochaemalha; Oá existente)
• Boulevard para jogosde tabuleiro: damas, dominó, xadrez, baralho, etc;
• Playground;
• Campode futebol gramado commedidas semi-oficiais;
• Pistade skate;
• Lagoparapedalinhos;

• 1 reservatório de amortecimento, integrados ao complexo de lazercomusos esportivos,
o qual será capaz de reter 2.100 m' de água; o mesmo receberá colchão Reno para
tratamentodemargens;

o E visando eliminar os problemas de erosões próximas as margens, a jusante deste
reservatório haverá um dissipador de energia para diminuir velocidade de saída das
águas parao leito;

o Remanejodocampodefutebol jáameaçado pelaerosão;
• Recomposiçãovegetal tantogramínea quantoarbórea;

4. Segmento. Bos. Jd. Maria Helena eGreen Village.
Trecho com densidade baixa. Ocupação média e uso misto. Localiza-se perto de uma

grande via arterial epossui potencial paisagístico e solo brejoso. Para essa área, propõe-se:
• Continuidade do Parque linear; atividades propostas:

• Pesqueiro (lagoa01);
• Lago paraexercícios comcaiaque eremo (lagoa02);
e Atividadescom arvorísmo (maciçosarbóreos);
• Áreas de permanência com equipamentos de ginástica simples, em

madeira;
• Placas informativassobre os percursos;
• Pista decaminhada(calçadão);
• Pista deciclovia emsaibro;

• Tratamento e regularizaçãode margenscomgabião tipo caixa;
• Passagem para intertigaçãodedois bairros;
• 2 reservatórios de amortecimento, os quais serão capazes de reterem 9.000,00 m' e

17.000,00 m', os mesmos receberão colchão Reno para tratamento de suas margens,
assim esta água retida por tais, poderão escoar lentamente após as fortes chuvas,
desafogando parte da vazão do córrego Capuava. Visando minimizar as erosões das
margens, a jusante destes reservatórios haverá um dissipador de energia para diminuir
velocidadedesaída das águas para o leito; estes também serão integradosao complexo
de lazer com usosesportivos;

• Recomposição vegetal tanto gramínea quanto arbórea; gerando um grande maciço
arbóreo naquela área;

• Doisdissipadoresdeenergiaparaadiminuiçãodavelocidadeda águano leito;



8. ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CADA ETAPA DO PARQUE
LINEAR:

a. ETAPA01. 650.000,00:

b. ETAPA02.3.000.000,00

c. ETAPA03. 3.000.000,00

d. ETAPA04.8.700.000,00

e. DESAPROIAÇÓES. 1.500.000,00

f. CUSTO TOTAL DA OBRA.. 16.850.000,00
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PC1-Piracicaba

IC nO 015/2012-0

CONCLUSÃO

Aos 19 de março de 2013, eu, f:W-,-,) Ariane Cristina

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, faço conklusos estes autos ao

Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor

de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

...2Ç~~ ..
GAEMA PC1-Piracicaba

XC nO 015/2012

JUNTADA

Aos 17 de junho de 2.013, eu, (q~-'T?Áriane Cristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, junto a! estes autos as seguintes

repostagens jornalísticas, obtidas no sítio eletrônico do "Diário de Santa

Bárbara d'Oeste"

a. "EMTU/SP define empresas pré-qualificadas para obras",

publicada em 26/05/13;

b. "Corredor Noroeste: governo desapropria 12 mil metros

em SB", de 11/06/13;

c. "Moradores se manifestam sobre desapropriação", de

12/06/13.
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[] COfWEDOR METROrOUT!\NO NorWESTE-_ ....--_._."---'-~------~ .._------'----'----'---'-----------------

EMTU/SP define empresas,
pré-qualificadas para obras

ren~. suj~1<a ~n' <i1çid ....
malerlals de <anSI<ulá.,
d'p;,'ltado nas <al,ad ....
"nti-e<>Uira'_'C,,,,fomi,,le
ghlaç!" "Igente <>:'fliunJcl
pe de"e dclrt:< um Hp"o
d;',ldam."t'o ltmp<> p.. aa
pus.gem de pedulfe.
Cas" baJa a.dH<Úmp,l·
"'''''ti>; apelo ',,' nolifitaçl<>
e'~o ceU<ada (lIi liml"'"
° <1da<lh eala,;! aujelt" ~

muha_ ISlo esli p,"'isl"
",,(Mijo" eOb,,,.'e p",.
ror>-. do rntillltfpfo" ; anÜ·
••nIOllB,,,g~&lia.._

Em """" do d,iHdas i;JU

denU"du. ". munltlpe
podc'enlfM c'" contola
<"mo fOPro< m<li, do
3163.7818.

molori,las ,~dotrEm'at.,,
ç!o'.

Ogd< onfún. a Rua Cut!·
Iib>. no Jardim Fuo!~. Um·
b~m pas,"" • ter o.nUd"
unlcode dlrel!o. A a!t''''IAo
.-.i1I,ado p"la Pref<Uu.. d.
Santa Ilirbar. d'Oesle. por
m<l" da S"'elran, I~m., <>b.
j~U,," de p'''p''«lo,,", ffL1h
.egurMla .0. CO"dwto,"' e
ped~'lr" qwo uUliL1m a "Ia

O senUdo dnlto foi Im·
phnt'do epe"'. no fi""" da
Rua da Bo"aoha para a Ru.
do tlnho. Ag,nlud. T<wl'
to e a Guard!! Ch11 MunJd'
pil f"lão oHl""la(!" e sina·
liza(!o aM conduto,,,. que
pas ....mp.l"lc<-al. Morado·
r'" c <omerdanle.•d. Iegl~"
.l" "'Isodo' <ob,e o '.nUd"
únl,o daru.

U~_W4J>lS(~lo
t,"",.4'101i'E""<>,,,.. ··,,"'"'·.'l""'~·
~~'.;";':-::'~:..~I-"'''->

'0""c1 '1,,~,~~_.~~2~~~,.,. " R$10,001"CC'"''''''
• sald.~ """"""'""'~~

"'....... ......,..........<pI

• 'f.d~-j';'.."""~" ~" '''',
i <>.~l,""',<J,,_T"iT.'"'"

"f""" ""' "'r.'' ' ,

ch.Ue 1 e Roch.ue 11. O ~o

orderi1do, 40 .Hor de. FOP.
Irl"'n Rob«tn Brngagll~,""-~

pll.... q"e ... "-<;6"-'O<;'"e"l..,
.", todo, O" ponlos d.. nill
nIdph. ·No. dedl<-in"~s ac'
I,H ba!tlo. em "lIl"de de
r~cla.matõe'. e do ~<>t~,m"s

que algumas u11a<f... " ler_
<en<>I.~pr"""nlani sujeira e
Ollwho. Enu-ELUlIO, o lraba
lho "corr<fáI'''' quatro '<ane
to.>d. ddade". disse. -PrI·
melIamenle i:>s ru,als r.,..l]·
Llm a "lslorL'- ·da:..<ogl6.••
pirAp"'le<lornotifi<'I!" ~"
pr"prie':!rl"~isar,do" lini__
pela C,o"'S~nI'{!o das tr...
~.•., complelou_

As.condl\õü \"C,iflcadi.•
•!" mato e <ntwhii em lN'

"l\lwd="a "" I,A",illo foI
fella no dIa 01 de'le m~ •.
após uma .610 de c.twdo,
<~a!IHÓ<>' no local. O ,~nU

do uni'" d~ dUel~o na "Ia
<omp<..r.de o Il,,-~o da A"e
nld" Monle Ca'lelo a Rua
c"n,ral C~nw-a.

Procur.da ,obre" proble
ma «Ialad". a Se"lran (Se.
uetarl.1 de S<guno<;a. To;!n·
<110 e D"fesa Ch11),infom,,,u,
po, m<l"de a~i<-'--'orladelm'

pren'a. que. ,la e.U d",l
darn.nle ,Inalizad. e p~de

nul"," Me.,,!o da r<'Pulal~o

O s«reUrlo Rõmulo Co
bbtafhmMf que ·m ..mo <DOI
a alW'-,,!o. e"o. pode",.«
cometido. por <ondwlo"s
que n~" ",tcJam <:oma dO'1_
d. at,n,!o no I,lr,.ilo. DI=
le d'''o. ~ lmpvrlanle que '"

Sujeira e mato alto são
fiscalizados pelo FOP

o S~t<>rde rop(fiScall·
,açMde Obr.. ePa'lur..)
de S"'ta Il!rhra d'a"I".
~fg!o.iricul.d~11 SoneU'
fia de Pl.neJ.",eJ\to.,.>"gu.
C<ln' o rl'OCi's,,, de fatill'
"'lã" com ..1'1~" li .uj<1'
ra e mal .. alto.m ir'rr.ntlS.
<:al,ada. e dOnal. ireas
parUcuhf"-< do mllnldpl"_
As a,ó<l.• ~~" "" "'l<onli"
d., lubilh., <le .. Lad",l.
t<~.liudo pei> Admlnt<!<a
ç!" Munlrlpal na. ir..a.
p\;bll~>s de Sa;'i.. B,ttbo
r~; <cm o oh)"'I"o do. pro
pardon'" limp.... e mator
.~guRDla

N", ,111!mo.dia, '" n.·
<aI. ali ....m 'm b.r"".
<omo P.rquo 01"1;', Ro-

Mudança gera acidentes
na Rua Orlando Fornazari

A mudan\ad. t,ãn.Ho fd
ta '«"'Icm,·nte na Ru. Or
l'-Ildo fornH"'I. Vih M.,I •.
aJnda g<-tadu'ldas vo< p.><te
do, molori"'" ~m <eh,Ao Il
con""lr/Oe,de a Implan
ta,!o <\""·ntld,, úoJ,,,de di·
"".'\D, arldonl« f<ll<lm pfe·
,<nel"do,. I

Oe arordo ,,,m o coo,<!<na'
dor "porado".I, Alna"dre
D"l.ne. tU '.Ala·f':'a. uma
j<>wmfoI e"taminJ>.da para
o Pronlo,Socor,". a[Xi' uma
<ol;'!o n" cruzam.nl" com a
Rua Cer,«al C!mara.

'VErifl<amO' que J~ lhe·
,om "llio" ~cldenl". e <M'
..."/1,, Irc~gul",.. , t:mal.
um al«la p",a que pr",I~ln'

das ")'''1 l"m"das, Muilo,
molod<l ... ,.1" ,abem da al
ler.,Ao·. i</lrrnou.

r= d,,,,ar,do, po< I"". n!o
fo,,,,,, aprolados pel<> C,nlfo
Pauh Sou'a. A dITelo,," do
Se"ilo. A<:ad~mlros, Rl>mJI
daP"",lraS. Sa,am.lofo"''''''
que os<andida'o..que .. In.·
<<ruram p>.ra o. <ur=s qu.
nl" for"'" apr" ..do, n> l'
0PlAo, j~ fonm' r~"'..>fl~j'd".

p..a a 2' "K!o ..colhida,
quando dI;po"h-el. TamMm
q"~ a n.çPcof.D,. j".~ Oag_
Moi H.t,ar! "m conl"o co",
'" ca.~d;d.t.o.lmc:rilo'para o.
cu"os sem demand •. P"a
fazu a d""lu,.!.:> d. la.a d,;,

1n<c-rlç~". confo!TIle""n"ado
MiUluil d" <andJdal"

A di,u~a.;ih1 do. b:ah do
"um<> .",,1 (cita Bllh-e"e rcl-'
Et<-<Prof.Ik,JoséD.gnc,ru....
unld~e f><:3 ';Iu.d~ naA..-enl
da AnLjn1:> P<-<lm"" 1731, CI_
dad. Nu..--a. MiI< lfllorm..,,\Õ<.s
pela<IO!clo,,~< (19) 3151---1624
e 3157.16250 \1 (do .lle:
."...,-". "I<,cja<od;;r,,'" cüm.br

'NILSON ARAÚJO NAS RUAS
Eu vouaí, no seu balrrglll "lo, lill'

Uguf,Fatlidp.ee~"lI"etel ' ,,",;!,.\
aovi~oSegund"11 Sexta das 14h â~ 16h ..

U1HbJWUliljLpltNUíWWu:! iH 1!4iJ

o go,""'O do Estado. r<" S!o Paulo. Osasco. B"uul. Con't,utora Quo:rM G,.h·!o;
",,-10 da HlTU"SP. publkou }'-Ildlra, tupnJ. GUMUlho,. Con<1<ulora O,\S; Comórdo
onlem (2:J,'05)noDiArloOO· C.mplo",. S.nla BA,bara CC'rw.lo,!>.IE·tropvllt'no(~m

ciald"E"ado. '~lo,A<>d" 23 D"0~,1" Am"rl(<!Ila, Horlo- pr.,,, Comlrut>.p c M~nd",

eon'ó,do, c/ou emp,e,as Ilndia,N",·aOdB,oeSumo. JL); Con,órd" C""edo,e.
pf~-qualifi<ad"para a H'· ,~. S~r!o '<m,tm.'d"'«rrade MOlropvlil.r.o. (Gah'!!>' fill
<t><;Aode"b,.. epfOjH"exe· SOIrn>de qUI". 0110101",1-' bo,aMdo);ComórtIoC""o
<ulh'"emquatro<orredor.. ndl •• al~", de eslalõ•• do dor .. (S''''''g-Con'beml;
deõnlbu. n.,reglõBmHro' I(an,f«~n'la, e,U,ó.. de ConsórcIo Corr~N" ~lelro

polllanas de S!o Paulo. cmb",q"e I d,·.somb"'q"e C paULUlo, (Andrade Cuflerrez
Campl"a', Enue eles" d" ob<:asd.arte('·bdu(f}'.I"n.· -CNO);Consó<rloC",n·dor~s

lole 5. que t. 'onUm",~o po'!(ôHrodo'Urh"ep~~<a- Si" Pawl" (S ..... Pawlhta_
doCoff<'dor N"'o<s!e, lr«ho <~hs), COmlrwb..'o).
No"a Od,.".,· SiUll3 Birba·' N" lOle 5 (fO"UnU'(~O d.) O"bJ"ltmd~ E.\l1l' ..'SP.~o
fOd'O"'le),O>ah,,,,um.· Co"edo, N"fo<.le. lre<h" reunir dl,·u.os <mp, ..ndl
do d~ I"d", o. <mpreêndl· N",-a Od<..u· Sa"l3 Birbora m."t", nwm mUm" P"'''''_
me"'o.éd~R$ 670mllh&os. O'O,,-,t<) forarnp<é·.d~dof11l· '" de pn!-quallfl<a,.'\D. é P""

A pubUc.ç"''' é ma!. um. da<: Con'ôrclo Co".dor.. mlllr às <'mpro",.l"to..,,,.
<lapa do pr<><""" de .dqAo Mel<opo!lt.nos SP c Campl- d,,--, um plo"'J"",e"lo moh
d"--' .mpf'_'''' quo He<u!a· n;l.< (H & fo",«a . Comh- <on<l'lonle para alonM, às
rl". em 2013 c 20H. "b<a' dol); Con.drdo Co"ed",,·.. uJgênd'" docdlla! de 010, ....
pron.tli n<>Plano de C""e-- Mel,op"liun<>s (Conslan' além do !"".ibllita:r um me
""n'...d!!BITlI''SP,k,m<lh''· un; C"''''x,lo MElropvlil.· Iho< "h'el nas p,or<',t., •
,h. pr~,,\$las de, ...!o b<".- ""(üillo<a .(o""=l; COfi'ô,· SEr~m ap,",onlad.. n~ '<_

Odar <HU do 560 mil u'w~· d" h"o"a Cu~d'" - CClo,,· gunda f.. ,o d" p'''<'''>o de
•lo~fdia UH 12 munldpl"" co; C"n'ó,do Tull . CCI; ,.I<I~O

Etec Prof. Dr, José
Dagnoni recebe mais de
500 inscrições

U VlSllBUllNHO

Dilma diz que governo vai

Workshop sobre legislação ~~,:~~,~,:~:'~~'~':~'~'~iZ~?~?",,,,,,,
t lb tá irnnost ,dldl«enf.'I".:!bld~tZ5) nu Bol.o f''',111a'' aflm'ou kbral!" de 50 ano. daI'I U arIa e tmpas os n~Ell~'plaql1oMh~alo"o' a p,,'lrlonl~. qlle ,·I.Ha o UnaoAfr-l<ana

to« o Rolsafamlll •. quo pro-
"oceram co"ld. aM b3n<o.

tem grande procura "",,,,,, "m', "m"'",
, ;"!;'t::'f~g;'ls~eg~:~:;;,,;.:~~:_

P""j:'l" do CUJ"SO de qua!iflca- ITLICMSc ISSQ~,' ~ dHlína "(1.0 do bo"djtlo
~ihIrrofi<slo"-'.lo~pêl" d"=~mpr'''-!.rI<>.eproli"l_ 'O 'lu. og'''le p,)do Urar
Se"i1 ,oo,e • E".ila f\$tal·. r'n3lH".-ohi,J"",,"'a.qu.... de tom d]",,? P"d.",,,, tI
qu.t"Ao,bJ'·UYO de' P'''P'''' U"--' lriliul!rta. fU' <mJlf"'as rar quo umo' .'Iar •• mpre
do,,'" <~w"dm.ntostécnkn A. ln«(lçÕ<S poder!" ''''' f~J- ",al.alonlo' .gorap... ~.."
~ prálko t<~I'M "'Ne ocom- IM, gralultamente, n, S,-ae- po..lblJldad•. I'Ofque du
p:"-'opn:~..", do plart~f\;:..,!a laTi" da E«úla S~",I ·M,;",~. ..nt~ dez .M'. n"~ca hou
e desen,,"himenl" do. lraba· ROml" .;10 a Rua \,~"..dor ,e h.o. AgOla "o<~ "aJ IH
lho. """'" ár"~; e (apadlar Sérgio uop"!din" Ahu, 500. de In(orpo,ar aOS"m mo
paraare.ilizalàOdero;.till ..bi- CIdade lndu.1ria! I.. alé °dia can1sm",. au",é. d;, a"dl·
.lc35 da área r,,<i1 da empco- 21 de "",)., de 2013. OU l"'r., (o.-la. m.l. h.". Vamos .a.

~~.o~=p';~~~ ::f':~~I~~5~:'.~: ~;~~":,.?~,.:i;,,<i,;~:;:~~
TribuUria. "".posl'" lndltd.!lS . As '-.g.. s.!., furJt.da, te que ..ja Cunsfo,m,do

.... ln«rllô" pata "
W0<4hq> '1~&l!J"I~Tlibulá'
<la, I",p.,.tos IndI«los IPI.
IC'IS C ISSQ;'l.promoü1o pêla
[«oh Sen;o.j 'o\h"",s R""'I'.
í"m •• ~,!o d!! Adsb (As.oda·
(~~ C""'O(di1 e indm\ri,l M
S.nla t:a,bara) ~'I~ lend"
gc-andep'ocura. O E..-enl",«~
no pn'hlm<l di. 2a d< mil".
Ms 19bOOIl-. 22hüü,

O direlo, da Escola Sen.1
lo<a1. Jo!<>UI}' ... laudi"l,
lnf"""""que~cornpraU'

<amEnle as ng.. <,.'gotaMs
(130), O WOTI..~hq> .<t~ apre
..nlado por A.na.sIJWa Banov•
• 'p"cialiMa I~-ulk" Bll legls
lo(!o tlibulá.rla, que disrorre·
fá "'b<eü. aspecto<; legal. a
"''''fi, ~dot2d<>s pêra. p'"r,"l'
""aI< da :!<ufucal "as empre·
'-~. na cml.,;ãa e b"",çA~ d~

es<rHur.,~o de dDcumenlo,
fu<at •. kmmmonaapu.-a(!"
"", lribulO'. '·~rifk"dos. por
mero <!ec.tudo doulrin!rlod..
legls"I~" p<-<ll1><nle.

N" en'ejo do e"ento eslá
p"',hra a~p","'nta,ã"deum

A Esrol. T~<nJca E.'-"du,l '''0' '.gu!n""c",",o.I~J'o.'
(EI«I Pcof. O,. lo.é DôgIOOnl . Conliiliilld~d. CtoIte): 3 In.
,c-c~Mu533ltl.sul\õ.spar~0 ulfm. ,-,g.. ,e"'-"""'tenl"';
prOCH'" ",loth·o <kc'..gur,d., I;>ghlka (,.,.,Ite),9Z ln'''i'o'.
.em'.stre de 2013 p",a ".g". .."d" 2.30 oandldal". po<
.m Su~ .~de e ">.1."""", O .-agaetogl.. k&(n,,11e}:21n.,
<ur", millic"n<o'tidoéot~c· <ril"'. "agM """""'«r,l"
nl<a <In Admlnlma,,ID com A ut'n<!" E.E, D"Hello.
3.58 <andid'IM por .-aga. O P.nludo ,«eb<u 70 !mai'
,."'me ,«á n" dio 16 d. JU' IÕ<T SE"içO< }"fidk". (""'I·
nho te}: 67 1n<crHo,. ,."do 1,68

Na Ele< P.--of. D,. }Q'~ Dag- <andld.!os p<>r "asa e S",,-I
nonl foram 31>5 ln,ull<X'. ~O, luddl'o. (nclle}: 31"'01
dl<lflbufdas no, ;.gwl"l~' tM. aco.,,,, a."'gao;rem.n<.S
<ur,o. túnlms: Adrnlnlma· Cenl... lá a exle"'~" E.E
{A<>(:\'<>!to}: 143I<"'ril"'. «·n- }OO"X),'1l1 <H<teU lJJn. 1".
d" 3,S8 ~and]dalo' po' "iga criç~o para0 c",'" téml<o do
eAdn-unlstra\!oi,Noile}:4ltl.s- logl'tka (><~""o ao;>'ap' fo
trilo" ,·ag.... <"man._<CUlI"'; mMo.,,<·nl<.».
Enf<rnl.Ogom([arde): 96 In,;· O, eur.". do SH:fHar4do
<rilo•. ,Endo 2AG o<!Ildidalos (fIe< ProL D" Jo'é D.gnonJj;
f"'.-ago; Qu!m~'aCtoi,o): 122 C"ntabll1dade e Ma<kellng
lr",ullo.,;<r<do3,05=rulida- (bt<r.sAn EE, En>lHo RoITú};
'os p"" vaga Adm!nl.slra(!o (I"<tlM" ElO.

Já a e.•lon,!o EE Co~"'''- J".é Punllip"., Rodrlguo.);
dado, Emn!o ROml <~<:~b<u l,,,glstka e M>.rhllng (a1<n
97 f",,,I(ó", di<"lbufda. s.l', E.E. JG~" XXlIf) nh Cln-
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festa de
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atrai grande
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Namorados
deixam compra
de presentes para
última hora
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Corredor Noroeste: Governo
desapropria 12 mil metros em SE
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ni<',o!o do tra,".<)rt~ melro
polltano na tegl~o. Ne,le
MYO , ..joto .en.o eonstrul
do, dolo tNmlnah d. fntegra
ÇAD. tr{, ..Ia,óe, de !faro;
ferhKi •. 45 ~st"-,ões do .m
bAnjue e <!osembarque. a1!m
da ad<quaçADdo t"mlo>! de
NO"a Oduu_ [m 251051
2013 foi publteada a rifo,Ao
d"" emp.-.'" " (00.6"los
d:asilikad", n' <o<><o",,"nd.
d. ~ré-'1ualJn<.aç.l.od ... em'
pr<-,a;; lntHu.adas em p>r
t1dpar d, HcJLaç.l.o d. e.'",u
~AD de"' ..<obr",_ úle p,o,es
'0 "t4 om r",e Iin.l d. ani
lliedo ..ow,"o.

Conseg: nova
diretoria é
empossada

A [lo.-a<fuHo,ladoC"",og
(Conselho C"nlunltárlo do
Srgu, ..o,a) ser4 empossada
oa lardcele hoje. dU'Mte um
nent" no T...tro Munlclp31
Manoel t)r~, oporlunlrl.de
om que eJuc2dofes d .. <C

d,•., uladu,l. MunJdpal do
[o,lnD ~atl(,.lpam ele uma
C2padta,~o .ob,e O<Omumo
de ento.-paonle' pvt p.ue
do• ..,'!o!~<ento.'_ PAemA J

FATEC ENCERRA
IfiJSCRIÇOES

PáginaS
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PROJETO

SOCIOAMBIENTAl
Pãqlnà 8

PAGINA 6

a ,0b,·,lma >·a<I~'1 <úntrot a
r"II<>",l"Tite no ~'unldp~<> "
(lo (;5.0'1);. 'onl • apha\~"

d, do.. el. ,·",In~ ~m 6.456
triin\a.<.«:it.-e ..1< mo,e, e
«nco AnúS!n'omp!<to,

nemA J

ba.-ad ·O'.".,aprogram.,M
'erá m"ád. por ,Islt...'"
..JoJam.,.,t'" de trotb,lludo
re< rutah do corl. da u,.,a·
de-a>ú,,, e celeb.-a,óe, ou
ür"tl"", Um grupo fGrm.·
elo por leigo' c ,cllgio,os k·
'·ará entrrlenlm'-oto e <at.·
qu"". aos lOab>.lhado.-.. ru·

."

rn~lrO' d' SP 30~ ;
-3,011 motrô< q\,.d,.d~,

de um 'lu'flelr.l.o f~'m,d<>

~El .... A,-enld .., Tlr~d.nl<-'.

Iill", raul~ de ~l"",,, e Ria·
<huelo. <l.ru hDje utll11.d.
par" "la<"'nam",,\o .le 'oi'
'oill

Este ttHho,do Z~,3 krn de
e~t~n''''', é a (<)nllnu..\dad~ d.
<on,l,u,Ao d" J~ exl.<tenle
COlfodor Noroole. 03.Rfgl!o
.\l.l«l.,olitan. de Campln&,
que, '-D l.;ngo dQ, ,~," n
~m. liga hojo (""'pino< a'"
munJdrl," de Ilo,tol!ndl~.

Sumat~ e ~fonle Mor. A.
obras r;"m pme d. <oorg'-

Semana do Migrante
acontece neste mês

A28' S,"'''''' do MlgrAn'
le a<onlHHA ele 16 a 23 de
junho de 2013. O Tem> do.,·
te ano é.\llgr.>.\:!De juwntu.
ele e ° t.",a ·No p""o<la ..·
".da. O Bom YI.-.·<I·.elabo·
radoem ,lnlo"la ,om aC"""
p""baela f.-.t<-rnJd:>.de2013.
<obre f.-aur,.,ld.de e 1u.·en·
lud~. N. Dio<,"o de ri."l·
caha. qu.ab'''''ge Santa Bá'·

Funcionários da
OAB retornam
ao trabalho

Mais de 6 mil
crianças vacinadas
em Santa Bárbara

0< rumi"o!fI(I< da Ordem OU<afelou o t<2baThod••d·
elo< Ad,·og.do, elo 8<>\11- '-ogado. que utllliam", ,,
OM!. retomaram ~otr.iliaJho I", d. apoio elo f<lrwn .. da
onlem, depo~' de Forman~' Y>ra do Tcab.fho. aJ~m elo
,~"m Em g"'~ d"'de a ui· atendimEnto 20 pubU'o no>
Iln" l«,a-rolra. O<·,IHo d. '.,-yl,o d...,t,l~od. Judl'
g,ne'H1I.n>aorldo_EmS.o· <tirla gratull2. Com dlst,l·
'a B!:rbara d·Ooste o m,,,l· bul\"o <I~ .."h,,-, elrl'«""',
meoto durou apenas doI, N. Sub,e"Ao local d. OAB
di... - '1ulo" ~ sexta-rolra·. trab.lham ollo rundoo~tfo<

MemA.3

o d«r<lo do uti~d,M pu
bU(ap~ra r""ded""prq>il-

i;:~~~al~~6,~:~<~~~~~;:1;~~
publJado no DI111" Ofl<hl
do Es'-"-do n'l IIIUmü <Ab,d~.

Este é um important" ~ll")

p= <ump';' O «onogrann
do CO"'lnJ\~D d" tr""ho do
<o"odo, OO""'·'t. que Ugd
S.ou Birbara e 1'1",.•{Me.
". P'~,ts(Opara ,or .ntregur
em 2014.

fl)[8m (J.e1>-prOPfhd,\
a, ~re3'

- 9.338 mH'", quadrod."
de f3.zend. fo<A1u.z,d, M Ro·
do,h $P 306. a <occaM 300

}:&;;;p;;-_r.K·Y."t'liffi0tftUt>%1
. .. f.<!<.fj'f.,,,R!yL!.<

~,'Ij, ~~:: :::

r

fugI.- ". em\lfwhau no molo
do ntalo .js O a".l;,t. que
~~,únlrou o .-ap" dJ"e que
n~o J>j neM.,,=, <hklla P'"
p",.o. 'lu, n~o tN'a ou,ldo
b.Hulho de f."a.,\ llologad.
do Ir,,~,tlga,õ'" g,·raj,{DIC)
vaf (", .. Uga.-o<a<o.PoHdili
dl"ua.m onUm ~ue u-abo'
Ih>mwm ~Jp6t"c'eleumd<>'

.~tNe~ do <rln\~ ,ula o r~

!,_u <·montra,jo fo'rlo
pA(;i~(~ 18

em Um.I,,!, por um anaJht.
de ,hten\.<.O M'--'.llitadh,e
~Q' p;lId'I<'l"~s,lud. nlúto
do' suo <aH,q".ndo ou,-fu
grilo. eleSO<OITO ,tndo de em
rn~t'gal C","" m..,lo <h""''''J
~ poiJda qUê E"'onl",u o jo
Hm de 21 ""c". !l'''.''!e fe_
rIdo e 'p"enl<rllOr.le d"'ga·
do_ O capa..< ,onlou que par_
1I'lpa... de um' ro". <o";
".nC'-nt.. 'nl "m. ch.i<ara
~ foI "pln,ado V'I d,·s.J'.ra

Rapazencontrado ferido pode
estar envolvido em assalto

o mlnl.té<io elo FhncJa· dl>uJgouo.Wmobalan\odo habfl.don.l. Oulro. R$
moolo d(.-ulgou ""tom 'lU. rAC 2. que tcaz A.S aç6.. IS2.l bllhõ .. /c.-am realiza·
56.30/.. do, In,· ..tfmento< (obr"') ,oo<!uld•., d~ j"-,'f' d", por emptt.., <-<!.tal,.li
p,",l,to,paraa,ogundaola- ",de2011 AI/;2brUde2013. o selor prl,-.do lnw,l!u no
pa do Programa de A«lo,,- De ",o,do <om o mlrillt~.lo. perlodo R$ 113,9 bllhOes_ O
ç~o elo C'Hdmento (FAC 2) 54.9% elas obr2' p.-.>hta;; '·210r pago '001 r~'UfSO' elo
fo.-anlt02Ur2elo,ent.-ejar.<f· para 'erem 'o~duld", até Or,antonlo d. U~IAo ,orna
«,de 2011 e abrtl ele 2013 2014 ji foram/.lIA<. lIe". R$ 18.7 bUM.. ~n"ejanEI-

No lotaI. fo",m ln,· .. tfdo< u'o. o .-.10' Intal el", obra;; .0 de 2013 e fi d.junho_ Se
R$ 557.4 hUMe. em a,6o' j4 finalizados é <I. RS 388.1 &"odoo go><-<no. e". "'on
M fnfrao,trulun,.log!stf'A. bllhõel,Do, R$ 557.4 bl_ I'nte~ 19·'" ",pHlor ao.-e
.I~m ele proJelo' so'fal' e IM"" lol.h. R$ 118.8 tO,_ ,tnoado nO n\"mO pErlodo
urb.no,.O gm·emo lanlb~m re,p;orlom a ~oandameolo de 2012.

~hl< d~ ..I, n1l1 Ul:lnça<
J! /ú'aJU Hd~·,d,,, <c,ntra a
r"all,la Infonlll .," S,r,t.
Bá,b." d'Oe'le, SOl(uodo
<1.<10< elo b>!an,o di.ulgado

Governo anuncia a conclusão .::,~':;,';:;,:.':,::'::';;:::

de 54,9% das obras do PAC 2

o guard. <hil d. Am<J(·
<ana C-R.c..49""os qwe Ira
lrilh." <LIT'..o la.'Ú\H rof ...
sall,do qu.odo fazfa Uma
corrida ,!bado na SP 306 j~

<m lime(ra.[le <~.ObOU a ".
<ar de "nl ,",oh«e fHu-uo.
do' lad,ôo..< quo fDl pr ... .,
Oul"" doi' <oo'.guf,am
fugir.B ..".,,'e ferido. o gu..-·
da "b'fe lnl<.-o,do 00 H$B

N, I"M de d,:;m1n;;" um
r.pu fof ~"contr.do ferido.



QUAlUA·H1RA. 12 OE!UNHODE 2013

S.Bárbara confirma primeira
morte do ano por gripe HINl

CID}\DLSls

[] CmmEOeJl{ NOROESTE

b~n' so,~o a,·ali.do....c
hou"<f pl"<e'dd,d.,o t.-.1O·
m<nlo ser~ Inl'lado'.

I'Ofaflnall,ar lnfonna me
did .. der,..""n,~o:Exht<m
"mb~m alguma. medld...
que e-itama I ••rwnl"~,,da
grIpe e oul'..s dDt", .. res
pl,atõrlH tomo:

Mili InlowB,M. v.4em '" oblld ... "" \'lgll!nd. Epldo·
m1016glrade Sont. EMb.co d'O""l •. loca.l.izad. ~ Rua 13 do
MiJo. 846. C"nlfO. O. lelefon ... para V:>nlatosâoo 3455.1651
e 34552251.

orre<ju..r,l~ !aug..m e higlenlza,Ao d..s m!o'. prlnelp>lrn<"le
""lo., de <o"'um!< algum alimento; .
O Ulilizar l.nlo de"arlhd p..... hlglono "Mal:
O Cohm- n"l( ~ bvca q~'ndo esp1rra. ocrtO"lr;
O E.'lla< 100":'muCO,aSdc oU-"". nariz e bvc.:
O Higltn1:<a, as mAos >PÓ' loss!-rou uplrnr.
O NAo<omF"'tilha-r obJe-Io< d.. P'" p"..oaJ. <orno lallie«.',
pc.lo,. <"'P'" ougaJlõ>f.,;
O Montec os ambl,nlo.s bem ..."Ilt.!do"
O hila< contato pró,lmo a ~"o..s que "pre ... ntun .mal.
ou .lntomas d.. Inn~enza;
O ["Ilar s.llr d~ -r"~ em perl<><!o de 1.-an,ml..!íI da doen<;a:
O hUaf ~gl"mo.açli"'-'eambieoles {e<hado, (procu'''' mon·
10f o, amblonto. wnl;hdos}:
O AdotaI h~bito< ,"ud!,Cls. como aUmenl>.çâob.ilncead, ~
Ing"'l~o.M liquldos

~Ao "fã" rrallLado, ""01"
Upedn,OS ~ lnld"da ° lo."
lam"ot". O. eO<Dunle-nIO'
{pe'so .. que moranl eOm o
p.<Ienl~ .u'pell") serâo
mollilorod". p"f um porlo
<loe" o.m"'mol apr .."o·
UHm .Inili e .lnlon"" c...•
fa<terhl1{o, da dMnç_ tam·

Pacienteestavatnterneda noKSEl

Eslado d.. 510 Paulo. patlen·
I .. , <on, da~o," <f6nl,a;
do",,,, ap""enla< urna , ...
-reUa <Om Indl<al!o mMica
pMa .pllca,Ai> d~ nclrla'.

"sogue: 'A ,·a<ln..,lo<<>n·
Ira a grip~ <onllnua ni>mu·
nldplo. A, do"~ da Ya,ln~

"'guem dhponlHI. o" 12
UBS, (Unld.do B!,I<AS do
S.t1dc) ex<lu,hamonl" pôr.
o p(ibH<oaho de "gund. a
,exu·klf>. das 8;h Ii ho·
fi"" d... 13 M 16 h,,,,,,,'.

Sobre adoor.,."NolaOfl
<ial dl.Z: 'A do.oç .. totr!n,·
m\tld. de 1"'''0' P'r! pH'
'o~ e'pe-<I.lment.. por m!'lo
'delo"eou ~'plrro.Algumas
1'''''0'' podem se Infe<I.1l'
..nlf1od" em <onlato <om
objetos <ootamlnad"•. O,
<Iolonn. ,lo sen' ..lh.nl'"
'0' d. gllpe COmum' fob,e .
adma d~ 38'C, f.lta de " .
coriza. <iJ>frlo' e l"soe. Em
alg"n, '.'0' lamb~m po
dem ap"",« dor de <abe{a
e no <"'1'0. gMg'''I. lofla
m,da. falia de M. <.n•• ço.
dl",,,la e ~~mll",'.

WorrllOefalndao p.eto{o
lodo aHndlmonto: "AS"'fc
larl. d.. Sa~do doSanl' B~!·
b.,. d·O"I. 10m ~Omo "."
H.légla Op"'lO,,,I? de alen·
dl,"~nt" r.... Unld.d~, BMl·
,a,dc Sailde. En"a5a de ,In·
tom"." Fadenle de\'e Fro,
<u'u pu, um' d... 12 DBS.
Cas~ hJa ,Inloma< do Sil>
dromo ROIplr...tõrh Aguda
Gra" (SRAel. " p"le-nlc
..rA ~n'~mlnb.do '0 p<on
to-'or~HO par .... all.ção
m~dle- e 'o nl"<e"!'I•• In
t ..rn>\!o. C",o h'J_Inlem.·

A S" ..larla de S.(idc de
Sanl. 8!,bara d ·O•.•tc eon_
nrm~u ont"m (Il/Úó). por
m'lo dc Nola OD<liJ.• pri.
mOI'. mo,te ..", dc{orr{o<l.
d~ g<1p"HWI oaddade n•.••
te "-"o. A .ll!PlA é um' mU_
Ih«. dc ~ó ano •. portador~

de Sfndrome de Dôwn, que
h\<ccu dia 2 doste "'~,. A
pa<l<nle ha.h sIdo Intern.·
d. n" !lo'pilal S.nla Eirb.·
,a ~o di' 23 de malo e n10
ha>la tom.do a .'a<ln. da
g,lpc. A "'f",jag.m "p"rocr
qu •• mul},tr mO''''ana \'11.
Marl" Em An,orl(ana. foi
(onn,,,,,,da a I",elra morle
(au ..d. pela gripe 1l1NL

Confonn.. lrlfo.m.ções d.
admlnl<lraçâo munl<lpal .• lé
• p"".nlc dAla {oo.", feg!"
tr.ld.s .<tenoIlD,a,IiH. COm
Um <,..0 p"'Uh·<>.qU'lfO n~·

g.U''''. dGl<e,"me' agu,,·
dando {o,uh.do e Um õblto
"m S.nt. Eirbar. d 'O~Sl".

Do, <"'0' aguaIdMdof~'ul_
lado d". nom" um ~do Um
'El','ldo. publko r"unldpal
que e'l! Inlem,d·) no Hos_
pllal S.nl~ E1.rbMa. O ",utro
é d.. o",, <fiança da HXO
m"""lIoho «>m !fh mese,
deld.dcqu" '.f.L." alia da
Ho,plUI S.ou Eárbara no
dia 8. -

S,gu,,' a N"'la Olldal do

~~~~I;~~~~~ :~~~,~:;::::~b
notln<oçlies. (001 um c"'o
pO'IU,a. qualfO n'galho,.
doI, exa"," ••guafdo"do re
,ult,do e o", óbllo. O óbito
regl'trado na dI> 2 d..te
ml·s é do u",. sonho,a de ~6

aI"",. p"rtadMa de Slnrn-on'e
do Do"o equenlo h..ia lo·
m~do" 'Hln'd·~, A poden_
t .. h.vla ,Ido InlHnod. no
!lo'pll.l Saola B!rb.,a no
dI. 23 d.. m.lo." A admlnl ••
traçla na MI. lrúorm';, ';10.
d••ob,.. quo", de,'" 10mor
....rlna: 'A"lm [om" p<>r·
Iadores da S(od,ome de
Do"n. d.... '" 'eI' .-atln,da.
<rlan,•.' de .e15 m".'" a dats
anos Incomplelo,. ge-.'I.nto,
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GAEMA PCl-Piracicaba

IC nO 015/12

CERTIDÃO (~)
Aos 20 de agosto de 2.013, eu ,J' ), Ariane Cristina

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, certifido que o prazo para

conclusão deste procedimento se expira em 26/08/13.

CONCLUSÃO (e '(
Nesta mesma data, eu, (tJi\tiane Cristina Teato,

• I
Oficial de Promotoria I, matricula 6646, faço conclusos estes autos ao

Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de

Justiça do GAEMA PCJ-Plracicaba.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

INQUÉRITO CIVIL 015/2013

/ '

';

(
\

O presente inquérito civil foi instaurado com o objetivo de aPl\ar

detalhes técnicos e jurídicos versando sobre representação subscrita por Márcio Elo]

Colombo, Maria Lúcia de Cillo, Silvana Maria Giovanetti, seguida de abaixo-assinad~\

com 421 (quatrocentos e vinte e uma assinaturas), noticiando eventuais irregularidades

na implantação do denominado "Corredor Metropolitano Noroeste - RMC Lote Sumaré

- Santa Bárbara D'Oeste",

Consta de mencionada representação que (fls. 25/47):

a) A obra viária, que deveria se iniciar ainda no ano de 2012, sob a

responsabilidade da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), irá afetar

eentcnas de moradores de ruas e avenidas pelas quais passará o corredor noroeste em

Santa Bárbara D'Oestc;

b) tal obra viária terá forte impacto ao passar pela Avenida

Tiradentes e transpor o Ribeirão dos Toledos;

c) As construções das vias públicas de Santa Bárbara D'Oeste são

antigas e sem condições estruturais para suportar o impacto de tantos veículos pesados

que passarão pelo local;

d) A obra viária supracitada contraria o Plano Diretor de Santa

Bárbara D'Ocste (Lei Municipal 28/06), uma vez que este seu artigo 45 traça como área

preferencial para construção do Corredor Metropolitano as Avenidas Santa Bárbara e
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São Paulo, nada meneionando aeerca de Av. Tiradentes, a qual é extremamente estreita

e não possui vias marginais, dificultando a passagem de automóveis e ônibus ao mesmo

tempo, prejudicando o tráfego de veículos na localidade;

e) Os estabelecimentos comerciais das meneionadas vias públicas

de Santa Bárbara D'Oeste serão drasticamente afetados com a implantação do

mencionado Corredor Metropolitano, pois serão dificultados os acessos as tais

estabelecimentos, diminuindo o número de clientes e vendas de dezenas de comércio

nas áreas de papelaria, consultórios odontológicos, cabeleireira, restaurante, casa de

tintas, lanches, dentre outros; (\

f) Não foi elaborado o Plano Municipal de Circulação urbmía,

prevendo pistas exclusivas para circulação prioritária de ônibus, sem prejuízo de acesso
. \

ao comércio e residência, conforme previsto no art. 43, § 10, inciso XVIII, do Plano
\

Diretor de Santa Bárbara D'Oeste; \

g) Está havendo negativa de informações aos moradores sobre a \-,
implantação do Corredor Metropolitano, pois se alega falta de projeto, mas isso não

seria razoável, já que a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU) traz no

informativo a notícia de que as obras começarão em 2012, devendo existir projeto;

h) A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, em 20/06/12,

em atendimento á Lei 12.527/11, por meio da Chefia de Divisão de Ouvidoria,

informou à representante Maria Lúcia existir proposta para o corredor metropolitano,

com o seguinte trajeto: "I) Prolongamento da Avenida Selo Paulo até a Avenida

Prefeito Isaias Romano; 2) Daí Segue margeando o loteamento Terras de Santa

Bárbara até o Jardim Conceição; 3) Atravessa o Rio com uma ponte de pista dupla com

46 metros de extensão; 4) Segue para Avenida Tiradentes até a Avenida Monte Castelo;

5) Pela Avenida MOII/e Castelo até a Rodovia SP306; 6) Pela Rodovia SP 306 até a

Rodovia 81' 304 aonde haverá uma rodoviária Metropolitana (terminal). "

Na portaria de instalação de Inquérito Civil ficou consignado que

também serão objetivos do presente inquérito civil apurar os eventuais danos ambientais

que as obras e a operação do Corredor Metropolitano Noroeste causarão no trajeto entre

2
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Corredor Metropolitano para 18 de março de 2013.

Sumaré e Santa Bárbara D'Oeste, bem como eventuais danos urbanísticos no trecho que

passa pelo Município de Americana.

Por oportuno, reitero o relatório da última prorrogação de fls.

273/281.

Dando cumprimento ao determinando em referida prorrogação,

juntaram-se aos autos, às fls. 283/284, duas matérias jornalísticas do Jornal "Diário!'{'\
Santa Bárbara d'Oeste", informando a respeito de audiência pública sobre o projet(y do \

I I

I
I
\

, \
As fls. 286 há a notícia de encaminhamento do trajeto do Corre~or I

Metropolitano, via correio eletrônico ao Promotor de Melo Ambiente da Comarca c\\ I

Sumaré, com anexa figura obtida no Google EaNh. \~ V(iJ)'/'

A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, respondendo ao

ofício n° 125/13, trouxe aos autos (fls. 291/293) infonnaçôes de que "em 25/01/13 a

EMTU esteve no Município de Santa Bárbara d'Oeste para esclarecer o andamento dos

trabalhos para a implantação do Corredor Metropolitano no Município. Estavam

presente o SI'. Prefeito, o Deputado Chico Sardelli e vários secretários municipais,

além de SI'. Joaquim Lopes, Presidente da EMTU e seus assessores. Na ocasião foi

apresentado pela EMTU o cronograma para implantação das obras, foram feitos

esclarecimentos sobre o projeto que abrange o Município. Foi solicitado pelo SI'.

Prefeito que o traçado [osse alterado no trecho da Av. da Saudade contemplando o

acesso à UN/MEP pela Rua Floriano Peixoto e Si' 306, o qualfoi acatada pela EMTU.

Solicitado também pelo Município a dtsponihilização dos projetos técnicos de

arquitetura, geométrico drenagem, paisagismo e sinalização para uma análise mais

detalhada da equipe técnica do Município. Os projetosforcnn remetidos posteriormente

e estão em análise pela equipe do Municipio para avaliação das suas interferências".

Aproveitou ainda a oportunidade para juntar cópia digital fornecida pela EMTU. Por

3



audiências públicas (fls. 296).

311).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

fim anotou que não foram emitidos documentos de Termo de Aceite, Declaração

ambiental e Certidão de Uso de Solo.

A EMTU (fls. 295/309), em resposta ao Ofício 124113, encaminhou

a Informação Técnica IT-DPO-062-2013 c Caderno de Anexos, contendo mídia digital

com os projetos do corredor, o edital de pré-qualificação, certidões emitidas pelos

municípios abrangidos, Consulta Prévia CETESB, Licença Prévia CETESB e o RAY\
Relatório Ambiental Preliminar. Aproveitou para informar os locais e horários 1as \

f \

\
Nova reportagem sobre o corredor metropolitano veio aos autos (Il,

\
\

Por determinação verbal, juntaram-se aos autos (l1s. 313/335)

Avisos de realização das Audiências Públicas, comunicado pela EMTU, em seu site

institucional; Cópias dos Formulários de Perguntas el ou Sugestões, encaminhados

pelos participantes das audiências; Cópia do Oficio 13/01'/2013, Termo de Aceite, bem

como Certidão de Uso e Ocupação" do Solo c Declaração da Coordenadoria de Meio

Ambiente, expedidos pela Prefeitura de Nova Odessa; Relatório Técnico, elaborado pela

Prefeitura Municipal de Nova Odessa, contendo 05 (cinco) mapas e OI (uma) planta.

Referido Relatório Técnico de Nova Odessa faz as seguintes

proposições para a instalação do corredor metropolitano: Readequação do sistema de

drenagem do Córrego Capuava, recuperação das margens e áreas úmidas; remauejo de

áreas lindeiras com parque linear (ciclovia, pista de caminhada, espaços de esporte e

lazer); execução de galerias, quatro reservatórios de amortecimento (prevendo

escavação de solo brejoso); ponte de ligação entre os bairros .Id. Maria Helena e Grecn

Village.

4
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As fls. 336 seguiu despacho detcrminando que se aguardasse

notícia a respeito do Relatório Ambiental Preliminar (RAP) que estava sendo analisado

pelo DAIA (Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental).

Por fim, juntaram-se reportagens jornalísticas do "Diário de Santa

Bárbara D'Oeste" as fls. 338/340.

.~

Posto isto, sendo a matéria tratada neste IC de alta cOI\lPle~'ldee\,

importância ambiental para a região, visto que o corredor possui como IObjetivo \

melhorar a circulação de pessoas na região metropolitana de Campinas, \havendo \

necessidade de colher maiores subsidias para embasar a atuação Ministerial, ~lém da 1\.

importância de se acompanhar todos os trabalhos. desenvolvidos !Jelos intere~ados,

PRORROGO O PRAZO PARA A CONCLUSAO DO INQUERITO CIVIL IC

15/2012-0, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, nos termos do art. 24\do

Ato Normativo 48412006-CPJ.

Por ora, DETERMINO as seguintes diligências:

I) Oficie-se ao DAIA, com cópia desta manifestação, requisitando

se, para cumprimento no prazo de 30 dias, informações a respeito da análise

eventualmente realizada do RAP - Relatório Ambiental Preliminar do Corredor

Metropolitano, com cópia da manifestação do órgão ambiental e de eventual Licença

Prévia emitida. Caso o DAIA ainda não tenha feito sua análise, questione-a sobre a

previsão de quando ela será concluida.

2) Oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Santa

Bárbara dOeste, com cópia desta manifestação, solicitando, para cumprimento no prazo

de trinta dias, informações atualizadas sobre eventuais novos dados, estudos,

autorizações e/ou licenças urbanísticas e/ou ambientais apartadas ou emitidas pelo

Município, envolvendo questões atinentes ao Corredor Metropolitano, bem como sobre

5
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a forma como foi equacionada a questão da ponte na Travessia do Ribeirão dos Toledos,

com eventuais outras sugestões entendidas cabíveis.

3) Oficie-se à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos

(EMTU), com cópia desta manifestação, solicitando, para cumprimento no prazo de

trinta dias:

a) Informações atualizadas sobre eventuais novos dados e/ou

estudos técnicos produzidos pela EMTU, autorizações e/ou licenças urbanísticas e/ou

ambientais obtidas da ANTT, da CETESB e/ou dos Municípios de Santa Bárbara

D'Oestc, Nova Odessa e Sumaré, envolvendo questões atinentes ao Corredor

Metropolitano Noroeste, nos trechos de Santa Bárbara dOeste, Nova Odessa e Sumaré;

b) Informações sobre o resultado da pré-qualificação das empresas

que pretenderam concorrer às obras do Corredor Metropolitano e eventuais outros

desdobramentos do procedimento licitatório;

c) Se houve alguma modificação do projeto em Nova Odessa, em

razão de cogitadas obras de drenagem em trecho urbano inundável do Corredor

Metropolitano Noroeste que está sendo projetado, na travessia do Córrego Capuava;

d) Como está ou será prevista a Travessia do Ribeirão dos Toledos,

diante das notícias de inadequação da ponte, com riscos de alagamentos;

e) O/t1'~~ consi(I.~rações que en nder pertinentes para melhor

esclarecimento dos làt9~' mencionando, se o caso, sprovidências já tomadas, em

andamento ou que scrfo tomadas no! âmbito do órg o. \.J1:em como eventuais outras

sugestões quanto à fonúa de encaminhamento do caso. -, ,\

\ / \1 \

Pira'à\aba, 28 d/agOsto de 2013. 'i \\

\ r /.~A / \\

IVAN À~~NEIRO CASTAjIÍdil~ \\
Promotor de Justiça - GAEMA PCJ- Piracic .(, \

. \
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Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente
Núcleo Pc.l-Ptraclcaba

Ofício n° 46312013

Ref.: Inquérito Civil n° 14.1096.0000015/2012-0

Piracicaba, 29 de agosto de 2.013.

(

I1ustrissima Senhora,

Pelo presente, a fim de instruir o processo em epígrafe,

instaurado com o objetivo de apurar detalhes técnicos e jurídicos versando sobre

representação noticiando eventuais irregularidades na implantação do

denominado "Corredor Metropolitano Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa

Bárbara D'Oeste", encaminho-lhe cópia de manifestação proferida em

28/0812013, a fim de requisitar-lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta

Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, artigo 26, 1, "b", da Lei n° 8.625/93 e

artigo I04, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual n'' 734/93, para que, !!.Q

prazo de 30 (trinta) dias, informe a respeito da análise eventualmente realizada

do Relatório Ambiental Preliminar (RAP) do Corredor Metropolitano, com cópia

da manifestação da CETESB e de eventual Licença Prévia emitida.

Caso esse órgão ambiental ainda não tenha feito a análise,

solicito-lhe para que informe sobre a previsão de quando ela será concluída.

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas - Ptractcaoarsp - CEP 13.416-398

fone: (19) 3433·6185 - qaemaoiracicabagarnp.sp.qov.br
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Se o caso, faculta-se o oferecimentos de outras considerações

que entender pertinentes para melhor esclarecimento dos fatos, mencionando as

providências já tomadas, em andamento ou que serão tomadas no âmbito do

órgão, bem como eventuais outras sugestões quanto à forma de encaminhamento

do caso.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e

apreço.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

A Ilustríssima Senhora

ANA CRISTINA PASINI DA COSTA

Diretora de Avaliação de Impacto Ambiental- CETESB

Rua Atmlrante Barroso, 491 - Sào Judas - Piracicaba/SP - CEP 13.416-398

Fone: (i9) 3433·6185 - gaemapiraclcaba@mp.sp.gov.br
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Ofício n° 464/2013

Ref.: Inquérito Civil n° 14.1096.000001512012-0

Piracicaba, 29 de agosto de 2.013.

Excelentíssimo Senhor,

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

DENIS EDUARDO ANDIA

Ao Excelentíssimo Senhor

0.0. Prefeíto do Município de Santa Bárbara d'Oestc

Pelo presente, a fim de ínstruir o processo em cpígrafc,

ínstaurado com o objetivo de apurar detalhes técnicos e jurídicos versando sobre

representação noticiando eventuais irregularidades na implantação do

denominado "Corredor Metropolitano Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa

Bárbara D'Oeste", encaminho-lhe manifestação proferida em 28/08/13, a fim de

solicitar-lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei

n° 7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei n° 8.625/93 e artigo 104, inciso 1, "b", da Leí

Complementar Estadual n° 734/93, para que, 110 pl'aZO de 30 (tl'inta) dias,

apresente informações atualizadas sobre eventuais novos dados, estudos,

autorizações e/ou licenças urbanísticas e/ou ambientais apertadas ou emitidas por

esse Município, envolvendo questões atinentes ao Corredor Metropolitano, bem

como sobre a forma como foi cquacionada a questão da ponte na Travessia do

Ribeirão dos Toledos, com eventuais outras sugestões entendidas cabíveis.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada cstíma e

apreço.

RuaAlmirante Barroso, 491 - São Judas- PiracicabalSP - CEP 13.416-398

Fone: (19) 3433-6185 ~ qaernap'ractcebagpmp.sp.qov.br
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Ofício n° 465/2013

Ref.: Inquérito Civil n° 14.1096.0000015/2012-0

Piracicaba, 29 de agosto de 2.013.

Excelcntíssimo Senhor,

Pelo presente, a fim de instruir o processo em epígrafe,

instaurado com o objetivo de apurar detalhes técnicos e jurídicos versando sobre

representação noticiando eventuais irregularidades na implantação do

denominado "Corredor Metropolitano Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa

Bárbara D'Oeste", encaminho-lhe manifestação proferida em 28/08/13, a fim de

solicitar-lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei

n° 7.347/85, artigo 26,1, "b", da Lei n° 8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da Lei

Complementar Estadual n° 734/93, para que, no prazo de 30 (trinta) dias,

apresente:

a) Informações atualizadas sobre eventuais novos dados e/ou

estudos técnicos produzidos pela EMTU, autorizações e/ou licenças urbanísticas

e/ou ambientais obtidas da ANTT, da CETESB e/ou dos Municípios de Santa

Bárbara D'Oeste, Nova Odessa e Sumaré, envolvendo questões atinentes ao

Corredor Metropolitano Noroeste, nos trechos de Santa Bárbara dOeste, Nova

Odessa e Sumaré;

b) Informações sobre o resultado da pré-qualificação das

empresas que pretenderam concorrer às obras do Corredor Metropolitano e

eventuais outros desdobramentos do procedimento licitatório;

Rua Almirante Barroso, 491 . São Judas - Piracicaba/SP - CEP 13.416·398

Fone: (19) 3433-6185 - gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br
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Núcleo PCJ-Piracicaba

c) Se houve alguma modificação do projeto em Nova Odessa,

em razão de cogitadas obras de drenagem em trecho urbano inundável do

Corredor Metropolitano Noroeste que está sendo projetado, na travessia do

Córrego Capuava;

d) Como está ou será prevista a Travessia do Ribeirão dos

Toledos, diante das notícias de inadequação da ponte, com riscos de alagamentos?

e) Outras considerações que entender pertinentes para melhor

esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências já tomadas, em

andamento ou que serão tomadas no âmbito do órgão, bem como eventuais outras

sugestões quanto à forma de encaminhamento do caso.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e

apreço.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-l'iracicaba

'>._- ......,
Ao Excelentíssimo Senhor

JOAQUIM LOPES DA SILVA JÚNIOR

Diretor Presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU

2

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas ~ Piracicaba/SP - CEP 13.416-398

Fone: (19) 3433-6185 ~ gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br
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GAEMA PCJ-Piracicaba

XC nO 015/12

JUNTADA

Aos 30 de agosto de 2.013, eu,~~/.)ÁrianeCristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, por deterrnmação, junto a estes autos

e-mail encaminhado pela senhora Juliane Capelato, remetendo matéria do

Jornal "O Diário", de 18/08/13, com o título "Governo do Estado publica edital

de obras do trecho Sumaré-SB".



Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Ivan Carneiro Castanheiro
quinta-feira, 29 de agosto de 2013 15:09
Ariane Cristina Teato
para juntar ao IC
PAGINA 5.pdf

De: julianediario@terra.com.br [mailto:julianediario@terra.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 29 de agosto de 2013 10:56
Para: Ivan carneiro Castanheiro
Assunto: Matéria corredor

Dr. Ivan,

Segue mais uma matéria do Corredor Metropolitano.

Obrigada,

Juliane

Juliane Capelato Telefone: (19) 3455-6630 Jornal Diário de Santa Bárbara Cidade Santa Bárbara dOeste
(SP) site: www.diariosbo.com.br e-mail: julianediario@terra.com.br e-mail alternativo:
julianecapelato@yahoo.com.br twitter: @julianecapelato

1
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Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ·Piracicaba

IC nO 015/12

JUNTADA

Aos 07 de outubro de 2.013, eU(~~YÁriane Cristina Teato, Oficial

de Promotoria I, matricula 6646, junto a estes ",Ltos o ofício OF/GAB/732/2013,

encaminhado pela EMTU, em atendimento ao Oficio n? 465/2013.
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Senhor Promotor de Justiça,

a) Envio de documentos e/ou informações atualizadas
sobre eventuais novos dados e/ou estudos técnicos produzidos pela EMTU/SP,
autorizações e/ou licenças urbanlsticas e/ou ambientais obtidas da ANTT,
da CETESB e/ou dos Municlpios de Santa Bárbara D'Oeste, Nova Odessa
e Sumaré, envolvendo questões atinentes ao Corredor Metropolitano Noroeste,
nos trechos de Santa Bárbara d'Oeste, Nova Odessa e Sumaré;

b) Informações sobre o resultado da pré-qualificação
das empresas que pretenderam concorrer às obras do Corredor Metropolitano
e eventuais outros desdobramentos do procedimento Iicitatório;

c) Se houve alguma modificação do projeto em Nova Odessa,
em razão de cogitadas obras de drenagem em trecho urbano inundável
do Corredor Metropolitano Noroeste que está sendo projetado, na travessia
do Córrego Capuava;

Excelentíssimo Senhor
Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Di~nlssimo Promotor qe Justiça do
NUCLEO DE ATUAÇAO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
NUCLEO PCJ·PIRACICABA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas
13416-398 - Piracicaba - SP
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d) Como está ou será prevista a Travessia do Ribeirão
dos Toledos, diante das notícias de inadequação da ponte, com riscos
de alagamentos;

e) Outras considerações pertinentes, para melhor
esclarecimento dos fatos, mencionando, se o caso, as providências já tomadas,
em andamento ou que serão tomadas, bem como eventuais sugestões
quanto à forma de encaminhamento do caso.

A respeito do solicitado, estamos encaminhando Informação
Técnica IT-DPO-394-2013, mfdia anexa.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisquer
outras informações.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~~
Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ·Piracicaba

CERTIDÃO

Aos 10 de outubro de 2.013, eu,~ ) Ariane Cristina Teato, Oficial

de Promotoria I, rnatrícula 6646, certifico que, em atendimento ao despacho na fI.

357, formei o ANEXO 03, que corresponde à INFORMAÇÃO TÉCNICA IT-DPO-394

2013, elaborado pela EMTU, o qual acompanha o Offcio OF/GAB/372/2013, de fls.

357/358.

JUNTADA

Aos 16 de outubro de 2.013, eu,(~l ) Ariane Cristina Teato, Oficial

de Promotoria I, matrícuta 6646, junto a es~f autos o offcio 0370/2013/1,

encaminhado pelo Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da Cetesb, em

resposta ao Ofício n? 463/2013.



São Paulo, Ogde outubro de 2013

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diretoria de Avaliação de Impacto Ambientali;I

CETESB

ti)()1() /2013/1

Senhor Promotor,

\~~/IP ,{"/o~ I

,1/ ' i \\ /' I

Assunto: Oficio n0463/2013 \) 'i !\~" '1,11 I : t\)' (' <I. . i I / ,I ./,,) I ~
Inquérito Civil MP n". 14.1096.0000015/2012-0 / " , 1.1,\'
Processo CETESB Impacto nO 82/13 \ i n\ \

. \ \/\\ \. . j ! 1\\ \
-, ,I 1\ \ \
~.)!~ CítfjJÚ?l!u (':-:~,t :!.'\l!'~:b, \'~
'*"~''I' ,~~ I ,,'
'~'j(' 'H.". '. ,,\;~.:, .

I \ \ -, "\
I \ \ "-

Em atenção ao oftclo em referência, que solicita inforrtações sobre o licen~i~~~~d \
ambiental do Corredor Metropolitano Noroeste-RMC, trecho Sumaré-Santa Bárbara'" J
d'Oeste, sob responsabilidade da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo-EMTU, informamos que esse empreendimento recebeu a Licença Ambiental Prévia
n02270, emitida com base no Parecer Técnico n0380/13/1Eelaborado pelo Departamentode
Avaliação Ambiental de Empreendimentos, desta Diretoria.
Encaminhamos cópias da Licença Ambiental Prévia e do mencionado Parecer Técnico,
conforme solicitado.

/

Respeitosamente,

~
' ,

,C )~-\ \/vO" (l;p~-Q
, na Cristina Pasini da Costa

iretora

ReCE"n!üo r-vv> '") "\11 DL f~ < I"; .. :}...J r '1.

Protocolo n9. 1\
ExceienUssimo Senhor
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça - GAEMAPCJ-Piracicaba
Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas
CEP 13.416-398.- PIRACICABA - SP 11 OUT [015 (~

I
, ,

GAEfv1i\
PCJ - Piracicaba

CETESB - Companhia Arrbientaloo Estadode SãoPaulo- Seca:Av. Prol'. Fredeocc Hermann st., 345;..CEP05459-900- são Paulo- SP- TeL: (Oxxl1)3133- 3000
~d.-~J.lt:}ltJ:~?t:.r;1~~~,\~~~:~5.?.lif2;.fl-:.1~-,77!M,9.J!?l?9,1;;~.;;'!n~'.,E~~~~~,~,1Z~--lla- Insc Munic,fi' 8.030.313-7 - sue. w.'.wcetesb.sp.gºY.br
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 82/2013
ld~

N' 2270

UCENÇA AM[3!ENTAl PRÉV!A PROCESSO

r~o 82/20í 3I I I

IA Companhia Ambiental do Estado de .São Paulo - CETESB, no uso das atribuições que lhe confer~ a Lei I
IFederaT $938. de3~ de agosto ~~ 10~:. que d~sp6e, sobre 2 polltic~ Nac~on21 do.~M~io Ambiente,

I
regulamentaaa pela uecreto Federal "g.214, ae 06 ae junno de 1990, a Lei EStaauaI135'f~, de OS de mala 'I

de 2009, e demais normas pertinentes, emite a presente Licença Ambiental Prévia, com base no Parecer
· Técnico n" 3S0113/iE, pere . . .

HAZÃO SOCIAL: ElviPHESA fviETF{üPOLiTI-\I~P,DE TF~AI",fSPOHTES UR8,["hiC;S OE SP,O ~AULú - Ehf:TU

i CNPJ: 58.518069/0001-91--1-····_·_········ __ .
I LOGRADOURO: RUA OUIHZE DE NOVElv1BRO. 244 .. 3" anelar

I BAIRRO: CENTRO

, MUNICipIO: SÃO PAULO CEP: 01013·000

I
I
it--- ---l--
i

·IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
NOME: IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO I'OROESTE, LOTE 3 .. SUMARE -, SANTA BARBARA

,DO OESTE

LOGRADOURO: Rod, Luis Omelto, Av. Monie Castelo, IIv. Tiradentes. Av. Corlieu de Azevedo Maroues, Rua São
f"J, 1\.. C. fi, c;,c.derônimc, Av o Pedro Il,Rua-.ArLMeire!les, A'I( .carlos Botelho A1.L.AmPéli~zzeta.A"'-t-_-

Rebouças, Av. Joaquim MCardoso de Toledo, Av. João Argenton e Av. Julja Vasconcelos Buiarah.

MlJNIClpIOS: SUMARE,NOVA ODESSA, AMERICANA E8ANTA BARBARA DO OESTE.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Ilmplantação.cio Corredor "aroeSI.·e - LOIe 3, com extensão aproximada cie 26 km no sentido Santa Bárb"ra _,I
Sumaré e.24 km no sentido Sumaré - Santa Bárbara, incluindo a reforma de 1 Terminal e a implantação de:
3 Terminais, 4 Estações de Transferência, pontos de parada e obras de arte' especiais e correntes
associadas.' ,

OBSERVAÇÕES

a) 11 presente Licença Ambiental Prévia aprova a IDealização e concepção do empreendimento, ateslando a sua
viabilidade ambiental, mas não 'autoriza a sua implantação. .

b) Previamente à implantação do empreendimento deverá ser obtida a Licença Ambiental de Instalação, sob pena de
aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor.

c) A Licença Ambiental de Instalação somente será concedida após o cumprimento das tixigências relacionadas neste
documento.' .

d) A presente Licença Ambiental Prévia não dispensa nem substitui quaisquer alvarás, licenças, autorizações ou
certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal, bem corno, não significa
recbnhecimento de qualquer direito de propriedade.

e) Inlegra a presente l.lcença.O'l anexo.

i) O prazo de validade desta Licença Ambientai Prévia é de 05 anos, a cantor da data de suo emissão.
.

I
G

· ~ -- '1

".i i I.\L;'II .-, J' ';1 \' 0' '.
"J'-A~ \ A./V" \Jv~ .

AN~ CRISTINA PASINI DA COSTA (Diretora de Avaliação de Impacto Ambiental)

-,
O resentedocumento foi emitido sem rasura e/ou cola em

,; ~) 1:;1.
· Data:(,";> /0'0,/ ::;

I.



., C-;lêl'(I.'l) I \-'I-<.I.H 'E~::-illI ~.-.,

PROCESSO

i I N° 8?/2013
'-----------~---------------~

') . '))
::JOF

(~/
\

GOVERNO DO ESTADO DE SÃÓ PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMB.IENTE

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB

AI\!EXO

. tf';;.
".

82/20'13
00854 yr

Folha 113 I

O'presente anexo ó parte íntegranle da LlC;EI~ÇAAlVi81EHTAL PRÉVIA I~ e 2270

i IO er.;prs9f1jedor deverá apresentar, para anàhse e aprovaçào d2 CETES8, Co atendimento és seguinte::
I exigências: I
I Poroc2.sfZ:o da solícitzção ct9. Licença Amhlental delnEtalaçé.o - U I

-----.--J
1

1. Apr@~>ClntDr o detalhõamento do P!YJgrama de Com! mícaçào SOci..,l, corueroplando a~ açÕes l~~~-

_____J2rQQostas R_!ªE9~~çljY~!IQª9J~J:Ç~ l?, __ºº!TIt!nk~ção il f2.ÇlJ2ulaç'~ªo sO!2[_e Q cronogf?ma de obras, áreas que !
serão impactadas, características das obras, desvios do tíáfego, eventuais -altera-çoes nosponTõs d~ ~-j- .----

travessias ~ nos itinerários do tr-ansporte coletivo, bem corno as eventuais interrupções em I
Infraestruturas·de serviços puoiicos. Para rai, devera ser garantido um sistema de atendimento' I'
especifico dirigido a consultas e reclamações, por meio da divulgação' de número de telefone,
endereço eietrónico, recebimento de correspondências, etc. i

2. Apresentar um Programa de Gestão Ambiental das Obras detalhado, contemplando as medidas e
procedimentos a serem adotados para. asupervisãci e gestão ambiental do empreendimento,
incluindo o' delalhamento dos Progr-amas e Subprogramas (de Controle Ambiental das Obras, de
Controle de Processos Erosivos e Assoreamento, de 'Controle de Supressão de. Vegetação, de
Educação Ambiental, 'de Conlrole de Tráfego, de Prospecção Arqueológica e de Educação
Patrimonial) e das medidas previstas para' mitigar e icontrolar potenciaisvimpactos ambientais

I

decorrentes da implantação do empreendimento, as equipes técnicas responsáveis; as 'formas ae
acompanhamento ambiental, incluindo o uso de indicadores é avaliação das náo conformidades; as
formas de registros e de treinamento dos trabalhadores; e o cronograma das atividades.

3, Incluir, 'no Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento, as medidas a' serem adotadas
especialmente para locais com grande movimentação de terra, incluindo áreas de apoio e áreas de
intervenções em corpos d'água (obras de arte), com o detalhamento do sistema de drenagem
provisório a ser implantado, procedimentos para a manutençáo dos dispositivos e açóes corretivas a
serem adotadas em caso de escorregamentos de terra ou assoreamentos que afetem os corpos
d'água. I .

4. Apresentar pranchas do projeto executivo e do projeto de drenagem definiliva do empreendimento,
acompanhados de mernorial descritivo e Anotação de Responsabilidade Têcnica - ART dos
responsáveis.

5. Apresenlar a localização, sobre ortototo ou imaqem de satélite (escala 1:10.000 ou superior), dos
canteiros de obras e demais áreas 'de apoio, indicando as instalações previstas (unidades
industriais, oficinas, refeitórios, instalações sanilárias, vias de acesso, etc.), incluindo informaçôes I

sobre o sistema de tratamento e disposição final dos efluentes gerados durante as obras.
Comprovar a aprovação da localização dos canteiros e demais áreas de apolo pelas Prefeituras
Municipais e, se contar comunidade industrial, comprovar a regularidade ambienlal da mesma.

6. Apresentar os resultados da 1° campanha de medições de niveis de ruído ambiente (Lra), a ser
realizada após reunião técnica com o Setor IPAR da CETESB para deünição dos Receptores
Potencialmenle Crllicos - RPC's, utilizando metodologia' constante dá Decisão .de Diretoria n°
100/2009/P que dispõe sobre o "Procedimento para Avaliação de Nlveis de Ruido em Sistemas
Lineares de Transporte".

7. Apresentar as outorgas de implantação emitidas pelo Departamento de Aguas e Energia Elétrica 
.DAEE referentes à travessia e às canalizações propostas no projeto, conforme Instrução Têcnica
opa n° 00i', atuallzada.ern 0110412013.
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o Jl'esente anexo é parte int(;grant& da lICEI-lÇA AlJiBIENTAL PRÉVIA I~ o 2270
i

. LI --"'x.-==--='=-"-=-=-'='~=:..-:::-=-=.:<.:..:.:..==~'-'=-'--'-"~-'-'-'----='-'--"-----'

8. Apresentar, no àmbito do Prograrná de Gestão Arúblentâf das Obras, um Subprograrna de Contraia
de Supressão de Vegetação, contemplando cuidados e procedimentos a ·serem ?d0t?d0~. t?i~,-:0mc

treinamento ambiental continuo da mão-de-obra quanto aos cuidados com·a flora e fauna;
delimitaçào prévia das áreas- de supressão; corte unldirecíonal da vegetação; destinação aàeouada

'o v d rganico Sll an e da supressao; acompanhamento por profissionais habilitado's em
-fauna~--uW;zação~de-teía~.--par-a---fi ireoionamenle -da fauna -e-afugen tarnento -da--fauna -present&-p-ara-
área de matas lindeiras., .

0_, nl)tpl'~' Ã11tnri...,-"",,,r;,, r-or-o C'11"(~~'~5- -Lo vecetacào 0'". j,·.I.:.:n'<êo'·'ç~'''' -,.,..., f-.' -'~ D-----··--..':-
,_,~ ~ =.: r-; __ .. ':"~':rC"'~' ,JC.. ~. ,,:.~,tJ, ';:;~~__ l.' :",\j" ::;~ ...... ,d.yCo.v c "'<v' vv" av CIII ,li cC! c o ., I c;:)ca VClyaU

Permanente' APP, emitida pelo Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos - IE,e
o respectivo Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental- TCRA firrnado.

10. Apresentar, no âmbito do Programa de Gestão Ambiental das Obras, um Programa de Educação
Ambientai, incluindo medidas de combate ao abandono de animais domésticos nas áreas lindeiras,
·tais como campanhas periódicas e palestras à população doentorno.

'1 i. Apresentar-os resultados do Programa de Prospecções Arqueológicas realizado na área do .1
empreendimento e respectiva manifestação do Instituto de Património Histórico e Arlistico Nacional
-IPHAN.

· presentar mam estação aos órgâos responsáveis pelos bens tombados existentes na área .de I
influência direta do empreendimento, caso o empreendimento interfira em bens tombados ou

· respectivas áreas envoltórias, conforme o Offcio n" 15/2013 emitido pelo Conselho de Defesa do
Patrimõnio Cultural de Santa Bãrbara do Oeste - CODEPASBO e oficio sln erriitido pela Secretaria

· de Cultura e Turismo do municipio de Americana.

13. Apresentar.ino àrnbito do Programa de Gestão Ambiental das Obras, um Programa de Controle de
Tráfego, contemplando os projetos de alteração do sistema viário, propostas de horário, possiveis
rolas a, serem utilizadas pelos caminhões de obras, e respectiva manifestação dos órqàos
competentes. Apresentar ainda avaliação preliminar da situação de conservação das vias nas rotas

·a serem utilizadas pelos caminhões, bem como proposta de eventual adequação das mesmas antes
e ao término das obras.

14. Apresentar, vislumbrando a fase de operação do empreendimento, a avaliação de eventuais
. impactos no transito do viário sobre O qual será implantado o Iraçado, considerando os nlveis de

serviço aluais e 'aqueles prognosticados para o futuro, bem como a acessibilidade da população
lindeira ao viário. Apresentar respectivas medidas rnitiqadoras.

Antes do inicio das obras

15. Apresentar um Programa de Gerenciamento de Reslduos Sólidos para a fase de implantação do
empreendimento, contemplando as diretrizes do Parecer Técnice n° 380/1311E. Apresentar ainda o
detathamento dos sistemas de tratamento e disposição final a serem adotados pára os efluentes
gerados durante as obras.

Durante a implantação do empreendimento

16. Apresentar, antes das intervenções nas áreas a serem desapropriadas, .os cadastros fisicos e
socioeconómicos d2S propriedades a serem afetadas pela implantação do empreendimento, e as
respectivas imissões na posse ou os acordos amigãveis firmados com os proprietários.

17. Apresentar, antes das intervenções nos recursos hidricos, as Outorqas de interferência referentes à
travessia e as canalizações propostas no projeto emitidas pelo Departamento de Áquas e Energia

o presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem
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ANEXO
PROCESSO

N° e2/2013

o presente anexo Ó narte integrante da LICENÇA AMBiEI,jTAL PRÉVIA I~ o 22íO

Elé~rjca - DAEE, conforme R6S0~lIÇ;;G Conjunta Sh"A/SERHS' 1/2005:
~~ ..Obter ce C~rt!fic2C!QS de Mcvl:;:e:-:~-8ç28 ~3- R8S!~UCS :8 !:-:~9:-SSS8 ,r.\~~ie;-:tz~ . C/\DR! 's, s~tGS GG

encaminhar os mesmos para destinação final. Dlsponlbllizar, para consulta, O~ relatórios \de
acom annarnento do Pro rama de Gerenciamento de Residuos Sólidos incluindo os res ectivos
documentos obtidos .. ... ... . .__. . __ ... ~ l . __

19. Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento do Programa clt::: Gestão Ambiental das ~Ir-------
Obras, incluindo seus Programas e Subprogramas (de Controle Ambiental das Obras, de Controle
de Processos Erosivos e Assoreamemo, de Comroie ae Supressão ae veqetaçao, ae Cornurucaçao I
Social, de Educação Ambiental, de Controle' de Tráfego, de Prospecção Arqueológica e de
Educação Patrimonial), comprovando por meio de registros fotográficos datados, a implementação o

de todas as medidas previstas para mitigar e controlar potenciais impactos ambientais decorrentes
da implantação do empreendimento. Deverão ser apresentados os mecanismos de gestão
adotados, as não conformidades' verificadas em campo, as respectivas ações'corretivas adotadas e
a equipá técnica responsável. '

20. Apresentar, no âmbito dos relatónos semestrais de acompanhamento do Proqrarna de Gestão
Ambiental das Obras, manifestações favoráveis dos órgãos res onsáveis pela infraestrutura viária e
tráfego dos munlcipios afetados, bem como aprovações sobre eventuais alterações nos itinerários e
pontos de parada das linhas de transporte coletivo.

. 21. Apresentar, no âmbito dos· relatórios semestrais de acompanhamento do Prógrama de Gestão
Ambiental das' Obras, documentos que comprovem as tratativas com órgãos e concessionárias
responsávcts pelas infraestruturas de serviços públicos afetados pelo empreendimento,
assegurando a atuação coordenada para minimizar eventuais interrupções no fornecimento desses
serviços a população.

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação" LO

22. Apresentar relatório conclusivo do Programa de Gestão Ambiental das Obras, incluindo seus
Proqrarnas e Subprogramas (de Controle Ambiental das Obras, de Controle de Processos Erosivos

'e Assoreamento, de Controle de Supressão de Vegetação, de Gerenciamento de Reslduos Sólidos,
de Comunicação Social, de Educação Arnbíental, de Controle de. Tráfego, de Prospecção
Arqueológica e de Educação Pa,riniofiial), ilustrado com fotos datadas, com o balanço .das
alividades realizadas ea análise da efetividade das medidas' adotadas, Comprovar a completa
recuperação de eventuais processos erosivos e de-assoreamento e recuperação de todas as áreas
afetadas pelas obras, incluindo áreas dos canteiros de obras, áreas de empréstimo, acessos, etc"
bem como a destinação adequada dos reslduos e efluentes gerados durante as obras.

23, Comprovar? atendimento ao Termo de Compromisso de Recuperação Ambientai - TCRAíirmado,

'1 Durante a operação do empreendimento

24, Apresentar, após 180 dias da'emissão da Licença Ambientat de Operação - LO, os resultados da 2'
campanha de medições de nlveis de ruido, a ser realizada nos mesmos pontos determinados para
as avaliações de ruldo ambiente, pari') certificação do atendimento aos padrões estabelecidos na
Decisão de Diretoria n" 389/20101P, que dispõe sobre a "Regulamentação de nlveis de ruldo em
sistemas lineares de transpàrteslocalizados no Estado de São Paulo. Caso os valores obtidos não
atendam os limites estabelecidos, deverão ser adotadas medidas mitigadoras pertinentes,

O presente documento foi emitido sem rasura elou .colaqern



T ...i1.l 00 ~ c:: 7N' 380f1311E

~ COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE-MOi'Attto------
-', ""=" Av. Prol. Fredencc Hermann Jr., 345 • CEP 05459-900 - São P~ulo • Sp Data: 16/08/2013 :?l(j:~

CETESB C.N.PJ. nQ 43.776.491/0001-70 - tnsc.: Est n° 109.091.375-118· tnsc Munic.: nO 8.030.3'13-7 . .
.__. ..~ .._. .~ .~ile: WVNI.cel,esb.:sp.~~~! ~_,:.. ~__ ~ ._... (:,__

PROCESSO: 8212013 . ,

INTERESSADO:

ASSUNTO:

MUNICfpIQ:

E" -"" ,,,v t:> e !:' fínr-,""',..t">,....,I;"'~ .... .,..-Jr.;, T.. ,.., .... C' .... ort ..... c L'rJ..::;-,r,c ...J::. <;::'!Er. D~rl~'-, ~.~,!;.·T1 f
"'r"'''''''='-"'='' !\..'=''''''''I·- ·'''_~-·,:'-..·l...~'·· L<:'!''--F "U:;",-, .l-~ •• _,- l,.-,~ '-,--_ _" '..I

Solicitação de Licença Ambientai Prévia para a Implantação do 60m~dor
Metropolitano Noroeste - Leste 3 - SWT!GUÉ: - S2d1ta 8arbara do Oe~te.

Sumaré; Nova- Odeasa, Americana e Santa Bárbara do Oeste.

1. INTRODUÇÃO,
Trata-se da análise de viabiHdade 2.mbient2! p2r2 2 1mp/2nt2ç20 do Corredor MetT0polit8no
Noroeste - Leste 3 (Sumaré Santa Bárb"ra do Oeste) da EMTII, nos.munícípíos.de.Sumeré..~~~-
Nova Odess~~American.a e.San!"J3.§rba~a do ºE!ste __ ,__.__ ~ ~ __ ~_ ~~__. .

A anáiise da equipe técnica -deste Departamento teve por base as informações contidas nos
documentos relacionodos 20 PrÓC0.::20 tETE88 nO 8212013, dentre 0S '~:J2:S se destacam. , .
o Relatório Técnico n° RT-3.24,00.00/4N4-008 contendo Relatório Ambiental Preliminar (RAP)
do Corredor Metropolitano I~oroeste - Lote 3 - Sumarê - Santa Bárbara do Oeste. protocolizado
em 2710212013 por melo de Oflcio FUPAM 13812013; , .
• Publicações referentes à solicitação da Licença Ambiental Prévia>- LP no Diário Oficial do
tostado de São Paulo, Jornal Todo Dia e Correio Popular de circulação nos municípios de Nova

·Odessa, Sumaré, Americana e S~nt2! Bárbara do Oeste protocoíizados em 13/03/2013 por meio
de Oficio CT/GPOI042/2013; . .
" Registro de Responsabilidade Técnica - RRT nO 0000000943473 da Arqlliteta e Ilrbanista
Roberta Consentino Kronka Mulfarth, referente à responsabilidade principal pela elaboração do
Relatório Ambiental Preliminar - RAP; .
o - Certidão de Uso e Ocupação do Solo nO 030/2013 da Prefeitura Municipal de Americana,
emitida em 23/01/2013, em atendimento ao artigo 10 da Resolução CONAMA 237197;

.• Declaração da Prefeitura rv1unicipal de Americana de 14/01/20i3, em atendimento ao artigo 5°
da Resolução CONAMA 237197 e Termo de Aceite; .
• Certidão de Uso e Ocupação do Solo s/n da Prefeitura Municipal de Sumaréde 14/0112013,
em atendimento ao artigo 10 da Resolução CONAMA 237/97; .
• Declaração da Prefeitura Municipal de Sumaré de 1'4/01/2013. em atendimento ao .artiqo 5°
da Resolução CONAMA .237/97 e Termo de Aceite;
• . Certidão de Uso e Ocupação do Solo sln da Prefeitura Municipal de Nova Odessa de
09101/2013, em atendimento ao artigo 10 da Resolução CONAMA 237/97;
., Declaração da Prefeitura Municipal de Nova Odessa de 09/011/2013, em atendimento ao
artigo 5° da Resolução CONAMA 237/97 e Termo de Aceite; .
'. Certidão nO 0089/2013 da Prefeitúra Municipal de Santa Bárbara do Oeste, emitida em
22/01/2013. em atendimento ao artigo 10 da Resolução CONAMA 237/97;,

'. Declaração da Prefeitura Municipal de Santa : Bárbara do Oeste de 15/01/2013, em
atendimento ao artigo 5°da Resolução CONAMA 237197 e Termo de Aceite;
• Relatório de Vistoria n° 11/13/IETr, realizada em' 24/0412013 pelo Setor de Avaliação 'de
Empreenclirnentos de Transporte Não Rodoviário; ,.
• Parecer Técnico n° 05611PRS113. emitido em 16/0412013 pelo Setor de Avaliação e Apoio ao
Gerenciamento do Uso do Solo; . .
• Informação Técnica n" 015/13/IETTemitid.a em 24/05/2013, solicitando informações
complementares ao interessado; .
• Ofício n° CT/GPO/1 16/201 3 protocolizado em 24/0512013, encaminhando esclarecimentos;
• Parecer Técnico n° 11311PARI2013, emitido em 13108/2013 pelo Setor de Avaliação Ambiental
de Ruídos e Vibrações; .
• Relatório Técnico nO· RT-3.24.00.0014N4-009 com Informações Complementares em
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atendimento à Informação Técnica n? 01;;/13/IETT, protocolizado em 18/06/2013 por meio do
Ofício CT/SEO/051/2013; '.
• Relatório Técnico protocolizado em 16/07/2013 por meio do Oficio ElliJTU 528/2013, em
atendimentoá solicitação de esclarecimentos realizada por mensagem eletrônica em 25/06/13;
.; Decreto n° 59.274, emitido em 07 de junho de 2Q13, que dsclafa de utilidade pública, para'
fins de desapropriação, imóveis localizados nos Municipios de' S8nta Bàrbara do Oeste .3 Nova
Odessa, Estado de São Paulo. ' '
o Ofício EMTU 534/2013 protocolizado em 17/07/2013 encaminhando os documentos
referentes ao Instrumento Particular de Cessão de Area e Antecipação de Uso Integrante de
G:6ba, íl!~6diâi"ltê ;; Con;lp6-rISél~ão tSirl Futuro LOlê21l'lenio, firrueco entre os cedentes e a Prefeitura

----<;'--iD9Jaia§'fléstjee-OO-PatriffiÔAie-Gultt!ffij--..--{;--oo'e<'ier--Nerüe*~orâe!&'?e+êA Lêsca !'JYqmuI"'8noh-loIf'9ric<iae-,- - - -
. __encaminhado pormeio.de__Ofício EUEAfvLn~569/20J3_GlTI-3010.7/2013;-:- - --_..~- "--,.------"- o -

ê' Ofício· FUP,bJI.!: n° 577/2013 protocolizado em 31107/2013 encaminhando - informações
complementares:
e Oficio CT/GPO/190/2013 protocolizado em 06/08/2013" encaminhando 'copia das
manifestações das Prefeituras Municipais com relação aos bens tombados da área de influência.

2. JUSTIFICATIVA
,

Segundo o RAP, atualmente, a Jigação viária entre os municlpios da Zona Noroeste da Região
Metropolitàna dê Campinas é efetuada principalmente através da Rodovia Anhanqüera - SP 330,
que 'apresenta inúmeros pontos de restrição de capacidade (gargalos) e velocidade operacional

--bastante red!lzid~uit<J..POUco.a~L<l~-G--t+á.fp~Sf>Grtemetr0}3eJitafl0,flã00---
existindo uma rota contínua e de alta capacidade viária interliqando as áreas centrais de Santa
Bárbara D'Oeste, Americana, Nova Odessa e Sumaré,

A proposta de formulação de um corredor viário para interligação de Americana, Nova Odessa,.
.Sumaré, Hortolàndia é Campinas, sem a utilização das Rodovias Anhangl)era - SP330 e dos
Bandeirantes - SP 348, tem por objetivo proporcionar ao tráfego metropolitano uma rota retilinea,
com capacidade viária elevada e poucas interferências ao fluxo, aléin de estar localizada dentro
da área de interesse dos veículos, interligando as áreas centrais dos municipios. Objetiva, ainda;
possibilitar a transformação deste corredor viário-em um corredor metropolitano de transporte de
passageiros com prioridade para a circulação dos ônibus, através de alterações na geometria
viária e complementação da via. '. .
Trechos do Corredor r~oroeste 'de ônibus já foram, construidos e estão operando entre Campinas,
Hortolãndia e Sumaré, dentro. dos chamados Lotes 1 e 2 do Corredor. A interligação entre
Sumaré, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara do Oeste ora em analise, constituem o Lote 3,

O Corredor Metropolitano Noroeste está previsto para, ao final do projeto, possuir 32,7 krn .de
extensão, ligando os municfplos. de Monte Mor, Campínas, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa,
Americana e Santa Bárbara do Oeste'. '

- ,
3. CARACTERIZAÇAO DO I:MPREENOIMENTO

O traçado proposto para o prolongamento do Corredor Noroeste entre os municipios de ,Sumaré e
Santa Bárbara d'Oeste (Lote 3) sobrepõe-se a diversas ruas e avenidas existentes, sobretudo nas
áreas centrais dos municípios atravessados. Nas interligações entre municípios, em áreas menos
adensadas, a diretriz proposta aproveita as faixas existentes sob uma linha de transmissão já
desativada, sobretudo nos municípios de Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d'Oeste.

A extensão do atual trecho em estudo será de 25,94 krn, no sentido de Santa Bárbara - Sumaré, e
23,83 krn no sentido Sumaré - Santa Bárbara '

2128 ,
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O projeto proposto abrange a implantação de terminais, estações de transferência,
parada e obras de arte, conforme resumido a seguir:

ct
pontos de 1

Terminais I Area (m')

Sántd Bárbara do Oeste
13.299,0 área ce implantação

2:990,3 área construída

9.413,0 área de implantação
b,mericen8

I áreaoconslruicfa
o

6.471,5
o_·_o_~ ___________.__.

12,000,0 área do terreno
NUI!E: Odsss=: {r:)üfillé)

2.255 ° . área cc..n , '1~ ,

.--- o.
'SúmaYé

---- -- -- o- ------- '0__- - --- 0- • _0_·_.5.800,0 ,,___ o ---___~áJea .oo.tsrrsno. --_.----- .

1.900,0 I área construída I_.....•. -

Estações de Transferência I Pontos de Parada I Quantidade l-Jom$ rlocalização

Ribeirão dos Toledos

São Paulo
"Estações de Transferência 04

Amizade
o

Nova Odessa

aixa.d<Uljf.gJ
Pontos de Parada

24 faixa da esquerda

Outros Descrição

Obras de Arte Especiais
, Ponte sobre .o Ribeirão dos Toledos

Viaduto para transpor a Av.Astrônomo Jean Nicolini

Passarela Metálica sobre a SP:306 para acesso ao 43,13 rn (travessia)

Terminal Santa Bárbara 120,46 m(rampa de acesso)
.

Obras de Arte Correntes
Galeria Tripla Celular - Côrrego Mollon -,

Galeria Simples Celular - Aíluente do.Côrrego Mollon

São previstos para o corredor 6 linhas de ônibus, com 32 ônibus disponíveis (incluindo reserva),
246 viagens diárias, frequência na hora de pico de. 20 ônibus/hora, para 13.6ào passageiros por
dia útil, no tempo médio de deslocamento de 32 minutos.

I ' ..

O atual trecho em estudo (Lote 3) foi subdividido em 8 subtrechos, conforme figur<;l a seguir:
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Subtrecho 1 ~ Terminal Santa Bárbara até Ribeirão dos Toledos: as intervencões consistem na
implantação de Corredor no sistema viário existente, operação dos ônibus comporta á direita,
readequação dos pontos de parada, recapeamento e sinalização. No trecho da SP-306 Rodovia
Luis Ometto, não estão previstas intervenções, à exceção das necessárias no entorno do Terminal
santa Bárbara, parõ õ implantação deste. NesseSubtí~cho estão previstos 5 pontos de parada

· por sentido de tráfego. .

Subtrecho 2 - Ribeirão Toledo até o Córrego Mollon: consiste de nova via a ser implantada. Com
a transposição do Ribeirão dos Toiedos e .doCórrego Mollon. Neste trecho será implantada
ciclovia e pista de corrida e caminhada. Serão implantadas 2 pontos de parada por sentido de
tráfego. No Ribeirão dos Toledos está prevista a implantação de uma obra de arte especial. A via
a ser implantada possuirá 2 faixas de rolamento por sentido de tráfego com 3,50 m de largura

·cada faixa, barreira rígida central ebarreiras rigidas laterais limitando os passeios que tem 1,68 m
de largura cada. No Córrego iviollon e no Córrego <Siovanetti (afluente do Córrego Mollon) foram
previstas galerias celulares de concreto.

Subtrecho 3 - R. São Paulo até Av Europa: as vias serão instaladas sob uma rede de alta tensão
que perpetuou a reservà de um canteiro central de cerca de 50 metros. As intervenções consistem
de implantação de corredor no sistema viário existente, implantação das Estações de
Transferência São Paulo e Europa. Aproveitando a reserva de área existente no canteiro central,
será implantada uma ciclovia,. pista de corrida e caminhada e tratamento paisagistico. Nesse
Subtrecho estão previstos 5 pontos deparada por sentido de tráfego.

Subtrecho 4 -'R São Jerônimo até o Terminal Metropolitano qe Americana. !'leste trecho as
intervenções consistem na implantação de Corredor no sistema viário existente, implantação do
Novo Terminal Metropolitano de Americana no local do terminal urbano atual, readequação dos
pontos de parada, recapeamento e sinalização. Nesse Subtrecho estão previstos 4 pontos de
parada por sentido de tráfego. .

Subtrecho 5 - Terminal Metropolitano de Americana até a passagem inferior sob a rodovia SP-
·304. As intervenções consistem na implantação de corredor no sistema viário existente, ou seja,

.na
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no binário formado pela rua Dom Pedro 11 e rua Ary Meireles, readequaçáo dos Pontos de Parada,
recapeamento e sinalização. Nesse Subtrecho estão previstos 5 pontos de parada no sentido de
tráíeço. de Sumaré para Santa Bárbara e 8 paradas no sentido de tráfego Santa Bárbara-Sumaré.

Subtrecho 6 - /w. Carlos Eoíelho até o inicio da /w. Ampélio Gazetía, passando pela R. Paullnia e
Av. Darci Carrion. A alça de acesso à R: Paullnia será reformulada com viaduto para fazer a
transposição da Av. Astrônomo Jean ,NicoJini, visando ampliar a sua capacidade e dar mais fluidez
ao tráfego que faz a conexão entre as duas avenidas .. Esta transposição localiza-se no município
de I\Jov2-' Odessa. t'-!0SS6 Subtrecho eslào previstos -4 pontos de parsda por fentido de tréfego.' ,!J\

transposição da Av. Astrônomo Jean Nicolitli será feita através de Obra de Arte Especial, com
40m de extensão e 2 faixas de tráfego e levará à ampliação do sistema viário na' área com as
seguintes obras aôlcionais:

• Extensão da Av. Ampélio Gazetta, desde a Av. lrrdustrlal Oscar Bergren até a estrada de
-c- té-rra-exísfenfe; que -conectsrâ a A\~AmpéIí6 -Gazetfa3~~"'v. -Asfrô~'lom6lean -1\JicolinC

totalizando 630m de extensão.

G Nova via de ligação da Av. Astrônomo Jean Nicolini e o novo trecho da Av. Ampélio
Gazetta, Esta via terá 75 metros de extensão e 3 faixas de trafego num.duplo sentido.

Subtrecho 7 - Av. Ampélio Gazzeta: o corredor será implantado no sistema viário existente e as
intervenções abrangem ainda a implantação de urna ciclovia no Canteiro Central. Nesse
Subtrecho está previsto 1 ponto de parada por sentido de tráfego. Neste trecho será construída a
Estação de Transferência Nova Odessa, próximo à avenida Or. Eddy Freitas Crissiuma, que irá
proporcionara conexão entre o corredor e o Terminal Urbanode Nova Odessa. .

Su1:lt.r~-<l1~g~a., ,Ali..A.mpéliO-:-C-.ap-p..\<l, Ali. R~~'1tijm-GaJ:OOW-dee----
Toledo Av.. João Argenton e Av. Júlia Vasconcelos Bufarah, nos municipios de Nova Odessa e
Sumaré. O corredor será implantado no sistema viário existente. Nesse Subtrecho há 2 pontos de
parada por sentido de tráfego, sendo 4 no total. '

Para a execução das obras, está prevista a utilização de mão de obra de até 500 homens/mês.
Conforme informações do RAP, as obras deverão durar cerca de 16 meses e o empreendimento
está orçado em R$ 110.000.000,00.

4. COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM AS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS

Em atendi~ento ao disposto nos artigos 5° e 10 da Resolução CONAfviA nO 237/97, as prefeituras
dos rnuniclpios de Americana, Sumaré, Nova Odessa e Santa Bárbara do 'Oeste manifestaram-se
por meio dos documentos listados na tabela a seguir, considerando que o empreendimento está
em conformidade com o uso e ocupação do solo e não se opondo à implantação do mesmo .

.. .
Prefeitura

. Exames Técnicos - Art. 5' da Resolução
Emissor

CONAMA n' 237/97

Declaração da Prefeitura Municipal, datada de
Secretaria de Meio Ambiente

Americana
, 14/01/2013 ,

Termo de Aceite, datado de 14/01/2013 Gabinete do Prefeito

Declaração da Prefeitura Municipal, datada de Secretaria Municipal de Mobilidade

Sumaré
14/01/2013 Urbana

Termo de Aceite, datado de 14/01/2013 Secretaria Municipal de Mobjlidade
Urbana '

Declaração da Prefeitura Municipal, datada de
Coordenadoria de Meio Ambiente

Nova Odessa
09/01112013 -

Termo de Aceite, datadode 09/01112013 Prefeitura de Nova Odessa
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Declaração da Prefeitura Municipal, datada de Secretaria de Meio Ambiente e
Suslenlabllidade sobre

S2n~E 8érb::õíéõ de· Oeste 15101/2013.
l.lceuciarnento P.mbien(ê.l

Termo de Aceile, datado de 15/01/2013, Prefeitura Ivlunicipal.

Prefeitura
. Certídõcs ~ Art. i Oda RGso~uç~o COI'-!A!\'iA

Emissor
11° 237/97

;, Certidão de Uso e Ocupação do Solo n' 030/2013, Secretariade Planejamento
Americana Unidade de Desenvolvimento Físicodatada de 23/Qi1201 3

e Urbanístico
r'< ._.,_.: Certidão da Prefeitura tv1uniciDal. datada de Secretaria rv'lunicioa!, de Mobilidade
0úlllalG

14/01/2013, Urbana

Nova Odessa l:6f1:iúáo dó l-'f&~E~~~rafJiunjclpói,'Gáiádêc dó
Setor de Obras e Urbanismo

- 9"

-- .. ---Santa Bárbara-ao-Oeste-- --- Genid§o-n u OOt:9/2ül3, -datadade-22/02/2Wi3; S?eretaria Municipal de
---------- - - Piari8]amento------

-

Avaliação: Os documentos expedidos pelas Prefeituras Municipais de Sumaré, Nova Odessa,
Americana e Santa Barbara do Oeste atestam que não há oposição à implantação do
empreendimento, e informam que o projeto está em conformidade com a legislação de uso e
ocupação do solo, delegando o licenciamento ao órgão estadual. Nesse sentido, entende-se que.
os documentos apresentados atendem ao disposto nos artigos 5° e 10 da Resolução CONAMA
237/97, '. .

__~5:>.-_Aa.Vl!-!WAÇÃD..c.DOS~CIOSAMBlElllTAJS E DAS MEDJ.DAS-J1!tlTJGAJ).()RAl;::S>-JF:.. ~

COMPENSATÓRIA$

A seguir são apresentados os principais' impactos ambientais' associados ao planejamento,
implantação e operação do empreendimento, as medidas propostas e a avaliação realizada pela
equipe técnica deste Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos -IE.

5,1. Geração de expectativa da população quanto à implantação do empreendimento

Segundo o RAP, a divulgação do empreendimento produz expectativas positivas para a
população .usuária, em termos de melhoria dos serviços e redução dos tempos de viagem,
excetuando-se os transtornos esperados durante a etapa de implantação, devido à maior lentidão
do trânsito e dificuldade de acesso aos estabelecimentos de comércio e serviços do entorno
(Santa Bárbara e Americana principalmente): Outras expectativas negativas referem-se à
inquietude quanto a desapropriações, desvalorização imobiliária e eventual mudança na vida
cotidiana 'das pessoas, '

Com .relaçâo à potencial indução à expansão' urbana e ao adensamento na AjO, a região
encontra-se bastante consolidada, embora existam alguns lotes. vagos nos bairros ,adjacentes,
como em Santa Bárbara principalmente, Avalia-se que não há risco de expansão da área
urbanizada, uma vez 'que o corredor não representa por si só uma condição de tal magnitude.' No
entanto, somado a outros fatores, o fato de haver um serviço público de interligação facifitado
passa a ser uma condição considerada, O que,se espera é a consolidação da verticalização, já
em andamento atualmente.

Como medida mitigadora às expectativas da população, é proposta .a implementação do
Programa de Comunicação Social que deverá âivulgar os beneficios e as 'caracterísücas do

.projeto fi esclarecer sobre os potenciais impactos decorrentes das obras, ,

Avaliação: Entende-se que a implementação do Programa de Comunicação Social apresentado
deverá contribuir para mitigar possíveis expectativas negativas da população quanto à
implantação do empreendimento,
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Para a solicitação da Licença Ambiental de Instalação - LI, deverá ser apresentado o
detalhamento do Programa de Comunicação Social para a fase de obras, indicando as medidas
para comunicação com 8. população do entorno, contemplando 'a divulgação de informações
relativas ao cronograma de obras. áreas que serão impactadas, características das obras e
demalsesolarectmentos visando atender aos õ.nseios da pcpulação afetada. Paf.2 t21 1 deverá 'ser
garantido um sistema de atendimento especifico dirigido 2 consultas e reclamações, por meio da
divulgação de número de telefone, endereço eletrônico e para correspondência por correio.

Durante 2' implêni2çêo do empreendimento, 2f:~ 2.ções ey.ecute:d2S no ámbito do Programa' de
Comunicacão Social deverão constar dos relatórios semestrais de -acompanhamento Proorama de
Gestão Ainbiental das Obras, conforme item 5.2 deste Parecer, incluindo as reclamacões
registradas e as respectivasmecicas corretivas adotadas, >

-Exigência-- --

POI' ocasião da solicitação da_Licença Arnblental de Instalação .. LI '
• Apresentar o detalhamento do Programa de Comunicação Social, contemplando as ações

propostas para divulgação e comunicação à população sobre o cronograma de obras, áreas
que serão impecieoes, ceroctertsttces das obras, desvios do trMego, eventuais etiereçôes nos
pontos de travessias e nos itinerários do transporte coletivo, bem como as eventuais.
Interrupções em infraestruturas ce- serviços públicos. Para tal, devere ser garantido um
sistema de atendimento especifico dirigido a consultas e reclamações, por meio da divulgação
denúmero de ieloione, endereço eleirônico, recebimenio de correspondências, etc.. . ,

5.2. Intensificação de processos erosivos e assoreamento.

. Segundo o RAP, a's atividades iniciais da obra podem intensificar processos erosivos e de
assoreamento, tais como terraplenagem, construção de novo viário, retirada de pavimentos e
calçad ..... c "In1,-,I<>nt<>ç50 r1~ drenaqern construcão '" reforma dos terrnín .....ic construcáo das,~ ._:;;, __, • r" - • - ~ _...- ..- "', ..... l '-' , .... ~ -'3''-'' '"' ....,. _ I .... \J .... " ...... ," ç., ..... , '-'~ uva' Cl

estações de transferência e construção de obras de arte especiais, como a ponte sobre o Ribeirão
dos Toledos. . .

Conforme o diagnóstico ambiental apresentado no RAP, o trecho compreendido nos municípios
de Americana, Sumaré e Santa Bárbara apresenta alta susceptibilidade a erosão por sulcos,
ravinas e boçorocas. O traçado do empreendimento Intercepta o Córrego Molon em um ponto a
oeste da ADA, sendo que parte dó córrego encontra-se canalizada, porém com sérios processos
erosivos os quais' culminaram na formação de uma boçoroca de cerca de 15 metros de
profundidade, apresentando rachaduras e grande quantidade de entulho na porção Inferior.

. Assim, o empreendedor propôs medidas preventivas de contiole de erosão e assoreamento dos
cursos d'áqua- que poderão ser afetados como decorrência das atividades do empreendimento,
tais como:

e desenvolver projetos minimizando as intervenções junto aos corpos d'água e prever
mecanismos adequados de drenagem subterrânea e superficial;

• implantar sistema de drenagem provisório, capaz de captar, conduzi! e dissipar as águas
. pluviais de forma a não ocorrer impactos negativos actma'dcs lniclalrnente previstos;

e eliminar áreas fontes de sedimentos;

• estabilizar passivos ambientais, especialmente as feições erosivas;

• remover solos carreados.

Foram propostas também algumas condições mais específicas com relação a:
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. .
• Sistema de drenaçern provisória - monitoramento do escoamento das águas pluviais até

os cursos d'água mais próximos, pela Equipe de Monitoramento ou Supervisão Ambiental
ou de Fiscalização de .Obra, implantação da drenagem e dispositivos conforme a
necessidade e manutenção dos dispositivos provisórios; .

o Execução de cortes e aterros - otimizar íiuxos de materiais para evitar acúmulo de
materiais em volumes. significativos em áreas frágeis e inadequadas;

o Eliminação de áreas fontes de sedimentos - situações de instabilidade aparente deverão
S6l" objeto ds õ.çs.o pr'é.VE:nUvêJC(,i'r&tiv& ilYnSd1ata com remoção de camada de terra solta
sobre saias de aterro; serviç0s de ,c:omp8daç8o. leir88 ou b~rrn2'3 de ?!ívlo r-rOv1~0rj25,

antecipar a torraçãovegetal do setor instável e realizar forracão de área instável com filme
plástico. ,

--- G -Pv.s,.P- t-2iYl t érn--inf8rrna--qu8 -na-eventual-ocorréncia-ds -erosàoe-essorearnento- significativos;--a-'
6iTlpr6s,s con'll,stãds para , 6X8CUÇS.O dó. obra deverá impl&.ntar estruturas temporánas de
sontençé0.

Segundo 'o HAP, o serviço de terraplanagem será de pequena monta, executado rnajoritariamente
no Terminal de Santa Bárbara D'Oeste e no trecho 1, entre a /,:,V. Prefeito Isaías Hérrnlno e a Rua
Tenente João Benedito Caetano. Os volumes estimados de corte em material de 1" Categoria são
de 21.626 rn", de aterro compactado: 54.8491113

, de limpeza: 107.064 m3 e de envio para depósito
de material excedente:'21A13 m3

•

Portanto, o empreendedor propôs Proqrama de Controle Ambienta! das Obras - PCA que definirá
o conjunto de procedimentos para as atividades de ierraplenagem, retirada de pavimento,
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acompanhamento do Programa de Gestão Ambiental das Obras, comprovando. por meio de
registros fotográficos datados, a implementação de todas as medidas previstas para mitigar e
controlar potenciais Impactos ambientais decorrentes da implantação do empreendimento.
Deverão ser apresentados os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades veritioades
em campo, as respectivas ações corretivas 2.dotô.dss; 2: equipe técnica responsável e .3

comprovação de utilização de empresasfornecedoras de insumos, de aterros de inertes e jazidas'
devidamente licenciadas.

Por ocasião da solicit2ç2o d2 l.icençe ,A,mbfentS'! de Oper2ç~20 - LO, deveré ser apresentado
relatório conclusivo do Programa de Gestão Ambiental das Obras, ilustrado com fotos datadas,
com o balance das atividades realizadas e a 'análise da efetividade das medidas adotadas. Nessa
úc&siáO, deverá ser cOlnprovada a completa f€;!cuperação de eventuáis processos erosivos e de
assOIeallletltoeuE;nOdaS as ;áreas aferadas pelo empreenOlmento.

Exigências

PVI ocasião da s0ncitQ.ç~v da Lic&i'lÇ;à Ai""ILit;(áéil cl8 iflSí:aiação - Li
• Apresentar um Programa de Gestão Ambientat das Obras detathado, contemplando as

medidas e procedimentos a serem adotados para a supervisão e gestão ambiental do
empreendimento, incluindo o âetelhemento dós Programas e Subprogramas (de Controle
,Ambiental das Obras, de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento, de Controle de
Supressão de Vegetação, de Educação Ambiental, de Controle de Tráfego, de Prospecçêo
Arqueológica e de Educação Pettimoniet) e d$s medidas jJí6vistas para riíitigar e ccntrote:
potenciais impactos ambientais decorrentes da implantação do empreendimento, as equipes

___~_---,t,",é,",cun~ic~a~s~~ú~e",sQQnsáveis as formas de acompanhamento am"iental, iricluincJo O USO de~-,--

indicadores e avaliação das hão COnformidades; as tormes de registros e de treinamento dos
trabalhadores;· e o cronograma das atividades; . .

Incfuir, no' Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento, as medidas a serem
adotadas especialmente para locais com grande moitimentação de terra, incluindo érees de
apoio e áreas de intervenções em corpos d'água (obras de arte), com o detalhamento do
sistema de drenagem provisório a ser implantaçlo, procedimentos para a menotençôo 'dos
dispositivos e ações corretivas a serem adotadas em caso de escorregamentos de terra ou
assoreamentos que afetem os corpos d'águ!;l;' ,

Apresentar pranchas do projeto executivo e do projeto de drenagem definitiva do
empreendimenfo, acompanhados de memorial descritivo e Anotação de Responsabifidade
Técnice- ART dos responsáveis;

Apresentar a localização, sobre.ottoíolo ou imagem de satélite (escala 1:10.000 ou superior),
dos centeiros de obras e demais áreas de apoio, indicando as iristalações previstas (unidades
industriais, oficinas, refeitórios; instalações sanitárias, vias de acesso, etc.), incluindo
informações sobre o sistema de tratamento e disposição final dos effuentes gerados durante
as obras. Comprovar a aprovação da localização 'dos canteiros e demais áreas deajJoio pelas
Prefeituras Municipais e, se contar com unidade industrial, comprovar a regularidade
ambiental da mesma. .

Durante a implantação do empreendimento,
• Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento do Programa de Gestão Ambiental das

Obras, incluindo seus Programas e Subprogramas (de Controle Ambiental das Obras, . de
Controle de Processos Erosivos e Assoreamento, de Controle de Supressãode- Vegetação,
de Comunicação Social, de Educação Àmbiental, de Controle de Tráfego, de Prospecção
Arqueológica e de Educação Patrimonial), comprovando por meio de registros fotográficos
datados, 'a implementação de todas as medidas previstas para mitigar e controler potenciais
impactos ambientais decorrentes da implantaçâo do. empreendimento. Deverâo ser
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apresentados os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades verificadas em
campo, as respectivas -ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável.

Per ocasião da solicitação dã Licença Arnbienté.1 de Operação ~ LO
• Apresentar relatório conclusivo do Programa de Gestão Ambiental das Obras, incluindo seus

Programas e Subprogramas (de Controle Ambiental das Obras, de Controle de Processos
Erosivos e Assoreamento, de Controle de Supressão de Vegetação,. de Gerenciamenlo de
Residuos Sólidos, de Comunicação Social, de Educação Ambieotet, de Controle de Tráfego,
de Prospecção Arqueológica e de Educação Petritnoniet}, ilustrado com lo tos datadas, CO/Ti o
balanço das atividades realizadas e a análise da. efetividade das medidas adotadas.
Comprovar a completa recuperação de eventuais processos erosivos e de essoreemenio e
recuperação de todas as áreas eieiedes pelas obras, incluindo áreas dos canteiros de obras,
areas de empreslimo, acessos, elc., bem GOmo a desfil7ação edequed« dos resíduos e

- -.-efiuentes-gerados-dürante -as -obras;------ ------ ----- --------

5,3, Poluição gerada nos canteirose nas frentes de obras

Conforme apresentado no RAP, os canteiros de obras serão' deflnidos antes do. inicio da
construção, podendo ser locados junto a. uma 'obra pontual maior (terminais, ponte do Ribeirão:
dos Toledos ou estações de transferência), com possibilidade de áreas de apoio ao longo do
traçado, para guaréla de máquinas e equipamentos á noite, .

O P.AP também informa que não está prevista a implantação de usina de concreto elou asfalto. Os
materiais pétreos serão adquiridos ,de empresas licenciadas e estabelecidas na região, sem

--~-4neeessidaE!e-E!B--e*f.lIefaç-§o de nov"s-jBzidaS;-Á,,~s--8thtí~B~eS1'()teflCiatme1ite-ge1Oldoras-dhe"'---~

impactos estarão relacionadas com a movimentação de materiais, a operação do canteiro e
frentes de obras (senitárlos, cozinha, oficina mecánica e atividades de concretagem)'.

O tratamento de esgoto e o ,abastecimento de água serão definidos juntamente com os .canteiros.
podendo ser interliqadas 2S redes públicas. Foi proposto também monitoramento ambiental para
controle do número de banheiros qulmicós nas frentes de obras, seleção do local de implantação
e controle da destinação dos efluentes. Caso seja implantada cozinha, o efluente gerado será
encaminhado para caixa de gordura e posteriormente encaminhado à rede pública ou sistema de
tratamento de efluentes do canteiro.

Segundo o RAP, na operação de oficinas mecânicas são comuns resíduos oleosos de
manutenção de máquinas e veiculos. Da mesma forma, durante o' armazenamento de óleos
lubrificantes ou combustíveis, podem' ocorrer vazamentos ou transbordamentos de tambores
abertos por ocasião de chuvas. Estes resíduos quando lançados diretamente sobre osolo, podem
comprometer a qualidade do mesmo, bem como do aquífero freático subjacente, Assím, as

.oficinas de manutenção e as áreas de lavagens de veículos deverão ser dotadas de sistema de
coleta de eftuentes oleosos através de canaletas e tubulações, encamínhando-os para caixa
sifonada separadora de água e óleo. Deverão. ser implantados, também, diques perimétricos de
contenção de vazamentos em torno de' tanques de estocagem de combustíveis e geradores, além
de armazenamento de tambores de lubrificantes novos ou usados em local protegido,
impermeabilizado e coberto. Outra medida' complementar é o treinamento de mecânicos, frentistas
e motoristas quanto aos cuidados no armazenamento, manuseio e destinação de óleos novos ou
residuais.

Durante as obras, é prevista a geração de resíduos devido às atividades de demolição e
desmobilizaçáo de estruturas existentes, pavimentos asfálticos, calçadas, etc. São previstos
resíduos domésticos gerados em refeitórios e alojamentos, papéis, plásticos, resíduos das oficinas
de manutenção (resíduos oleosos esucatas), entre outros,

Como medida mitigadora, o RAP propõe implantar em todas as frentes de obras e canteiros, um
sístema de armazenamento de resíduos de modo classificado, sendo que esses resíduos serão

. 1tl:lB
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coletados regularmente e encaminhados para reciclagem ou destinação legalmente adequada,
Deverá também ser, realizada Supervisão Ambiental das condições de limpeza do canteiro e
frentes de obras, além de realizar serviços de integração e treinamento dos trebalhadores com a
questão ambientai, 'armazenamento, manuseio e destinação de resíduos oleosos, entre outros.

Em refação 5 alteração da quaiidade do ar, na etapa de implantação deverá ocorrer ressuspensão
de, poeira e/ou material particulado nas atividades cOl1)o limpeza da faixa e retirada de pavimento,
bem como pelo tráfego de materiais friáveis. Também deverá ocorrer pelo funcionamento de
máquinas e equipamentos da obra, gerando IHn aurnenío de poluição na ADA. I\!o entanto, trata
se de área já muito impactada, com poluição significativa gerada pelo tráfego e outros. Avalia-se
que só haverá alguma alteração que possa ser notada muito localmente e de modo temporário.

, .
Foi proposto' o uso de caminhões-pipa para a diminuição ria resslIspensão da-PDeif-2r-'J~~e--,--------

cobertura com lona nos caminhões com solo e a execução de um programa de_ITIaQl-Lt€õDçep__çlQ5__· _
-- veíêUioÇoe maddanlinimlzaYà E'Illissãüaepoluelltes'----~---~ ---

Ao r' jn ;::< l rl()~ trab ~11"1(jQ: () canteiro dC>'J~r~ .c:pr rlP."ê:~thf~rln ó rk::.~mf"\nt~rL~ o::-.<=:nr-!.", r'A{' .....-.'·,c.-:-.hi!;r1;::::.-1,-;:. ..--!~._ ~.~~ .. ~T~" ~"', _ ~'-'._<~" '.--, •. ~. ~.~ __ _._. .,._.,.~~~, ~~ I'"' , ", C:O

empreiteira os serviços de retirada dos materiais restantes e recomposição da área.

Avaltação: Entende-se que as medidas propostas para 2 prevenção e mitigação da poluição
gerada nas frentes de obras deverão constar dos .relatórios semestrais de acompanhamento- do
Programa de Gestão Ambiental das Obras;conforme previsto no item 5.2 deste Parecer. ,

Como o canteiro de obras ainda está por ser definido, entende-se que para a próxima fase do
licenciamento deverá ser apresentado o detalhamento dos. sistemas de tratamento e disposição
final dos ef/uentes gerados e do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, "onforme as
OIielltações do SEtorâe Avallaçao de Sistemas de I ratamento de Residuos fl seguir:. -

- Apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos -Sólidos da fase de )mplantação,
minimamente com as seguintes informações,' pera cada um dos resíduos 2 serem gerados:
identificação de todos os residuos sólidos a serem gerados; denominação do resíduo: origem do
residuo; estimativa da quantidade a ser geradá; classificação do resíduo de acordo com legislação
e normas pertinentes; tíescriçáo das formas de armazenamento dos reslduos; descrição dos tipos
de tratamento, reutilização/reciclagem/recuperação e/ou disposição final dos resíduos (interno
e/ou externo); indicação das empresas destinatárias e as respectivas cartas de anuência emitidas
por estas empresas. As informações solicitadas deverão ser compiladas em planilha.

- Apresentar projeto executivo do local de armazenamento temporário dos resíduos a serem.
gerados na fase de implantação, de acordo com as normas da ABNT NBR 12235:1992 -'
Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos· e NBR 11174:1990 - Armazenamento de
Residuos Classe II - Não Inertes e il/ - inertes,' devendo este se-r instruído com memorial
descritivo detalhado, dimensionamentos, memórias de cálculo e desenhos dos diversos sistemas
e seus elementos (impermeabilização, drenagens, fechamento, cobertura, contenção). No âmbito
deste projeto deverão ser íntormados.quals os resíduos serão armazenados e suas respectivas
classes. '-

Salienta-se que deverá ser considerado no,gerenciamento de resjduos, o que se se~ue:

- No gerenciamento dos residuos da construção civil deve-se observar o disposto na Resolução
CONAMA na 307/2002 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos'
resíduos da construção civil, e suas atualizações (Resoluções CONAMA na 348/2004, 431/2011 e

,448/2012): '

- No gerenciamento dos resíduos de· serviços de saúde, deve ser atendido o que estabelece a
Resolução CONAMA n° 358/2005, que dispõe' sobre o tratamento e ? disposição, final dos

, resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências e 'na Resolução ANVISA - RbC
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n0306/2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para 6 gerenciamento de residuos de,
serviços de saúde.

- No gerenciamento de óleos lubrificantes deve, ser considerado o disposto na Resolução
Cül~AMÁ n0362/20.o5, que dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo
lubrificante usado OL! contaminado, eSU2 alteração (Resolução CüN/\MA 11"450/2012).

Durante a irnplantaçâo do empreendimento deverão ser obtidos, antes do encaminhamento dos
1''' c 'l r 'U ''''C cara r-''''S~i,...,,",~·;::C .I:;,-,,-! 0-' r't':- ...... ;J:I·C.-·-!r.-· .....'.-. rl~,\,;,-...,,..,·J.·.A.~.'" ;..'--- R"--"I-';'~- .s: I~L~I'__"'_;::;:"", '-" ......... j-Je< ,-.c <'lli6's"'~; ;"'';:;', .;',;> ""yt~H o.,,-~v;;:. '.jç 1'!IUV1tIIOlll-:.::iYei'-' uc "\c~ U<.-IV:::> ut;: u nc C:'~::.;tj

Ambiental - CADRl's. Além disse> deverão ser disponibilizadoscs r",l"tórios de ?Co01;.'2nÍ1201ento
do Plano de Gerenciamento de Residuos Sólidos no empreendimento para consulta, caso'
necessário, incluindo os respectivos documen~os obtidos.

P .- d . 1'-"-" ~- ,. '- ~ ""'1','" '··1 '•. Ü"" "-,, L'O -'.. .s .. _r~"_"-'",_QL.Qça_$!2,O__ 2 __$0 l'-'IL:,;.Ç_.;:O __ l.~ __ !Cellçc;_I=-.._d....d~ntc.._o;;;:;~ 'j-lcrc.YOo._-=__ ~_'..!c'yero. _5;,:;1_ -...·...h 1!~_'I,\.J\·c'.J~--d' ---------

desativação dós canteiros de obras e 8. COrnl)let2 recuperação das áreas ·de 2.p010 às condições
originais, bem como @ destinêJç80 adequada dO$ efluentes g~rados durante 23 obras; c:onforme
destacado no item 5.2.

Exigêrlcias

Antes do inicio das obras

• Apresentar um Programa de Gerenciamento de Reslduos Sólidos para a fase de
irnp/anta.ção ao empreenclrnento.. coniemplendo àS diretrizes do Parecer Técnico nO
380/13ílE. Apresentar ainda o detalhamento dos sistemas de tratamento e disposição final

_~~~~'-'aa..ser.1i'madot~r-iJ..Q$-efI~@f".a®&4.(Jt'8'I'JI'JJ.ite,.ags~o#bFiral<S;'-.---------'-------

Durante a implantação do empreendimento

•. Obter os Certificados de Movimenieçêo de Residuos de Interesse Ambiental - CADRl's,
antes de' encaminhar os mesmos para destinação final DisponibilizaI; para consulta, os
relatórios de acompanhamento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
incluindo os respectivos documentos obtidos.

5.4. Alteração nos niveis de ruído

Conforme informações do interessado, a Área Diretamente Afetada - ADA está inserida em áreas
já urbanizadas e alteradas, com exceção do novo trecho viário no municlpio de Santa Bárbara do
Oeste, parte em duplicação de um viário existente, e parte totalmente novo. .

Gra'nde parte da área urbanizada é ocupada por loteamentos residenciais regulares e conjuntos'
habitacionais populares, próximo ás rodovias Anhanguera e Bandeirantes, bem como loteamentos
irregulares e favelas.

, .,
Na fase de implantação do corredor metropolitano, está prevista a geraçao de niveis de ruido
decorrentes das obras de construçâoe- reformas de terminais urbanos, cujos níveis sonoros são
equivalentes aos emitidos pelas obras construtivas de edificações residenciais e comerciais em
vias públicas. Para esta fase, estão previstas medidas mitiqadoras como o controle de horário das

. obras próximas oi hospitais, escolas e creches, não podendo haver obras no período noturno é .
aos domingos, com paralisação também ém horário.de almoço,

Segundo o estudo constante do RAP, o ruido não se configura como impacto ambiental na fase
de operação do complexo, pois não $ esperado alteração dos niveis de ruido, uma vez que, em

. todo o sistema viário utilizado já há circulação de ônibus e se espera que ocorra diminuição em
relação à quantidadede veículos atual. Ainda de acordo com o apresentado, a sistematização do
corredor irá permitir uma melhor distríbuição e integração das linhas, resultando na diminuição do
tráfego, não ocasionando alteração nos níveis de ruído pré-existentes.

12128 .
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Não foram realizadas medicões de niveis de ruido ambiente
condições acústicas da área 'afetada pelo empreendimento.

(Lra) para a caracterização das

Avaliação: As informações apresentadas pelo interessado íoram analisadas pelo Setor i de
. AVóHá9SG An-,bienial de Ruídos E: Vibrações, o qual emitiu o Farecer Fécnico nC 113/iFAR/20i3,
que considerou o estudo suficiente para esta fase do licenciamento.

No entanto, entendeu-se que para" fase de solicitação da LI, o empreendedor deverá:

t' Re2liz2.r urna reunião técnica com o Setor !PAR C? CET~.sB. ;:)2:2 def!r.iç2o dos Receptores
Potencialmente Criticas - RPC's, a serem determinados através da aoressntacão de mapas e
plantas atualizadas, que contemplem toda a área de abrangência do corredor metropolitano;

___~'·_R&alizau31!aliacões'do-"'W:)i.v-e-L<U;!e..lcwído.giwjF>~~j,G.(,!~,aJ'lt€~-4s-jHjGie-tJas-.OOFBaf's-{'dl€e,.c·~~--

instalação do. ~_coITeJfor, utilizanQ9_nl§lQ_çlQlogL;L con~tgnte__da_O~cisão__de_Dj[s.t6ri2----,'1~ __, _
--ie)072-()09/P,deT§ de1112io de 2009 da CETE8B, que dispõe sobre o "Procedimento para

Avaliação de Níveis de Ruído em Sistem2s Lineares de Transporte":

Após a obtenção da LO, deverão ser efetuadas novas avaliações dos níveis de ruído gerados pela
operação do empreendimento, nos mesmos pontos determinados para as avaliações de ruido
ambiente, para certificação do atendimento aos padrões estabelecidos na Deçisão de Diretoria n°
389/2010/P, da CETESB, de 21 de dezembro de 2010, que dispõe sobre e "Regulamentação de
niveis de ruído em sistemas lineares de transportes localizadôs no Estado de São Paulo;

Caso os vaiares obtidos não atendam os limites estabelecidos, deverão ser adotadas medidas
.mitigadoras pertin~ntes.

Exígências

. Por ocasíão da sotlcltação da Licença Ambiental de Instalação - LI
• Apresentaras resuttados da 18 campanha de medições de niveis de ruído ambiente (l.re), a

ser realizada após -reuciêo técnica Gani o Setor IPAR da CETESB_para definição dos
Receptores Poíencialmente Críticos, RPC's, ulítizando metodotogia constante da Dectsêo de
Diretorià n° ,/00120091Pque dispõe sobre o "Procedimento para Avaliação de Níveís de Ruído
em Sistemas Lineares de Transporte" .

Durante a operação do empreendimento'
o Apresentar, após 180 dias da emissão da Licença Ambiental. de Operação - LO,os

resultados da 28 cempenhe de medições de níveis de ruído, a ser' realizada nos mesmos'
pontos determínados para as avaliações de ruído ambíente, para cel1iíicação do atendímento
aos padrões estabelecidos na Decísão. de Diretoria n°:3891201 OIP,' que dispõe sobre' a
"Regutamentação de níveis de tukio em sistemas lineares de transportes localizados no
Estado de :São Paulo..Caso os valores obtidos não atendam os limites eslebelecidos, deverão
ser adotadas medidas mítigadoras pertinentes.

, .
5.5. Interferências em recursos hídricos superficiais

f \.

Conforme informado, o empreendimento prevê as seguintes intervenções em recursos hídricos:
implantação da Ponte sobre o Ribeirão dos Toledos, galeria triplà celular no. Córrego do Mollon e
galeria simples celular no Córreg.o Giovanetti (afluente do Córrego Mollon), inseridos na Bacia
Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (UGRHI 5). .. .
Segundo o RAP, durante as atividades de movimentação de materiais para execução das
estrúturas supracitadas, sedimentos finos poderãoser lançados na rede de drenagem e atingir os
cursos d'água, alterando sua turbidez. . .'

Para tanto, foram propostas medidas mitigadoraspara o controle do carreamento de sedimentos
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para os cursos d'água, tais como:

execução de sistema ·de dre~22e!11 superficiel, com dispositivos- de coleta, condução (3

dissipação de enerçía das águas pluviais de acordo com 8 boa técnica, é\//tando-se o
surgimento de processos erosivos nas árass lirnitrofes; carrearnento do material para
cursos d'água adjacentes e o empoçarnento de água.

Foi destacado ainda o Prograrna de Controle P,t'nbient.sl· cas Obr88 -~ peA, COI-C; mecHdó.s de
controle e mitioadoras de eventuais ocorrências de assoreamento nos corpos d'ápua

. I ..

F.võ:nêo:';g,;:.; QUé:nto ;.G8 impactos ds·::orrç,nt-ss dê fSSE:: ds ir(lpI2rIL~:ç.ª,ó dê-=- int~ffsf&n(;l:;:;s 'Sr:-j
----Fre8<GUf-w€~RjGfiGG1>-BJ4'éffj<;j~1>~B"!3e_G.4d&-aS-fr,eSiflBS_f'f0pesta&_fleJe-efi\pfeendedeKJCVBff.j'<3<3~-~-

___C_CJlst2Lno_5~uhpf.ogcam2_de_.cDot(ole.·de__ PJoces_s_os_.Ero.sivos_s_Assorssrn8.nto,_soJicitsdo_noJteiíl _
5.2 deste Parecer:'

Ai/Ido., cOílsid<Slqíl00 as i"teí-vêiIÇGc3 prO~o3tos, éi-ltêiKi&-Sê que pitrâ â pi'óJ..:irtlâ faSe 00 iJj"ÜGE::880.
do licenciamento, o empreendedor deverá apresentar as respectivas outorgas emitidas pelo DAEE
referentes à travessia da Ponte sobre o Ribeirão de Toledos e as canalizações no Córrego do
Mollon e no Córrego Giovanetti, Conforme Instrução Técnica DPO nO 001, atualizada em 01/04/13.

Entende-se ainda que antes das intervenções nos R~curso$ Hidricos, o empreendedor deverá
apresentar as Outorgas de interferência supracitadas, em. atendimento a Resolução Conjunta
SMAJSERHS 1/2005.

____·-'F::;'u·igêncjá""s ------~--------~ ---~-------~-------

Por ocasião de solicitação da Licença Ambiental de Instalação" LI
c Apresentar as outorgas de implantação emitidas pelo Departamento de Águas e Energia

Elétrica - DAEE referentes à travessia e às canalizações propostas no projeto, conforme
Instrução Técnica DPO (1° 001, atu21izade em 01104/2013.

Durante a lmplantação do ernpreendlmsnto .
e Apresentar, antes das intervenções nos' recursos hídricos, as Outorgas de 'interferência

referentes à travessia e as canalizações propostas no projeto emitidas pelo Departamento de
Águas e Energia Elétrica -'DAEE, conforme Resoluçêo Conjunta SMAlSERHS 1/2005. .

5.6. Interferências em áreas contaminadas ou potencialmente contaminadas

Conforme informado no RAP, a maior extensão do trajeto passa por vias já existentes, cuja
pavimentação, em boa parte, servirá como sub-base da pavimentação final. Partes da obra
também serão realizadas em áreas desocupadas e sem uso anterior que possa significar
potencial fonte de contaminação. Dessa forma, as intervenções em solo serão minirnas, Com
terraplanaqern de pequena monta, sendo a maior parte devido à construção do Terminal de Santa
Bárbara e no denominado Trecho 1 da obra até o Ribeirão dos Toledos.

'Em pesquisa no Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, foram encontradas 5 áreas
contaminadas no entorno (até 600m), todas situadas em Americana, sendo 4 postos de
combustíveis e uma indústria, em locais onde não há previsão de manuseio de solo pela obra.

Foi informado que através das vistorias realizadas em campo verificou-se que o uso do solo no
entorno do empreendimento é essencialmente residencial e comercial. Identificou-se a presença
das Indústrias Rorni em Santa Bárbara do Oeste, porém situada a 60m de distância e a jusante do
trajeto do corredor: Alguns outros usos industriais foram. verificados em Americana e Nova
Odessa, porém nesses locais' o corredor deverá ser construido sobre viário existente, sem
necessidade de manuseio do solo.
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'Data: 16/08/2013

Conforme os estudos realizados, avaliou-se que não há ocorrências que indiquem a necessidade
da realização de estudo comprobatório,

Avaliáção: Coro base nas informações e dados apresentados no P,AP, o Parecer Técnico
056/IPRS/í3 emitido pelo Setor de Avaliação e Apoio ao Gerenciamento do-Uso do Solo - IPRS
da CETESB, concluiu que n20 existem áreas com potencial de contaminação que possam
interferir com as obras de implantação do trecho Leste 3 do Corredor Metropolitano Noroeste,
podendo ser dada sequência ao licenciamento sem' restrições quanto ao aspecto de áreas
contaminedas.

t:..!. !t';:p2CtC-~ EC rne!o !:+5ticC'

--~'Segun~h'Pl a regrao 'em estuao esta localrLada no bloma da Mala AlIanuc8
1

dentro do
-- domínio -da-Fiüresta-Estacional-Sernidecidual-'e-pertencenteà -8aciõ -do-'-Rjo~C-apivari~-A-áre8 -.06.---- -

influência direta do empreendimento é predominantemente urbana, formada principalmente por
\'eget2ç:,28 !r;tro::.-;:id2, pcrémsãc e:!::sS::-\'S;GCS s!g:..;ris ;e;;~i8.;j8S88nt8s flC:-2stZ:s.A i.:eg6tôç80 çsiá
localizada em praças e parques públicos, jardins e áreas verdes preservados por instituições e
empresas diversas, além de alguns trechosde áreas de preservação permanente' APPs,

Foi informado que para a implantação do empreendimento, será necessária -a supressão de 60
, indivíduos arbóreos isolados, sendo 36 de espécies nativas e 30 de espécies exóticas,

,W,$ intervenções previstas dentro I e rara I de Área de Preservação Permanente - APP estão
descritas a seguir:

,

Intervenção Classificação Area (m')
. ,

Vegetação em Estágio Inicial 2.170,06
,

Emp,pp Vegetaçãoem Estágio Pioneiro \ 2,312,31

Total em AP? 4.4&2,4í,
. Vegetação em Estágio Inicial 3,732,62,

Fora de APP
Vegetaçãoem Estágio Pioneiro 12,074,78, '.

., -"'''- - -_..., "_.~-------,, -- - -------,-"-..._~---,, ----,----
Campoantrópico . 60,152,41

, Total fora de APP 75.959,81

Conforme informado, .nãofo! identiflcada qualquer Unidade de Conservação de Proteção Integral
ou mesmo de Uso Sustentável na Area de Influência Direta do Empreendimento, Existem apenas
parques municipais de uso não restrito, que também não sofrerão interferência com a implantàção
e/ou operação do empreendimento, segundo consta na Informação Complementar protocolizada
pelo interessado em 31/07/2013,

O levantamentd secundário da fauna da A'ID apresentado no RAP dividiu o estudo em três
ambientes: urbano, rural e ribeirinho, Nestes, ambientes da AIO, foram registradas espécies de
avifauna, basicamente generalistas, com alguns registros, de espécies menos frequentes em
paisagens antrópicas e espécies ameaçadas de extinção, Constam ainda alguns poucos registros
de herpetofauna e roedores silvestres, .

Sobre o potencial impacto à fauna, foi informado que entre a Estação Cultural e a Estação de,
Transferência São Paulo, a implantação do Corredor Metropolitano se dará em área hoje ocupada

, por pastagem e mata ciliar alterada, Isso implicará em remoção da vegetação e a consequeníe '
supressão de ambientes terrestres atualmente ocupados por fauna silvestre, No entanto, como no

. restante da ADA e da AIO; as espécies são qeneralistas, comuns e com ampla distribuição em
paisagens rurais por toda a região e em boa parte do estado de São Paulo, não se espera um

1:'28
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impacto significante à fauna,

Avallaçêo: Tendo em vista que conforme informado; a maior 'parte das intervenções se dará
sobre campos antrópic:os, não são esperados impactos significativos associaoos '" perda de
cobertura vegetal.

No, entanto, considerando que haverá implantação de nova via ern área ocupada por mala ciliar e
o registro de ocorrência de espécies ameaçadas na área de influência direta do empreendimento,
dever2. ser incluído no Progr2m2 de Ge~t2o Ambiental d2S obres um Subprogrc:m2 de Controle

. de Supressão de Vegetação, contemplando as atividades a serem realizadas como treinamento
ambiental contínuo da mão-de-obra quanto aos cuidados com a flora e fauna; delimitação prévia
das áreas de supressão e intervenções em APP; acompanhamento por profissionais habilitados

• Apresentar, no âmbito do Programa de Gestão AIi?bJental das Obras, um Subprograma de
Cordrole de Supressão de Vegetação, conlemplando cuidados e procedlmenios a serem
adotados, tais como treinamento ambienfal continuo da mão-de-obra quanto aos cuidados
com a flora e fauna; detimitação prévia das áreas de supressão,' corte unidirecional da '
vegetação; desUnação adequada do material orgânico resúlienie da supressão,'
acompanhamento por profissionais habilitados em feuna; utiiização de telas para.
direcionamenfo da fauna e afugentamento da fauna presente para área de matas lindeiras.

o Obter a Autorização para supressão de vegetação e. intervenção em Área de Preservação
Permanente - APP, emitida pelo Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos
-IE e o respectivo Termo de Compromisso de Recuperação Ambientat - TCRA firmado,

• Apresentar, no âmbito do Programa de Gestão, Ambiental das Obras, um Programa de
Educação Ambiental, inctuindo medidas de combate ao abandono de animais domésucos nas
áreas lindeiras, tais como campanhas periódicas e palestras à população do entorno,

Por ocasião da solicitação da' Licença Ambiental de Operação - LO .
• Comprovar o atendimento ao Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA

tirmedo.

5.8, Impactos decorrentes das desapropriações e relocações

Para a implantação do empreendimento, conforme informações do RAP, estão previstas
desapropriações de três áreas, não envolvendo a relocação de pessoas:

Terminal Santa Bârbara - será necessária a desapropriação de 9,338; 16 m", caracterizado pela
gleba 2 da'Fazenda São Pedro, no município de Santa Bárbara, a 1,5 km do centro da cidade,

Estação de Transferência Ribeirão Toledo - será necessária a desapropriação de Úl11 ,28 m2,

em local composto por 10 lotes sem 'construção, que atualmente serve de estacionamento de

16:23
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carros dos funcionários das Indústrias Remi S/I'). A área está localizada a 800 m do centro da
cidade, próximo ás Ind. Romi S/A. e à antiga estação de ferro, hoje desativada e preservada.

Área do Viaduto - será necessárie S desapropriaçâo de 5.073 199 n/', em área locaíizsda na
corríluéncia das Avenidas Ampério Gazz.eia e Oscar Berqrcn, distantes aproximadamente 800 m
da Rodovia Luiz de Queiroz (SP ., ~;(4), no Município de I~ova Odessa, na divisa com Sumaré.

Nesse sentido, foi apresentado pelo interessado o Decreto n? 59.274, de oi/06/2013, emitido pelo
Governo. do Estàdo de São Paulo, que declara tais áreas de utilidade pública, para fins de
desapropriação. .

I~o que se refere à implantação do viário, segundo °Oficio CT/SEO/018/2013 protocolizadó pelo
interessado em 27/02/13, '0 traçado do Corredor r~oroeste trecho Sum2fé - Santa 8árbara do

-~----c~ôeste BllCOlitia-se $Obié sistema viário eXistente & cOnSOllGâdo na maior pane: de sua extensao,
--- ('orn·exCe'y28-e2 -GG;ntinuaç.{10 --d8 --Av ;--Sáo-- Paulv-~m---um-trecho-- 08-1-.-240- metros, onde "há-- Gms--

psnnissão de uso da fai}:ô cõ~idá do proprletárioao municipio para o prolongamento da via.

Para esse trecho, o interessado apresentou, por meio do Oficio EMTU 534/2013 protocolizado em
17/07/13, dois Instrumentos Particulares de Cessão de Area e Antecipação de Uso Integrante de
Gleba Mediante Compensação em Futuro Loteamento, referente 80 prolongamento da Av. S1\o
Paulo e ao Córrego Giovanette, em Santa Bárbara do Oeste.

Destaca-se ainda que' foram apresentados Termos de Aceite das quatro Prefeituras envolvidas,
manifestando total aceite e apoio à implantação do Corredor Metropolitano I~oroeste ., Lote 3 e
aos projetos apresentados.

\

_~~A.v.aljação· Tendo em lIist.a-q~---OOG@ggjdade-Ge-4ssa~<?ãG-0e--aJ§BfW&'áfWSi-'\Bf8He,......---

. implantação do empreendimento objeto de análise, sendo que tais áreas estão contempladas por
Decreto de Utilidade Pública, 'entende-se que antes de intervir nas mesmas, deverão ser
apresentados os cadastros físicos e socioeconômicos das propriedades a serem afetadas e as
respectivas imissões na posse ou os acordos amigáveis. .

Exigências.

Durante a implantação do empreendimento
• Apresentar, antes das intervenções nas áreas a serem desapropriadas, os cadastros fisicos e

socloeconõmicos' das propriedades a serem afetadas pela implantação do empreendimento, e
as respectivas imissões na posse ou os acordos amigáveis firmados com os proprietários.

5.9. lnterferéncias sobre o Patrimônio Arqueológico, Hlstóríco, Cultural e Natural

Foi apresentado pelo interessado o Relatório de Diagnóstico do Patrimônio Cultural, Corredor
Noroeste - Municípios de Sumaré, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara do Oeste, sob .
coordenação da arqueóloqa Maria Lucia ~e J. C. OliVeira Juliani da empresa A Lasca Arqueologia..

De acordo coin o relatório, os dados levantados geraram indicadores que permitiram a avaliação
do alto potencial arqueológico da faixa de terreno destinada ao Corredor Noroeste para a
ócorrência de vestigios pré-coloniais ou históricos. Portanto, foi recomendada a implantação de
um Programa de Prospecção Arqueolóqica lntensiva na ADA, bem como a execução de um .
Programa de Educação Patrimonial. . . .

Sobre a interferência em bens tombados, segundo Relatório de Informações Complementares
apresentado, na área de influência do empreendimento existem alguns bens tombados em esfera
municipal. Assim, foram apresentadas as manifestações dos órgãos municipais descritas a seguir:

• Ofício 04/2013, emitido pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Etnológico e Ambiental- CONDEPHAEAdo município de sumaré. em 01/08/2013, o qual informà
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que o traçado do Corredor se aproxima de dois prédios tombados, no entanto em ambos os casos
o corredor encontra-se fora das áreas envoltórias:

. \

..,/ SUb-pí6feitura, situada &. Praça da República, í 02 - a disiáncia indicada do
corredor, 450 rn, está fora da área envoltória (Decreto hiJunicipal 505(0/86):

,/ Complexo Ferroviário de Sumaré, compreendido pé!? estação e prédio da sub
estação, com vila dos ferroviários - a distância indicada do corredor, 460 m, está fora da
área envoltória (Decreto Municipal 6992/06). I '

• Oficio n" 15/2013, emitido pel6 Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural. de Santa
S~;~ç.j'';, C'865t& - C88EPAS8C ê.i"l~l 3~/07/20~31 0 yuo.: infOilúâ qu6 no que se "refere ao
n1IH""Ii,....[tji,.., ..-lo C' .... nt ..... P..-t,..h ..... r'? do f"'IóC'f.-. ' ..... l- .......,....,,..,..1 ..... ,...!,--. ,.,.-··· .. sdcr ,.... .... ~>"' •• ,.. •• :;~~.,. ,..1,..._...=-.=t;i::,r,.:,::-:~.:.-.., , ...: c:,,'.;;:; .;;.. ,.. .;:.c , .V. ' I:;.,,;),c., '-' uOyç·v<.-' V'," .. '."ç'qvV\./ ~~ ,::;;,.':'_'),IIIJ':::' '-!V~ __ ;:>'- _ ...

___--lln.oillLt.,1entDsJ.ombadDS-pelD.mLlR1citt:\iD.etoJ~LbeAs.ç\.titJ~j.,;.:------'--------------

Estação-Ferroviárla> -no-tiàcado'(Decreto'5b T8/:2010);-----.. ·--·------·----· - ------~- ,~,

,; Caminho dos Flarnboyants - 450 rn (Decreto 3641/2006);

v" Fábrica de Fiàç,ão Tecidos Santa Bárbara - 170 m (Decreto 4058/2009);

,; Locomotiva (Decreto 3987/2009);

v" . Usina Santa Bárbara - 470 m (Decreto 3828/200S)

O CODEPASBO se manifestou favoravelmente .à implantação do Corredor Metropolitano e
ressalta que deverá ser consultado caso haja necessidade de se realizar qualquer tipo de
construçâo .. nas áreas cnvoltórias dos bsns .tcmbados, es})eciôliTJ6iit6 erll rslãç&o 8 área no

.. entorno da Estação Ferroviária.

s onCIO 2lT7GP7'72rrO"1"'J~, ce"'r"n1"'t1"'d"o'p""e'01l"a'p'"I""e"'fe"'l'''lU""ra'''l''n''u''n"'IC'''1pva;ri'o'"e""l~ll"o"'v;O:a"'O"'o""e:;::s-;:sa;:;-,--;;;e-;:m"'0"'2C7iIO"S'f7/2~O()1:rc3',----
informando. que o' municipio de Nova Odessa não possui patrimônio tombado ou em 'fase de
tombamento em qualquer das esferas de governo.

e . Oficio sem '. número, emitido pela Secretaria de Cultura e Turismo do municipio de
Americana em 31/07/2013, manifestando-se favorável à implantação do Corredor Metropolitano e
informando que o traçado do referido corredor se aproxima do monumento tombado, denominado
Estação Ferroviária, localizado a cerca de 30 m e que eventuais impactos deverão ser analisados
oportunamente.

Avaliação: Considerando os resultados apresentados no Relatório de Diagnóstico do Patrimônio
Cultural, para emissão da Licença Ambiental de' Instalação - LI, caberá ao empreendedor
apresentar os resultados do Programa dê Prospecções Arqueológicas realizado na área do
ampreendimento. Deverá ainda-ser implementado um Programa de Educação Patrimonial durante

, as obras, cujo acompanhamento deverá constar dos relatórios semestrais do Programa de Gestão
Ambiental das Obras.

Quanto a posslveis impactos aos bens tombados localizados na área de influência do
empreendimento, para a emissão da LI, deverá ser apresentada manifestação ~ dos órgãos
responsáveis pelos bens tombados em relação ao projeto executivo, conforme o oficio n? 15/2013
emitido pelo CODEPASBO e oficio sln emitido pela Secretaria de Cultura e Turismo-do município
de Americana. '

Exigências

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação - LI
• Apresentar os resultados do Programa de Prospecções Arqueo/(Jgicas realizado na área

do empreendimento e respectiva manifestação do Instituto de Patrimônio Histórico e
.Arllstico Nacional - IPHAN;

• Apresentar manifestação dos órgãos responsáveis pelos bens tombados existentes na
área de influência direta do empreendimento, caso o empreendimento interfira em bens
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tombados ou 'respectivas érees envoliones, conforme o Oficio nO 1512013 emilkio pelo
Conselho de Defesa do Patrimônio CultUral de Santa.. Bárbara do Oeste - CODEPASBO e

, oficio s/n emitido peia Secretaria de Cultura e Turismo do municlpio de Americana.

\

5.iO. Impactos na infraestrutura viária, no tráfego e nos trensportes

Segundo o RAP, a interrupção de faixas das vias lnteqrantes do corredor para: substituição ou'
acréscimo de pavimentos; instalação da estação de transferência e dos terminais, construção das
paradas de ônibus e outros elementos de mobiliário urbano, como também, as intervenções em ,
.-••,._........_ .........,..~ "",,,,,,.... ,i __ .L.. "' .....~,,_~..:._;-. _ .......... __ I, .... ~_ ...1 __ .1::1:" __ ...,_ 1..•• .:..1:_ •. __._.__ ~ /... .l. •••• _ .~.~._ •• ~_,' .•••

VI ......;..<;;<, , 'v, "V;;, ....VI I I v 10;:;' ~I C<, IÇ>\.'CI ;;;'ç,j.:;> I j-'C<' CI .:;>VIU"t0V ve VllllllV;:;, "'lo;:,;; li c:.I 0;::;8 v "-'VIII V IUtUI U vVllO;::;UVI.

podsr20 C2US2r íncômcdos 2 pÇ'p~!9Ç~O usuária ~ue t.:).stums tr~Jeg8;-, Girc:ul2:r 8- pé ou Grií
velei !loS IYH' estas.vias .

,--1..Jo-en-tznto;-fúi-ressaltadú-pelo-inter5ssado que-a--operaç;;o--do--corredor-pívporcionaró-à-população-- -----
usuária uma melhor acessibilidade aos locais de empregos e equipamentos sociais e culturais
exi.sts:;t'3S n2 érs2 de inf!;Jênc:2 c!j;et.~. E a s:ste:;-,8t:Z3Ç~8 da operação dG 6~~;});;s i:)jçporcivÍlãí~

um ganho nos tempos de viagem da população, o que possibilitara um ganho de qualidade de
vida.

Espera-se também, que a racionalizáção dos serviços de transporte intermunicipal e municipal no
Corredor aumente-as possibilidades de transferência e ,integração de linhas, o que poderá implicar
na economia de tarifas e na consequente redução dos gastos familiares mensais da população
usuária com transporte coletivo.

Consta ainda que, com a implantação de i 2 km de cicloviá, é esperado um resultado tanto como
meio de transporte como meio d~ lazer. '

. Como medidas mitigadoras a potenciais impactos negativos na Infraestrutura viária, na tráfego. e
nos transportes, o empreendedor propôs:

~. Planejarnento cronológico das frentes de obra: esta raedida pode ajudar a minkrdzõJ ...~
simultaneidade entre as obras mais impactantes sobre o tráfego, estabelecendo diferentes
croncqrarnas para cada lote de empreitada, aoIonqo do traçado; .' ,

• Planejamento dos desvios de trânsito: esta medida pode atenuar o incômodo dos desvios, se
estes forem planejados previamente, preferindo-se sempre .as vias de maior capacidade e
mais conhecidas, evitando-se trajetos através de vias já saturadas, de quarteirões
exclusivamente residenciais ou de locais onde existam equipamentos de saúde e educação;

• Sinalização. de trânsito: a instalação de placas, fai;as ou luminosos em vias estratégicas,
informando sobre as 'obras, pode induzir motoristas a tornarem outras rotas de- tráfego,
reduzindo o carregamento nas vias afetadas, sobretudo nas horas de pico; ,

• Sinalização para pedestres: a Instalação de placas e faixas informativas, bem como de novos
semáforos e faixas de travessia, 'ajudará a advertir e conduzir os pedestres aos locais onde
será permitida a travessia segura das vias ou o acesso aos pontos "de ônibus em operaç~o.

• lnstálação de passarelas ou passagens provisórias: nos trechos das vias afetadas onde há
maior circulação de pédestres, e ainda não há passarelas permanentes, deverão ser
instaladas passarelas ou passagens provisórias / desmontáveis.

Avaliação: Devido à previsão de incômodos à população usuária que costuma trafegar ou circular'
a pé ou em veículos por esta? vias, o interessado deverá apresentar, 'por ocasião da solicitação de
LI, Programa de Controle de Tráfegodevidamenté aprovado pelos órgãos municipais de trânsito.

As medidas de mitiqaçâo deste impácto deverão ser detalhadas e acompanhadas por meio de
relatórios semestrais, conforme tratado no item 5.2. deste Parecer Técnico, incluindo previsão de
sinalização vertical ehorizontai, aprovada pelos órgãos municipais de trânsito, no entorno das
Estações e-Terminais, informando aos motoristas e pedestres sobre a presença das obras,

19118
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Durante' a implantação do empreendimento, deverão ser apresentados documentos que
comprovem as tratativas com os órgãos responsáveis pela infraestrutura viária e tráfego dos
municipios afetados.

"

O Programa de Comunicação Social deverá incluir ações de divulgação e comunicação com a
população sobre os desvios do tráfego e as eventuais alterações nos IOC21s de travessias é no
transporte coletivo, conforme solicitado no item 5.1 deste Parecer.

Ainda, vislumbrando a fase de operação do empreendimento, deverão ser avaliados, por ocasião
da solicitação da Li, eventuais impactos no trânsito do viário sobre o qU21 será implantado o
tíz~zdQ, ç::;~s;d';ísndv cc i"1;'V'Ç';s ~& S&i"~';ÇQ ,;~üõ.;s <S ê.qü6:es pi'0g;jvs~icê.d0S pálá 0' futi..ú-v, :~0jTI

como 2.2Cs-ssibilfd2de da papU!8çS0 lindeire. ao visric. Psrs. 6\'entu3!S i:~",;pê:'::fos ídenUfic8dos,
apresentar.propos1as.damedjdas_n::Úiigadora~ , .

"'-Exígêncías-"-' -'~---""---

Por ocasião da sollcltaçãc da Licença AITlbientai de ~nstafação ~ LI
• Apresentar, no âmbito do Programa de Gestão Ambiental das Obras, um Programa de

Controle de Tráfego, contemplando os projetos de alteração do sistema viário, 'propostas de
.horário, possíveis rotas a serem utilizadas pelos' caminhões de obras, e respectiva
manifestação dos órgãos competentes. Apresentar ainda ávaliação preliminar da situação de
consetveçõo das vias nas rotas a serem utitizadás pelos caminhões, bem como proposta de
eventual adequação das mesmas antes e ao término das obres;

• Apresentar, víslumbrando a fase 'de operação do empreendimento, a avaliação de eventuais
impectos no trânsito do viário sobre o qual será implantado o traçado, considerando os níveis

---~---'urt!e,"-;s':1emJ'Viço atuais e aqueles p7ogJ7osticadu~ pala. o tataro; 'bem COlllu d dcessibifidade .da
população lindeira ao viário. Apresentar respectivas medidas mitigadoras.

Durante a implantação do empreendimento
• Apresentar, no âmbito dos relatórios semestrais de acompanhamento do Programa de Gestão

Ambiental das Obras, manifestações favoráveis dos órgãos responsáveis pela intreestruture
viária e tráfego dos municipios afetados, bem como aprovações sobre eventuais alterações
nos itinerários 'e pontos de parada das linhas de transporte coletivo.

5.11. Interferência em dispositivos de infraestrutura e serviços de utilidade pública

Segundo o RAP, as atividades de demolição de pavimentos de calçadas poderão interferir com as
redes de infraestrutura existentes ao longo das vias integrantes do corredor, redes aéreas (postes
de distribuição de energia elétrica) e subterrâneas (redes de água, esgotos, gás encanado e
outras) exigindo a sua relocação ou a interrupção temporária dos serviços. Nos levantamentos
efetuados pelo interessado, não foi encontrada condição que não seja padrão em ambiente
urbano. '

do projeto executivo será "feito um levantamento
que serão encontradas e obtendo autorização. ,

No entanto, foi inf~rmado que por ocasião
detalhado, antevendo todas as condições
especifica das concessionárias,

Para mitigar os potenciais impactos em dispositivos de infraestrutura e serviços de utilidade'
publica, o empreendedor propôs:

. /

Elaboraçáç de um Cadastro de Interferências antes do detalhamento do projeto executivo, .
para dimensionar as necessidades de relocação de redes ~ de interrupção temporária de serviços',
e tentar minimizar tais efeitos mediante adequações do projeto geométrico;

Realização de acompanhamento atento nas frentes de obras sobre ocorrências que
possam significar interferências;
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Elaboração de lista de telefones da região das concessionárias, a tempo de minimizar
eventuais ocorrências de acidentes ou fornecimento.

Avaiiação: Entende-se que, a inieríerência das obras em redes de abastecimento de serviço
público poderá afetar a população da área de influência direta do empreendimento, com
Interrupções temporárias. parciais ou totais de serviço, podendo C2L1Sar eventuais transtornos á
população. Dessa forma, é necessária a plena divulgação aos usuários a serem afetados por
"cortes" temporários por meio do Progràma de Comunicação Social, conforme solicitado no item
5.1 deste Parecer.

;\16:1"1"' disso, 6iJt&nd.6-66 yu6, ÔUráí"li6 6: 61é.bui'âçá0 00 ~júj61.0 cÃ.6Cullvü 6 impfan(êç80 02S obras,
. s&ré, lmportante forrnslizz.r p2rced6:s cem as concessionártas dos serviços pos:;;l;.:s!rtlónLs

-----ji~~~.gS~9W.aM~-'l.tw~.QB-+laG.a-{J~SP.tjG~--"~--ffi1GM8aa c minimj~f1àe-a:--~-
_prob~bi!idª_de:- d~ __ºcprrêlJçj~:;neG?Jivg'2_à-P-QP_Ll~Ç20. _. ,

Exigência

, Durante a implantação do empreendimento

• Apresentar, no âmbito dos relató;ios sernestreis de ecompenhemenio do Programa de
Gestão Ambiental das Obras, documentós que comprovem as tratativas com órgãos e
concessionárias respon~áveis pelas infraestruturas de serviços públicos afe,tados pelo
empreendimento, assegurando a atuação coordenada para minimizar eventuais
irüetrupções no tornecimenic ~esses setviços é p'Jpulação. .

2112ô
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, Data: 161ÓS/2013

Programa n° 1 Pro~rama de Gestão Ambiental

Pnnclpars objetivos
o

•

Gerenciar e promover com eficiência e encáciata inteqraçáodas atiVi(adeS!,de,~pmvençãoe melhoria ambiental relacionada ao
Empreendimento, com coordenação das ativida es de licenciamento e regist'jO d mitíçações e compensações ambientais;
Estabelecer responsáveis técnicos pelo atendim nto da questão ambiental na obra, .

•

•

•

..
Gerenciar elou acompanhar os demais programas propostos no R/\P;
Estabelecer, por meio de documento escrito, o Ivel de' responsabilidade de ~çõ~s (Ia construtora (conrorme contrato), do gerente
executivo, ela supervisão ambiental e sua rópria para ações ele' mitigacão E' emissão de documentos relativos ao
empreendimento; .'

o ',Manter contato através de ações inter-instut cionais com órgãos púbticos i" organizações privadas envolvidos direta ou ,
indiretamente pelo empreendimento para obter suporte técnico ou resolução él~ pendências pertinentes 80 escopo da Gestão
Ambiental; 'I
Coordenar, junto com o setor de obras compet nte da EMTU, a irriplantaçào d~s medidas a serem adotadas em situações de
emergéncia motivadas por fatores climáticos elo acidentes de obra; i

Estabelecer a partir da fase de planejamento at o inicio da operação, legistrp histórico da implantação elo empreendimento para
possibilitar a reconstituição' das condições orig nais das regiões atingidas, clasl alterações induzidas por impactos negativos e
melhoramentos 'traztdos Dor irnpactos positivos: I

,

Principais atividades
previstas

I.

r>. W
I ~ \ -x

~,~
\ ()

!

zarae

o

e

•

o'

o

o
-
o

--

o

Objetivo

7

Atividades

Cronograma

Responsável

.Programa n" 2

A equipe de, gerenciamento e monitoramento ambiental deverá ser formadae ; iciar suas atividades em fase anterior ao iniqiq
das obras e deverá se estender até um(l) ano "DÓS o início da ooeracão do Em reendimento, I
A responsabilidade pela Implantação da Gestão Ambiental é do Empreendedor pue pode' á se valer ela contratação de serviços

, "'"'00' especiafizados I I t
I _ It(j;)

Comunicação Social ' !' I'.)

Manter a comunidade Informada a respeito do empreendimento, de suas etapas e irnplantaçáo, dos programas amblen.tals a ~Ie::l <,
vinculados e do andamento 'dos' mesmos, pa a reduzir a mseçurança e I as expectativas Infundadas da populaçao e, djas :»O r-..,>
instituições frente ao empreendimento: • ., ' 'j ,.] =
Atender rápida e adequadamente às demandas emergentes da ccmurucadel d' rante as Iases de planejamento, implantaçã~ e<!'o _.
operação do Empreendimento;' '! I 0-J
Apoiar todos os programas ambientais e as obra em suas necessidades de com nicaçào com a comunidade: . I '?8-;
Consci~ntiz.aros funcio~~rjos das constru~ora~ s bre as exigências a~bi'ent.ai~ a e~em observadas nairnplantaçào das obras; ie, ~
Consolidar Imacem oosltlva do Emor'eendlmento e doEmDreendedor iunto a com midade. ' .
pivulgação do empreendimento através de diíer ntes meios de comunicação, rd~ql.lad('s a cada caso e público alvo;
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Data: 11'100/201:;'

I

Cronograma

Responsável

Programa n° 3

Objetivo

Atividades

• Interação com as comunidades afetadas elou i teressadas através de canais dJ~ comunicação direta nos moldes dos balcões de
informações localizados em pontos estratégicos para o acesso da populaçãoj pa a consulta e encaminhamento de demandas;

'. Integração com grupos organizados áa socied ele através de cornunicaçãc di! eta ern reuniões pré-estabelecidas sobre temas I

especificos;' I
• Educação ambiental das equipes de obra através da obrigatoriedade de c1'ursp sob! e procedimentos a serem observados na

implantaçào das obras:
• Divulgação do andamento das obras e de medi as de interesse local dirigido à comunidade como U!D todo;
• Atendimento a situações de emergência. . I

o programa de comunicação social devera ser subdividido em etapas, pré-imp'arüaçào. implantação, acompanhamento das obras e
finallzacáo das obras. '
A responsabilidade de implantação deste proqrarna é dq Empreendedor com apoio elas donstrutoras.

I

-Programa dei Controle Ambiental das O~ra~ .pCf\

• Estabelecer o controle ambiental das obras atratés de ações e atividades (je supervisào a serem desenvolvidas na fase de
imp,lantàção do empreendimento, visando à prese ação e melhoria dos componentes ambientais irnpactados e a minimização de
impactos desfavoráveis. . I

• .Acornpanhar implantação do projeto e aspectos da ~Úde e segurança do traoalnó:
• 'Identif.icar riscos e meelidas preventivas não estabel cidas em programas ou méioclt_E,xe,;utlvoS com a finalidade de aprimoramento

e complementação dos programas ambientais prop stos; _ ! . .

• Acompanhar a implantação e operação de cantE(irts ou áreas de apoio no ale11ncli[, ente ao controle ambiental exigido por projeto
• especifico aprovaclo pelos órçáos competentes; , .

• Acompanhar o cronograma'de obras e. mediclas p ra correçào de desvios, avaliai do os: efeitos negativos ela descontinuidade de
serviços, atrasos, caminhos críticos e propor alteraç es relacionadas às medidas [de aráter arnbientaí: ,

• Verificar o atendimento as medidas mitigadoras e c mpensatórias preconizadas nos métodos construtivos propostos e programas de
controle ambiental ao longo do licenciamento; , I " .

• Atender as situações de emergência, e desenvolver procedimentos pai a ocorrê Cl8S tais como: chuvas intensas, inundações,
escorreqarnerrtos. quebra de equipamentos, incêndi 5, acidentes, etc; ! - . . . I .

• Verificar se todas as intervenções ou procedimentos estão licenciados ou autorizac os, SE os fornecedores possuem autorização. ou'
licenciamento -arnbiental, se as licenças ou auto izações estão sendo cumpnda e se não haverá pendências ambientais 1'0
encerramento das atlvldacles;' I I :::

• Fazer levantamento de campo e consultas aos fo necedores de serviços e às: Pr feituras, para cadastramento das irlterferêrtÕa.s

afetadas pelo em reendimento; , " . .~_
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Cronograma

Responsável

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Desenvolver soluções alternativas quando detectad interferência de uso conffitarite:
Avaliar condições geotêcnicas locais antes de elab rar urn 'plano de escoamento e Icolltellção provisória de elementos de fundação
existentes e/ou de suportação de sistemas longitudit ais de utilidades; I
Implantar medidas de controle e corretivas para, s atividades de terraplenaQem~ instalação e manutenção dos dispositivos de
drenagem provisória e definitiva e serviços de pavim ntaçào; ' , ,
Implantar medidas de controle de tráfego de veiculos da obra, principalmente e~ viss. com hospitais ou escolas, por meio de'
sinalizações, restrições ele borárlospara circulação e caminhões, entre outros: I

Orientar o transporte de trabalhadores, materiais e e uiparnentos; I

Estabelecer controle as Áreas de Preservação Pe rnanente - APP,evitalldo q!Je ~s mesmas sejam a!íngidas por operações não
previstas em projeto;, ' I
O corte de vegetação deverá se ater especificament às áreas necessárias para elCetução do empreendimento,
Gerenciamento cios residuos qerados na fase de im lantacão.
Etapa de implantação da obra (18, meses em principip) e pós-obra como subsidio fi obteuçào da Licença de Operação.

A responsabilidade é do Empreendedor com apoio da Coordenadoria de Gestª,o ~\mpielltal - CGA sob a supervisão e fiscalização de
- equipes de qerenciamento e das construtoras envolvidas, I I _
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7, CONCLUSÃO

Considerando que se trata de ernpreeudimentode UtiH~8d6 pública 6 qU6 os impactos pot€nd~l~
do empreendimento são 'localizados e poderão ser mitigados com a devida adoção das medidas
propostas pelo empreendedor e das indicadas neste Parecer Técnico, a .equipe deste
Departamento conclui pela viabilidade ambienta! do empreendimento, '

Dessa forma, recomenda-se a concessão da' Licença Ambiental Prévia - LP para as obras de
Implantação do Corredor Metropolitano Noroeste>- Leste 3 - Sumaré - S2nt2 Bárbara doOeste,
nos municípios deSumaré, NOVÇl Odessa, Americana e Santa Bárbara do Oeste,

Para a continuidade do licenciamento a ser realizado' no âmbito, deste Departamento, 'o '
empreendedor deverá apresentar, para 'análise e aprovação, o atendimento às seguintes
exigências:

I

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação - LI

1, Apresentar, o detalhamento do Programa de Comunicação Social, contemplando as
ações propostas para divulgação e comunicação á população sobre o cronograma de
obras, áreas que serão impactadas, cerecteitsticos das obras, desvios do tráfego,
eventuais alterações nos pontos de travessias e nos itinerários do transporte coletivo,
bem como as eventuais interrupções em infraestruturas de serviços públicos, Para tbt.
deveré ser geranUdo um sisieme d.e etendimenio específico dirigido a consultas e

. reclamações, por meio da divulgação de número de telefone,' endereço eletrônico,
recebimento o'e cO/J'espondências, etc, "

2, Apresentar um Programa de Gestão Ambiental das Obras detalhado, contemplando as
I medidas e procedimentos a serem adotados, para a supervisão e gestão ambiental do

empreendimento, incluindo o detalhamento dos Programas e Subprogramas (de Controle
Ambiental das Obras, de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento, de Controle
de Supresséo de Vegetação, de Educação Ambiental, de Controle de Tráfego, de
Prospecção ,Arqueológica! e de Educação Patrimonial) e. das medidas previstas para
mitigar e controlar potenciais impactos ambientais decorrentes da implantação do
empreendimento, as equipes técnicas responsévels, as formas de acompanhamento
ambiental, incluindo o uso de indicadores e avaliação das não conformidades; as formas
de registros e de treinamento dos trabalhadores; e o cronograma das atividades,

3, Incluir, no Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento; as medidas a serem
adotadas especialmente para locais com guinde movimentação de terra, incluindo áreas
de apoio e áreas de intervenções em corpos d'água (obras de arte), com o detalhamento
do sistema de drenagem provisório a ser implantado, procedimentos para a manutenção
dos dispositivos e ações corretivas a serem adotadas em caso de escorregamentos do
terra ou assoreamentos que afetem o~ corpos d'água,

4, Apresentar pranchas do projeto executivo e do projetã de drenagem definitiva do
empreendimento, acompanhados de memorial descritivo e Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis,

5,' Apresentar a localização, sobre ortofoto ou imagem de satélite (exala '1:10,000 ou
superior); dos canteiros de obras e demais áreas de apoio, indicando as insteleções
previstas (unidades industriais, oiicinee, refeitórios, instalações sanitárias, vias de
acesso, eic.}, incluindo informações sobre o sistema de tratamento e disposição final dos
efluentes gerados durante as obras, Comprovar a aprovação da localização dos »

canteiros e demais áreas de apoio pelas Prefeituras Municipais e, se contar com unidade
industrial, comprovar a regUlaridade ambiental da mesma,

25128
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6. Apresente: os resúltados da 1° campanha de medições de niveis cie rutdo ambiente.
(Lre), a ser realizada eoos reunião técnica com o Sétor tPAR da CETESB para definição
dos Receptores Potenciatmente Críticos . RPC's, utilizando metodotogia constante da
Decisão de Ditelcsi» nO 100/2009/P que dispõe sobre o "ProcedilTlE!f1to pari! Avelieçêo de
Níveis de Rufdo pro Sisteme» Lineares d? Trenspotte".

7.. Apresentar as outorgas de impteníeçêo emitidas pelo Depettemenio âe Aguas e Energia
Elétrica - DAEE referentes à trevessie e às canalizações propostas no projeto, conforme
!,-.rA/'·I"'·~'·' TA.".."·;,,..· ..., 000 ,-.0 00-1, ,-,.JJlF";fi"'-ac'~ G"" 01//lAI?01?
II!·~'! t. ~'O'_J v'..-,lIvQ ~ 11 I, C~'_VQ/lt. o~" 'IV-O'" -»,

o 1l~ ~~~~J." ~,~~L..:J_ ~_ n .._~ ...--<.-,.- ".J.- ,...._"...l~.-.. lI~k;-..-..l.-..II--J"..._ Il/... .. " ""-' ço-.',l-. ,.. ....
v. rlfJl v':;'v/,tOI , IIU 011/1..'/('..1 \...lV 1-' V':::J' O"IQ \...lO Vvv,OV ru .l>..IICi, nC<. \..<00 \""/I-'IOvl UI" ,-,wUp'.V~p c, I ,c.

ele Ccntrcíe ce Supre[:~eo de veqeteçêo, c,ontemp!endo cuide dos e procedimentos 2

____~__-"se"'rl-te"-mi-!..edoiedos.Leis.....cauus.ueaemeiüo:awhjenfal cooUr)! lO dA ,não-dA-ohra Cf/lanto aos
Guícfac/QSGOITI8J!ora8 f'Ju{)8..·cii3llmifBy?0_JJrf:\!íuL'is.J'Le§-Ldes.LifJrC>c"'Sc.!jo;....c.orte ._
unidireclonel da vegetação; destinação adequada do tneterie! orgânico resultante da '
supressão; acompanhamento por profissionaIs hebilltados em fauna; utilização de telas
para direcionamento da fauna e afugeiÍtamento da fauna presente para áréa de matas
linde iras.

9. Obter a Autorização para supressão de vegetação e intervenção em Area de
Preservação Permenenie . APP, emitida pelo Departamento de Avaliação Ambiel7tal de .
Empreendimentos • I~' e o respectivo Termo de CompromIsso de Recupereçêo
Amblental- TCRA firmado. .

10. Aoresemer, no ârnbito do Proqnsme de Gestão Ambieme! das Obras, um Progratna de
Educação Ambiental, . incluIndo medidas de combate ao abandono de animais
domésticos nas àre.as lindelras, taIs como campanhas periódIcas e palestras à população
do entorno. ., .

11. Apresentar os resultados do Programa de Prospecções Arqueológicas realIzado na área
. do empreendimento e respectiva manifestação do Instituto. de Patrimônio Histórico e
Artlstico Nacional-IPHAN.

12. Apresentar manifestação dos .Órgãos responsáveis pelos bens tombados existentes na
àrea de Influ?ncia direta do empreendimento, caso o empreendimento interfira em bens
tombados ou respectivas áreas envoltórias, conforme o OfIcio n° 15/2013 emititio pelo
Conselho de Defesa do PatrimônIo Cultural de Santa Bárbará do Oesie : CODEPASBO e
oficio s/n emitido pela Secretaria de Cultura e Turismo do muniolpio de Americana.

13. Apresentar, no âmbIto do Programa de Gestão Ambiental das Obras, um Programa de
Controle de Tráfego, contemplando os projetos de alteração dosisieme viário, propostas
de horétio, possivets rotas a serem utilizadas pelos ceminhõcs de obras, e respectiva
manifestação dos órgãos competentes. Apresentar aInda avatiação prelImInar da
siluação de conservação das vias nas rotas a serem uWizadas pelos ceminnões, bem
corno proposta de eventual adequação das mesmas antes e ao término das obras.

14. Apresentar, visíumbrenao a fase- de operação do empreendimento, a avaliação de
eventuais impactos no trânsito do viário sobre o qual será implantado o traçado,
considerando os nlvels de serviço atuais e aqueles prognosticados para o futuro, bem
como a acessibilidade da população lindeira ao viário. Apresentar respectivas medidas

.miligadoras. .

Antes do início das obras
I

15. Apresentar um Programa de Gerenciamento de Restduos Sólidos para a fase de
implantação do empreendimento, contemplando as diretrizes do Parecer Técnico n°
380/13/1E. Apresentar ainda o detalhamento dos sistemas de tratamento (J disposIção
final a serem adotados para os efluentes gerados durante as obras.
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Durante a implantação do empreendimento
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Iisicos e socioeconõmicos d8S propriedades a' serem eteiedes pela implantação do
'ernpreendímento, e as tespeciives imissões na posse ou os ecordos arnigftveis firmados
com os proprietários. ' '

17. Apresentar, antes das intervenções nos recursos hídricos, as Outorgas de interferênéia
roterentcc à travessia e 6S canó./izações propostas no projeto eraitides pelo
Departamento de ÁgU8S e 5nergia Etétrica - DAEE, conforme Resolução Conjunta
SfvíAlSERHS 71?úú5.·· . • . '.

18 Obter os Cel1ificad.o.s-de-A40\lim~O-d€-R-sskj{,m-f!&-IFlt-e-r-6&SC:/lt'flHientat C/',AA'I'I''Bsc-,-~~.:.
ª-lJt.f!:? cJfJ. ,?n0?f]}í!7h? r: '.os []}f?_E!~nº_~LPf}[ª __Jl$$tin;;ç~.Q_Jit)~ªL __DLsp-ofJ/bi!fz.2[,__-p-e.n:~ __consu!te,__ cs _

- -"e!afój-ios--d~9- 8COmp2f)h-arnenfo dó Ptooreme de Gerenciemento de Resíduos Sólidos,
incluindo os respectivos documentos obiídos. . ','

19. Apresentar relatórios semestrais .de acompanhamento'do Programa de Gestêo Ambiental
das Obras, incluinoo seus Programas e Subprogramas (de Controle Ambiental das
Obras, de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento, de Controle' de Supressão
de Vegetéjção, de Comunicação Social, de Educação Ambiental,.de Controle de Tráfego, .
de. Prospecçêo Arqueológica e de Educação Patrimoníal), comprovando por meio de
registros fotográlicos datados, 6 irilplamôntação de lodós 8$ meáides prevlsies para
mitigar' e controter potenclels impactos ambientais decorrentes da imptemeçeo do
emoreendimento Deverão ser ;,nresentados os mecsuúsaios de qes!i'Joiilr;io!âdGS~-Aão~~~
c~formidades vetiticedes em~campo, as respectivas ações :(orretivas adotadas e a
equipe técnica responsável.

20. Apresentar, no âmbito dos retatórios semestrais de acompanhamento do Programa de
Gestêo Ambiental desObres, .menltesteçõe» favoráveis dos órgãos responsáveis póla
infraestrutura viária e tráfego dos munlcipios afetados, bem Como aprovações sobre
eventuais alterações nos itinerários e pontos de parada das linhas de transporte coletivo.. .

2~. Apresentar, no âmbito dos relatóríos semestrais de acompanhamento do Programa de
Gestão Ambiental das Obras, documentos que comprovem as tratativas com órgãos e
concessionárias responsáveis pelas infraestruturas de serviços públicos afetados pelo
empreendimento, assegurando a atuação coordenada para minimizar eventuais
interrupções iJO fornecimento desses serviços á população.

. Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação - LO

22. Apresentar relatório conclusivo do Programa de Gestão Ambientàl das Obras, incluindo
seus Programas e Subprogramas (de Controle Ambiental 'das Obras, de Controle de
Processos Erosivos e Assoreamento, de Controle de Supressão' de Vegetação, de
Gerenciamento de Reslduos Sólidos, de Comunicação Social, de Educação Ambiental,
de Controle de Tráfego, ao Prospecção Arqueológica e' de Educação Patrimonial),
ilustrado com fotos datadas, com o balanço das atividades' reàlizadas e a análise da
efetividade das medidas adotadas. Comprovar a completa recuperação de oventuois
processos erosivos e de assoreamento e recuperação de todas as áreas afetadas pelas
obrés, incluindo áreas dos centeiros de obres, áreas de empréstimo; acessos, etc., bem
como a destinação adequada dos reskiuds e ef/uentes gerados durante as obras.

23. Comprovar o atendimento ao Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental -
TCRA filmado. '
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Durante a operação do empreendimento

,,

I '

24, Apresentar, após 780 dtas da emissão da Licença Ambiental de Operação - LO, os
resultados da 2a campanha de medições de nlveis de ruído, a ser realizada nos mesmos
pontos determinados para as evelieções de ,ruído ambiente, para ceniüceçêo do
alendirnenlo .eos padrões esiebelecidos na Decisão de õtretorie n"- 3891201OIP, que
dispõe sobre a "Regulamentação de nlvels de ruido em sistemas lineares de transportes
localizados no Estado de São Paulo, Caso os valores obtidos não atendam os limites
eslabeieGÍo'os, oeverêo ser etioieoes medkies mitigadoras pertinentes.

'-.

",-''-'._ C\.A. \,>... :... .~."' .. " :\ .\_\ ",,:, ')",.,:_~.

I:ng8
• Civ. Mailér Sene Amaral

Setor de AV,aJiação de Empreendimentos de
TransporteNáo Rodoviário -IETT
Reg. 7488; CREA 506180;2248

, /(
/( '-/_'-~~",-I.::... (i...: v~ -( . L<./,-_~
L. .

-' Enga• Civ. Marcia A. c, Pia deva 11
Gerente do Setor de Avaliação de
Empreendimentos de Transpórte Nso
Rodoviário - IETT
Reg. 72691 CREA 0601456660

De acordo:

r
, I, .
"~{/(~:~<.1(~:::-~--/71<~~~

Biól", MayláMatsuzaki Fukushlma
Gerente do Departamentode Avaliação Ambiental
de Empreendimentos - IE .
Reg, 6594. CRBio 31165/01-0



Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:

Para:

Assunto:
Anexos:

Gaema Piracicaba <gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br>

segunda-feira, 21 de outubro de 2013 11:49
'cbenedito@sp.gov.br'; 'imprensa.pvsbo@gmail.com';

'priscila@pullinconsult.com.br'; 'murillo@pullinconsult.com.br';

'set_transito@americana.sp.gov.br'; setransv@americana.sp.gov.br;

'eng.marialucia@hotmail.com.br'

Encaminha ofício da EMTU
Ofício OFGAB7322013 - EMTU.pdf

Ref.: Inquérito Civil

Bárbara d'Oeste)

Prezados Senhores,

nO 015/2012 (implantação do Corredor Metropolitano RMC - Lote Sumaré-Santa

Da ordem do Excelentíssimo Promotor de Justiça do GAEMA PO-Piracicaba, Doutor Ivan Carneiro

Castanheiro, encaminho-lhes, para conhecimento, o anexo Ofício OF/GAB/732/2013, encaminhado a este

Núcleo pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU, que ora instrui os autos em epígrafe.

Atenciosamente,

Ariane Cristina Teato
Oficial de Promotoria I - matr. 6646
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - BairroSãoJudas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-6185

1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ·Piracicaba

IC nO 015/12,

CERTIDÃO~
Aos 21 de outubro de 2.013, eu, - ') Ariane Cristina Teato, Oficial

de Promotoria I, matrícula 6646, certifico que se e reentra decorrido o prazo para

resposta ao Ofício n? 464/2013 pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste,

CONCLU!~~O
Em data supra, eu, ( -Ariane Cristina Teato, Oficial de

prom.otoria I, matrícula 6646, faço estes auto conclusos ao Excelentíssimo Do~~r"'\,
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracica' a. \

\

IC n° 015120l2~0

I) Junte-se aos autos e-mail da Sra. Maria Lúcia CílIo,

remetido a este núcleo em 28/10/13, noticiando problemas com o

trajeto do Corredor Metropolitano no Município de Santa Bárbara

D'Oeste, especialmente cm relação à ponte pela qual ocorrerá a

Travessia doRibeirão dos Toledos.

2) Diante de certidão supra, reitere-se o oficio ainda

não atendido pela Prefeitura de Santa Bárbara D'Oeste, com prazo de

10 (dez) dias úteis, acompanhado de cópia do anexo e-mail da Sra.

Maria Lúcia Cillo, remetido a este núcleo em 28/10/13.
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a) Na ocasião, requisitar que se apresentem

informações atualizadas sobre eventuais novos dados, estudos,

considerações, autorizaçõ~s é/ou licenças urbanísticas e/ou ambientais

aportadas ou emitidas por esse Município, envolvendo questões

atinentes ao trajeto do Corredor Metropolítano, bem como sobre a

forma como foi, equacionada a questão da ponte na Travessia do

Ribeirão dos Toledos, isto é, se foram estabelecidas condicionantes

para a passagem do itinerário do Corredor Metropolitano sobre o

Ribeirão dos Toledos, quando da emissão de certidão de uso e

ocupação do solo, por parte da Prefeitura? Na ocasião, deverão .er

respondidos aos questionamentos da representante Maria Lúcia ~e

Cillo (anexar o e-mail enviado a este núcleo em 29/10/11.

b) Facultar outras considerações que entende'

pertinentes para melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, se o

caso, as providências já tomadas, em andamento ou qué serão tomadas
»

.no âmbito interno do órgão, bem como eventuais outras sugestões

quanto à forma de encaminhamento do caso., com eventuais outras

sugestões entendidas cabíveis.

2) Oficie-se à CETESB-Americana e à EMTU, para

cumprimento no prazo de dez dias úteis, com cópias do e-mail da Sra.

Maria Lúcia Cillo, remetido a este núcleo em 28/10/13, noticiando

problemas com o trajeto do Corredor Metropolitano no Município de

Santa Bárbara D'Oeste, especialmente em relação à ponte pela qual

ocorrerá a Travessia do Ribeirão dos Toledos, requisitando
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informações sobre o projeto e cronograma físico-financeiro das obras

do viaduto sobnY~n~eSSia do Ribeirão dos Toledos, a ser utilizado

pelo corred(~/Getropo\tano.Na ocasião, também deverão ser tecidas

conSideraçõ

1

b sobre as notícias de outras irregularidades mencionadas

pela repres ntante.
" ! ,

Piracicaba 19de novembro d .013.

I\\
, ~J~

AN CARNEIRO CAST~"~Ttr,\rr.o

Tu
\

"','0,,1,,1,lotor de Justiça \ "
A5MA PCf-Piracicaba~
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IC nO 015/12

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 22 de novembro de 2.013, eU,~_j/Ariane
Cristina Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, ~romovo o

encerramento do 02° volume destes autos, a fI. 397.
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te nO 015/12

TERMO DEABERTURA

Aos 22 de novembro de 2.013, eu4 ), Ariane

Cristina Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, promovo a

abertura do 03° volume destes autos, a partir de fI. 399.
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JUNTADA

JAOO

\

Oficial de

Aos 22 de novembro de 2.013, eu,~ Ariane Cristina Teato,

Promotoria I, matrícula 6646, junto a' ~ste~ autos os seguintes

documentos:

a. E-mail encaminhado pela Senhora Maria Lúcia de Cillo a

este Núcleo, em 28/10/13, noticiando problemas com o trajeto do Corredor

Metropolitano no Município de Santa Bárbara D'Oeste, especialmente em relação à

ponte pela qual ocorrerá a Travessia do Ribeirão dos Toledos;

b. E-mail encaminhado em 01/11/13 pela jornalista Juliane

Capelato, com anexa matéria do jornal eletrônico "Diário de Santa Bárbara

d'Oeste", com o título "Corredor Metropolitano passa a ter o nome do vereador Biléo

Soares", publicada em 01/11/13.



Ivan Carneiro Castanheiro

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Ariane Cristina Teato
terça-feira, 29 de outubro de 2013 11:12
Ivan Carneiro Castanheiro
ENC: Encaminha ofício da EMTU

De: Maria Lucia Cillo [mailto:~g.marialucia_@hotmail.cgm--,br]

Enviada em: segunda-feira, 28 de outubro de 2013 13:35
Para: gaemapiraciçaba@mp.sp.gov.br
Assunto: RE: Encaminha ofícioda EMTU

Boa tarde,

'~redito que todos estão passando muito bem.

Eu, Maria Lúcia de Cillo, recebi e agradeço o e-mail nos mostrando
o conteudo do Oficío/Gab/732/2013 encaminhado pela EMTU,SP. '
Ficamos satisfeitos em saber que o Dr. Ivan não nos esqueceu,
Volto a dizer, não sómente Eu, mas todos que aqui próximo moram'
que é uma LOUCURA o que pretendem executar em Sta. Bárbara d" Oeste.
Farei alguns comentários que vocês em Piracicaba não tem conhecimento
com certeza.
l-Dias atrás o chão cedeu e formou um grande buraco-Bem próximo ao 10ca'I
onde pretendem executar o viaduto sobre o Ribeirão dos Toledos.
Então observamos o seguinte: O solo e for'mado principalmente por areia de
fundição. Sim durante muitos anos as Indústrias Romi jogou os reslduos de sua
fundição neste local. Então fica o questionamento de todos os Barbarenses: Como
irão executar a fundação do viaduto neste local? Será que foi feita análise deste sol~?

Fizeram nesta Quarta-feira (23/10/2013) reuniões em Santa Bárbara paramostrar o '
projeto 'executivo desta obra. Estive presente em uma destas reuniões. Porém Dr. Ivan,
voltei decepcíonada. Apresentaram sómente o futuro Terminal de Americana e Santa Bár
bara e, falaram das futuras linhas de onibus. De concreto sobre projetos nada.
o.uàndo os questionei sobre o projeto do viaduto esclareceram que ainda não fizeram.
Isto não fui só Eu que ouvi. Para seu conhecimento, muitos engenheiros da Associação
local de engenheiros estavam presentes. Um deles' é o Sr. Neilton Maluf.
Portanto o principal não foi apresentado. Como liberar uma obra, se o principal que são
as pontes nem sequer foram elaborados os devidos projetos.
Me refiro ao Ribeirão dos Toledos e ao Córrego Mollon.
r». Ivan, tem,muit~ para ser debatido ainda. Os Barbarenses, principalmente os moradores
destas regiões, não estão satisfeitos.
Volto a afirmar: É loucura executar este traçado.
Temos outros percursos que poderiam ser muito mais úteis a população.
O povo que mora nas imediações da Vila Mac-Nigth, Jardim Conceição, loteamento Santa Bárbara,Centro, '
Terra de Santa Bárbara e, outros próximos NÃO USAM ONIBUS.
Dr. Ivan mais uma vez solicitamos: Vamos rever este traçado.
O porquê os dirigentes barbarenses e, a EMTU não querem ouvir o povo?



Afinslos engenheiros presentes nesta reunião semana passada, mais uma vez me colocaram que as obras

serão executadas em conjunto com as prefeituras. . L\O;)..)
Qualquer dúvida, me coloco a disposição. Se quiserem enviem um perito do Gaema e,

faremos uma visita aos locais questionados. r
Repito mais uma vez: Não precisa ser engenheiro pará enxergar este absurdo, Nosso maior .
problema no rnunicipio é está enchente no Ribeirão dosToledos. Vamos estudar e, chegar
numa solução que traga progresso para o municipio. Afinal sempre convivemos comtanho "
problema. Não podemos deixar este problernão aumentar. Afinal nosso atual prefeito nasceu aqui e,
conhece muito bem este problemão no Jardim Conceição..

Agradeço.

-Qualquer dúvida podem nos ligar. (19) 3463-2352 (preferência de manhã ou final da
tarde).

- 'orn: gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br
10: cbenedito@sp.gov.br; imprensa.pvsbo@gmail.com; priscila@pullinconsult.com.br;
murillo@pullinconsult.com.br; set transito@americana.sp.gov.br; setransv@americana.sp.gov.br;
eng.marialucia@hotmail.çom.br
Subject: Encaminhá ofício da EMTU
Date: Mon, 21 Oct 2013 11:49:13 -0200

-,

Ref.: Inquérito Civil nO 015/2012 (implantação do Corredor Metro'politano RMC - Lote Sumaré-
Santa Bárbara d'Oeste) ,

Prezados Senhores,

Da ordem do Excelentíssimo Promotor de Justiça do GAEMA PO-Piracicaba, Doutor Ivan Carneiro
Castanheiro, encaminho-lhes, para conhecimento, o anexo Ofício OF/GAB/732/2013,
encaminhado a este Núcleo pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU, que ora
instrui os autos em epígrafe.

'enctosarnente.

. ,~':"'.
~:_~.~;;'-'"

Ariane Cristina 'reato
Oficial de Promotoria I - matr. 6646
GRUPO' DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416,398
Tel.: (19) 3433-6185
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Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Sinalizador de acompanhamento:

Status do sinalizador:

Ariane:

Juntar aos autos.
Ivan

Ivan Carneiro Castanheiro
sexta-feira, 1 de novembro de 2013 18:53
Ariane Cristina Teato
ENC: PDF matéria Corredor
PAGINA 8.pdf

Acompanhar
Sinalizada

?e: julianediario@terra.com.br [mailto:julianediario@terra.com.br]
enviada em: sexta-feira, 1 de novembro de 2013 18:30
Para: Ivan carneiro castanheiro
Assunto: PDF matéria Corredor

Dr. Ivan,

Segue PDP de matéria sobre o Corredor.

Juliane

Juliane Capelato Telefone: (19) 3455-6630 Jornal Diário de Santa Bárbara Cidade Santa Bárbara dOeste
(SP) site: www.diariosbo.com.br e-mail: julianediario@terra.com.br e-mail alternativo:
julianecapelato@yahoo.com.br twitter: @julianecapelato

1



SEXTA·FEIRA. 1° DE NOVEMBRODE 2013

Educação abre inscrição para
sete idiomas diferentes em 2014

o l'U:H,ilENAGEM

CorredorMetropolitano passa a ter
o nomedovereador Biléo Soares

A S.crelarla da Educa
ção do E<lado e.,lã com 10.'
«lçO"s abertas para os aTu
no.' <Ia rede c.,ladual de
ensIno Inleressados em
aulas de Um ou n,.ls ldlo·
ma> cOmO alemão. rrancê'.
Inglh. Japooh. m.nd.·
rim, espanhol e JtaJJano
oferecido. oos Cenlros de
E.ludo. de Líncua< (CEL.).
Para frequen'ar um desse.
curso,. o, c."udan'•• po
<km procurar o CEL m.l,
próxImo. verlfle.r a Crade
dhponl ...el e f.zer o c.da·
lro par. o pródmo ano le·
'1"'0.

P.ra que os CELs orga
nl.em. dem.od., .orlen·
lação ~ que as InsorlçOe.,
seJ.m feU ... al~ a prlme]
ra semana de de2embro.
Cada cenlro é re.pon.hel
por mcan1zRC ... 'urmas. Os
cur.o. silo ofereddos aote.
ou dopols das aul....egu
Jares e r..cm parle da<
açOe., da Secrelorla para
ampliar a perm.nêncl. dos
eslud.nle.• nas eHolas.

Podem ,e Inscrevor p...
o próxImo .no .Iuno. da
rede e"adu.' de En.lno
fund.men,.1 e En.lno Mé
dIo e p.ra O cadaSlro, o.
In ..re ...dos, oU .eu. reS
pond,'eh. no CaSOde aTu
no. menOr" de Id.de. de
,'em comp..ecer li.> unIda
de. que orerecem o,' curo
'0'. porlando c<'ipla <ln RG
C <Ied ..açlln de mal,lcuTa
da escol. d. o'lgem
AI~m de uma no .... IIn·

gua. o. CEL, p'oporclonam
ao e.ludanle da rede um
dlre<endal pa,a In.erção

no mercado de trabalho e
acesso a ou'ras culluras. O.
<u"os silo mlnl.lrado. por
prole ..ore. diplomado.
ApO., o lúmlno do. mOdu
los ,emo.,l,al. ou 'nual. 
<le acordo cOm o Idioma· o
partJclpon'e recebo o ccr
lIf1cado de conclu.ão. No
primeiro 'emeslte de 2013
a so.re,arla contahillzou
cerca de 64 mil aluno. ma
(rlcuT.rlo, no.' cenlro.', São
58 "nlrl,rles na capllal e
Reglao Melropolllana e
166 no Inlerlor.

·Ofo ... cer um novo Idio
ma ao. nO«os .Iuno. é
mal., uma da< a~Oe. fo,a
da. na rmma~ão Inleg,al do
jo,·em, que prlorlza o pro
jelo de vIda. O. CELs com
plelam 2S ano. em 2013 e,
pela primei,. ,'ez, vamo.
le"a, o. e.tudanle. do.
Centros que parlJdporam
<lo um p,ooe",o .dellvo
para o ..p«lfnda de um
Inlordmblo Inl«nadonal
nO ArRenllno, na han~o e
na 10glalerro·. afirma o .,e
rrelárlo do Edura~~o. pro
r.soor Herman Voorwalrl

Para o lnlerc~mblo. fo·
ram dl.ponlblllz.d•• 356
,·aga. para curso. Inlen.l·
vos de 20 dIa. no logloler
ra, f,anfa e Argentina. A
Secrelarla olerccccá 'odo o
,uporle neoessárlo, de.,de
O tr~m[(e pora a eml..ão
rlo p..,aporle e ,1.10. al~

lran'porte, allme"ução.
o"odl. e Jaquelo 1~'n\lra

Além da.' a"I... o.• e .."·
danles do En.lno Ml'dlo ra·
rão p."elo, cu[(urals, ludo
• om cu.lo.

o Corredor Metm""Ut30o
N<lrnCSle, que Integra a rede
,Ie Iran'f""1e coJelJ\'Odo mu
nldplos da Regl~o Mr(ropnl~.

n' ee Campina, (RMC). passa
a I'" a denominação de "Cor
r<'dor """rnpoU'ano Y"""""",
BUm Saarcs·. O parlamenla.-.
morto em dczernhm de 2011
par .ãncer, loi wn dos funda
d""", do PSDe rnmplnelrn.
Ogav~<JI'GeraJdoAkk

mtn sandonou no dia 23 de
outubro de 2013. a leIo'
IS.I74 que dele,mIna a de
nomlnaçlio de "Cor.-edor Me
Im""I"""o Ve.-cad<>rBlJéoSoarr_, OCo""dr>< Melropolita
nO Nome.,le. A 101 lamhl'm
drlermlna que o. c.laçOc., de
emb3njue e de.srmbarque de-
,erllo possuir pl.cas Indlcal[
v",romadenon\lnaçaoo "cur·
rlrulurn" do Vereador BUl'o
Soares.An"""l.eléo,...",ulla
do do Projeto de u; 0° 6lõ!012.
de aulmia da depulada ",ta
dual Célia ldn. que reivindi
Cava" "orno de BIll'o Soares
para °Corredor Molroplllano.

Cllberlo Cele"lno Brá.'lo
Soares, mais cooheddo como
EMo Soare•. nasceu em 8 de
Janelro de 19S9, na ddade de
Campina< e de>de Javem 'em
pre se mo.trou atuante e COm'
baUvo. FoI um do. fundado·
re' do ParUdo da Sodal De-

mocr.'ldaErMiJeh-a-PSDBem
Crunp1na>,junlamen'e cOm o
Pcef.Jlo Macalhàe. Tel1uelrll.
denlre oulra. aulorldade•.
prcsJdIrodo o parUdo por lrl'.

oportunidade.•
A"" 52 ano'. nO dJa 0611 V

2011. depol. de I" ...ar um~

lota de sol, """" «mira o càn·
C"'". nliorr_<L<llu c faleceu. Del
HOU e.po.,a. nlho, . .I..""de.
amIC"". coTega" .Iellnrcs e o

enecaolatlode Célia teac

po...o CamploeJro com muila
"udade de .ou Irabalho. de
'uo alUotão poll.lca. de ,ua
hone>tldade e do ,uo pa!><~o

por Campinas. ·ful' é uma
homenagem mal> que mered
do a uma da> JnlIÍ!IreS l!gurn>
da nos... ddade, CIemplo de
pal, ""mcm ptlblJco e, adma
de ludo. um grande runlco".
r=saI'ou Ct!Uau,ào

O Cnr=lor Me<ropo1Jtano é

uma obra do Gavernodo Esta
do de São Panlo para a R.\IC
(R<>gIãoMetrnpo1ttanadeCam
pino,). InleRrando a rede de
transporto rolr,l.o do. mllfll
dplos de Campln"-', Hortoliln'
dia, Swnaré, No.o Odo"o e
Santa Bárbara d'Oesle. AJ:ual
menle. enronlnl--se em anda
mento o prnc"",,, para ob,as
em N""" Odessa. Ameri<:anae
Santa Bárbara d"Oesle.

Sabonel'Hiv.) 98111

; JJ! ; I
m~ro R$4-

:~~b /"'
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Grupo de Atuação Especial de Détesa doMeioAmbiente
Núcleo PCJ-Piracicaba

Ofício n° 510/2013

Ref,: Inquérito Civil n? 14.1096.0000015/2012-0
- ,

REITERAÇÃO ,

Piracicaba, 19 de novembro de 2.013.

Excelentíssimo Senhor:

Pelo presente, afim de instruir o processo em epígrafe,

instaurado com o _objetivo de apurar detalhes técnicos -e jurídicos

versando sobre representação noticiando eventuais irregularidades na

implantação do denominado "CORREDOR METROPOLITANO

NOROESTE - RMC LOTE SUMARÉ - SANTA BÁRBARA

D'OESTE", reitero teor de Oficio n° 464/2013, anteriormente
,

encaminhado por este Núcleo, a fim de solicitar-lhe, nos termos do.

artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85,

artigo 26,1, "b", da Lei n" 8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da Lei

Complementar Estadual n" 734/93, que, no prazo de 10 (dez) dias

úteis, os seguintes documentos e/ou informações:

a) Apresentação de informações atualizadas sobre

eventuais novos dados, estudos, considerações, autorizações e/ou

licenças. urbariísticas e/ou ambientais aportadas ou emitidas por esse

, Rua AtmlranteBarroso, 491 - Sào Judas- Piradcaba/SP - CEP 13.416-398
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Grupo de Atuação Especial de Delesa do Meio Ambiente

Núcleo PCJ-Piraclcaba

Município, envolvendo questões atinentes ao trajeto do Corredor

Metropolitano, bem como sobre a forma Como foi equacionada a

questão da ponte na Travessia do Ribeirão dos Toledos. Isto é, foram

estabelecidas condicionantes para a passagem do itinerário do

Corredor Metropolitano sobre o Ribeirão dos Toledos, quando da
,

emissão de certidão de uso e ocupação do solo, por parte da

Prefeitura?

a-I) Na ocasião, deverão ser respondidos aos demais

questionamentos da representante Maria Lúcia de Cillo, em e-mail

enviado a ,este núcleo em 28/10113;,
b) Facultar outras considerações . que entender

pertinentes para melhor esclarecimento dos fatos, mencionando, .se o

caso, as providências já tornadas, em andamento ou que serão

tomadas no âmbito interno do órgão, bem como eventuais outras

sugestões quanto à' forma de encaminhamento do caso., com

eventuais outras sugestões entendidas cabíveis.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e

apreço.

r:: '~"'-'""'-'1' l ,~, tt -',~ ..." .'M

IVAN CARN~~~Õ{!lJ+~ HEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Excelentissimo Senhor

DENIS EDUARDO ANDIA

D.D. Prefeito do Município de Santa Bárbara d'üeste

2

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas:- Piracicaba'Sj> - CEP 13.416-398, .
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Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente
. Núcleo.Pc.í-Ptracjcaba

Ofício n° 59212013

Ref.: Inquérito Civil n" 14.1096.0000015/2012-0

Piracicaba, 26 de novembro de 2.013.

Ilustríssima Senhora:

'·".i"'·-·""

,,;. l',
" r, i;
I '.:~'

Pelo presente, a fim de instruir o processo em epígrafe,

instaurado com o objetivo de apurar detalhes técnicos e jurídicos versando

sobre representação noticiando eventuais' irregularidades na implantação do

denominado "CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - RMC

LOTE SUMARÉ - SANTA BÁRBARA D'OESTE", requisito-lhe, nos

termos do artigo" \29, VI, da Carta Magna, artigo 8°, § 10, da Lei n"

7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei n? 8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da

Lei Complementar Estadual n° 734/93, que, no prazo de 10 (dez) dias

úteis, apresente informações sobre o projeto e cronograma físico-financeiro

das obras do viaduto sobre a travessia do Ribeirão dos Toledos, a ser

utilizado pelo Corredor Metropolitano.

Na ocasião, também deverão ser tecidas considerações

sobre as noticias ~de outras irregularidades mencionadas no anexo e-mail,

encaminhado a este Núcleo pela senhora Maria Lúcia de Cillo em 28/10/13,

I

Rua Almirante Barroso, 491 - São Juda~ - Piracicaba/SP -CEP 13.416-398
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Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente
Núcleo Pc.f-Ptractcaba

noticiando problemas com o trajeto do Corredor Metropolitano no

Município de Santa Bárbara D'Oeste, especialmente em relação à ponte

pela qual ocorrerá a Travessia do Ribeirão dos Toledos.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e

apreço.
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IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMAPCJ-Piracicaba

A Ilustríssima Senhora

ZORAIDE DE SOUZA SENDEN CARNICEL

Gerente da Agência Ambiental de Americana

2

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas - Piracicaba/SP - CEP 13.416-398
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente
Núcleo PCJ-Piracicaba

Ofício n° 593/2013 , ,

Ref.: Inquérito Civil n° 14.1096.000001512012-0

Piracicaba, 26 de novembro de 2.013.

Excelentíssimo Senhor:

r,:," .,,'" '

1(•• .'

(

"i,.

I
l,
I,
!

i
I

Pelo presente, a fim de instruir o processo em epígrafe
. ,"

instaurado com o objetivo de apurar detalhes técnicos ejurídicos versando

sobre representação noticiando eventuais irregularidades na implantação do

denominado "CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - };tMC

LOTE SUMARÉ - SANTA BÁRBARA D'OESTE", requisito-lhe, nos

termos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da L ei n0

7.347/85, artigo 26, 1, "b", da Lei na 8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da

Lei Complementar Estadual n? 734/93, que, no prazo de 10 (dez) dilol
s

úteis, apresente informações sobre o projeto e cronograma físico-financeir:

das obras do viaduto sobre a travessia do Ribeirão dos Toledos a s, er
utilizado pelo Corredor Metropolitano.

Na ocasião, também deverão ser tecidas considerações

sobre as notícias de outras irregularidades mencionadas no anexo e-maU
-'

encaminhado a este Núcleo pela senhora Maria Lúcia de Cillo em 28/10/13
~ ,

1
Rua Almirante Barroso, 491 São Judas - PtracicabarSp - c~p 13.416-396
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Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente

Núcleo PCJ-Piracicaba

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~'y-,---.

noticiando problemas com o. trajeto do Corredor Metropolitano no

Município de Santa Bárbara D'Oeste, especialmente em relação à ponte

pela qual ocorrerá a Travessia do Ribeirão dos Toledos.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e

apreço.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

JOAQUIM LOPES DA SILVA JÚNIOR

Diretor Presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos -

EMTU

2

Rua Almirante Barroso, 491 - Sào Judas.- Piracicaba/SP - CEP 13.416-398
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Grupo de Atuação de Delesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA pca.pírectcace

IC nO 015/2012

JUNTADA

Aos 09 de janeiro de 2.014, eu,C~ Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, junto aos autos respostas dos ofícios 592113, Cetesb Ag. Ambiental

Americana e ofício 510/13, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, com

cópia dos e-mail encaminhados conforme determinado nos respectivos oficios.
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COMPANHI~AMBIENTAL DO ESTADO DESÃO PAU~O
AGENCIA AMBIENTAL DE AMERICANA !
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Ofício n,? 365/2013/CJA
(Usar como Ref.: MP 34/01482/12)
Inquérito Civil n.? 14.1096.60~151 012-0 - GAEMA PCJ PIRACICABA I..):t g

, , Jl (/KJ ~ fi)/Ifr-# SOM V C; ,

~' MN(~~:~~1;d~b~:Z;:CAAJ
Senhor Promotor, J -çfd ,~S ~S'~/P-~

Acusamos o recebim do Ofício n.? 592/~13 d .11.2013, protocolizag: '""
na CETESB em 18.12.2013, 3:. GJ:\Jpo de Atuaçã s
Núcleo PCJ - Piracicaba, e~r~e)lo IC n.o . O
informações acerca do "Corredor llpétropolitano Noro
Bárbara D'Oeste".

,~. - C" 'f " ( -,' I "fJy.~(;,,\ _. ":"", I '.-' ,

Em atenção ao solicitado, informamos que o em ndiment8'~~,r~7~~t:ã~/' sendo
licenciado pela Diretoria de Avaliação de Impacto bie tal, razão pela qual p cesso,
MP34/01482/12 contendo o oficio n.? 59212013 está sendo encaminhado a esta ire \pata
atendimento. \

, \

Diante do exposto, e tendo em vista a descontinuidade dos dias úteis b si nada
'pelos recessos de final de ano, bem como à necessidade de atendimento às diversas
demandas da CETESB relacionadas ao licenciamento e fiscalização de fontes de poluição
ambiental e de aspectos relacionados aos recursos naturais, vimos solicitar uma prorrogação
de prazo por 60 (sessenta) dias para o atendimento ao ofício supracitado pelo setor
responsável.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos os protestos de elevada
estima e consideração. . (

Atenciosamente,

~,-,;;:L~.J:-~ .
Eng.a ZORAIDE DE~C;ÕZA &éNDEN CARNICEL
Gerente da Agência Ambiental de Americana
CREA 0601622397 - Reg. 34.4395-2

1)'/ ,),''.11 '01i,

Exmo. Sr.'
Or. IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça - GAEMA PCJ 1SP
Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas
13416-398 - Piracicaba 1SP

\ 'J\t pii/~, i
.I

Rua Florindo Cibin, 435 - Vila Medon -Americana - sp - CEP 13.465·230 - Fone: (19) 3461·1550



Marcia Aparecida de Oliveira

De:
Enviado em:
Para:

Cc:
Assunto:

Marcia Aparecida de Oliveira

quinta-feira, 9 de janeiro de 2014 12:29
'cja_cetesb@sp.gov.br· .

'zcarnicel@sp.gov.br'

Prorrogação de prazo

Ref.: Of. 365/2013-CJA - Prorrogação de prazo - Inquérito Civil nº 015/12 (Corredor
Metropolitano)

De ordem do Excelentíssimo Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba, Doutor Ivan Carneiro

Castanheiro, informo que foi deferido a prorrogação do prazo de 60 dias para resposta do nosso offcio nº,
592/13, de 26.11.13.

Por gentileza, confirmar o recebimento do presente e-mail.

Atenciosamente.

-""'-_."-"--,,-~

~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DEATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DESÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro SãoJudas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-39B
Tel.: (19) 3433-61B5

1
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Município de Santa Bárbara d'Oeste

Santa Bárbara d 'Oeste, 27 de dezembro de 2013.

irl~0Â ~~ ~foJ
00010 c o 51012013 - 5NJ b'"({,Ií)<fV/f- r'';~!- -iX-' .L-t)~/
Ref.: IC 1511201lt9'" l: t'1fV'-o-; f. -<; ~l.~ r

Oficio CO 510/2V-ú o{}, / !: :vi1
prezat t~!tor. 7J.-.
Pelo presente, em

mencionado, encaminho a V. Exa. a inforrnaçâo prestada

Municipal de Planejamento, que visa responder ao requisitado.

Ao ensejo renovo meus protestos de elevada estima e \

distinta consideração.

Mareei

Procurade o Municipal

'.,

Exmo.Dr.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO

DO Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba

Piracicaba - SP

Avenida Monle Castelo, 1000, 6' andar, Jardim Primavera - CEP 13450·901
Fone (19) 3455·8324 - Fax 19 3455-8132 - Emall: juridico@santabarbara.sp.gov.br



•Municfpio de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Planejamento

De: Secretaria de Planejamento
Para: SNJ

Prot: 2013/49.835-01-00

i

i'I,
'{ (. c1-:..)

Em atenção aos ofícios 464/2013 e 510/2013 referente ao I.C 15/2012 esta

Secretaria tem a informar que:

A EMTU, através de oficio protocolado nesta Prefeitura sob n° 35.413/2013

solicitou autorização para execução das obras do Corredor Metropolitano

apresentando, para tanto, os projetos: Geométrico; paisagístico; sinalização viária;

drenagem; e arquitetura.

O referido trecho compreende as Av. São Paulo e Av. Ari de Toledo

Machado, passado pelos bairros Cidade Nova, Jd. Dona Regina, Jd. Esmeralda,

Terras de Santa Bárbara e Jd. Conceição, assim como o projeto arquitetônico do

Terminal Santa Barbara, na SP 306.

Os demais trechos do Corredor, à partir do Ribeirão dos Toledos incluindo a

ponte sobre o Ribeirão até o Terminal na SP 306, não foram apresentados até o

momento.

O Municrpio, até a presente data, não emitiu qualquer autorização para

início da obras, entretanto está previsto para 06/01/2014 a emissão de autorização

condicionada à posterior apresentação dos projetos complementares, uma vez que

este trecho sofreu alteração do projeto básico, e ainda não estão dlsponlvels.

Quanto aos questionamentos do email da Sra. Maria Lucia de Cillo,

entendemos que a responsabilidade da execução dos projetos e das condicionantes

para o dimensionamento da ponte sobre o Ribeirão dos Toledos é de

responsabilidade da EMTU, e que o projeto deverá obedecer às normas técnicas

pertinentes, cabendo ao Município exigir a pertinente documentação de

responsabilidade técnica da obra (ART).

Quanto ao traçado do Corredor questionado pela Sra. Maria Lucia,

entendemos que o projeto atende à demanda do Município permitindo a

implantação de um eixo viário de interligação entre a Zona Leste {Cidade Nova e

Avenida Monte Castelo, 1000, 2' andar, Jardim Primavera - CEP 13450901



•Municfpio de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Planejamento

Esmeralda) e área Central (Conceição, Centro e Jd. Primavera) hoje restrito à Av.

Santa Bárbara e Av. Bandeirantes.

Quanto às questões das enchentes no Jd. Conceição, o projeto do Corredor

não tem interferência na solução da questão e conforme recente anuncio do Sr.

Governador Geraldo Alckmin, foram liberados pelo governo do Estado, recursos da

ordem de 3 milhões para obras de drenagem no Ribeirão e 4 milhões para

revitalização da Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

Tais obras não comprometem a execução do Corredor Metropolitano e irão

contribuir para a solução dos alagamentos que ocorrem na região e em outros

pontos ao longo do Ribeirão.

É o que temos à informar.

Arq. Ângel ngoni Soeiro
Secretária de Planejamento

26/1212013

Avenida Monte Castelo, 1000, 2" andar, Jardim Primavera - CEP 13450901
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recic1alllll6ClJl1WIM'ÚBLlCO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Marqa Aparecida de Oliveira
quinta-feira, 9 de janeiro de 2014 14:28

'eng.marialucia@hotmail.com.br'

IC 15/12 - Corredor Metropolitano
IC-15-12-e-mail.pdf

De ordem do Excelentfsslmo Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba, Doutor Ivan Carneiro

Castanheiro, encaminho cópia da resposta da/ Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, com

referencia a nosso offcio nº 510/13.

Por gentileza, confirmar o recebimento do presente e-mall,

Atenciosamente

Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DEATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DOMEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro SãoJudas
Piracicaba-SP, CEPo 13416-39B
Tel.: (19) 3433,61B5

1



Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA pCJ-Plraclcaba

IC nO 01512012

JUNTADA

Aos 17 de janeiro de 2014, eu, (.I) Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, junto aos autos resposta do oflcio 593/13, da EMTU, juntamente com

e-mail transmitido a Prefeitura, Cetesb-Americana e Maria Lucia, com cópia do

referido ofício, conforme determinação.
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Reportamo-nos ao 'cio em eplgrafe, o q~ s cite apresentação de
informações sobre o projeto e cronog ma . ico-tmenceiro da o a do viaduto sobre a
travessia do Ribeirão dos Toled s, a se utilizado pelo C r. ar Metropolitano,
considerações sobre as notícias de irregularidades no trajeto do otr Metropolitano no
Municfpio de Santa Barbara D'Oeste, em especial em relação à nt ,e servirá para a
Travessia do Ribeirão do Toledos, sobre o que temos a informar.

Senhor Promotor,

OF/GAB/3/2014

METROPOLITANA
DE '''''HSPOIt'IS

UII.IANOS·SP

Com efeito, informamos que o contrato da execução das obras do Lote
3 do Corredor Noroeste, que passa pelos Municipios de Santa Bárbara D'Oeste, Americana
e Nova Odessa, licitada por esta EMTU/SP através da Concorrência nO 00912013, foi firmado
com a empresa Estacon Infraestrutura SA, porém, existe a pendência referente a emissão
da Licença de Instalação - LI junto a CETESB, para emissão da Ordem de Inicio dos
Serviços,

O trecho licitado nos três murucrpios abrange obras viárias,
implantação de Estações de Embarque e Desembarque, Estações de Transferência,
Terminais, Obra de Arte Especial sobre a Avenida Astrônomo Jean Nicolini e Obras de Arte
Corrente para travessia dos Córregos Mollon e Giovanelte em Santa Bárbara D'Oeste,

Excelenlissimo Senhor
Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Dignlssimo Promotor de Justiça do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACICABA
Av, Almirante Barroso, 491, São Judas
PiracicabalSP, Cep, 13,416·398

SGPfecva{GAJfGIOIGPP)

o SEDE
RLla Cumed~ tbNmbro,24-\
Cen~o·.%o F'2<Jo· SP
CEP.01'lI3-000
Ickbre: (11) 3m-mO

DCISPESUL
M. EPif~IlIlJndo de Alluda p.,aila,2654
J.:iJ:lqIl:M"J' S~O PaUQ - SP
CEP,oma-ool
Te1of0'l1c:(1l)5~S2!l1

o SÃOBERNARDO DOCAMPO
RUJ Jo"'fJÍJ1C~.omi!o, 2~J

P1..,a1lo- SãQBe'N"rodoC'lml'J'" SP
crr. 09ll9ll-050
T"Mú/le(11)4W·WJ

o PRAIA GRANDE
M.Prcsider4e KemOOy. ttDaO
VilaMirin· PraiJQ-~de_ SP
CEP:m01·00)
Tclcl«lc (13)3418-1JOO

o CAMPINAS
RLIJ t~>"ldoAsnanl, 26J
\Iilaf..b'ielJ.Campin:n·SP
CE? 13';42·210
nrebne: (19)l7Jii-S700

A EMTUtsPadotapraticasm/allvas a preseNaçl10 do meloambJenle
6)PAPEl.flEClÇl.o\OO



METROPOLITANA
DE TRANSPORTES

URBANOS·S'

No entanto, não foi contemplada no processo licitatório a execução da
Obra de Arte Especial sobre o Ribeirão dos Toledos em Santa Bárbara D'Oeste, tendo em
vista que o projeto da ponte fornecido pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste
utilizava-se de pilares para apoio da ponte na ilha artificial existente no leito do Ribeirão, o
que não seria passlvel de aprovação junto ao DAEE.

Nesse passo, a EMTU/SP procedeu a contratação de novos projetos
básicos e executivos da Ponte com a FUPAM - Fundação para Pesquisa em Arquitetura e
Ambiente, através do Contrato nO 028/2013, firmado em 21 de agosto de 2013, com Ordem
de Inicio emitida em 23 de setembro de 2013. Os projetos básicos tem previsão de
conclusão no final de janeiro de 2014, quando serão submetidos ao DAEE para obtenção da
outorga.

Em tais condições, somente com a conclusão dos projetos e obtenção
das outorgas é que serão iniciados os procedimentos para contratação das obras, sendo
que as obras complementares para tratamento dos pontos de alagamento serão feitas pela
Prefeitura local, cabendo à EMTU/SP apenas a execução das obras civis da ponte.

Em relação aos Corregos Mollon e Giovanetti, os processos de
solicitação de outorga juntamente com todo o detalhamento técnico das travessias foram
protocolados junto ao DAEE, esta EMTU/SP aguarda a emissão da outorga após a
obtenção da Licença de Instalações pela CETESB.

Em anexo, segue cópia do material protocolado na CETESB, onde a
EMTU/SP solicita a emissão da Licença de Instalação condicionada à apresentação das
outorgas do DAEE para os córregos Molion e Giovanetti.

Por derradeiro, diante dos esclarecimentos expendidos até o presente,
informamos que as questões suscitadas no emeü formulado pela Sra. Maria Lícua de Cillo,
devem ser esclarecidos pela Prefeitura local.

Na oportunidad ,colo mo-nos à dis osição para quaisquer outras
informações, se necessário.

WILSON

DSEDE
RuaOuru:c oktIOIenb,o,244
Cenlro·S5oP3L/o_SP
CEP.OHI3-0OQ
Tc1c~rn:: (11) aru-oee

DCISPESUl
A•. Eng"~tmJfIdQ deAlruda Pereira, 2654
,\>b;>QlDJ' 530Pa..lo- SP
CEP.04JOI).{IOI
Telefcno (1I)558S-~281

o s1l0 BERNARDO DOCAMPO
RUl Jo4lÍl1 Clie!1llio,2~,)
f'l:t1J1to - SâoBe.m.1rOO do~mN- SP
CEfJ:C~(I.(I50

T"',OOc (11)414I·Wl

o PRAIA GRANDE
AJ Pr(-$iderle Kemoof, 1lreO
V,IiIMrrn· Pr:iaQa'100-SP
CEP: 11707·000
Tclclooc' (13) 347&.1300

DCAMPtNAS
RIO L..,p<>I""Am.'fJl, 163
WoM:ri;T.:I-Campirl3S _SP
CEP:13Om.210
Telc"ne:(19) 373&-5700

A EMTUISPadotaprAticasrelativasApreservaçliodo melo amblenre
@PA'.lREC.cV.OO

""



"ITIorOLltAMA
DITIl. ..... S'OIT ••

UI.ANOS· S,

CT/GPP/034/2013

São Paulo, 17 de dezembro de 2013

Ilustrissima Senhora
MAYLA MATSUZAKI FUKUSHIMA
Dignissima Gerente do
Departamento de Avaliação de Empreendimentos
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB
Avenida Professor Frederico Hermann Jr., N°. 345 - São Paulo - SP

Assunto: Condicionante nO 07 da licença Ambiental Prévia - LP nO 2270 de
16/08/2013

1 9 DEZ 1013

~
,. r,.' ( i' lillHJ

Por: J~th(.{ 11("04-
'- ~""~

A EMTU protocolou em 27 de outubro de 2013 na CETESB a solicitação da

licença Ambiental de Instalação - LI do Corredor Metropolitano Noroeste - Lote 03

- Sumarél Santa Bárbara do Oeste.

Prezada Senhora,

Ret.: Solicitação de LI do Corredor Metropolitano Noroeste - Lote 03 - Sumaré/
Santa Bárbara do Oeste. processo nO 82/2013

Foram juntadas para tanto no "Relatório para solicitação da LI" os

documentos solicitados na Licença Ambiental Prévia - LP nO 2270 de 16108/2013.

Para o atendimento da exigência n° 07 da referida LP. a EMTU protocolou no DAEE

em 07/0512013 a solicitação de Outorga dos Córregos Mollon, e seu afluente. Em

17/10/2013 o DAEE solicitou a apresentação de Autorização" de Intervenção em

APP
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Em consulta à CETE8B fomos informados que a Autorização de Supressão

será emitida em conjunto com a LI e para fins da emissão da Outorga seria

necessário apenas o encaminhamento ao DAEE do protocolo de solicitação da

Autorização de Supressão.

Em 05/12/2013 através de emai!. e reiterado através do Oficio

BMT/N°.990/2013, o DAEE solicitou a complementação de documentos.

A EMTU encaminhou em 06/12/2013, conforme Protocolo nO,11262/2013

SEDE, parte da documentação, juntamente com o protocolo de solicitação de

Autorização de Supressão, e os demais itens relativos ao projeto estão sendo

atendidos pela projetista para protocolo em 18/12/2013.

De acordo com contatos telefônicos com o DAEE após a entrega desses

documentos será necessário um prazo de pelo menos 15 dias para o trâmite interno

do DAEE de Piracicaba e envio do processo para São Paulo para publicação.

Desta forma, visto que os prazos envolvidos na obtenção da outorga podem

ainda se estender um pouco mais e tendo em vista que a EMTU já está com a obra

contratada e aguardando a LI para a emissão da Ordem de inicio da Obra,

solicitamos, se posalvel, a emissão da LI condicionada à EMTU apresentar a

Outorga num prazo de 90 dias.

Encaminhamos anexo:

• IT-DEP-068-2013;

• Os protocolos e emails citados no texto.

Certos de contarmos com vossa sempre pronta colaboração, agradecemos e

nos colocarmos à disposição para quaisquer esclarecimentos, através do contato

com a Arq". Marilene Mantovani, no telefone (11) 3113-4818 - email:

marilenem@emtu.sp.gov.br.

GY
MAM~Ana

IVA
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EMTU

DPO - DEPARTAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Assunto

CORREDOR NOROESTE LOTE 3 - TRECHO NOVA ODESSA 
SANTA BÁRBARA D'OESTE - HISTÓRICO PONTE SOBRE O
RIBEIRÃO DOS TOLEDOS

Elaboração: Ivan Gardin
Coordenação: Crlstiane Prami Dlaz
Aprovação: Ivan Carlos Regina

1. CORREDOR NOROESTE LOTE 3 - NOVA ODESSA - SANTA BÁRBARA D'OESTE

o Lote 3 do Corredor Noroeste teve seus projetos iniciados em 3 de fevereiro de 2012 por

meio do Contrato n.o 003/2012, firmado com o Consórcio Rumo ao Noroeste. Este contempla

a extensão do corredor passando pelos Municípios de Santa Bárbara, Americana e Nova

Odessa.

No Municlpio de Santa Bárbara D'Oeste, um dos elementos relacionados no Edital de

Contratação dos projetos como interdependente é o da Ponte do Ribeirão dos Toledos, com

projeto desenvolvido e fornecido pela Prefeitura de Santa Bárbara D'Oeste para execução das

obras por parte da EMTU.

Ponte Ribeirãodos rolados

Este projeto se utiliza de uma ilha artificial, executada à época da construção da ferrovia, para

a implantação de pilares de apoio para a ponte. Porém, por conta das margens desniveladas

do Ribeirão e da ilha artificial, estudos realizados pelo Consórcio Rumo ao Noroeste

identificaram estes pontos como causa de constantes alagamentos na região.

Desta forma, concluiu-se que a implantação da ponte obedecendo o projeto fornecido pela

Prefeitura perpetuaria os constantes alagamentos no local. Considerando estes

EMTU/OPO/IG
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Elaboração: Ivan Gardin
Coordenação: CrisUane Profitl Dlaz
Aprovação: Ivan Carlos Regina

condicionantes em consulta informal ao DAEE, nos foi informado que o projeto não seria

passlvel de aprovação, sendo necessária a elaboração de um novo projeto considerando a

demolição das pontes ferroviárias e a remoção da ilha artificial.

Como não seria possivel o aditamento do Contrato do Consórcio Rumo ao Noroeste,

procedeu-se então a contratação de novos projetos básicos e executivos

pela FUPAM - Fundação para Pesquisa em Arquitetura e Ambiente, por meio do Contrato

n." 028/2013, assinado em 21 de agosto de 2013, com Ordem de Inicio emitida em 23 de

setembro de 2013. Os projetos básicos tem previsão de conclusão no final de janeiro de 2014,

para que então estes sejam submetidos ao DAEE.

2. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a EMTU necessita que a Ponte do Ribeirão dos Toledos faça parte do

licenciamento ambiental do Corredor, porém com a premissa que a sua outorga no DAEE

tenha uma defasagem em relação à obtenção das outorgas das demais travessias inclusas no

traçado, as dos Córregos Mollon e Giovanetti, também em Santa Bárbara D'Oeste.

EMTU/OPO/IG
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o SEDE
RUO! CkJín2e deNO'/embro, 244
Com,"o. SãoPalio"SP
CE?: 010j3-000
Teletu19 (11)3113-4700

DCISPESUL
A~, ErifAlmando de Arruda Perelre, 2ô5~
Jabaqua:a- Silo Paio· SP
CEP.04306-0DI
Teletooe: t1ll558a-5281

D SÃOBERNARDO DO CAMPO
RuaJoar:p.1ro Casemiltl, 290
~an3l1D - S~ Bamarclo eloCampo SP
CEP;09691W50
Telefone: (11)~341,'433

DPAAIAGRANDE
Av. Presidenle I(emedy. 1100(1
Vila MiIill- Praia Grande - SP
CEP: 11107·000
Telefone: (U)3.H8-1300

O CAMPINAS
Rua L~polclDAmaral, 263
VilalAarieIa.CampÍlz.SP
CEP.13l1~2-210

Ielebne:(19)3735-570D

A EMTUISP adola prátfcas relatlvas ~ preservaçilo do melo ambiente.
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RUlI OvinudeNavembto, 244
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OCAMPINAS
RUi LeopoldoAmaral, 263
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A EMTU/SPadota prclticas relativas ~ preservaç60do melo ambiente,
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DAEE solicitou a autorização
esclarecimento abaixo de 17/10/2013

de supressão, conforme email de

OSEDE
RuaOuinze deNovembro. 244
COl\lTo.S50P1l.lo-SP
CEP: 01013-000
Teletlna (11)31134700

DCISPESUL
Av, Eng" Arman;:lo deAIruda Pelelra.2õ~4
JabaqU313· SãoPaJo - SP
CEP: 04306-0M
Telefone: (1115568-5281

o SÃOBERNARDO 00 CAMPO
RI.ll Joaquim Casêmlro, 290
AanallD-SãoBMl3idodoCampo SP
CEP: 09691}-$0
Telefone: (11)4341.1433

o PRAIA GRANDE
Av, Prl!!iidenle KemOOf, 11000
VilaMrtn _A'ata Grande - SP
CEP:11701-OC<l
Telefgne: (13)3411!-13flO

DCAIJIPINAS
Rualeopold9Amaritl,263
Vilar.\Mela.cllIlIpllas - SP
CEP: 13042-210
lelefJne:(19)313õ-5700

A EMTUISP adora pr~tJcas re/allvas élpreservaç,§o do melo amblenfe.
@PAI'B.RE:lCLlOO



Ivan Gardin

De:
Envlo<loem:
Para:
AlluRlo:

llU1olQ3.bmt@llaee.6p.gD',.1lr
qUntMelra. 17de outubro de 201316:18
IvanGJrdln
Re:Dul'1das Proc:e66D6 3õ9233930 3394,'2013

PreladO sr,
DeVt!:I~ !~I ap,e~~I'lado a aut<}JI'd~O da Cel~!ilJ IkI'" hih~rrefênda e:IH APP, t!t:'ttldl em (.()nlidO ccmc
órgã".
1I\l.
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---·-Iyan Garljh~ ",,"X\@Fi6@emt1r, $1) g-.ov br'> t!!Sl:.reveu: ----
Para: '"Qolílt"ga.bmhWdaee.sp.91lV .br" couwrga.ljmlrihdaee.S-!}.qov.Ui~
~: Ivan. Gaidhl <:IV&ilGl1fIellllu.!;p.úov.br);,
Da!.>: 16/10/2013 07;15 PM
Ni';untl:l: Duvidas P'U""'''' 3392 3393e 3J9V2013

Preudos,

DEmo; miradaDa docwlJenmçào rela.m:. ao. processos supmcit!do< e ficou CO!!lOpend~ o seglliD!e item:

~ Código Flole;taJ ouDec1llraçào~ COllformidade da amidade agropecuária.

Como obtemos essadocum!!!Ílaçiio? Trala-se da tmvE!;;ia em área UIIJana, <elll .ti\idada agropecuária. Seria
.p<e;enIaI a 'Ulot:iuçi\o de ;upre!.;ào de \..gemçâo?

.'lrq.l...OardiJo

OanOOEPROreTOSEO~~·OPO

lW Quina daNo\·""Wo244- c._
01013-000 - SI. Paul." SP

Tol: (11)1Ill-4S37 .. (11)9SlSl-lSS2

- A EMTU em reuruao com a CETE8B foi informada que bastava encaminhar
ao DAEE o protocolo da autorização de supressão. O protocolo da autorização
de supressão encaminhada para o DAEE em 06/12/2013, juntamente com
parte da documentação complementar solicitada em 05/12/2013:

o SEDE
Rua 0uDu~ deNoverrbro,20\.4
Cenlro.SãoPalo - SP
CEP;OIOI~OO

reeboe (11)31134700

OCISPESUL
Av, EIrj'.Atrnardo deArruda Pereha. 2ô54
Jabaqu.va - 510PiUo· SP
CEP: 04300-001
Telefone: (1115588-5281

o SÃ.O BERNARDO 00 CAMPO
RuaJoaq;m CasemllO, 290
~analll)- SàoBamarclo 110 Campo - SP
CEP: 096fln.OSO
Telefone: (11)43.41·1433

DPRAIIIGRANDE
A~. PrnidenleKemed,. ItlllO
VUaMirln. Praia GriIl'lda - SP
CEP: 11707-000
jeerene:(13)ma..1300

o CAMPINAS
Rua LeopollklAmaral, 263
VilaIbriela .Camp~õI$. SP
CEP: 13042-210
Tele~ne;(19) 3136-5700

A EMTU!SPadoJa pltll1casrelativasà preservaçAo do melo ambiente.
@PAPEl.RlôÇIcu.DO



Pind<aba, 05dedezembtode10ll.

De: outoraa.bmt@daee,sp,qov.br[mailto:outoraa.bmt@d21ee.5p.qov.brJ
Enviada em: quiiit3·felr~,5 de dezembro de 2013 14:45
PaRi: Debora NogueIra Targas
Assunto: COmplementação de documentos - EMTU

Boa tarde pebere,
Conforme contato telefônico, estou enviando cópia do oficio solicitando a complementação de
documentoo, referente 89 travessias da imphmtação da continuidade do corredor noroeste da RMC,
trecho compreendido entre 00 mcnictplce de sumaré e sente Bárbara c'ceete • DP,

Atenciosamente,
Diretone de Bacia do Medio Tietê
Centro de Gerenciamento de RecUl1õOS Hídricos
RUi! Crl5tiilrloCI4lOpoo--th,15:i7· lo andar- &ino dosA!~es·píracicabe-gp> 13419-310

dú vIda s técn Icas:o uto roa. bmt@daee.sp.gov.br
andamento de processo:atendimento.bma@daee.sp.gov.br

SECRETARIA DE SANEAME"'TO E RU1JRSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AGUASE ENERGIA ELÉTRICA

DIRLrolUA DA BACIA DO }JtDIO TI!Tt
Rn CIlullllCl Cltupull, ISS7 .PII&t:lub.l. liP .ct;.p: IHI9.1111

Fu.t.Fu (19) 1414.5111 ... ,,·dlCt.'I"eUt.bf

OfictoBMTI!'i'-1I90 11013
(_n"9816981-DAllE)

Rol: Compl ..pode_o

Prcodos Stobo ,

Tnmit...... DepoI1aoleDlo deÁp> elluqiaE1_-IlAEB,AIIlos
em...,. da~ MeuopoIilaoa de 'InDspone< lIrt>ono> de sio PouIo S.A. - El>ITUISP,
quo..... <100~"" de ""'«P de impImtlIçio de__e dimtt>de ...
de 02 (dulu) travH!ias aieti, mermtes a f.qllmtaçio da contjm1idade do corredor DOroesle
{Iolel~ becho cottIpI>eIldJ<Io enln! osJmlIIldplos de suman! e SIIlIII BÍItMl D'Oeste- SP.

ApOs BDállse da documentação Bpreseotada. cCll1!itatau-se a ne<:enidad! de
ma compleml!!:llb.ção comapresutaçio dos documeuIos abaixo re1adoDados:

• Procun~ ClQcIocmnIm.to que cClDlp'O\~ qIle o seDhar Joaquim I..ops da SilnluDicr é o
rep...-ntelepl elaEl>ITU;
• Cópia do RG eCPF do respomhrellepl;
• ComplO\_ de.-eço""" cOIR5pOlldêDda, atualIza<lo;
• ADotação de Responsabllidade Técnica(ART), d«'idamenle preeIldddacom os. cblb!1o do
localdaabn;
• l1c"'l' Ptévia (UI) elic_ de ,",l>Iaçio(LI),emlâdas pela (1ITESB;
lo RequI!rimênIo di!inlH\'8lçào emAPPI protocolado Dl CETBSB;
• Tsmo de C<laIpr<loIU.. e Req>omabilidade (ADexo xvn de Portliria DABBn' 7171P6),
d!vidameIlte wiDldcI;
• DoaD:nmto di!po5l.e da ma;
.. CoJ:reção dos va10Ns dos~ de escoammto superficial, uô1iDldos DOS estudos
bidrolól:ims pua. detemJJnaçm das \uôe, máximas de projero dastm~ lR·OO1 e TR.~

003,\isto quea baciI ená inseridaemím urbana,COD5idenDdo um borirDme de ocupação
pari lO 1DD5:;
.. P!rfil~ e seções~~ topObalim!triCM do curso dlÍ{Ul a JmDIDlte e a
juslll!e das1II\'!55ias~ dmwuodo e maliYDdo o Comport.aJ:DeDlo da linhad'~
máximaci@JrO.ieto em. todoo trecho.
• Dimpnsl.....mpnto cbs e!>ttUtllrti de dissipaçío di!energia, na saída dosbumo5.pojetados;
• RlruJatiuçio dn omn ame tr3.\"essw exislemes DO trKbD do projeto, COJ1ÍCnD8
direbiu!. da Portaria DAEEIf 7l71P6 ou PoI1W DAEE n· 2850112, e lustruçÕ!.! Tmcn
DPOn.. OI,02. O]e()4J2(l 07 e atualizações.

À
EmpTeJ/l lblroJ'f'liJJm/J dt Transportes Urbantn di SãoPaulo.s.A.- EM1V1SP
RnJ. Quinz.e de NO\'elDbro, 224 - b3iIroCentro
OIOIl.ooo· SãoPouIo - SP

05EDE
RuaOuinze de Novembro, 2M
COlIII'O. São PelA0.SP
CEP: 01013-000
TEIEl:m~ (11)3113.4700

OCtSPESUL
Av. Erq'hman.1o deAmJ6a Pmel:ra, 2654
Jabaqll.1la· S~o PIUO - SP
CEP: 0430e.oOl
Telefone: (11) 5588-5281

o sAo BERNARDO DO CAMPO
RrnJo;qJ"m Casemlro. 290
P1analto- SãoB~m3I60 doCampo- SP
CEP:09a9[HoSO
relerDne: (11)4341·1433

o PRAtA GRANDE
Av. Presiclelte I<emedy. liMO
Vila Mrrin - PlalaGra!liM • SP
CEP: 11107-llCoO
Telefone: (13) 3418-1300

o CAJJlPINAS
Rua leopDldo Arnalal, 263
Vi!:! lJa'lela• CflJr9Í'l2S • SP
CEP; 13042-210
Telebne:(19) 373&.5700

A EMTU/SP adora práticas relatiVas á preservaç~o do melo ambiente.
@f>I'EI.l<EClaAOO



SECllETARL\DE SA."lEAllEl'<-rO ERECI1RSOS HiDRICOS
DEPARTA.\!Ezo,-rO DE ÁGUAS E E.'lERGIA ELETRICA

nInTOlUA nA BACL-'. DOU!DIO lIlT!
RIIll r:,,~lilln" f:h:lIp.II., ISS'J ·P'u\:iuIJl' SP .c:F.T' IH·1').HIl

FI>IIl:.F... (1?1 )4U·H11 ....",,. d.. ~ ~I' ~IH \"

Desta tbnn!, ,~ comanká·lol. que o ~es.so de OUIOrp ecccem-se
arquindo ttmporarilDléBte e !.Olidtamos., DO prazo de ate 90 (ao,uta) dia!., cootadot.a
p:utirdo recebimml:o des.te, o ca:uparteim!Dto dorepm~ lepl de!i~ empren, na sede
ds!ga I>iretorta, 5.1tu3d.\ à Rua Cmtimo C1eapat.b, 1557• baiJrod.oIã AlI!lJlies, muoicípio de
PiradU.N - s.p, pm apreW1bçào di clocuD1eDf2çio 3.címa m.tDC:kmada. s,.'ennw&
esd.llIláDlmlo!. quese fizerem neces.sários, emiar e-mail pmomorp.bDIt.filWê.sp.p·.br.

Outtossim, ad,'enimos que o nJo ate:D:d:fnwuo ao pru..o acima
enlbe.leddoimplicará DO indeferimeD.to dos rtelaerimtatos protocolJdos peste DAI:E.
ficando a EMTU sujeita ti Wlçbes quedi~ a Le1 ~ 7.663, de 30,'12'91; o Decreto
Fedml nU 24.6-13, de 10':07,'34 - "códiJO di ~!.", e o Decreto Estadual r:r 41.258, de
l1l10:906 e, aiJW.1 à açio da mcsl.iuçiodeste Ó!~, wrundG a P«tariI DAEE ~0IiP8, de
OHHlS.

Úli;Robmo .'Joret1i
Re;p. P' Elij>odieD!> da BMf

OSEDE
RuaOuinze deNOYM\bn, 2M
Cenl"o • São Pal.io • SP
CEP: 01013-tlOO
Telem 111)3113-4700

OCISPESUL
Av. Erg" Armando dekmldaPereira, 2654
Jabaquala - Sio Palo- SP
CEP, 1l430IMOl
lelefone: (1115568-5281

o sA.o BERNARDO 00 CAMPO
RUl JoIl1UIn CasemilO, 290
AanallD - São Bamardo doCampo- Sp
CEP:09M().Q50
Telefone: (11)4341·1433

o PRAlA GRANDE
Av. Pr~denl.e l<ln16df, l1CElO
Vila Mrtn _Praia Gra-lile- sp
CEP: 11707-000
Telel"OIle: (B) :u7S-1300

OCAIJlPINAS
Rua LelIpoldoAmaral, 263
Vila Mariela. Croropilas - SP
CEP.I3042-21O
lele!:>oo:(19)3136-5100

A EMTUISP adota práticas relatiVas apreset'llação do melo ambiente.
(j)P.o.PE\.t<EaCI.AOO



.r-\.Setretaria de Saneil~lcntoc nccursos Hídricos
,; oepartamantc de Agui.lS a Energia EI~ltjC::ê1

Diretoria da üecla do Mí:dlo Tictõ
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Protocolo de COlnplenu'lntac;ito: S12G2/2013-SEO E (05i 12/2013 14:15)
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o SEDE
RlIa Ouillle deNO'/l!lTIbIo. 244
Cento· São Paulo,SP
CEP: 01013-QOO
Teleme (11) 3113-4700

OCISPE SUL
Av. Erg"1>lm:vldo deAmJda Pelelra, 2654
Jabaquala. SãoPaio· SP
CEP.04JO&-M1
Telefone: (1115~86·528 I

o sAo BERNARDO 00 CAMPO
Rua Jo~irn Casemlm. 290
P1anallo·SioBemardodoCampD SP
CEP: 09891).{)50
Telefone: (ll)4J41·IIJJ

o pRAIA GRANDE
Av. Pleslclenle Kemed~, \1000
Vila Mirin. PraiaGr.lt\ISe, SP
CEP:11707-OOO
Telefone: (13)3478-1300

OCAL'PINAS
Rua LeopoldoAmaral. 2Q3
Vila Ma111:l· Campi'las. SP
CEP: 13042-210
TelefJne:(19) 373G-5100

AEMTUlSPadora praticas re/allvasApreservação do meloambiente.
@PN"ELR!õtJCl.A\>O



Marcia Aparecida de Oliveira

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Marcia Aparecida de Oliveira
sexta-feira, 17 de janeiro de 2014 15:25
cja_cetesb@sp.gov.br
eng.marialucia@hotmail.com.br; 'fernanda.nunes@santabarbara.sp.gov'
Inquérito Civil 015/12 - GAEMA - Piracicaba
IC 015-12 - ofício EMTU.pdf

Ref.: Inquérito Civil nº 015/2012 - Ofício com informações da EMTU

De ordem do Excelentíssimo Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do
GAEMA PCJ-Piracicaba, encaminho cópia do ofício nº GAB/3/2014, com informações da

.. EMTU para conhecimento.

Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.
Atenciosamente.

~-
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DEATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIOAMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-39B
Tel.: (19) 3433-618S

""'-~.";;-=-.v ~

--~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DEATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIOAMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-6185



Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Plraeicaba

IC nO - 02612008

CERTIDÃO

Aos 10 de ma;ço de 2014, eu cA~ Marcia Oliveira, Oficial

de Promotoria I, certifico que em cUmprimento ao determinado, apensei ao

presente inquérito, o ofício 4212014-GAEMA Campinas .encaminhando o

procedimento nO 43.0450.0002590/2013.

CERTIDÃO

. de Promotoria I,

Aos 10 de m~rço de 2014, eu (pMarcia Oliveira, Oficial

certifico que até a presente data, não consta resposta do ofício

592/13 (lIs.407/408), o qual teve seu prazo prorrogado até a data de hoje (fls.413).



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

,. "'--..,.....

~~~
Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA Põ.I-Plraciceba

tC nO 015/~QJ2 - Corredor MetrQJJolitano

CONCLUSÃO

Aos 10 de março de 2.014, eu, ( ) Marcia Oliveira, Oficial

de Promotoria I, faço conclusos estes autos ao Excelentissimo Senhor Doutor IVAN

CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

Qj::SPACHQ

em epígrafe, reitere

ncia Ambiental deCETESB -

I
São PafIO, 10 de março d 2

1

4.

.' I
~I

IVA CARNEIRO CASTANHFIR

Pr ~tor de Justiça

GAEMA PQ,-Piracicaba

j(ara instru

01cio 592/13,se o

Americ na.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

:;.---'"\.--....;==--
Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente

Núcleo Pc.í-Pirecicaba

Ofício n° 116/2014

Ref.: Inquérito Civil n? 14.1096.0000015/2012-0

Piracicaba, 10 de março de 2.014.

Ilustríssima Senhora:

Pelo presente, a fim de instruir o processo em epígrafe,

instaurado com o objetivo de apurar detalhes técnicos e jurídicos versando

sobre representação noticiando eventuais irregularidades na implantação do

denominado "CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - RMC

LOTE SUMARÉ - SANTA BÁRBARA D'OESTE", reitero o ofício

592/13, de 26/11/13, e requisito-lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta

Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei n" 7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei n°

8.625/93 e artigo I04, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual n°

734/93, que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresente informações sobre

o projeto e cronograma físico-financeiro das obras do viaduto sobre a

travessia do Ribeirão dos Toledos, a ser utilizado pelo Corredor

Metropolitano.

Na ocasião, também deverão ser tecidas considerações

sobre as notícias de outras irregularidades mencionadas no anexo e-mail,

Rua Almiranle Barroso, 491 - São Judas - Piracicaba/SP - CEP 13.416-398



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo deAtuação Especial de Defesa doMeioAmbiente
Núcleo PCJ-Piracicaba

encaminhado a este Núcleo pela senhora Maria Lúcia de Cillo em 28/10/13,

noticiando problemas com o trajeto do Corredor Metropolitano no

Município de Santa Bárbara D'Oeste, especialmente em relação à ponte

pela qual ocorrerá a Travessia do Ribeirão dos Toledos.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e

apreço.

[ç.QeX~
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO

Promotor de Justiça
GAEMA PCJ-Piracicaba

A Ilustríssima Senhora

ZORAIDE DE SOUZA SENDEN CARNICEL

Gerente da Agência Ambiental de Americana

Rua Florindo Cibin,435 - Americana - SP CEP: 13465-230

2

RuaAlmirante Barroso, 491 - São Judas - Piracicaba/SP - CEP 13.416-398



GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
An~xos:,

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
sequnda-feira, 10 de março de 2014 15:51 .

cja_cetesb@sp.gov.br
Reiteração de ofício IC 15/12 .
of.116-14 - cetesb-americana.pdf

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor. de Justiça do GAEMA PCJ Piracicaba, encaminho ofício n2.

116/2014, solicitando informações referente ao inquérito civil n2 015/2012 - Corredor Metropolitano Noroeste

RMC, uma vez que decorreu o prazo da prorrogação solicitacio.
Esclareço que o documento original segue pelo correio.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento.

Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I .
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DOESTADO DE sÃo PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, na 491 - Bairro 5ãoJudas
Piracicaba-5P, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-6185



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 015/12

JUNTADA

Aos 17 de março de 2014, eu, (/) Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria i, em cumprimento ao e-mail anexo, junto aos autos resposta do ofício

592/13, recebido por e-rnail da CETE5B.



Marcia Aparecida c:!.e Oliveira

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Anexos:

Sinalizador de acompanhamento:

Status do sinalizador: .

Márcia:

Ivan Carneiro Castanheiro
sexta-feira, 14de março de 2014 18:29
Marcia Aparecida de Oliveira
Alexandra Faccioli (alexfac@mpsp.mp.br)
ENC: Informações Referente ao inquérito civil n? 015/2012 - Corredor
Metropolitano Noroeste - RMC .
IT 13_14JE.pdf

Acompanhar
Sinalizada

Juntar o' presente e-mail e seu anexo aos autos.
Encaminhar e-mail à Sra. Maria Lúcia, comas anexas informações do DAlA sobre os questionamentos por ela formulados, com
iviso de recebimento. Facultar-lhe agendamento de reunião' para que ela esclareça os motivos pelos quais entende que.o GAEMA
"abandonou Santa -Bárbara d'Oeste", oom sugestões de eventuais diligências e/ou providências faltantes 'na seara do direito
·difusos e.coletivo, esclarecendo-lhe que as atribuições do GAEMA não incluem eventuais questões que fiquem restritas a
exclusivo "direito de vizinhança" I com reflexos patrimoniais aos mora-dores residentes nas vias públicas por onde esteja projetado
o itinerário do Corredor Metropolitano naquela urbe. .

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - GAEMA - Núcleo XII - PCl-Piracicaba
Rua Almirante Barroso, 491, Bairro São Judas, Piracicaba/SP, CEP 13.416-398 - Fone (19)3433-6185 e 3434-7843

De: Aríane Crlstlna Teato
Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 201416:50
Para: Ivan carneiro castanheiro
Assunto: ENC: Informações Referente ao inquérito civil nO 015/2012 - Corredor Metropolita~p Noroeste - RMC

De: cgiorgi@sD.gov.br [mailto:cgiorgi@sp.gov.br] Em nome de ietr cetesb@sp.gov.br
Enviad,a em: sexta-feira, 14 de março de 2014 16:46
Para: gaemapiracicaba@mpsp.mp.br
Assunto: Informações Referente ao inquérito civil nO 015/2012 - Corredor Metropolitano Noroeste -:- RMC

Dr. Ivan Carnelro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ Piracicaba,

Em atenção ao Ofício n"592/2013, encarmnhamos em anexo cópia digital da Informação Técnica n"013/14/IE.

Complernentarmente, informamos que documento ortqinat segue pelo correio.

Pedimos a gentileza. de confirmação do recebimento.

,

Atenciosamente;

1



Setor de 'Avaliação de Empreendimentos de Transporte Rodoviário
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiéntal ,

y...
CET~B

0':f1 /2014/1

, , ~ãopaul:J Yde marçode 2014

Assunto: Ofício n0592/2013
lnquérítoCivil MP n". 14.1096.0000015/2012-0

r ' Processo CETESB Impacto nO 82/13 , '

Senhor Promotor,

Em atenção ao oficio em' .referêncla, que solicita Informações sobre o' licenciamento
ambiental do Corredor MetropolllanoNoróeste-RMÇ, trecho Sumaré-Santa Bárbara d'Oesíe

, (Lote 3); sob responsabilidade da Empresa Metropblilana de Transportes Urbanos de São
Paulo-EMTU, encaminhamos a Informação Técnica, n0013/14/1E,' elaborada pelo
Departamento dá Avaliação Ambiental de, Empreendimentos,'gesta Diretoria,

I

I
I
!

!

,
Respeitosamente, ' .-

\.

'~''. '\,(Q,~'
, na Cristina Pasinl da Costá

iretora ','.

, .

Excelentlssimo Senhor .
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justlça-, GAEMA PCJ-Piracicaba
Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas

. CEP 13.41~-398 - PIRACICABA - SP

CETESEI- CQmpanhia AJr1~rent'al do E~lado da $AoPalJ!o - Sede:Av. Plot Frederico HermaMJf" 345- CEP05459-900- sao Paulo- SP:'" lei; {O:«I11 3133_ 3000
Fax:(OxxI1)3133-3402· - Telex: 1183053' C,NP.J. n" ol3176.4911OOO1-70 - 1050 Eslo' 109.091.37&-118 - 1010, Mul'l!C n' 8 030,31:H "'-8il&.: '&!ii!.celesb !pQQyb!
1""<~·""==-"""'o""""",~:,~,.,.,.,-,.--.--2"''''''r~JP-,~~_''n'' """,'lJl""'""""" '"'''''10''''' . ,
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CETESB

, '

'INFORMAÇÃO T,ÉCNICA "

COMPANHIA AMBIENTAL DO E~HADO DE SÃO PAULO.
. . Av. PIOr.' FrederkoHe(mann Jr', 3~i;' • CEP 05459·900 • SâpP<'lulO • SP ,

C.N.P,J, nO 43.776,491/0001·70 -Inse.: EsI n·109,091.37S;118· Insc,'Munlc,; nO 8,030,313~7

. SHe: www.cetesb,sp.gov.lll' .

'N°013/14/1E.
Data: 11103/2014

; ,

, '

PROCESSO:

ASSUNTO;.

MUNIC,lpIO:

"

CETESB 082/13

Implantação do Oorredor Melropoliiano Noroeste-lote 3
Santa Bárbara d'Oeste, Americana e Nova Odéssa. , ' .

, ,

'c..

1. INTRODUÇÃO
, .

. Trata-se de atendimento ao oficio ,'n0592/13, da' lavra do Senhor Promotor Ivan Carneiro
Castanheiro, do Ministério Público do Estado de São Paulo -.Grupo de Atuação Especial de

'Defesa ao Meio Ambiente -GAEMA, Núcleo 'PCJ -' Piracicaba, por .melo do qual solicita
informações sobre o licenciamento ambiental do Corredor Metropolitano Noroeste da Região
Metropolltana de Campinas - RMC, iate 3, entre Sumaré e Santa Bárbara d'Oeste, sob.
resppnsabllidade da Empresa Metropolita~a de Transpo,rtes Urbanos de São Paulo ~. EMTU.

. .' -
2. . ANÁLlSEICONSIDERAÇÕES .

, ,- .. .

• I'. •

Em atenção às, questões formuladas 'pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio
Ambiente -GAEMA, Núcleo PCJ ~,Piracicaba, informamos: '

• sobre o projeto e cronograma flslco-tlnancelro das obras do' viaduto sobre a \
travessIa do Ribeirão dos Toledost. ..)" , .

Em 19/12/2013 a EMTU protocollzou documento que iníçrmou que o projelo original
. desenvolvido e fornecido pela Prefellura de Santa Bárbara d'Oeste para as obras do viaduto

sobre o' ribeirão dos Toledos apresentava caracterlstlcas executivas que perpetuariam os.
constantes alagamentos no local. A EMTU informou ainda que. novo. projeto está em
elaboração.

De acordo com aexigência 10'da LI 2255, antes do inrcio das obras no trecho do Ribeirão
, dos Toledos, a EMTU deVerá apresentar as pranchas do projeto executivo que demonstrem,

entre outros aspectos', que as intervencões não propiciarão alagamentos. O projeto executivo
.deverá ser acompanhado de memorial descritivo e Anotação de Responsabilidade Técnica 
ART.

Por vesta razão, o cronograma flslco-tlnancelro do empreendimento como um todo
apresentado em 24/02/2014,' não contém informações referentes à ponte sobre o Ribeirão
dos Toledos, uma vez I que está obra de arte especial ainda não tem projeto executivo

. aprovado e portanto não faz parte do objeto da licitação paraconlratação da empresa
construtora - Concorrência EMTU/SP nO 00912013. '. ", .'

. . ,
• ~, 4

• '''( ...) considerações sobre as noticias de outras Irregularidades menclonadas no'
e-mal! encaminhado a este Núcleo pela senhora Maria Lúcia de CIlJo em
28110/2013(...)'" 'I. . . ,'. '; . , -, .: .

Ouantoao teor do e-rnall.anexo ao oficio n0592f13, 'cabe considerar que, excetuada a menção'
ao problema de enchentes causadas pelo rtbelrãodosToledós, lrata-se de consid.erações
genéricc;\s 'e, 'por não conter colocações objetivas, prejudica esclarecimentos deste
Departamento. O· Parecer Técnico n0380/14/IE, que deu base à emissão da LP, já
.encamlnhado ao Ministéri() Público do Estado de São Paulo - Grupo de Atuação Especial de

!.

I
I

'I
I

.1

"r.....~bo~,...N'T'Jh~... LI~T .......~4.Ul"'iI,I ... "'~(:.I~v--ll';~_,..",::..'a_U~)11 ·I .. ,h'~ I ",;~'~'~~I I ·~II.t'!,~· . '
P~ln. 1de?



.y
'-=-CETESB

INFOR'MAÇÃO TÉCNICA
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

. AV',.P/ór: Frederico HetmennJr. 345 . 'CEP OS~69-900 - São Paulo. S'P
C.N.P.J. nO 43.776.491/0001-70 -jnse.. Esl. n° 109.091.375·118 . insc. Munlc.: fio 8,030.313-7

sue: YNM'.celeSb.s'p.gov.bl

I,

N'013114/IE

Dàta: 11/03/2014

. I

Defesa do Melo Ambiente -GAEMA. Núcleo PCJ-'Piracicabà, tratados' aspectos principais
relacionados ao traçado desta obra. '

, E~~~b.{~~W~~~1:IOrgl '''
Gerenteda Dlvlsão de Avaliação
de Empreendimentos de Transportes '- IET. em
exerclclo

'Reg; 6888; CREA5062470280 '

~ú~c' " ,',
, Blól. M a Matsuzak ukushlma '

Gerenteií~ Departamiml e Avaliação Ambientai de
Empree~ enlos-tE' , '
Reg, 6594 CRBio31165/01 ' , '

\

\

. '

, .

.

, .

, .
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G4~ ((i Iracica'b\\NISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
segunda-feira, 17 de março de 2014 10:35
eng.marial ucia@hotmail.com.br
Informações ref. IC 015/12 - Corredor Metropolitano
IT 13_14JE.pdf

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
encaminho as informações recebidas do DAIA sobre os questionamentos formulados.
Faculto-lhe o agendamento de reunião para que esclareça os motivos pelos quais entende
que o GAEMA abandonou Santa Bárbaro d'Oeste, com sugestões de eventuais diligências
e/ou providências faltantes na seara do direito difuso e coletivo, esclarecendo que as
atribuições do GAEMA não incluem eventuais questões que fiquem restritas a exclusivo
"direito de vizinhança", com reflexos patrimoniais aos moradores residentes nas vias
)úblicas por onde esteja projetado o itinerário do Corredor Metropolitano.
Peço a gentileza de confirma

Atenciosamente.

---~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nº 491- Bairro São Judas
Piracicaba - SP, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-6185
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Your message has been successfully rel",,~ fe~ ••eGiPients, but the requested
delivery status notifications may ~\'jnl'êAg'll'rf~Á'IM~.It~~lgrde~iií'latm'~~

eng.ma ria lucia@hotmail.com.br

Your message

To: eng.marialucia@hotmail.com.br
Subject: Informações ref. IC015/12 - Corredor Metropolitano
Sent: Mon, 17 Mar 201410:34:48.0300

was delivered to the following recipient(s}:

Ivan Carneiro Castanheiro on Mon, 17 Mar 201410:34:51 -0300
<MP-MSG-02.mp.sp.gov #2.0.0>

CERTIDÃO

Aos 20 de março de 2014, eu ~J,-,).Marcia Oliveira. Oficial

de Promotoria I, certifico que através de contato telefônico foi confirmado o

recebimento do respectivo e-mail.

mailto:lucia@hotmail.com.br
mailto:eng.marialucia@hotmail.com.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

----~
Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA pCJ.Piracicaba

ICnO 015/2012

CERTIDÃO

Aos 19 de março de 2014, eu 0Marcia Oliveira, Oficial

de Promotoria I, certifico que decorreu o prazo dos autos.

CONCLUSÃO

Aos 20 de março de 2014, eu,0Marcia Oliveira, Oficial

de Promotoria I, faço conclusos estes autos ao Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN

CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.
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INQUÉRITO CIVIL 015/2013

;
•,

o presente inquérito civil foi instaurado com o objetivo de apurar

detalhes técnicos e juridicos versando sobre representação subscrita por Márcio Eloi

Colombo_ Maria Lúcia de Cillo. Silvana Maria Giovanetti. seguida de abaixo-assinado

com 421 (quatrocentos e vinte e uma assinaturas). noticiando eventuais irregularidades

na implantação do denominado "Corredor Alelropo/i/allo Noroe.l'le - RAlC Lole SI/maré

- San/a Bárhara f)'Oe.l'le".

Consta de mencionada representação que (fls. 25/47):

a) /\ obra viária. a se iniciar ainda no ano de 2012. sob a

responsabilidade da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). irá afetar

centenas de moradores de ruas e avenidas pelas quais passará o corredor noroeste em

Santa Bárbara D'Oeste:

b) tal obra viária terú time impacto ao passar pela Avenida

Tiradentes e transpor o Ribeirão dos Toledos:

c) As construções das vias públicas dc Santa Bárbara O'Oeste são

antigas e sem condições estruturais para suportar o impacto de tantos veÍCulos pesados

que passarão pelo local:

d) A obra viúria supracitada contraria o Plano Diretor de Santa

Bárbara O'Oeste (Lei Municipal 28/06). uma vez que este seu artigo 45. traça como área
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preferencial para construção do Corredor Metropolitano as i\ venidas Santa Hárbara e,
São Paulo. nada mencionando acerca de Av. Tiradentes. a qual é extremamente estreita

e não possui vias marginais. dificultando a passagem de automóveis e ônibus ao mesmo

tempo. prejudicando o tráfego de veículos na localidade:

" e) Os' estab~leeimentos comerciais das mencionadas vias/públicas

de Santa Bárbara D'Oeste serão drasticamente afetados com a implmJtação do

mencionado Corredor Metropolitano. pois serão dificultados os acessoJ as tais \

estabelecimentos. diminuindo o nllmero de e1ientes e vendas de dezenas de c, nércio

nas áreas de 'papelaria. consultórios odontológicos. cabeleireira. restaurante. ea.

tintas, lanches. dentre outros:

"1) Não foi elaborado o Plano lVlunicipal de Circulação Urbana.

prevcndo pistas exelusivas para circulação prioritária de ônibus. sem prejuízo de acesso

ao comércio e residência. conforme previsto no art. 43. ~ 10. inciso XVIII. do Plano

Diretor de Santa Bárliara D'Oeste:

g) Está havendo negativa de inllmnaçôes aos moradores sobre a

implantação do Corredor Metropolitano, pois se alega fàlta de projeto. mas isso não

seria razoável. já que a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU) traz no

informativo a notícia de que as obras começarão em2012. devendo existir projeto:. .
h) A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste. em 20106/12.

em atendimento à Lei 12.527. de IS111 111. através da Chelia de Divisão de Ouvidoria.

informou ú representante Maria Lúcia existir proposta para o corredor metropolitano.

com o seguinte trajeto: "I) I'rolollgamellto da A,'ellida Sl70 Paulo até a A,'ellida

Prefeito /saias Romallo: 2) Daí Segue margealldo o loteamellto Terras de SaJ1la,
Bárhara até o Jardim C(II1('ei~'l7o:3) Atral'essa o Rio ('omuma pOJ1lede pista dupla ('om

46 metros de extell."lo: 4) Segue para A rellida Timdelltes até a AI'ellÍ<laA/onte Castelo:

5) Pela Arellida MOllte ('aste/o até a Rodm'ia S1'30ó: 6) Pela Rodm'ia SI' 306 at,; a

Rodm'ia SI' 30.j ao lide /llIrerá /lllIa rodoriária Metropolitalla (termillal). "

Na portaria 0e instalação de Inquérito Civil licou consignado que

também serão objetivos do presente inquérito civil apurar os eventuais danos ambientais
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que as ohras e a operação do Corredor Metropolitano Noroeste causarão no tntieto entre

Sumaré e Santa Bárhara IYOeste. hem como eventuais danos urhanísticos no trecho que

passa pelo Município de Americana.

Por oportuno. reitero os relatórios das últimas prorrogaçõe de fls.

273/281 e de fls. 342/347.

Dando cumprimento ao determinando na última prorro ação.

Diretoria de Avaliação de Impactos Amhientais (DAIA - I]s. 348~ 9).oficiou-se à

órgão da CETESB. requisítando. para cumprimento' no prazo de 30 dias.' informações

respeito da análise eventualmente realizada do RAP - Relatório Amhiental Preliminar

do Corredor Metropolitano. com cópía da manifestação do órgão amhiental e de

eventual Liccnça Prévia emitida. Caso a DAIA ainda não tenha leito sua análise.

questionou-se sohre a previsão de quando ela será concluída.

Em seguida. foi expedido oficio ao Preleito Municipal de Santa

Bárhara d 'Oeste (fls. 350) requisitando. para cumprimento no prazo de trinta dias.

informações atualizadas sohre eventuais novos dados. estudos. autorizaçôes e/ou

licenças urbanísticas c/ou amhientais apartadas ou emitidas pelo Município. envolvendo

questôes atinentes ao Corredor Metropolitano. hem como sohre a forma como foi

equacionada a questão da ponte na Travessia do Riheirão dos Toledos. com eventuais

outras sugestões cntendidas cahíveis.

Em cumprimento à última determinação em referida prorrogação. a

fls. 351/352. o1iciou-se à Empresa Metropolitana de Transportes Urhanos (EMTU)

requisitando. para cumprimento no prazo de trinta dias: a) Informações atualizadas

sobre eventuais novos dados e/ou estudos técnicos produzidos pela EMTU. autorizações

e/ou licenças urhanísticas e/ou amhientais ohtidas da ANTT. da CETESI3 e/ou dos

Municípios de Santa l3árhara D'Oeste. Nova Odessa e Sumaré. envolvendo questões

atinentes ao Corredor Metropolitano Noroeste. nos trcchos dc Santa Bárhara d'Oeste.
,.,
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Nova Odessa e Sumaré: b) IntCJnnações sobre o resultado da pré-qualificação das

empresas que pretenderam concorrer às obras do Corrcdor Metropolitano e eventuais

outros dcsdobramentos do proccdimcnto licitatório:,c) Se houve alguma modilicação do

projeto em Nova Odessa. cm razão de cogitadas obras de drenagem em trecho urbailo

inundàvel do Corredor Metropolitano Noroeste que está scndoprojctado. na trav '~sia

do Córrego Capuava; d) Como está ou será prcvista a Travessia do Ribeirão dos

Toledos. diante das noticias de inadequação da ponte. com riscos de alagamentos e)

Outras considerações que entender pertinentes para mclhor esclarecimento dos fiH s

mencionando. se o caso. as providências já tomadas. em andamento ou que serão

tomadas no âmbito do órgão. bem como cventuais outras sugestões quanto à forma de

encaminhamento do caso.

A fls. 354/355 juntou-se aos autos e-mail encaminhado pcla

jornalista Juliane Capelato. remetendo matéria do Jornal "O Diário". de 18/08/13. com '0

título "Governo do Estado publica edital de obras do trecho Sumaré.SI3".

Em atendimcnto ao oficio n" 465/2013. a EMTU encaminhou o

Ofício OF/GABI732/2013. a fls. 357/358. fàzendo juntar a Informação Técnica IT-
. .

01'0-394-2013. lonnando anexo aos prescntes autos ..

Já a fls. 360/392 acostou-se a estes autos o 0Ilcio,0370/2013/1.

encaminhado pela Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental (DAIA). da Cetesb. em

resposta ao Oficio n" 463/2013. A CETESB inlormou que o empreendimento recebeu a

Licença Ambiental Prévia n° 2270. emitida com base no Parecer Técnico n° 380/l3/lE.

elaborado pelo Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos. da

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental. Aproveitou o ensejo para encaminhar

cópias da Licença Ambiental Prévia (tls. 361/364) e do mencionado Parecer Técnico

(tls. 365/3(2).

4
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A fls. 394 foi certiticado que se encontra esgotado o pwzo para

resposta ao Olicio n" 464/2013 pela Preleitura Municipal de Santa Bárbara d'Oestc.

este núclco em

Metropolitano no

Em scguida (fls. 394/395). por dcspaeho foi dctcrminado:

1) juntada aos autos de e-mail da Sra. Maria Lúcia Cillo. rcmetido I

28110/13. noticiando problcmas com o trajeto do coror

Município de Santa Bárbara D'Oeste. espceialmcnte em relação à

<••>
f

ponte pela qual ocorrerá a Travessia do Ribeirão dos Toledos:

2) reiteração do olicio ainda não atendido pela Prefeitura de

Bárbara O'Oeste. com prazo de 10 (dez) dias útcis. acompanhado de cópia do anex e.

mail da Sra Maria Lúcia Cillo. remetido a este núcleo cm 2811 0/13. Quando de. I

reitcração. foi dctcrminando à Administração Municipal de Santa Bárbara D'Ocstc quc

aprescnte informações atualizadas sobrc evcntuais novos dados. estudos. considerações.

autorizações c/ou licenças urbanísticas c/ou ambicntais aportadas ou cmitidas por cssc

Município. envolvendo questões atillentcs ao trajeto do Corredor Metropolitano. bcm

como sobre a lonna como loi cquacionada a questão d~ pontc na Travcs~ia do Ribeirão

dos Toledos. isto é. se foram cstabelccidas condicionantcs para a passagem do itinerário

do Corrcdor Metropolitano sobre o Ribeirão dos Tolcdos. quando da cmissão de

certidão dc uso c ocupação do solo. por parte da Prefeitura. Observou-se ainda que

deverão ser rcspondidos ao.s qucstionamcntos da reprcscntante Maria Lúcia de Cillo:

3) cxpcdição dc ofício à CETESB-Amcricana e à EMTU. para

cumprimcnto no prazo dc dez dias útcis. com cópias do c-mail da Sra. Maria Lúcia,
Cillo. remctido a este núclco em 2811011 3. noticiando problemas com o trajeto do

Corredor Mctropolitano no 'Municíp'io dc Santa Bárbara O'Ocste .. cspecialmente em

relação à ponte pela qual ocolTerá a Travcssia do Ribcirão dos Toledos. requisitando

inlormaçõcs sobrc o projcto c cronograma físico-financeiro das obras do viaduto sob a

travessia do Ribcirão dos Toledos. a scr lltilizado pelo Corrcdor Metropolitano. devendo

serem tecidas considerações sobre as notícias dc outras irregularidadcs mcncionadas

pela rcprcscntante Maria Lúcia.

5
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/

Em cumprimento ao determinado ás fls. 394/395. juntou.se aos

autos:

a) E-mail encaminhado pela Senhora Maria Lúcia de Cillo a este

Núelco. em 28110113. noticiando problemas com o trajeto do Corredor Metropolitano no

Município de Santa Bárbara D'Oeste. especialmente em relação á ponte pela qual

ocorrerá a Travcssia do Ribeirão dos Toledos (fls. 401/402);

b) E-mail remetido. em 01/11113. pela jornalista Juliane Cap

com anexa matéria do jornal eletrônico "Diário de Santa Bárbara d'Oeste". com o 'tulo

"Corrcdor Metropolitano passa a ter o nome do ven;ador Biléo Soares". publicada em

01111/13 (tls. 403/404).

A reiteração de ofkio. conforme o determinando. foi acostada aos. ,
autos a tls. 405/406.

Já a tls. 407/408 foi expedido ofício à Gerente da Agência

Ambiental de Americana. conli.mne o dcterminando às fls. 394/395.

Por lim. também em cumprimento ao lixado ás tls. 394/395.

expediu-se ofício ao Dirctor Presidcnte da Empresa Metropolitana de Transportes

Urbanos-EMTU (tls. 409/410).

Em seguida. vieram aos autos Ofíeio da CETESB n° 36512013/CJA

(fls. 412). em resposta ao ofício 592113. Informou-sc que o empreendimcnto em questão

está sendo licenciado pela Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental. razão pela

qual o processo. MP34/0 1482112 contendo o olicio nO 59212013 está sendo

encaminhado a tal Diretoria para atendimento ás inli.mnações requisitadas. Solicitou-se

prorrogação dc prazo por 60 (sessenta) dias para o atendimento ao ofício mencionado

pelo setor responsável. O prazo solicitado pela CETESB foi concedido confi.mne

mcnsagem eletrônica acostada aos autos a fls. 413.

6
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A Prefeitura Municipal de Santa 13úrbara D'Oestc (l1s. 414/416).

cm resposta ao ollcio 5 J 0/2013. infl))'Jna tjuc A EMTU. por mcio dc oficio protocolado

na Prcfeitura sob nO 35.413/2013. solicitou autorização para execução das obras do

Corrcdor Mctropolitano aprcsentando. para tanto. os projetos: Geométrico; paisagístico:

sinalização viúria; drcnagem: c arquitctura. Rcferido trecho comprccnde as Av. ?&:\
Paulo e Av. Ari de ToJedo Machado. passado pelos bairros Cidade Nova . .id. Óona \

Rcgina . .itL Esmcrald~. Tcrras dcSanta Bárbara e .id. Conceição. assim como o PJJijeto

arquitetônico do Tcrminal Santa Barbara. na SI' 306. Os dcmais trechos do Corre' r. a. .
pal1ir do Ribcirão dos ToJcdos. incluindo a ponte sobre o Ribcirão até o Terminal na SI'

306. não foram apresentados até o momcnto. O Município. não cmitiu qualqu r

autorização para início da obras. cntrctanto cstú prcvisto para 06/01/2014 a emissão dc

autorização condicionada à postcrior aprcscntação dos projetos complcmentarcs. uma

vez que este trecho sofreu alteração do projeto básico. e os projetos ainda não estão

disponívcis. Quanto aos questionamentos do c-mail da Sra. Maria Lucia dc Cillo. a

Prefcitura cntcnde que. a responsabilidadc da exceução dos projetos c das

condicionantes para o dimens'ionamento da ponte 'sobrc o Ribeirão dos Tolcdos é da

EMTlJ e o projeto dc\'crá obcdecer às normas técnicas pCl1inentcs. cabcndo ao

Município exigir a pertincnte documentação dc rcsponsabilidadc técnica da obra (ART).

Quanto ao traçado do Corredor questionado pcla Sra. Maria Lucia.

entcndc a Administração Municipal quc o projcto atendc à dcmanda do Município.

pcrmitindo ~ implantação de um eixo viúrio dc interligação cntrc a Zona Leste (Cidadc

Nova e Esmcralda) c úrca Ccntral (Conccição. Ccntro e .id. Primavcra). hoje restrito à

Av. Santa 13úrbara e Av. Bandcirantes. Quanto às qucstõcs das cnchentcs no .id.

.Conceição. o' projcto do Corredor não tcm interfcrência na solução da questão e

conforme recentc anúncio do Govcrnador Gcraldo Alckmin IllnlJn liberados pelo

goverilO do Estado. rccursos da ordem de R$ 3.000.00.00 (três milhões de rcais) de para

obra~ de drenagem no Ribcirão e R$ 4.000.000.00 (quatro milhões de rcais) para

rcvitalização da Avenida Corileu de Azcvcdo Marques.

~•,
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A Ils. 417 foi enca!ninhado Ú reprcscntante Maria Lúcia cópia da

resposta da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara [)'Oeste ao oficio 510/13.

respondendo aos questionamentos por ela efetuados.

Arte Corrente para trayessia dos Córregos Mollon e Giovanelte em Santa Bárbara

Após. acostou-se aos aulOS oficio n" OF/GAB/3/20 14 da EMTU

(l1s. 419/341). em resposta ao otlcio 593/13. A EMTlJ informou que:

a)' o contrato da execuçào das obras do Lotc

Noroeste. que passa pelos Municípios de Santa Bárbara [)'Oeste. Americana e No 'a

Odessa. lic'itada por esta EtvlTU/SP. por meio da Concorrência nO009/2013. foi firm, io

com a empresa --Estacon Infracstrutura S/A". Porém. cxiste a pcndência rcfcrcnt li

cmissão d:l Liccnça dc Instalação - LI junto a CETESB, panl cmissão da Onlcm d

Inicio dos Scn'iços, O trecho licitado nos três municípios abrange obras viárias,

implantação de Estaçôes de Embarque e DeseIÍlbarque .. Estações de Transferência.

Terminais. Obra de Arte Especial sobre a Avenida Astrônomo Jean Nicolini e Obras de,

D'Oeste:

b). Não foi contemplada no proccsso lieitatlÍrio a exccução da

Obra dc Artc Espccial sohrc o Rihcirão dos Tolcdos cm Santa Bárhara J)'Ocstc,

tendo em vista que o projeto da ponte fornecido pela Prefeitura l\lunicipal de Santa

Bárbara D'Oeste utilizava-se de pilarcs para apoio da ponte na ilha artificial existente no

leito do Ribeirão, o que nào seria passível de aprovação junto ao DAEE:

c) A EMTU/SP p•.••ccdcu il contratação dc novos projctos

hásicos c cxccutivos da Pontc com a FUI' AM - Fundação para Pesquisa em

, Arquitetura e Ambiente. por meio do Contrato nO028/2013. firmado em 21 de agosto de

2013. com Ordem de Inicio emitida em 23 de setembro de 2013. Os projctos hásicos

tcm prcvisão dc conclusão no tinal dc janciro dc 2U 14, quando scrão suhmctidos :10

DAEE para ohtcnção da outorga. Em tais condiçôes. somcntc com a conclusão dos

projétos c ohtcnção das outorgas é (IUC scrão iniciados os proccdimcntos p:lra
,

contratação das ohras, scndo quc as ohras complcmcntarcs para tratamcnto dos
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pontos de alagamento serão fcitas pela Prefeitura local. cabendo à EMTU/SP

apenas a execução das ohra's civis da ponte;

d) Em relação aos Córregos Mollon e Giovanetti. os processos de

solicitações de outorgas juntamente com todo o detalhamento técnico das travessia

foram protocolad(;s junto ao DAEE. A EMTU/SP aguarda a emissão da outorga ap/s' a

obtenção da Lieença de Instalações pela CETESI3. Juntou-se eópia do matbrial

protoeolado na CETESB. onde a EMTU/SI' solieita a. emissão da Lieença de lnstaltção

eeondieionada à apresentação das outorgas do DAEE para os eórregos

GiQvanetti:

e) Os questionamcntos da representante Maria Lúeia devem se

cneaminhados à prefeitura barbarcnse.

Referida resposta da EMTU foi cneaminhado. por meio eletrônico.

aos interessados. inclusive à represcntante. confi.1rll1c I1s. 432.

Foi apensado aos prescntcs autos o procedimento n"

43.0450.000259012013. encaminhado por meio do olieio 4212014-GAEMA PC.I-

Campinas. que investiga evcntuais danos ambientais ao Horto Florestal de Sumaré cm

decorrência das obras dc implantação do Corredor Metropolitano. conformc cerlidão a

I1s. 433. .

Diante da certidão de I1s. 433. dando notícia da làlta de resposta ao

oficio n" 592/13 pela CETESB (l1s. 434). por despacho. foi determinada a reiteração de

relerido oficio. o que foi cumprido no olicio nO 116/2014 (l1s. 435/436).

Aeostou-se aos autos o Ofício CETESB n° 079/201411 (fls.

441/443). em resposta ao oficio 59212013. encaminhando a Informação Técnica n°

013/1 4/1E. elaborada pelo Departamento de Avai iação Ambiental de Empreendimentos

(DAJA). Relerida informação lécniea denotou que cm 19/1 2/20 13 a EMTU
,

protocolizoiJ doeumento informando quc o projeto original desenvolvido c forneeido
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pela Prefeitura de Santa Búrbara d'Oeste para as obras do viaduto sobre o ribeirão dos. .
Toledos apresentava earaeterísticas cxccutivas -que pérpetuariam os constantes

alagamentos no local. A EMTU informou ainda que novo projeto está em elaboração.

De ;lcordo eom a exigência 10 da LI 2255. antes do início das obras no trccho

Ribeirão dos Toledos_ a EMTU deverá apresentar as pranehas do projeto executiv( que

demonstrem. entre outros aspectos. que as intervenções não propiciarão alagament s. O

projeto executivo deverú ser acompanhado de memorial descriti\'() e Anotação

Responsabilidade Técnica (ART). Por esta razão. o cronograma t1sico-tinanceiro

empreendimento como um todo apresentado em 24/02/2014 não contém informações

referentes à ponte sobre o Ribeirão dos Toledos. uma vez que esta obra de arte especial

àinda não tem projeto exeeutivo aprovado e. portanto. não làz parte do objeto da

licitação para contratação da empresa construtora - Concorrência EMTU/SP n"

009/2013.

A CETESB continuou para eomentar a respeito das denúncias da

representante Maria Lúcia de Cillo. considerando que. excetuada a menção ao p~oblema

de enchentes causadas pelo ribeirão dos Toledos. trata-se de considerações genéricas e.

por não conter colocações objetivas. prcjudica esclarecimentos do DAIA. Inllmnaram

que o Parecer Técnico n" 380/14/1E. que deu base à emissão da LI'. já foi encamil1hmlo

ao Ministério Público do Estado de São Paulo - Grupo de Atuação Especial de Defesa

do Meio Ambiente-GAEMA. Núclco PC.I-Piracicaba. que trata os aspectos principais

relacionados ao traçado do corredor metropolitano.

A fls. 444 juntou-se aos autos comunicação eletrônica à

reprcsentante Maria Lúcia. encaminhando refcrida resposta da CETESB. bem como.

facultando à representante o agendamcnto de reunião para que esclareça 'os motivos'

pelos quais entende que o GAEMA "abandonou" Santa Bárbaro d'Oeste. com sugestões

de eventuais diligências e/ou providências faltantes na seara do dircito dililso e coletivo.

esClareeendo que as atribuições do GAEMA não incluem eventuais questões que liquem

restritas a exclusivo "direito de vizinhança". com retlexos patrimoniais aos moradore~

10

•



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA . I'CJ-I'iracicaba
Rua Almirante Barroso. 491. Rairro São Judas. Piracicaba/SP. CEP 13.416.398 - Fone (19) 3433-6185

residcntcs nas vias públicas por ondc cstcja projctado o itincrário do Corrcdor

Mctropolitano.

Em 08/04/20 I4. às 16hs. houvc rcunião dcste Promotor dc Justiça
/

com os m.oradorcs dc Santa Bárbara D'Ocstc. dcntre clcs a representante Maria Lúcia.

DAEE e à CETESB a questão do viaduto em diseussão e a

possihilidade/prohabilidadc de agravamento das enchentes na reunião.

ocasião esclarecemos aos prcsentes que. oportunamente e se o easo, <Iuestionaremos ao

,
bcm como eom rcpresentantes da Prefeitura Municipal e da EMTlJ. conforme lista de

.. I I' d" I .presença anexa, cu la JUllt:U a aos autos Ol"a se ( ctcrmlna, para lscutlr os eventuais

impa:tos do Corred~r Metropolitano. Na ocasião. a EMTlJ informou não ter conch\ído

o projeto da ponte sobrc a travcssia do Ribcirão dos Toledos e entendc que a obra ~o

irá agravar a situação de enchentes na região. não sendo incumbência da EMT

resolver o crõnico problcma dc enchentes na região. Tal projeto. quando concluído. será

protocolado no DAEE e após a outorga scrá protocolado junto à CETESB. Naquela

Na reunião dc 08/04/1 4. ficou eombinado que tão logo eoncluído o

projeto da EMT seja concluído. cujo prazo é estimado em 15 dias. ele será

disponibilizado a este núcleo do GAEMA. por via digital. que o disponibilizará para

análisc c eonsideraçõcs dos moradores e do Munic,ípio. Após essa análise téenica pelos

interessados. cste Promotor de Justiça realizará inspeção "in loco" no trajeto do corredor

mctropolitano na zona urbana de Santa Bárbara (rocste. acompanhado do Assistente
. .

Técnico de Promotoria Michel Metran da Silva. hem como convidará os prescntes para

acompanharcm os trabalhos e prestar esclarecimentos/consideraçõcs complementares. O

Objetivo será o dc mclhor aquilatar os impactos de tal tr~ieto sobre o mcio ambiente e a

circulação viária.

Posto isto. sendo a matéria tratada neste IC de alta complexidade e

importância amhiental pa~a a região, visto que o corredor possui eomo ohjeti\'o

mclhorar a circulação de pessoas na região metropolitana de Campinas, havendo

II



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA - I'CJ-I'iracicaba
Rua Almirante Barroso. ~91. Bairro Silo Judas. I'iracicaba/SI'. CEI' 13,4 16-398 - Fone (19) 3~33-6185

necessidade de colher maiores subsídios para embasar a atuação ministerial. além da

importância de se acompanhar lodos os Irabalhos desenvolvidos pelos interessados.

PRORROGO O PRAZO I'ARA A CONCLUsAo no INQUÉRITO CIVIL, IC

15/2012-0, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) I>IAS. nos termos do art. 24 do

Ato Normativo 484/2006-CPJ.

em

1'01' ora. DETERMINO as seguintes diligências:

1) Juntem-se aos autos e-mail remetido pela representante Maria Lúcia de Ci lo

23/0 I/14. criticando a atuação dos membros desle núcleo no caso em tela. be~l

como o e-mail resposta. convidando a representante e demais moradores para uma

reunião. onde deverão esclarecer 'quais as medidas ministeriais que ainda podem ser

tomadas no âmbito de solucionar a queslão sob o ponto de vista do interesse coletivo e

não do interesse individual/patrimonial de alguns moradores (direito de vizinhança):

2) Cumpre-se o determino em despacho. no dia 20/03/14. relativamenle ao oficio

079/14. da DAJA:

3) Cumpra-se o determinado no ofkio 066/14. por despacho. em 03/04/14.

relativamente ao oficio CETESB:

4) Junlem-se autos cinco matérias jornalísticas'apresentadas por l'vlaria Lúcia na

reun ião de 08/04/15:

5) Junte-sc aos autos. em fôrma de Cl). cópia da gravação em áudio da reunião

de 08/04/14. transercvendo-sc o teor da reunião, cm formato memÍlria da ,'cunião,

atribuindo-se tal tareiil á estagiária (elaboração de minuta. a qual revisaremos

oportunamente ):

6) Aguarde-se o envio dos projetos do viadulo sobre o Ribeirão dps Toldos. por

parte da EMTU. com imediata remessa de cópia dos mesmos (via eletrônica) para a

representante Maria Lúcia e para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste).

após o que agendaremos a visita "in loco". mencionada na referida reunião:

7) Encaminhe-se os autos ao Analista José Flúvio de Paula Eduardo para que.

em dez dias. elabore minuta de manifestação quanto ao apenso relativo á representação

~ 43. 045 O.OOO]5'J{)/2 O13-6. remetida pelo núcleo

12
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA - PCJ-Piracicaba
Rua Almirante Barroso. 491. Bairro São Judas. Piracicaba/SI'. CEP 13.416-398 - Fone (19) 3433-6185

relativamente a eventuais danos ambientais causados no Horto Florestal do Município

de Sumaré. em decorrência do "Corredor Metropolitano Noroestc".

8) Encamin -sc cóp a da presentc manifcslação. por e-mai!. à representante
\. '.

~:~~ L~Ci;'i::i'c:~:: àb:I:~te~r:l: ~lIn~c:~~~c p ntac::~~:~a a~~~l:~:~:n~:~A'd::

'd - . 'd d \ "d - I 'proVI cnClas a ta as c. sc o caso. eventuais conSI r ç les comp emcntares.

\
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Grupo de Atuayao de Defesa do Meio Ambiente. MPSP
GAEMA PCJ-Piracieaba

IC nO 015/12

JUNTADA

Aos 05 de maio de 2014, e~, ~ Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, em cumprimento ao determinado, junto aos autos:

* e-mail remetido pela re/Jresentante Maria' Lúcia de Cillo, em

'23/01/14, juntamente com convite para participação ~m reunião designada para

08/04/14;

* Ofício nO79/14, do DAIA, substituindo a cópia pelos documentos

originais;

* Cinco matérias jornalísticas apresentadas pela Sra, Maria Lúcia

na reunião de 08/04/14;

* Ofício 66/14, da Cetesb Americana recebido por e-mail e

posteriormente original, solicitando prorrogação de prazo com o respectivo e-mail

deferindo o prazo,

, '

"
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Gaema Piracicaba

De:
. Enviado em:
Para:
Assunto:

Maria Inês Anastácio <neisanastacio@gmail.com>
quinta-feira, 23 de janeiro de 2014 16:39
gaemap iracicaba@mpsp.mp.br
Corre,dor metropolitano Santa Barbara d'oeste-sp

Boa tarde Dr.Ivan e, Dra. Alexandra.

Só temos .uma coisinha para comentar: O povo de Santa Bárbara nunca poderia imaginar que vocês nada -
fariam por este município.

Continuamos não querendo este traçado do corredor. Agora temos certeza que vocês conhécem muito bem
o traçado da obra.

Porque não mostraram ao povo deste municípió? Afinal não foi isto que pedimos?vejam o abaixo-assinado.

Para saber se temos razão ou não, basta ler o Jornal Regional TodoDia de domingo passado. Este jornal é
sério e, como ...

o povo barbarense fica com uma péssima imagem do Gaema Piracicaba.

Contatos: 3386.1057 e 3455.5530

Vocês abandonaram o povo barbarense. Vamos aguardar o futuro e, que futuro ...

Depois não adianta lamentações.

Alt
Maria Lucia de Cillo

1
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Gaema Piracicaba

De:
Enviadoem:
Para:

Assunto: -
Anexos:

Gaema Piracicaba <gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br>
segunda-feira, 31 de março de 2014 19:00.
'divas@ emtu.sp.gov.br'; 'Iuizrs@emtu.sp.gov.br';
'ga bi nete@santabarbara.sp.gov.br'; 'meioa mbiente@santabarbara.sp.gov.br';
'ma reia.petri ni@santabarbara.sp.gov.br'
Reunião IC 015/12 - Corr.edor Metropolitano
Informações ref, IC 015/12 - Corredor Metropolitano

Ref.: Inquérito Civil n!! 015/12 - apurar e acompanhar a implantação do denominado

"Corredor Metropolitano Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara o 'Oeste ".

À

EMTU

Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste:

Prezados Senhores,

Por determinação do Excelentíssimo Doutor Ivan Carnefro Castanheiro, Promotor de Justiça

do GAEMA PCJ-Piracicaba,CONVIDO-OS a participarem em reunião agendada para o dia 08
. .

DEABRIL DE 2.014, ÀS llH, NA SEDEDESTENÚCLEOEM PIRACICABA, a fim de tratar do

procedimento em epígrafe, por solicitação dos representantes ..•
Solicito-lhes a comunicação prévia sobre interesse em participação na reunião: bem como,

se o caso, do número de pessoas que comparecerão .

. Atenciosamente,

~
~
Ariane Cristina Teato
Oficial de Promotoria I - matr. 6646
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
RuaAlmirante Barroso, nO491 - Bairro SãoJudas
Piracicaba-SP,CEP:13416-398
Te!.: (19) 3433-6185

•

mailto:uizrs@emtu.sp.gov.br';
mailto:nete@santabarbara.sp.gov.br';
mailto:iente@santabarbara.sp.gov.br';
mailto:i@santabarbara.sp.gov.br'


De: Ivan carneiro castanheiro
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 2014 17:55
Para: silvanagiovanetti@hotmaiJ.com
Cc: Ariane Cristina Teato\
~ssunto: reunião Corredor Metropolitano

Sra. Silva na:

Fica designado o dia 08/04/14, às IlhOO, aqui na sede do GAEMA em Piracicaba.
Solicito informações sobre o número de pessoas que participarão, para fins de reserva de sala de reunião.

Arianc; Favor encaminhar comunicação. do agendamento da reunião para a EMTU c para a Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste .
. com convite para participação na reunião, solicitando informações sobre o interesse Ou não de participação em tal reunião, bem
como. se o caso. do número de pessoas que comparecerão.
Au

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

. Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - GAEMA - Núcleo XII - PO-Piracicaba
Rua Almirante Barroso, 491, Bairro São Judas, Piracicaba/SP, CEP 13.416-398 - Fone (19)3433-6185 e 3434-7843

De: Silvana Giovanetti [mailto:silvanagiovanetti@hotmaiJ.com]
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 201417:40
Pará: Ivan carneiro castanheiro
Assunto: reunião .
Estamos aguardando que seja aQendada a reunião com moradores de 8.8.0 sobre o cor"redor metropolitano e
pedimos a ge

. ,

2
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Gaema Piracicaba

De:.
Enviado em:
Para:

AS5unto~

Gaema Piracicaba <gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br>
sexta-feira, 4 de abril de 2014 13:58
d ivas@emtu.sp.gov.br; lu izrs@emtu.sp.gov.br;
'ga bi nete@santabarbara.sp.gov.br'; meioa mbiente@sa nta barb~ra.sp.gov.br;
marcia.petri ni@santabarbara.sp.gov.br; 'silvanag iova netti@hotmai1.com';
eng.ma rial ucia@hotmai1.com.br
Reunião dia 08/.04/14 (Corredor Metropolitano) - mudança de horáriQ

Ref.: Inquérito Civil nº 015/12 - apurar e acompanhar a implantação do denominado

"Corrédor Metropolitano Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara D/Oeste".

p/
EMTU

Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste

Representantes:

Prezados Senhores,

Por determinação do Excelentíssimo Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça- .

do GAEMA PCJ~Piracicaba,informo que a reunião agendada para o dia 08/04/14 mudará de

horário, ficando redesignada para as 16h, tendo em vista o' comparecimento dos

Promotores de Justiça deste Núcleo na Reuniã~ do Conselho de Desenvolvimento da

. Aglomeração Urbana de Piracicaba, que ocorrerá a partir das lOh30 no mesmo dia.

Logo, solicito a confirmação de comparecimento para a reunião, bem como do número de

pessoas que estarão presentes.

A'tenciosamente.

~
~
Ariane Cristina Teato
Oficial de Promotoria I - matr. 6646
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESADO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. MPSP
RuaAlmirante Barroso, nO491 - Bairro SãoJudas
Piracicaba-SP,CEPo13416-398'
Tel.: (19) 3433-618S

1
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=r•••CETESB

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGÊNCIA AMBIENTAL DE AMERICANA

Ofício n.o 066/2014/CJA
(Usar como Ref.: MP 34/01482/12)
Inquérito Civil n.o 14.1096.0000f\/20f2-0 - GAE.MA PCJ PI~ACICABA

~ \ I fC..o Americana, 25 de março de 2014.

VAJ\tst~~(~ÚJtM IJ fl! Irc:. -:J--<--
Senhor p~otor, • \{- ~ J ~ Pu!' I
Acusamos o recebimento~o fício n.o 116/2014 da~ldo!cJe 10.0:bo0,4, protocolizada

na CETESB em 8.03.2014, dol<;lr. ~ ae Atuaçãh Es,l'~ci ~e;qele1EI 'c(Meio Ambiente -
Núcleo PCJ - Piracicaba, refe jentif/!lO IC n.o ~4.1.996' OQo61,5(2 1 ~ \0 qual solicita
informações acerca do "Corredor rv'Iétropolitano Noroeste! - RMC o umaré - Santa
Bárbara D'Oeste". V~~mn"ifJCast~ ", .Inx: %"~~JÚSl .r

Em atençã~ ao solicitado, informamos que o e,rnpr~endimento em que \
licenciado pela Diretoria de Avaliação de Impacto jAmbier<!.al, razão pela qL1
MP34/01482/12 foi encaminhado a esta Diretoria pára atendimento em 20.12.2....•. ,

\
Diante do exposto, e tendo em vista á necessidade de atendimento.'.' diversas

demandas da CETESB relacionadas ao licenciamento e fiscalização de fontes de poluição
ambiental e de aspectos relacionados aos recursos naturais, vimos solicitar uma prorrogação
de prazo por 90 (noventa) dias para o atendimento ao ofício supracitado pelo setor
responsável.

Sendo o 'que se apresenta para o momento, renovamos os protestos de elevada
estima e consideração.

Quím'.9,'EUS,Il; ARECIDA G. P. FINOTTI
GerenJe d9, / - ia Ambiental de Americana
Cy247738. eg 34.4526-0

Exmo. Sr.
Dr.IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
'Promotor de Justiça - GAEMA PCJ 1 SP
Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas
13416-398 - Piracicaba 1 SP

"'CJ - rei!''',",'C' "?L-"';'~..-_-..::.:-:':.._~_"_.J

Rua Florindo Cibin, 435 - Vila Medon - Americana - SP - CEP 13.465-230 - Fone: (19) 345.1.1550



. COMPANHIA AMálENTAL DO ESTADO DE SÃo PAULO
AGENCIA AM8IE~:AL DE AMERICANA

Oficio n." 078120141CJA
(Usa' COlT)O Ref MP 3"Ji)1~82J12) •
I!'lQ'-Ién:o C'VIl n:. 1~ 1095 OOOQO1512012.0 - Gt'.EM- PCJ PIRACICllBA

colizado
blf.mte -

~al solicita
é - Sa-.ta

ici9'1n 116/,')14 ad
na CETESB em 180320 4, do Gr d€- 1IJb..ção Es _.1<11
NúCI"" PCJ - piracicaoa reterer,te ao le,.fi. ': 10
mtC'may6es acerta do "Corredor ~.' trojXll<tano r."
Bárbara D'Oeste" em re'teração ao ofl= ri,. 59Z12G 3

,
D,ante do e.pos:o S<llici:amos :j~e seja". ccrsloeradas ai nOloas ndas

rete,'emes aos ofic,os n • 59212013 e 1181201-1

Em atenção ao solicitado, ,nformamos q ,e I caminhado pef{)
AvalJação de Impacto Ambientai da CETESB. em 3 O ,2014, oficio n" 07912. .
01 ,o1/1E em alendimerto ao solic>tado

Sendo o Que se apresenta para o mame"",. renovamos os protestos vilela
estirn a e consideração

AtencIOsamente.

:', .11Ii.... .,. \

. \. l_l." . _
Qulm.' CR!!ÓSÁ APARECIDA G. P. FINOTTI
Gere"te da Ag-ênoa Am~ "ental de Amencar,a
CRQ 001217738 - Reg 34 <15:1:6.0

E,mo Senc.cr
Oro IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça - GAEMA PCJ / SP
Rua Almirante Barrosa. 491 ..:.São .[udas
1:~; 5-398- P,racicaba I SP



-GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Prezados Senhores,

erdsantos@sp.gov.br
segunda-feira, 5 de maio de 2014 16:25
gaema piracica ba@mpsp.mp.br
cfinolti@sp.gov.br
Re: Enc: Prorrogação de Prazo de resposta de Ofício
20140505150959537.pdf; 20140505151939685 .pdf

Em atenção a mensagem recebida por esta agência nesta data, solicitamos que seja desconsiderado o prazo
solicitado através do ofício n.O066/2014/CJA, e considerada atendida a demanda referente ao ofício n.Q

116/2014 de 10.03.2014 protocolizado nesta agência ambiental em 18.03.2014, visto que o mesmo foi
respondido pela Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETE5B em 19.03.2014 através do ofício
n.Q 079/2014/1 e IT n.Q 013/14/IE (conforme informado através do ofício n.Q 078/2014/CJA encaminhado a
este Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente em 07.04.2014).

Seguem anexas as cópias dos referidos documentos.

Atenciosamente,

=arcereSB Eliane Rodrigues dos Santos
TécnicoAdministrativo 1-CJA
Agência Ambiental d eAmertcana
1l (19)3461-1550 I E erdsantos@sp.gov.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE

De: CJA. AGÊNCIA AMBIENTAL DE AMERICANNCETESB/BR
Para: Eliane Rodrigues dos Santos/CETESB/BR@CETESB
Data: 05/05/2014 16:06
Assunto: Enc: Prorrogação. de Prazo de resposta de Ofício
Enviado por: Creusa Aparecida das Graças Pissolatto Finotti

Prezada Eliane.

Favor an,exar cópia do presente ao respectivo processo MP 34/01482/12 e controlar o prazo para resposta.

Atenciosamente,

lI.I Quim.CreusaA.G.P.Finotti
.• GerentedaAgencia Ambiental de Americana
_ Rua Aaindo Obin, n~ 435 - l Medon - Americana

CETESB TeI.1S-3"6115SO
.--_. Repassado por Creusa Aparecida das Graças Pissolatto Finotti/CETESB/BR em 05/05/201416:05 -----

De: "GAEMA Piracicaba" <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>

1
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Para: <coa cetesb 5" OV.br>
D1'Ita: . O /05/2014 14:33
Assunto: Prorrogação de Prazo de resposta de Ofício

,

Gerente da Agência Ambiental de Americana
Creusa Ap. G.P. Finotti

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba, informo que em
atendimento ao solicitado no ofício 066/2014/CJA, foi deferido o prazo de 90 (noventa) dias para resposta
do nosso ofício nQ 116/14, datado de 10.03.14 .

. Atenciosamente. ,

~..•..~-
Márcia Oliveira.1 Oficial de Promotoria I
GRUPO DEATUAÇÃO ESPECIALDE DEFESADO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADODESÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nQ 491- Bairro São Judas
Piracicaba - SP,CEP:13416-398
Te!.: (19) 3433-6185
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GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:

Assunto:
Anexos:

Prezados Senhores

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
segunda-feira, 5 de maio de 2014 16:06.
'neisa nastacio@gmail.com'; 'ga bi nete@santabarbara.sp.gov.br';
'lu izrs@emtu.sp.gov.br'; marcia.petri ni@santabarbara.sp.gov.br;
'anton ios@emtu.sp.gov.br'; 'gaj@emtu.sp.gov.br'; 'anaccosta@sp.gov.br';
'agarbi n@sp.gov.br'; 'bmt@daee.sp.gov. b r'; 'pcj@sigrh.sp.gov.br'
Encaminha cópia despacho IC 015/12 - Corredor Metropolitano
despacho IC 15-2012.pdf

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
encaminho cópia da manifestação proferida em 05 de maio de 2014, nos autos do
Inquérito Civil ':lº 015/2012, referente ao Corredor Metropolitano, para ciência,
acompanhamento das providênCias adotadas e, se o caso, eventuais considerações
complementares.

Atenciosamente

~
~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DEATUAÇÃO ESPECIALDE DEFESADO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nº 491- Bairro 5ão Judas
Piracicaba - SP, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-6185
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mailto:nastacio@gmail.com';
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Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA pCJ.Piraeicaba

IC nO - 015/2012

CERTIDÃO

Aos 05 de maio'de 2014, eu ( ~arcia Olivei~a, Oficial de

Promotoria I, certifico que em cumprimento ao despacho, enêaminhei cópia do

despacho por e-mail a representante Maria Lúcia, Prefeitura Santa Barbara, DAIA,

DAEE Piracicaba e a EMTU,



~~../~ :'::=:::-.
Grupo de Atuaçào de Defesa do Meio Ambit:mle - MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

JUNTADA

Aos 05 de maio de 2014, eu, (.A Marcia Oliveira, ~ficial de

Promotoria I, junto aos autos ofício DP/349/2014, recebido da Empresa

Metropolitana d~ Transportes Urbanos - EMTU, contendo informações em mídia

digital, atendendo ao solicitado em reunião realizada em 08/04/14.

-



EMTU

Excelenlissimo Senhor
Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO

Oignissimo Promotor de Justiça do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTiÇA DA COMARCA DE PIRACICABA
Av. Almirante Barroso, 491, São Judas
Piracicaba/SP, Cepo13.416-398

- Projetos executivos dos trechos:

1 - Rib. To/edos até E. T. São Paulo

2 - E. T. São Paulo até T. Americana

3 - T. Americana até E. T. Nova Odessa

4 - E. T. Nova Odessa até o limite de Sumaré

5 - Terminal Americana

6 - Terminal Nova Odessa

~Nt,~ ~S b-AA"'t5i:J'
Vi . São Paulo, 231~bril de 201"/'
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perfilada em reunião mantida no dia 08 de abril de 2014 junto ao G . - Piracicaba,

servimo-nos do presente para encaminhar midi~ digital co~tendo dos \(roJe s da extensão

Nova-Odessa - Santa Bárbara O'Oeste do Corredor Metropolitano Ver ~do

com os seguintes arquivos em versão POF: ~ A _ I
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t' f"Comolo<Ce ju
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- Projeto Básico do trecho 5 (T. S. Bárbara).

- Estudo funcional da Estação de Transferência Ribeirão dos Toledos.

- Projeto preliminar de geometria da Ponte sobre o Ribeirão dos Toledos.

- Projeto preliminar para implantação de pontos de parada na Rua Floriano Peixoto e
Avenida Tiradentes.
(Obs. a sinalização da Avenida Tiradentes faz parte de trabalho em desenvolvimento pela

empresa contratada Estacon, responsável pelas obras no Lote 3, e quando concluído

poderá ser enviado ao GAEMA)

Sem mais, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer outros

esclarecimentos.

= R~Á'~r~tr
JOAQUIMLOPESO SILVJúNIOR ,

Diretor-Presidente
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Amblente
Núcleo PCJ-PlraClcaba

Ofício n" 190/2014

Rcf.: Inquérito Civil n" 14.1096.0000015/2012-0

Piracicaba, 06 de maio de 2.014.

Excelentíssimo Senhor:

Pelo presente, tendo em vista o processo eni epígrafe,

instaurado com o objetivo de apurar detalhes técnicos e jurídicos versando

sobre representação noticiando eventuais irregularidades na iinplantação do

denominado "CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - RMC

LOTE SUMA RÉ - SANTA BÁRBARA D'OESTE", encaminho-lhe

. mídia digital contendo o.s Projetos de extensão Nova-Odessa-Santa Bárbara

O'Oeste, recebido da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos-

EMTU, em atendimento ao solicitado na reunião de 08 de abril de 2014.

Na oportunidade. renovo protestos de elevada estima e

apreço. ,
r-'~"'-..r:...- ••-..--..of
I ,o'~ } ~.~, ;,.~'"'' J J.' \ '~."'\!
"

tI r' .. :;"~
'.... J t".. ,'"

IVAN CARNEIR"O'C'A"SiA:N'HEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-P.iracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

DENIS EDUARDO ANDIA

O.D. Prefeito do Município de Santa Bárbara d'Oeste

Rua Almirante Barroso 491 - São Judas - P,raclcaba/SP - CEP 13416-398



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuaç:to Especial de Defesa do Meio Ambiente
Núcleo PCJ-PiracJcaba

Ofício n° 189/2014

Ref.: Inquérito Civil nO14.1096.0000015/2012-0

Piracicaba, 06 de maio de 2.014.

Ilustríssima Senhora:

Pelo presente, tendo em vista o processo em epígrafe,

instaurado com o objetivo de apurar detalhes técnicos e jurídicos versando

sobre representação noticiando eventuais irregularidades na implantação do

denominado "CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - RMC

LOTE SUMARÉ - SANTA BÁRBARA D'OESTE", encaminho-lhe.
mídia digital contendo os Projetos de extensão Nova-Odessa-Santa Bárbara

D'Oeste, recebido da Empresa Metropolitana de Transp0l1es Urbanos-

EMTU, em atendimento ao solicitado na reunião de 08 de abril de 2014.

•" .

Na 0pol1unidade, renovo protestos de elevada estima e..•......... , , .
~..... t

.•••.•••••.•••••••.•1. (I, ~;., \

,.....•••••••• ~,~.,,\lll. ':~'.

~-~"~~... :.~...•.•••..•..•-"..~.'"
apreço.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

A Ilustríssima Senhora

ENG. MARIA LÚCIA DE CILLO

Rua Riachuelo, 252 - Santa Bárbara D'Oeste - SI' CEP: 13450-0 19

;
•> Rua Almirante Barroso 491 - São Judas - PlraclcabafSP - CEP 13416.398



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO - 015/2012

CERTIDÃO

Aos 05 de maio de 2014, eu ~, Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, certifico que em cumprimento ao item 6 do despacho lançado nos

autos, encaminho as informações recebidas da EMTU, à representante e a

Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste. Certifico, ainda, que o material foi

encaminhado por oficio, tendo em vista o conteúdo extenso da midia digital.



~---~ '-=--Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO - 015/2012

CERTIDÃO

Aos 09 de maio de 2014, eu C~, Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, certifico atendendo o determinado no despacho, efetuei a juntada de

midia digital contendo o áudio da reunião realizada em 08/04/14.



 

 

 

 

 

 

 

Consultar CD no Processo 

 

 

 

 

 



/

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Piraeicaba

IC nO - 01512012

. CERTIDÃO

Aos ~5 de maio de 2014, eu I-r:Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, certifico que em cumprimento ao despacho, encaminhei nesta data

os autos ao Analista José Flávio, para elaboração de minuta quanto ao apenso
, .

43.0450.0002590/2013-6, remetida pelo GAEMA Campinas .
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GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 11 de junho de 2oi4 15:46
Michel Metran da Silva
Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste

Michel Metran Silva
Assistente Técnico de Promotoria

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
notifico-lhe a comparecer na visita "in loco" do trecho urbano do corredor metropolitano
de Santa Bárbara, que será realizada no dia 03/07/14, às 10 horas.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mail.

Atenciosamente.

~
~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Te!.: (19) 3433-

1
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GAEMA Piracicaba

De:

Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Confirmo recebimento.
Alt.,

Michel Melran da Silva
A~sislcnlcTél.:nico de Promotoria
(19) 3433-61M5 (Ramal 220)
GAEMA - Núcleo PO-Pir<lcicaha .
Ministério Público do Estado de São Paulo

michelstos@gmail.com em nome de Michel Metran da Silva
< michelsilva@mp.sp.gov.br>
segunda-feira, 16 de junho de 2014 09:21
GAEMA Piracicaba
Michel Metran da Silva
Re: Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste

2014-06-11 15:46 GMT-03:00 GAEMA Piracicaba <gacmapiracicaba@mpsp.mp.br>:

Michel Metran Silva

Assistente Técnico de Promotoria

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMAPiracicaba,
notifico-lhe a comparecer na visita "in loco" do trecho urbano do corredor metropolitano de
Santa Bárbara, que será realizada no dia 03/07/14, às 10 horas.

",.
~) Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mai!.

Atenciosamente.

~~.
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Plracicaba-SP, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-

mailto:michelstos@gmail.com


GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 11 de junho de 2014 15:16
cja_cetesb@sp.gov.br, cfinotti@sp.gov.br
Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara O'Oeste

Gerente da Agência da CETESBAmericana
Creusa Finotti

Oe ordem do Or. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
informo que foi designada a data de 03/07/14, às 10 horas, para realização da visita "in
loco" no trecho urbano do corredor metropolitano de Santa Bárbaro O'Oeste e notifico-lhe
a participar ou indicar representante da CETESBpara a visita.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mail.

Atenciosamente.

~
~~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, na 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Te!.: (19) 3433-

mailto:cja_cetesb@sp.gov.br,
mailto:cfinotti@sp.gov.br


Assunto:

cfinotti@sp.gov.br
quarta-feira, 11 de junho de 2014 17:14
GAEMA Piracicaba
Re:Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste

Prezados Senhores

Comunicamos vossas senhorias que encaminhamos vossa solicitação para o Departamento de Gestão Ambiental 111
para que a demanda seja atendida pela Diretoria I da CETESB, em função de que o licenciamento do Corredor
Metropolitano está sendo realizado por esta diretoria.

Caso tenhamos um posicionamento remeteremos à vossa senhoria.

Colocamo-nos à vossa disposição,

Atenciosamente

:=ar
CETESB

Quim. CreusaA. G. P. Finoni
Gerertteda Agercia Ambiental de Americana
RuaRorindoObin. n!!43S-Vl Medon - Americana
TeL 19-34611550

-GAEMA Piracicaba" <gaemaoiracicaba@mpsp.mp.br:>
<eja cetesb@sp.gov.br>, <clinotti@sp.gov,br>
11/06/201415:16

Visita "in loco •. Corredor metropolitano de Santa Bárbara O'Oeste

De:
Para"
Data:
Assunto:

Gerente da Agência da CETESB Americana

Creusa Finotti

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba, informo que foi
designada a data de 03/07/14, às 10 horas, para realização da visita "in loco" no trecho urbano do
corredor metropolitano de Santa Bárbaro D'Oeste e notifico-lhe a participar ou indicar representante da

CETESB para a visita.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mail.

Atenciosamente.

~-
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
TeL: (19) 3433-

mailto:cfinotti@sp.gov.br


GAEMA Piracicaba

De:
Enviado' em:
Para:

Assunto:

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 11 de junho de 2014 15:25
3° Promotor de Justica de Santa Barbara DOeste; Erika Angeli Spinetti Bueno
de Souza
Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste

Dra. Erika Spinetti
Promotora de Justiça de Santa Bárbara D'Oeste'

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
informo que ficou designada a data de 03/07/14, às 10 horas, para realização da visita "in
loco" no trecho urbano do corredor metropolitano de Santa Bárbaro D'Oeste.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-maIl.

Atenciosamente,

~-~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Te!.: (19) 3433-



GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

ok. Recebido.

Adilson Donizete Urbano
Oficial de Promotoria

21'£5
~
J

3° Promotor de Justica de Santa Barbara DOeste <3pjsbo@mpsp.mp.br>
sexta-feira, 13 de junho de 2014 09:22 -
GAEMA PCJPiracicaba
RES:Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste
image001Jpg

-----Mensagcrn original-----
De: GAEMA PC! Piracicaba
Enviada: qua 11/6/201406:25
Para: 3° Promotor de Justica de Santa Barbara DOeste; Erika Angeli Spinelli Bueno de Souza
Assunto: Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oestc

Dra. Erika Spinelli

Promotora de Justiça de Santa Bárbara D'Oeste

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiru, Promotor de Justiça do GAEMA
Piracicaba, informo que ficou designada a data de 03/07/14, às lO horas,
para realização da visita "in loco" no trecho urbano do corredor
metropolitano de Santa Bárbaro D'Oeste.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mai!.

, Atenciosamente.

Logo_GAEMA _Editjpg
Márcia Oliveira IOficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso. nO 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEPo 13416-398
Tel.: (19) 3433-



GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Sra. Maria Lúcia
Representante do Moradores

, .
GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 11 de junho de 2014 15:27
eng .mariaIucia@hotmail.com.br
Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
informo que ficou designada a data de 03/07/14, às 10 horas, para realização da visita "in
loco" no trecho urbano do corredor metropolitano de Santa Bárbaro D'Oeste.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mail.

Atenciosamente.

~
~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-

/

1

mailto:ucia@hotmail.com.br


GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Boa tarde,

Maria LuciaCillo <eng.marialucia@hotmail.com.br>
sexta-feira,13 dejunho de 2014 15:15
GAEMAPiracicaba
RE:Visita "in loco" - Corredor metropolitano de SantaBárbaraD'Oeste

Eu, enga. Maria Lúcia, informo que tomei conhecimento neste dia 13/06 desta mensagem.
Entrarei em contato com os demais moradores interessados e, retornarei novamente.
Até está data agradecemos e, muito ...

From: gaemapiracicaba@mpsp.mp.br
To: eng.marialucia@hotmail.com.br
Subject: Visita "in loco"- Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste
Date: Wed, 11 Jun 2014 15:27:23 -0300

Sra. Maria Lúcia
Representante do Moradores

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
informo que ficou designada a data de 03/07/14, às ~O horas, para realização da visita "in
loco" no trecho urbano do corredor metropolitano de Santa Bárbaro D'Oeste.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mai!.

Atenciosamente.

-~ - -
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
RuaAlmirante Barroso, nO491 - Bairro SãoJudas
Piracicaba-SP,CEP:13416-398
Tel.: (19) 3433-

1

mailto:gaemapiracicaba@mpsp.mp.br
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GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quarta-feira. 11 de junho de 2014 1S:08
gabi nete@santabarbara.sp.gov.br
Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste

Prefeito de Santa Bárbara D'Oeste
Denis Eduardo Andia

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
informo que foi designada a data de 03/07/14, às 10 horas, para realização da visita úin
loco" no trecho urbano do corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste e notifico-lhe
para que indique representantes da prefeitura para acompanhar as diligências.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mail.

Atenciosamente.

~.•..•~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Te!.: (19) 3433-

1
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GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

. Prioridade:

Bom dia, Márcia.

Gabinete do Prefeito <gabinete@santabarbara.sp.gov.br>
terça-feira, 24 de junho de 2014 10:29
GAEMA Piracicaba; Angela.5oeiro (Planejamento)
RE$:Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste

Alta

Também estarão presentes na visita o Secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Dr.
Rômulo Gobbi e o Eng. Eduardo Rosamillia.,
Atenciosamente,

Roberta S. Laudissi
Gabinete do Prefeito

De: GAEMA Piracicaba [mailto:gaemapiracicaba@mpsp.mp.br]
Enviada: qua 11/06/2014 15:07
Para: Gabinete do Prefeito
Assunto: Visita "in loco" - Corredor metropolitano de santa Bárbara D'Oeste,

Prefeito de Santa Bárbara D'Oeste
Denis Eduardo Andia

De ordem do Or. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
informo que foi designada a data de 03/07/14, às 10 horas, para realização da visita "in
loco" no trecho urbano do corredor metropolitano de Santa Bárbara O'Oeste e notifico-lhe
para que indique representantes da prefeitura para acompanhar as diligências.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mai!.. .

Atenciosamente.

~
~~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, na 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-

Município de Santa Bárbara d'Oeste

1



GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

2/10
I

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 11 de junho de 2014 15:36
sgp@emtu.sp.gov.br
ENC:Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste

De: GAEMA Piracicaba [mailto:gaemapiracicaba@mpsp.mp.br]
Enviada em: quarta-feira, 11 de junho de 2014 15:36 .
Para: 'sgp@emtu.sp.gov.br' .
Assunto: Visita "in loco" - Corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste

Joaquim Lopes da Silva Junior
Diretor Presidente da EMTU

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro,Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
informo que foi designada a data de 03/07/14, às 10 horas, para realização da visita."in
loco" no trecho urbano do corredor metropolitano de Santa Bárbara D'Oeste e notifico-lhe
para que indique representantes da EMTU para acompanhar as diligências.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mail.

Atenciosamente.

~.;::::::...
~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, na 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Te!.: (19) 3433- .

1
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 01512012

JUNTADA

Aos 11 de junho de 2014, eu, (06 Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, tendo em vista que os autos estavam para manifestação do Analista

José Flavio no apenso, junto nesta data cópia da ata de reunião do dia 08.04.2014,

lista de presença e e-mail encaminhando a ata aos presentes.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ministério Público do Estado de São Paulo
Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente - GAEMA PU-Piracicaba

Ata de Reunião

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e quatorze (08/04/2014). no prédio da

Promotoria de Justiça de Piracicaba, compareceram as pessoas listadas em

correspondente lista de presença, a fim de tratar das questões relacionadas aô\

corredor metropolitano na cidade de Santa Bárbara O'Oeste. Aberto os trabalhos

pelo Or. Ivan Carneiro, este explicou que o objeto da reunião é retirar qUal~uer

dúvida e expor reclamações que os moradores possam ter em relação ao

empreendimento, e deixar tudo o mais claro possí~el, assim começa dandd\ a IC\~
palavra aos moradores. Uma das moradoras inicia pedindo esclarecimentos sobrer!Jv

o que está havendo com a construção da ponte, dizendo que já questionou sobre

a altura que terá no final, mas não obteve nenhuma resposta. Mostra um jornal,
- I

o qual diz que o Jardim Conceição se encaixa em um dos pontos críticos da

reglao metropolitana de Campinas dizendo que ali não deveria ter um

loteamento, pois ocorrem enchentes. Or. Ivan pergunta se a enchente foi devido

ao loteamento já existente óu se tem haver com a construção. A moradora

responde falando que a situação piorou por causa dos loteamentos criados acima

do rio, os quais acabaram com a mata que segurava a água de chuva. Outra

moradora fala sobre a Avenida Tiradentes que foi escolhida para o .trajeto do

corredor, explicando ser ela muito estreita, causando muitos congestionamentos.
e questiona como ficará quando for criada uma faixa exclusiva para ônibus.

Começam a reclamar que isso irá acabar com as vagas para carros perto do

comércio da cidade, prejudicando os comerciantes e causando muitos

transtornos no trânsito. Pedem para o Or. Ivan nomear um técnico para vistoria

dos locais. A moradora se diz indignada com a CETESB,por concordar com as

obras, e sobre o IBAMA não se manifestar sendo que existem árvores

centenárias no local. Continua falando que a Rua Floriano Peixoto, e a Avenida
1_
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Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente - GAEMA PO.Piracicaba

Tiradentes são muito estreitas para se tornar parte do corredor metropolitano.

Dr. Ivan explica que o projeto do viaduto ainda não está pronto, impossibilitando

qualquer tipo de intervenção por parte do Ministério Público. O representante da

EMTUcomeça dizendo que recebeu da Prefeitura o projeto' sobre a ponte em que

na ilha existente seria colocado um pilar, mas que esse projeto dificilmente seria

aprovado pois existiria uma dificuldade .caso houvesse a 'necessidade ~se

:etirar o.s pilares. Optou-se, então, peia contratação de outra empresa(para a

realização de novo projeto em que não houvesse pilares que se encontraria~

dentro do rio, interferindo seu fluxo. A moradora fala que sea ponte ficar \Ita irá

entrar na Rua Paulo de Moraes, cujo trecho é residencial, e pergunta ~e se

pudesse fazer isso sem a retirada da curva de 90 graus do rio, seria pos~vel

segurar enchentes. O representante da EMTU responde que o objetivo

empresa não é fazer obra de dr,enagem, garantindo que a ponte não vai interferir

no curso do rio, inclusive em casos de enchente e nem interferir no acesso às

residências. Dr. Ivan pergunta se foi publicado nos jornais algo sobre a linha

férrea da América Latina Logística (ALL), se passaria pelo município. É

respondido que saiu no jornal falando sobre a drenagem do Jardim Conceição,

sendo que serão necessários mais estudos e pesquisas, o que garantiram já

estar sendo feito. É afirmado que o corredor metropolitano irá ocorrer

independente das enchentes. Houve uma ação da Prefeitura junto com a ALL

para que se definisse qual era a utilização da linha e a própria concessionária do

serviço disse que 'não tem interesse na reativação dela e gue não se sabe ainda

se a linha voltará ou não para o Município. Dr. Ivan questiona se, pela visão do

Município, se a obra do corredor metropolitano poderá ou não agrav,,!r a situação

das enchentes no Jardim Conceição. A representante prontamente responde que

não, já que a ponte será a única obra realizada e ela se encontrará acima do rio

e segue corretamente todas as normas. Dr. Ivan pergunta sobre a largura das

vias que serão utilizadas: responde-se que elas são estreitas em poucos pontos,

mas mesmo assim será possível a passagem veículos durante aparada de ônibus

para embarque e desembarque de passageiros. Haverá a criação de dois pontos

de parada novos e a possibilidade dos carros estacionarem normalmente.

Moradores respondem que devido ao tamanho das vias não é possível a

2
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Ministério Público do Estado de São Paulo
Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente. GAEMA PCJ-Piracicaba

passagem de ônibus e carros, muito menos a criação de pontos de parada de

ônibus, e pedem se seria possível a criação de um novo, projeto com um novo

traçado. Os representantes respondem que não é possível isso, pois Santa

Barbara d' Oeste não tem outro gra':1deeixo para que se possa criar um corredor

metropolitano. Os moradores argumentam que existe sim, sendo só a Prefeitura

aceita~ utilizar um pouco mais da verba que eles possuem. Dr. Ivan questona\e
/ \somente falta o projeto técnico construtivo e pergunta se seria possível a

ap,resentação do mesmo, já que os moradores não estão tendo acesso\a ele. É

respondido que inicialmente houve as audiências públicas, existindo uma\qUiPe

de comunicação social que está sempre' à disposição. Dr. Ivan pergunta\se a

prefeitura tem cópia desse projeto. A representante explica que a prefeitu

ainda não tem a cópia integral, somente de alguns trechos. Dessa vez,

Promotor pergunta ao representante da empresa se ele possui a cópia integral

do projeto, já que foi pedido o licenciamento. O representante afirma que

realmente foi licenciado e diz que .os trechos em que passará o corredor

metropolitano estão sendo estudados, caso a caso, juntamente com o'

Departamento de Trânsito. Assim, o projeto ainda não foi finalizado, sendo

passível de mudanças. Dr. Ivan pergunta se o Terminal próximo à Rua do Fórum

fica mais em direção à Rodovia SP 304 ou à UNIMEP, sendo respondido que fica
mais em direção a SP 304, próximo da Câmara Municipal. A moradora diz que é

possívei pegar a Avenida São Paulo, ter um pouco mais de gastos e chegar à SP
'Piracicaba - Capivari, passar em frente a UNIMEP e estar1í no terminal, só

precisando de melhorias. Dr. Ivan sugere deixar ilustrado como ficaria, como

também tentar agendar uma data para uma visita ao local, como solicitado pelos

moradores, com a presença de todos e deixar o material disponível para a

população de Santa Barbara D'Oeste, que tem o direito de verificar o projeto. A

moradora da região volta a falar que o maior medo da população é em relação

ao traçado da Avenida São Paulo para frente. Dr. Ivan explica que certos

assuntos não são de atribuição do Ministério Público e nem passíveis de demanda

judicial, mas de livre opção da Administração Pública, sendo denominado de

"mérito administrativo", cabendo apenas ao Administrador a decisão' sobre qual

caminho ou opção adotar, como por exemplo, o traçado escolhido que poderia

3
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causar prejuízos financeiros no comércio da cidade, descontentamento com o

trânsito dos moradores da região, sendo que tais questões são denominadas,
"Direito de vizinhança" e eventuais prejuízos devem ser buscados ~ título de

indenização, por ação de perdas e danos, pelos moradores, não sendo atribuição

do Ministério Público, por se tratar de questões patrimoniais. Continuou,

reafirmando que o foco do Ministério Público no caso do corredor metrop6Íihlno

seria o interesse na mobilidade urbana e demais interesses coletivos! como\a

segurança viária, a questão ambiental da travessia do rio, a fim de que não se

piore uma situação que já seria caótica e só poderá ser resolvida com obras de

drenagem, possivelmente relacionadas com empreendimentos im biliários

alheios à questão do Corredor Metropolitano. O Ministério Público\everá

continuar a acompanhar ~s obras e garantindo que sejam prestadas inform~çõe

pela Prefeitura e pela EMTU. A moradora se manifesta dizendo que há m~t~
, '

dificuldade em manter um diálogo com a Prefeitura e questiona o porquê de não- ,

se mostrar outro projeto para os cidadãos. A representante da Prefeitura fala qu

essa dificuldade não existe e que estão sempre' à disposição. Se houve uma

dificuldade em fornecer informações é porque a própria Prefeitura ainda não a

possuía e hoje existe a condição de responder as dúvidas dos habitantes. Dr.

Ivan sugere que se marque uma reunião com os técnicos presentes para

esclarecimentos e fornecendo cópia do projeto completo para os interessados

analisarem antes da visita do Ministério Público ao local. Anotou que uma cópia

do projeto será juntada no inquérito e sugeriu um prazo de 15 (quinze) dias. O

representante da EMTU afirma que não existe a possibilidade de apresentar o

projeto da ponte dentro desse prazo, pois não está com a empresa. O projeto do

viaduto é apresentado e explicado para os presentes na reunião. Dr. Ivan pede

para que se aguarde a chegada dos documentos, para então marcar uma
,

visitação aos locais onde podem ser encontrados os problemas relatados, para se

ter uma melhor' ideia da situação. Volta a realçar que pelos elementos colhidos

até o momento, em princípio, não será possível impor uma mudança no projeto,

mas para que isso ocorra tem que haver um interesse e mobilidade maior da

sociedade, na seara política e não na área jurídica. Os moradores falam que os- , -
cidadãos não querem esse traçado e que já foi feito até abaixo-assinado entre

4
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eles. Após mais algumas ponderações e discussões entre os presentes, foi,
deliberado o que se segue:

DELIBERAÇÃO:

1) No momento em que o projeto-base for concluído será encaminhado ao

Ministério Público, antes de ser protocolizado no DAEE, e disponibilizado para,
todos os interessados,. pois isso possibilitará discussões e negociações, podendo

haver modificações antes de se solicitar a outorga ao DAEE;

2) Após as ponderações dos moradores, o projeto merecerá uma análise

informal e preliminar pelo Assistente Técnico de, Promotoria (ATP) lotado neste

núcleo do GAEMA,sugerindo-se um prazo de 10 (dez) dias para tal providência;

3) Após essa análise técnica preliminar, será designada uma visita de

inspeção visuai às vias públicas do traçado previsto para o Corredor

Metropolitano em Santa Bárbara, visando averiguar a possibilidade de eventuais

modificações consensuais no projeto. Caso ocorra mudanças ou acordos haverá

os ajustes necessários para somente após se protocolizar o projeto no DAEE;

4) Protocolizado o projeto no DAEE, o GAEMAoficiará para a ~al autarquia,

o Ministério Público solicitando manifestação no sentido de que a construção do

';'d",:::: o;:(,:~::~,;:,::ot:, d':,::,'h:P;:d:~'::~~:;'""]ot;d;wdo
Ministério PÚ~iCO, matrícuia\ 6897, digitei e sl:revi a presente ata, cuja

redação foi re~lizada a partir da gravação da reunl~ol gravação esta armazenada

em mídia digItai, arquivada ~os autos do Icfch~eiP~ndente e disponível aos
. t d \U '. I d d t ( -: 1/. . h dIn eressa os. ma copia escanea a es a ata vera ser encamln a a aos

presentes por e\mail. / l
. \v~,Ll("mo,O' d, JU";'\ .

José Flávio de Paula Eduar'do~
Analista Jurídico - \
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REUNIÃOrelativa ao Inquérito Cjvil nO 015/12

ASSUNTO; implantação do Corredor Metropolitano Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste

LOCAL; sede GAEMA PCJ-Piracicaba

QAIA;. 08/04/2014 HORÁRIO; 16h

Instituição: _

Telefone celular (opcional): _

Instituição: _

Telefone celular (opcional): _eU~ .wv-....~.

Qd 0076--<;' o

06) Nome:

Cargo: 6
Telefone fixo. ,
E-mail: ~. fficvY,.g .

07) Nome:~:O- cL
Cargo: d~AQ O--

Telefone fixo: 3>'-(5 Cf1Z '12-
E-mail: _

08) Nome: ~ 0\.Lm~ 1.. c/fr )#1lC-
Cargo: _JidN__ ~_.~ ~ Instituição: _

Telefone fixo: (lo!) ;'1.ls:'JSSib Telefone celular (opcional): _

E-mail: _

09) Nome: _~~02'-.Q..>.J.o.." .k
Cargo: Q~L <\InstituiÇãO: _

Telefone fixo: ({ '1') 2:l'f S.5 55'311 Telefone celular (opcional) : _

~~~~i~:~e~~~~p'~~:0:S~ QQ " ~ A

Cargo: s:i C :??r1OLUJ1CU1A.0 Instituição: ~ fr".euQ" SIo.. m/f..~1ec
Telefone fixo: 3l{~S.*J,yJ., Telefone celular (opcional): _

E-mail: ?1m~h.~ c2 ~Q\ÀA:kl baA d:a1?1 V (ftr/ h£ ,

~:;g:~[:8tdf:i"':o:':;ç,,~,t?O A~QíW5'63O
Telefone fixo: 34t,A. 5010 Telefone celular (opcional): _

E-mail: dele.c&vJe:.d)QgJ.Cl.J"J ~;Jy?2yél.5,2- 3OJ.,5'v
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

REUNIÃO relativa ao Inquérito Cjvil nO 015/12

ASSUNTOi implantação do Corredor Metropolitano Noroeste - RMC Lote Sumaré - Santa Bárbara D'Oeste

LOCAL: sede GAEMA PCJ-Piracicaba

QAIA.i08/04/2014

LISTA DE PRESENÇA

HORÁRIO: 16h

E-mail:

01) Nome: ~;:::)\[~ -Q,-h-r- .s ~~
Cargo: Gt . . Instituição: .~ Y'v--. ~ \)
Telefone fixo: ~ - \ "3 - ~ ~ '-?~ Te one elular (opcional):

, ...'b - .
~")..- " À~ -\-\j. ~ .or. ,\'._.

02) Nome: ''IA'''; S..,o.~~\J
Cargo: Af-..Q,-JI \y 9 Instituição :_-t-~h.:~1Í_u _

Telefone fixo: 1\ 3 \\3 t..'€> ~ Telefone celular (opcional): _

E-mail: ''Jot-,.J ~@ £y..\J .)\1, ~9'\1.131'

03) Nome: !y is J41N1/z;€.LE I t...:8KGt~~£:5~i'l~ _
cargo:}.%. lBRk-t\ME;.N"1=tR Instituição: \2I=l~))f) o"i8Q-A
Telefone fixo: 3>4S.sAbt<J Telefone celular (opcional): g6J6 P,6Bég
E-mail: L(j):319-Rsc-cJ:??@ hillroall. CQ<V\
04) Nome: ---'- _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular (opcional): _
E-mail: _

05) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular (opcional): _

E-mail: _
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GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:

Assunto:
Anexos:

Prezados Senhores,

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 14 de maio de 2014 1à:26
eng.marialucia@hotmail.com.br; 'silvanag iova netti@hotmaH.com';
'angela .soeiro@santabarbara.sp.gov.br';
c1eber.canteiro@santabarbara.sp.gov.br; 'Iarguesa13@hotmail.com';
'ivang@emtu.sp.gov.br'; antonios@emtu.sp.gov.br
Ata reunião IC 015/12 - Corredor Metropolitano
ata corredor.pdf

I

Deordem do Excelentíssimo Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do
GAEMA PCl Piracicaba, encaminho em anexo cópia da ata da reunião realizada. na sede do
'l!\EMA em 08/04/14, a fim de.tratar questões relacionadas ao corredor metropolitano na
cidade de Santa Bárbara D'Oeste, Inquérito Civil nº 015/2012.

Atenciosamente.

~--~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
RuaAlmirante Barroso, nO491 - Bairro SãoJudas
Piracicaba-SP,CEP:13416-39B
Tel.: (19) 3433-61B5
Prezado Senhor,

1

mailto:lucia@hotmail.com.br;
mailto:netti@hotmaH.com';
mailto:ro@santabarbara.sp.gov.br';
mailto:c1eber.canteiro@santabarbara.sp.gov.br;
mailto:13@hotmail.com';
mailto:'ivang@emtu.sp.gov.br';
mailto:antonios@emtu.sp.gov.br
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GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:

Assunto:

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 2 de julho de 2014 14:08
cja_cetesb@sp.gov.br; cfinotti@sp.gov.br;cjCcetesb@sp.gov.br; 3° pJ de Santa
Barbara O Oeste; eng.marialucia@hotmail.com.br;
gabinete@santabarbara.sp.gov.br; 'c1eytonb@emtu.sp.gov.br'; Michel Metran
da Silva
Visita Corredor Metropolitano

Prezados Senhores,

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Jústiça do GAÉMA Piracicaba,
informo que o ponto de encontro para a visita no trecho urbano do corredor metropolitano
de Santa Bárbara D'Oeste, no dia 03/07/14 às 10 horas, será em frente ao Fórum de Santa
Bárbara D'Oeste (Praça Dona Carolina,l).

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mail.

Atenciosamente.

~~.
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEfESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP

".... Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398 ,
'Tel.: (19) 3433-

mailto:cja_cetesb@sp.gov.br;
mailto:cfinotti@sp.gov.br;cjCcetesb@sp.gov.br;
mailto:eng.marialucia@hotmail.com.br;
mailto:gabinete@santabarbara.sp.gov.br;
mailto:'c1eytonb@emtu.sp.gov.br';
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GAEMA PCJ.P;,aeicaba

IÇ n° 015/12

JUNTADA

Aos 02 de julho de 2.014,eu, ( ~ Ariane Cristina Teato, Oficial

de Promotoria 1,matrícula 6646, junto a estes au\J :5 seguintes documentos:

a. Oficio OF/GAB/532/2014, encaminhado pela EMTU, em

atendimento ao Ofício nO 260/2014, contendo duas mídias e um mapa;

b. lista de presença de reunião realizada na sede deste

Núcleo em 02/07/14.
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OF/GAB/532/2014

Ret.
Oficio nO 260/2014
Inquérito Civil nO MP 14.1096.0000015/2012-0

Senhor Promotor.

RECEBIDO PELO M.p.
Protocolo nQ é24'7,//S--

I
I' O? "li' •.. Jv_ / Oll.

~

. .-- ; ••.i,i.\

PCJ - Piracicaba.- ..~

São Paulo, 10 de julho de 2014,

,
•

Reportamo-nos ao ofício em epígrafe, o qual requisita
informações/documentos atualizados sobre a implantação do CORREDOR
METROPOLITANO NOROESTE - RMC - LOTE SUMARF=:- SANTA BARBARA D'OESTE,
objetivando instruir diligência #in loco" a ser realizada em 0310712014, sobre o que temos a
informar.

Em atendimento a requisição supracitada, encartamos ao presente a
Informação Técnica IT-DEP-140~2014 confeccionada pelo Departamento de Elaboração de
Projetos - DE? desta EMTU/SP I respondendo todos os questionamentos de letras a, b, c, d,
e, f e g do referido ofício, e 02 (duas) midias digitais, denominadas EMTU VARIANTE
HORTOLÂNDIA - SUMAR. DOCUMIPROJETOS JULHO/2014 e EMTU CORREDOR
NOROESTE - LOTE 3 DOCUM/PROJETOS, contendo demais informações e documentos
solicitados.

Sem mais até o pr ~nte, nsejo reiteramos nossos protestos de
elevada estima e consideração, nos c can à dis 'sjção para prestar quaisquer outros
esclarecimentos.

J NIOR

Excelentissimo Senhor /
Doutor IVAN CARNEIRO CASTANH O
Dignissimo Promotor de Justiça do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTiÇA DA COMARCA DE PIRACICABA
Av. Almirante Barroso, 491, São Judas
Piracicaba/SP, Cepo13.416-398

SGP/eoooa(GAJ)
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""'.DETALHES TÉCNICOS E JURIOICOS SOBRE A CONSTRUçAO DO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - TRECHO 3

Em atenção ao solicitado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - GAEMA Núcleo PCJ -

Piracicaba, através do Ofício nO 260/2014 de 23 de junho de 2014, referente ao Inquérito Civil nO
MP 14.1096.0000015/2012-0, que apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a construção do

Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares, anteriormente denominado Corredor Noroeste, na

RMC - Região Metropolitana de Campinas. esta Informação Técnica tem por objetivo a

atualização e esclarecimentos a respeito dos projetos e estudos em andamento na EMTU -

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo.

Anteriormente às considerações e respostas aos questionamentos formulados pelo GAEMA, nos

cabe esclarecer que o Oficio encaminhado trata de dois objetos distintos, que equivocadamente

podem ter sido tratados de forma única e gerado desconfiança de omissão de informações por

parte da EMTU.

o Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares ou Corredor Noroeste, como vem constando nos

documentos emitidos anteriormente, corresponde a um empreendimento que contempla a

implantação de 47,4 Km de corredor de ônibus, ligando Campinas a Santa Bárbara O'Oeste. Um

empreendimento dessa grandeza e natureza parte de um planejamento amplo e global e vai, no

decorrer do tempo, sendo projetado, detalhado e implantado em etapas, denominados trechos,

lotes ou ainda, como aqui ocorreu, .vananteft de certo trecho, esclarecendo que a numeração dos

lotes ou etapas não representa a sequência do traçado, e são denominados conforme as

diretrizes e necessidades de implantação.

o planejamento desse empreendimento iniciou no ano de 2003 e, desde então, vem sendo

implementado através do desenvolvimento de projetos para cada trecho e, consequentemente, a

implantação de suas obras. O "Mapa de Ações 2013/2014", em anexo, representa o status e a

localização dos lotes e sua denominação.

A solicitação de esclareamento encaminhada pelo GAEMA trata de 2 (dois) lotesltrechos distintos:

• Lote 3 - que ligará Nova Odessa a Santa Bârbara O'Oeste - fase de Implantação de obras

• Variante Hortolândia-Sumaré - que trata de uma variante para o Lote 2. O Lote 2, já em

operação, foi implantado sobre viário existente, considerado como ~corredor operacional",

visto sua condição de compartilhamento com o tráfego em geral. Esse compartilhamento e

a ausência de infraestrutura especifica Incorre na redução da velocidade média esperada

'"TUIDOP/OEP/CPD- "f.v P 1



para o corredor e na baixa Qualidade da infraestrutura, que utiliza abrigos de ônibus

comuns, ausência de sinatízação que priorize o tráfego dos ônibus. interferência com

veiculos de carga pesadas e lentos, etc. Tendo em vista que o modelo implantado n05

demais trechos/lotes do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares tem se

demonstrado eficiente nos seus propósitos e já apresenta uma demanda suplementar e,

ainda, que no trecho entre Hortolândia e Sumaré apresentava essa perda de qualidade e

velocidade. observou-se a necessidade do desenvolvimento de estudos de alternativas

que pudessem suprir essa pendência e que pudesse garantir a eficiência da totalidade do

corredor. Assim surgiu o estudo para a implantação de uma variante daquele trecho.

passando, portanto, a ser chamada de ~Variante Honolândia-Sumaré". Essa variante

ligará o Terminal Metropolitano de Hortolândia (implantado e em operação). situado na

confluência da Avenida alivio Franceschini com a Rua Santana, em Hortolândia, ao

Terminal Multimodal de Sumaré (em projeto) a ser implantado futuramente na Rua da

Amizade em Sumaré utilizando para a sua implantação a área remanescente da linha de

transmissão desativada (sistema viário novo a ser implantado pela EMTU) e sistema viário

existente. além de prolongamentos para adequação ao traçado - fase de estudos e

projetos. Cabe aqui o esclarecimento de que é nessa fase que ocorrem as consultas

aos órgãos Iicenciadores quanto às exigências a serem atendidas para a obtenção

dos licenciamentos, outorgas e autorizações. Ainda é uma fase onde podem ocorrer

alterações de traçado e de localização de equipamentos em função das exigências desses

órgãos (CETESB, CONDEPHAAT, IPHAN, DAEE. entre outros, que baseiam-se,

sobretudo. na legislação municipal, estadual e federal).

OEMTU INFORMAÇÃO TÉCNICA
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Tendo sido descritos os dOIS trechos/lotes mencionados no OfiCIO, passamos. ponanto, aos

esclarecimentos solicitados pelo GAEMA.

SOLICITAÇÕES GAEMA E CONSIDERAÇÕES EMTU

Solicitação GAEMA:

ai "cópias atualizadas de todo o trajeto do Corredor Metropolitano, em formato digital.

incluindo também o traçado georreferenciado em formato vetorial (podendo ser utilizado

um dos seguintes formatos shapefife. GAD. KML), com especial ênfase para os traçados

de Santa Bárbara d'Qeste (anoto já existirem alguns documentos eletrónicos nas fls.

2921293e 472/474 dos autos pnnClpals - IC 15/12-0) e de Sumaré (a respeito do qual não

temos informações atualizadas)."

Consideração EMTU:

---.cEMUTU""IGÕ,OÕ,P;;;IO"'E"P;;;IC"P;;;D-C".:;;''''-+-'.-vr---p----=:--------------------- 2
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Estão sendo encaminhados em formato digital todos 05 projetos disponíveis até a presente data

conforme segue:

• Lote 3 - Projeto Executivo finalizado, contemplando as revisões executadas até a presente

data.

• Variante Hortolândia-Sumaré - Projeto Funcional e Básico, conforme o andamento dos

proJetos. contemplando as revisões executadas até a presente data.

Solicitação GAEMA:

b) ~Após a expedição da Licença Prévia 2.270, de 16/08113, houve alteração de traçado no
Lote 3 do Co"edor Metropolitano Noroeste (Sumaré-S.B.O.)? Houve retificação da Licença

Prévia em caso de ter sido alterado o traçado? Caso positivo, encaminhar cópia."

Consideração EMTU:
Sim. Segue anexa a cópia da Licença Ambiental Previa Retificat6ria nO2270 de 16/04/2014 e

cópia do documento que instruiu a solicitação dessa retificação.

Solicitação GAEMA:
c} ~Jáfoi expedida a Licença de Instalação do Co"edor Metropolitano Noroeste, Lote 3 ou de

parte dele (trecho Sumaré - S.B.O.)? Em caso positivo. encaminhar cópia."

Consideração EMTU:
Sim. Segue anexa a c6pia da Licença Ambiental de Instalação Retificat6ria nO 2255 de

16/04/2014. sendo que o documento que instruiu a solicitação dessa retificação é o mesmo já

descrito na solicitação ~bn.

Solicitação GAEMA:

d) ~Em algum trecho do Lote 3 do Corredor Metropolitano Noroeste. entre Sumaré e Santa

Bárbara d'Oeste. foi ou está sendo realizada alguma obra relacionada com o

empreendimento? Em caso positivo, mencionar o tipo de obra, o andamento e o trecho."

Consideração EMTU:

Sim. Tendo sido realizados todos os procedimentos legais de licenciamento e para a sua

contratação, as obras do Lote 3 estão em fase de implantação pela Estacon Infraestrutura Uda.,

contratada através do processo licitat6rio denominado Concorrência 009/2013. Contrato 043/2013

assinado em 16/12/2013 e Ordem de Inicio emitida em 06/01/2014.

Solicitação GAEMA:
e) "Cópias das informações prestadas a Excelentíssima Prefeita Municipal de Sumaré (oficio

995/2013. de 05109/13 - fi. 85). ao Presidente da Câmara Municipal de Sumaré. bem como

ao Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sumaré (AEAS), em razão

do requerimento d _~9/02l14~.

EMTUIGOPIOEPp'
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Consideração EMTU:

Cabe o esclarecimento de que os documentos citados nessa solicitação do GAEMA já

demonstravam o desentendimento em relação aos lotesltrechos em referência. A EMTU sempre

atendeu a todas as solicitações encaminhadas pelo GAEMA - Núcleo PCJ - Piracicaba. quanto

aos esclarecimentos referentes ao Lote 3 do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares, com

a maior transparência e disponibilidade possivel. assim como nunca se absteve de prestar

esclarecimentos a qualquer solicitaçào vinda de qualquer parte.

Já a documentaçao citada nessa solicitação questiona a respeito dos projetos referentes à

Variante Hortolàndia-Sumaré. que ainda encontra-se em processo de estudos para conhecimento

e obtenção de diretrizes para o desenvolvimento dos seus projetos, especialmente quanto ao

tratamento previsto para o bem tombado representado pelo "Conjunto Ferroviário Central da

Cidade de Sumaré~ e para o trecho incidente sobre área do "Horto Florestal de Sumaréw
•

Em atendimento ao solicitado pela AEAS - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sumaré

através de carta protocolada na EMTUlSP em 21102/2014 sob o número 621214, foi elaborada a

Informação Técnica IT-DEP-102l2014 de 05/05/2014, Queexplicava detalhadamente o andamento

dos estudos. solicitaÇÕes e consultas naquela data, encaminhada em anexo e Que, por esse

motivo. não terá o seu conteúdo repetido neste esclarecimento. Ocorreu que aquela Informação

Técnica acabou não sendo encaminhada, pelo fato de que naquela data estavam sendo

solicitados itens complementares para análise dos técnicos e encaminhamento para apreciação e

votação pelos Conselheiros do CONDEPHAAT (para comprovar essa informação. encaminhamos

em anexo a cópia do protocolo da juntada de material ao processo do CONDEPHAAT no dia

09/05/2014) e, portanto, houve a intenção do aguardo para encaminhamento daquela Informação

Técnica para que pudesse contemplar uma posslvel informação conclusiva. Porém, ocorreu a

votação por parte dos Conselheiros que concluiu por um parecer desfavorável. Dessa forma, a

EMTU, no uso dos seus direitos legais e na intenção de manter o proposito de prover a região de

um sistema de transporte moderno e eficaz, protocolou recurso recorrendo da decisão exarada.

Como amda não houve resposta ao recurso interposto, a Informação Técnica acabou não sendo

atualizada e conseQuentemente não foi encaminhada ao requerente. Demais esclarecimentos

serão prestados na solicitação "f'.

Solicitação GAEMA:

f) "Considerações sobre os impactos negativos do empreendimento. em razlio das

ponderações negativas ao empreendimento efetuadas por membros da Associação dos

EMTUlGOPIDEp'O 4
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Engenheiros e Arquitetos de Sumaré (AEAS) ao Ministério Público do Estado de São

Paulo. concordando ou refutando as afinnações ali lançadas"

Consideração EMTU:

A notícia da implantação de um empreendimento da grandeza de um corredor de ônibus

metropolitano, com faixa exclusiva de circulaçao, gera grande especulação e torna-se assunto de

interesse jornallstíco pela imprensa, que passa a divulgar informações, muitas vezes ainda

baseadas em comentários preliminares, adiantando-se aos fatos reais.

Nunca houve, por parte da EMTU. a intenção de ocultar os fatos. A verdade é que ainda há

pouco a se divulgar. Estão sendo elaborados estudos de viabilidade para a implantação da

Variante.

Como primeira providência antes do início dos estudos, a EMTU requereu a Certidão de Diretrizes

junto à Prefeitura Municipal de Sumaré. através de Carta CT/SE0/100/2013, na data de

04/11/2013, Processo número 10620312013, com a finalidade de pautar os seus estudos de

acordo com as exigências nela contidas e atendendo a legislação nela especificada. Porém, a

EMTU não obteve retorno desse requerimento.

Esses estudos em andamento estão visando o prolongamento da Avenida Rebouças, utilizando

como diretriz o traçado da linha de tranSmissão desativada existente no local, até encontrar o

prolongamento da Avenida Olívio Franceschini em Hortolândia. Os munlclpios de Sumaré e de

Hortolãndia tem sofrido um processo natural de conurbação. Esse traçado, ainda que não

houvesse a implantação do corredor da EMTU, acabaria ocorrendo espontaneamente, tendo em

vista o seu desenho retilíneo de ligação dos dois municípios e a tendência de implantação de

loteamentos que já vem ocorrendo nos seus extremos. A EMTU está estudando, além da

implantação do corredor, a implantação de sistema viário para atendimento do tráfego geral,

contemplando as obras de arte necessárias para sua viabilização, contemplando, para cada

sentido, 1 faixa exclusiva para ónibus, 2 faixas para o tráfego geral, canteiro central, passeios e

ciclovia.

Para que os trabalhos pudessem ser iniciados, a EMTU utilizou como base para os estudos de

viabilidade a Lei Municipal 3496/2000 (que dispõe sobre a criação do Parque Ecológico do Horto

Florestal), Lei Municipal 4250/2006 (Plano Diretor) e Lei Municipal 2831/95 (que dispõe sobre o

parcelamento. uso e ocupação do solo do Municlpio de Sumaré). Seguem as três leis em formato

digitar.
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A fim de registrar o entendimento da Lei Municipal 3496/2000. passaremos a transcrever alguns

dos seus artigos e esclarecer que não foram identificados empecilhos legais para esse estudo.

~Art. 5° - Fica proibida a implantação dentro da área de zoneamento ZE1. ZE2 e ZPM. instituido

pela Lei Municipal nO 2831/95, a implantaçlio das seguintes atividades:

I. Hospitais. sanatório elou outros estabelecimentos de saúde;

11. Portos de areia e cascalho e qualquer tipo de exploração mineral:

111. Estabelecimentos industriais e comerciais, de grande e médio porte;

IV. Penitenciárias, cadeias públicas. e/ou simiJares.

~ 10• Quaisquer outros tipos de atividades a serem implantadas dentro da área delimitada

pejo ~caput~ deste artigo, deverão solicitar préVia (autonzação) de sua instalação, através

de requerimento dirigido a Prefeitura Municipal.

9 :zo - A classificação dos estabelecimentos mencionados no inciso 1/1do caput deste

artigo. fica definida conforme as especificaçiJes constantes do Artigo 62 da Lei Municipal nO

2381/95.

NÃO PERTINENTE À ATIVIDADE EM ESTUDO PELA EMTU

~Art. 7° - Nas Zonas ZE1. ZE2 e ZPM. os projetos e a execução de quaisquer empreendimentos

(construções. arruamentos, abenura de estradas, bem como a prática de atividade agropecuána.

comercial, recreativa e simifar) dependerão da prévia aprovação da Prefeitura Municipal de

Sumaré. que deverá expedir o competente alvará. sem prejufzo das demais competências

estabelecidas na legislação em vigor para outros finsn.

SE CONSTATADA A VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO E APOS A DEFINiÇÃO DO

MELHOR TRAÇADO, SERÁ PROVIDENCIADO, OPORTUNAMENTE, O REQUERIMENTO DO

ALVARÁ À PREFEITURA MUNICIPAL.

~Art_ ao - Na área delimitada pejo zoneamento ZE1, ZE2 e ZPM, instituídas pela Lei Municipal nO
2831/95. o licenciamento das atividades e a reafização das obras. ficarão sujeitos às seguintes

exigências:

-"E"M"TU"'I"GO"P<;;I"OE'"P"IC'"p"O,.",,;::-,,-l-+-------------------------
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/. Destinação e uso da área perfeitamente caracterizada e expressas nos projetos e
documentos submetidos à aprovação:

11. Apresentação nos projetos. de solução aprovada pelo órgão competente para a coleta.

transporte. tratamento e destino final dos res/duas sólidos, líquidos e gasosos. como

também. para os problemas de erosão e escoamento das águas. inclusive as pluviais.

produzidos pelas atividades que se propõem a exercer ou desenvolver na área.

111. Aprovação pelo órgão estadual e/u competente de qualquer atividade que possa suprimir

vegetação nativa. bem como as medidas de recomposição da área~.

o LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONTEMPLARÁ TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO

ARTIGO 8° E SEUS INCISOS.

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO EMPREENDIMENTO

Toda e qualquer modificação do meio físico causa algum tipo de impacto. Os impactos positivos

são aqueles planejados e previstos como os benefícios para a população afetada pela

implantação de um empreendimento da magnitude de um corredor de ônibus. Há também que se

considerar que os impactos negativos existirão e, por esse motivo, devem ser previstos nos

estudos preliminares realizados, para que possam ser evitados. minimizados, mitigados ou. ainda

como última alternativa. compensados. Os estudos para a implantação da Variante Hortolándia-

Sumaré, em andamento na EMTU, contemplam os benefícios esperados para a população

afetada e o conhecimento dos possíveis impactos negativos que a intervenção causará no seu

entomo com a finalidade de evita-los. mitiga-los ou compensa-los.

Também essa é a fase da investigação das possíveis condicionantes incidentes no projeto.

Portanto, nos cabe esclarecer que todas essas condicionantes têm sido exaustivamente

estudadas. inclusive as suas alternativas, para que se possa encontrar a melhor solução possivel.

sem causar transtornos à população afetada.

Para esclarecImentos em relação aos cuidados adotados para a Intervenção na área do bem

tombado, estão sendo encaminhados em anexo toda a documentação protocolada junto ao

CONDEPHAAT. incluindo as suas justificativas.

Quanto à Incidência do traçado sobre a área reservada ao Horto Florestal. a EMTU adotou como

premissa a sua valorização através da elaboração de um uPlano Diretor~ para a transformação

daquela área, Que hoje se encontra subutilizada, em um Horto Florestal efetivamente. Ainda,

-'p-{t ,
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estão sendo estudadas medidas de proteção aos cursos d'água. com a instalação de dispositivos

de retenção de resíduos e efluentes nas suas proximidades. A EMTU tem tratado, no estudo em

desenvolvimento, a área delimitada como Horto Florestal, com o máximo cuidado e respeito.

Segue trecho do texto contido no Relatóno Técnico (ainda em fase de revisão, portanto, não

aprovado) que será encaminhado a CETESB, na ocasião do protocolo da Consulta Prévia para

obtenção de Parecer Técnico:

MO Horto Florestal de Sumam está localizado na Estrada Municipal Teador Condiev, que

figa Sumaré a cidade de Hortofándia. no estado de São Paulo. No horto está a represa utilizada

para O abastecimento de água do municipio, Area de preservação ambiental, possui trilhas de

percurso rápido. com duração média de 10 minutos. No local é mantido o Viveiro Municipal de

Plantas e Mudas. com 77 espécies que são utifizadas para replantio urbano e reflorestamentos,

num total de 40 mil mudas. No Horto. pode-se encontrar exemplares botânicos

como Quaresmeira, Manacá-da-Serra, Embaúba, Pau-Jacaré, Jequitibá, Cedro. Alecrim-de-

Campinas. a Figueira-Mata-Pau, Guaritá. Mamica-de-Porca, Paineira, Jatobá entre outras, na área

de matas e campos. Na área de cerrado, encontra-se exemplares importantes que representam a
flora brasilBlra deste ecossistema, como o Pequi. Candeia, Pimenta-de-Macaco. Açoitá-cavalo. o

Angico-Preto, o Capitâo. o Marola, o Faveiro e o Barbatlmão. Ainda encontra-se por toda área do

Horto, bromélia, orquídeas, pterid6fitas, plantas aquáticas variadas e espécies vegetais de áreas

brejosas, como a Tabôa, Capim-Navalha. entre outras."

Solicitação GAEMA:

9) MOutrasconsiderações eJou sugestões consideradas pertinentes para o encaminhamento

do caso."
Consideração EMTU:

Como já mencionado anteriormente, encaminhamos cópia completa do processo protocolado

Junto ao CONDEPHAAT para aprovação da transposição do Bem Tombado, parte dos estudos da

Variante Hortolándia-Sumaré.

Para possibilitar consultas técmcas aos órgãos Iicenciadores, como por exemplo o DAEE -

Departamento de Águas e Energia Elétrica, responSável pelas outorgas das travessias dos cursos

d'água, alguns projetos básicos estão em desenvolvimento. ainda que não aprovados pela EM TU

e não liberados para desenvolvimento de seus projetos executivos. Isso ocorreu no Trecho 1 da

Variante.

Ainda. nos cabe esclarecer que não foram convocadas audiências públicas, pelo fato de que as

condicionantes Incidentes não possibilitaram definições conclusivas quanto ao traçado a ser

desenvolvido.

EMTUIGOP/DEPICP[)" adcf? 8
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Certos de que o material apresentado será objeto de estudos que esclareçam o andamento dos
projetos. a EMTU continuará à disposiçao para quaisquer informações complementares e para
disponibilização da documentação produzida e obtida sempre que solicitada.

,
Arq. Adriana Diman de Carvalho

Especialista I

\

~~-f«8dall' .Ar. stianeProfitiDiaz
Chefe do O partamento de Projetos e bras

EMTUIGOPIDEPICP[). adc 9
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

REUNIÃOrelatiya ao IC 015/2012

ASSUNTO; Corredor Metropolitano

LOCAL; GAEMA-Piraclcaba

J:lAIAi.02/07/2014 HORÁRIO; 15h

LISTA DE PRESENÇA

01) Nome: iM-DéMIR Ap. Q4IJAGI\J4N\
Cargo: GNG ÂWIJO;v..'O Instituição: A. 6- .A Dê SJM:4f<E

Teiefonefixo: ,c>,3813~30aa.. Telefone celular: /'1. '1'II<!:{ 3335
E-mail: ""'Mo_t",,,,,,,,,,ie;Q05 €2 "",l. <...0"""-. ba.

02) Nome: . Ío.ió UiY5óli'; i."'Dls,.i'r _ c -
Cargo: fN'l If>/DU5Thll!.. '1"Uwdl1 Instituição: 11, l-'. 4. de "u I?7dre.
Telefone fixo: eq) 313t33-i!,022 Telefone celular:Ú"} '/,)'/;:'1- .20'::""

E-mail: ~oaotudi ••i@}M6"" cp"". h...
(/ / / I

03) Nome: CU+-v\<:n' D ~S IO lã N ~T1 A
Cargo: e-NV'j CiV iL InstituiÇão: __A-~E_7~~~S~ _
Telefone fixo: 101 ~ B13 '2.09-/ Telefone celular: 19 q 21::;:;' 1212. r
E-mail: --tO h h<ZA:. 6:::L e.." d~ k. -I-C5'? C{) r<1. 9-f"

04) Nome: -=tev-OOV]OO -kcddQlle.\ Veb
Cargo: ,M'QUI '(EID :£ (/12 ~ 4&DlAnsti?cliçãO: __ ' .~A~t.-~A_'S _
Telefone fIXO:Qq) 382,:( -3'J 18 Telefone celular: (19) C) 'J lO:;? -Z3Z"i
E-mail: atcqlJ;J-fto-(fv'1Gnd-o @ SUyY)gre.COV)}. bl"

05) Nome:

Cargo: f'\ fM Instituição: Jv\

Telefone IXO:\>5) 35J~ -)/335 Telefone celular: "l!Ch --9"õ<ô5
E-mail: fT=Ca<rf"'",Q ~~. ""~------------

1
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

REUNIÃO relatlya ao XC01512012

ASSUNTOi Corredor Metropolitano

LOCAL; GAEMA-Piracicaba

QAIA.;.02/07/2014 HORÁRIO; 15h

~:~;~e:~I7rv'CAí jV6(~tUiÇãO~'

yJ3 /rF..f-
Ner/W

Telefone fix :

E-mail:51

07) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular: _
E-mai1: _

08) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular: _

E-mail: -----------------------------
09) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular:--------- '-----------
E-mail: _

10) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular: _

E-maU: -----------------------------

11) Nome: _

Cargo: Instituição:, _

Telefone fixo: Telefone celular:--------- ----------
E-mail: _

2



Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:

Assunto:
Anexos:

Prezados senhores,

Gaema Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 2 de julho de 2014 18:00
'mimo_tomateiros@uol.com.br'; 'joaolaudissi@yahoo.com.br';
'tonhett.a@desktop.com.br'; 'arquitetofernando@sumare.com.br'; GAEMA -
Nucleo PCJ de Campinas; Ivan Carneiro Castanheiro; Michel Metran da Silva
Documentos Corredor Metropolitano - reunião 02.07.14
Info Tec_EMTU-DEP-140- 2014.pdf; Mapa.pdf

.
Por determinação do Excelentíssimo Promotor de Justiça do GAEMA PCJ.Piracicaba. Doutor

Ivan Carneiro Castanheiro. encaminho-lhes Informação Técnica da EMTU e mapa, apresentados

,m reunião do dia 02/07/14, que tratou sobre o Corredor Metropolitano (Inquérito Civil nO015/12).

Atenciosamente.

-~
Ariane Cristina Teato
Oficial de Promotoria I - matr. 6646
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DE SÃO PAULO. MPSP
RuaAlmíran~ Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398

, Te!': (19) 3433-6185

1

mailto:'mimo_tomateiros@uol.com.br';
mailto:'joaolaudissi@yahoo.com.br';
mailto:'tonhett.a@desktop.com.br';
mailto:'arquitetofernando@sumare.com.br';


GAEMA Piracicaba

De:
. Enviado em:
Para:
Assunto:

Boa tarde Or. Ivan,

Maria Lucia Cillo <eng.marialucia@hotmail.com.br>
quarta~feira, 2 de julho de 2014 15:33
GAEMA Piracicaba
RE:Vi~ita Corredor Metropolitano

Eu, Maria lúcia, confirmo o recebimento do horário nesta quinta-feira,
mais uma vez, acreditamos muito nesta visita. Afinal o descontentamento é geral
junto a população barbarense.
Queremos sômente que o Sr. nos dê está oportunidade para relacionarmos os pontos negativos.
Confiamos muito no Sr,
Por favor nos dê está oportunidade para falarmos e, apontarmos os locais muito problemáticos.
Mais uma vez lhe digo: Este não é o melhor traçado ...
Nos dê oportunidade e, amanhã mostraremos um excelente traçado.
Nada como estar no local para conversarmos.

Agradeço,
até dia 03/07

From: gaemapiracicaba@mpsp.mp.br
To: da cetesb@sp.gov.br; cfinotli@sp.gov.br; cil cetesb@sp.gov.br; 3pjsbo@mpsp.mp.br;
eng.marialucia@hotmail.com.br; gabinete@santabarbara.sp.gov.br; cleytonb@emtu.sp.gov.br;
MicheISilva@mpsp.mp.br
Subjeet: Visita Corredor Metropolitano
Date: Wed, 2 Ju; 2014 14:08:24 -0300

Prezados Senhores,

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
infôrmo que o ponto de encontro para a visita no trecho urbano do corredor metropolitano
de Santa Bárbara D'Oeste" no dia 03/07/14 às 10 horas, será 'em frente ao Fórum de Santa
Bárbara D'Oeste (Praça Dona Carolina,l).

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-ma i!.

Atenciosamente.

~=--~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria 1
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRlD PÚBUCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP

mailto:gaemapiracicaba@mpsp.mp.br
mailto:cetesb@sp.gov.br;
mailto:cfinotli@sp.gov.br;
mailto:cetesb@sp.gov.br;
mailto:3pjsbo@mpsp.mp.br;
mailto:eng.marialucia@hotmail.com.br;
mailto:gabinete@santabarbara.sp.gov.br;
mailto:cleytonb@emtu.sp.gov.br;
mailto:icheISilva@mpsp.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo deAh,"'çlo<l<l D@reuldoM"ioAmbÍ<!nlt!.MPSP

GAEMA PCJ-Piracicab ••

CERTIDÃO

Aos 07 de julho de 2014, euAMarcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I. certifico que decorreu o prazo para resposta do ofício nO 11612014, da

Cetesb Americana, o qual teve seu prazo prorrogado por 90 dias. conforme fls. 466,

sendo que o ofício já tratava-se de reiteração.

CONCLUSÃO

Aos 07 de julho de 2.014, eu,0Marcia Oliveira, Oficiai de

Promotoria I, faço conclusos estes autos ao Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN

CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

,
/k

li

••,



, .

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONCLUSÃO
! \

Aos 08 de maio de 2013, eu, (1) Vânia Maria Pontim, Oficial de
Promotoria, faço estes autos conclusos ao Dr. CARLOS PAULO
TRAVAIN FILHO, DO. 10 Promotor de Justiça da comarca de Sumaré.

•

'".;

v.
,

I. Por ora, aguarde-se resposta ao oficio de fls.284 (solicitação
de remessa de relatório atualizado do plantio); .

2. Quanto à documentação encartada a fls.209 e ss.,
providencie-se:

2.1. seu desentranhamento destes autos e, em seguida, sua
autuação em procedimento autônomo, como representação;

2.2. juntecse, no mesmo, os documentos que se encontram. na
contracapa destes autos, encaminhados pelo arquiteto Fernando Rodrigues Neto, uma
,vez que se referem ao mesmo problema, qual seja, preocupação com os impactos
ambientais e urbanísticos provenientes da implantação do prolongamento -e eventual
mudança de traçado- do "Corredor Metropolitano Noroeste".

Anoto que a separação se faz necessária para se evitar
desnecéssário tumulto nos autos deste inquérito civil.

3. Após as respostar ao oficio (item 01), tomem eis.

Sumaré, 21de o tubro de 2013.

IN FILHO



PREFEITURA j\lUNICIPAL DE SUMAIÜ:
ESTADO DE SÃO I)AULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Ot1cio n." O 192/20 13-PGM/S
P.M.S. n." 20.916/2009
(Favor usar esta n:ferência)

Sumaré. 05 de abri I de 2013

PI'O+<>C. ,,: '3 lCõ\ J

G<::~:>_ÇêI (j-J.I id..

Ref.:-Of. n." 180/13 - le. J 99/09

Fxcelentissimo Senhor Promotor

Pelo presente e. em atenção ao Ofíeio n."
180/13. expedido nos autos d" Inquérito Civil nO 199/09. passo ús mãos de
Vossa Excelência. cópia reprogrúliea de rólhas de n." 30 e 31. do
protocolado PMS. n.o 20.9 J 6/2009. onde contém mani restação e
inltll'lll<lçÕeS prestadas pela Secretaria Munieipal de Planejamento.
I)esenvoh'imento e Gestão Estratégica desta Municipalidade.

Na oportunidade apreseillo a Vossa
Fxcelência meus protestos de elevada estima e consideração.

/\.tenc iosamen te.

ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO
Senetúrio Municipal

Procuradoria Cinal do Município

Fxmo. SI'.
DI'. CARLOS PAULO TRAVAIN FILHO
1)1). Promotor de Justiça da J" Promotoria da Comarca de
SUl11aré- SI'.
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. . ': " ,.' A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOL-

. VIME,NTOE o~sTÃoliEs~~TÉFtfA;: ',1 ::,

;i: Senhor.oS cret"no <:. :i;',.".,'!!", i,:'i':'!,; :.'
'.;: i,::.': . ; :" I; .,:,!",~ • j J •.~~ 1 .'.,. :; "':. •

Ofici~ de/fls, 29. Favor. co~ecer e enca~inhar as informações solicitadas,
Aguardoi o retorno llteo dIa 01 de abnl de 2013.
POM, 12jde m,arço de 2013 ,

. :.1 - .

i
Ao Superintendente de Planejamento

, Sr. Rogério Rosa Cuelere
r' r

, '

Segue para j,rover o solicitado, levantando informações junto ti EMTU e SEMUR. e
atentando para o prazo.

Sumaré, 19de Março de 2013,

w<~77
~2aríos ~Ives

S cretário de Planejamento



Á: Procuradoria Geral do Município.
Or. Alexandre Augusto Sampaio - Secretário Municipal

Em atendimento ao Ofício n2 180/2013 da Promotoria de Justiça da Comarca
de Suma ré, efetuamos levantamento junto departamento técnico da SEPLAN, e

constatamos que não temos os projetos solicitados.

Encaminhamos o pedido contendo as solicitações fls. 29 a EMTU - Empresa

Metropolitana de Transportes Urbanos, com cópia de recebido fls. 31

Atenciosamente,

~f:~:
Superintendente - SEPLAN
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Município de Sumoré
Ruo Dom Borreto, 1303 - Centro - Sumaré/SP

CEP 13170-001 - Telefone: 19 3399.5100
W"N'N .sumare.sp.gov. br

r ~<:n,', <2 5 fds:3
,:'_"" 2.1-' ..• ,. ' ._d. _

- ':'ff=-
Sumaré, 22 de março de 2013.

Á: EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos

Sr. Luiz Renato

Assunto: Corredor Metropolitano Noroeste

Em atendimento ao Ofício nQ 180/2013 da Promotoria de Justiça da Comarca de

Sumaré, referente ao PMS 20916/2009 foi solicitada:

a) Planta detalhada descrevendo o traçado atual e o novo traçado do Corredor
Metropolitano Noroeste (inclusive seu prolongamento) no município de

Sumaré;
b) Cópias de todos os estudos, projetos e relatórios (inclusive ambientais e de

impactos viários) no município de Sumaré, bem como de eventuais licenças e
autorizações expedidas pelos órgãos ambientais (Cetesb) e municipal;

c) Cópia das atas de eventuais audiências públicas realizadas, assim como
informações acerca da previsão de realização das mesmas.

Conforme contato telefônico com o Sr. Luiz Renato no dia 21 de março de 2013

Segue cópia do Processo nQ 20916/2009, aguardamos o parecer da EMTU,

Atenciosamente,

/-lÇ?:,~
Jd's~~ Alves

S retário de Plonejomento,
Desenvolvimento e Gestão Estratégica

Rua João Francisco Ramos, 189 - Centro
Sumaré/SP - Fone: (19)3828-1878

f'~&
:Ut3/I}



"IT.O'O' ITAIIA
DI Tl"II$'O.TIS

U.'AlIIOS .$,

OF/GAB/184/2013

São Paulo, 27 de março de 2013.

Ofício nO 181/13- 1a PJCS - vmp
Ref. Inquérito Civil nO 199/09

Senhor Promotor de Justiça,

Reportamo-nos ao Oficio nO 181/13 - 1a PJCS - vmp,

pelo qual essa D. PROMOTORIA solicita:

a) Planta detalhada descrevendo o traçado atual e o novo
traçado do Corredor Metropolitano Noroeste (inclusive seu prolongamento)
no Município de Sumaré.

b) cópias de todos os estudos, projetos e relatórios
(inclusive ambientais e. de impacto viário) já concluídos, versando sobre
o Corredor Metropolitano Noroeste (e seu prolongamento) no Município
de Sumaré, bem como de eventuais licenças e autorizações expedidas
pelos órgãos ambiental (CETESB) e municipal.

c) cópias das atas de eventuais audiências públicas realizadas,
assim como informações acerca da previsão de realização das mesmas.

Excelentíssimo Senhor
Doutor CARLOS PAULO TRAVAIN FILHO
Digníssimo Promotor de Justiça da
PROMOTORIA DE JUSTiÇA DA COMARCA DE SUMARÉ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Santos Dumont, nO78/82 - Vila Santana
13170-340 - Sumaré - Sp

SGP/ecva{GAJIGRC)
OSEOE
Rua0JrIn di! No.llmbro. 2401
Cenlro. São Palo. SP
CEP: 011113-000
Telclll •• : (11) 3113-4700

OCISPESUL
A'I. ~Armando cleArruIS.JPeleoIiI. 265~
Jab3qli3I' São !'aJo - SP
CEP: 11430S-001
T*lone (11)5S8B.51l!1

o SÃO BERNARDO 00 CAMPO
RltII Jo~m CllItfIHlO. 290
A3I1Jilll. São~dodoCampo.SP
CEP:om~o
Te!elone (11)4Ul.1t33

OPRAIAGRANOE
Av. Prl!Sldanle Ktmedy. 11()80
Vila lNm - Pr3ia Gr:.lcle. SP
CEP: tl707-OOO
T(!jcfonc' (13) 3478-1300

o CAMPINAS
Rua LeopojiXI Am •• al. 263
\/lia MII'ItIa. CYnpnas. SP
CEP. 130~2-210
Tolllbne (1;)3736-5100

A EMTUISP adora práffcas relativas á preservaçAo do meiO ambiente.
@P""'llIe,,:u.oo
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Em atenção ao solicitado, servimo-nos do

para encaminhar Informação Técnica do Deparlamento de Projetos

desta EMTU/SP, IT-DPO-091-2013, bem como os DVDs sobre:

a) DVD 1 - PROJETOS.

presente

e Obras

b) DVD 2 - Edital de pré-qualificação EMTU/SP nO00212012,
certidões emitidas pelos municípios abrangidos, Consulta Prévia - CETESB,
Licença Prévia - CETESB, RAP - Relatório Ambiental Preliminar, Documentação
Audiência Pública Campinas, Apresentação Audiência Pública Santa Bárbara
D'Oeste e Nova Odessa.

c) DVD 3 - Vide o Audiência Pública Campinas.

Na oportunidade, colocamo-nos á disposição para quaisquer

outras informações.

SGP/ecva(GAJ/GRC)
OSEDE
Rua~e de~o.embro,2«
c...o • SAo "-'o . SP
CEP: 01Gll-OOO
Telc~: (11) 311~700

OCISPESUL
Av. Eng"Armando do Arruda PW8Ifa. :/6$4
J<lbaqllala. São Paio. SP
CEP: 00&30&-001
T8~lone (11) 5S88.52!1

2

o sAO BERNARDO 00 CA~'PO
R\olil Jo~ Ca$00lllll.290
P1af1~. S.io 8tm¥do do Campo- SP
CEP 0989().C5(1
Telefone (11)4341-1433

o PRAIA GRANDE
Av. Protldlltel(ttI'ledy. 110Sf)
Vib Mml. "'lia GrZllle. SP
CEP; 11707-CUl
ToIc!OI1e-(13) 3478-1300

o CAMPINAS
RllitllOpoIdo A,'NrII, 253
Wa I.Wleta - CZTtpr13S • sP
CEP: 13042-210
Teleilnll19) 3736-$100
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Emitente

DPO - DEPARTAMENTO DE PROJETOS
Objeto

DETALHES TECNICOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - TRECHO 3

Em atenção ao solicitado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Sumaré, do Ministério

Público do Estado de São Paulo, através do Oficio nO181/2013 _1a PJCS - vmp de 08 de março

de 2013, referente ao Inquérito Civil n° 199/09, que apura detalhes técnicos e jurídicos sobre a

construção do Corredor Metropolitano na Região Metropolitana de Campinas, protocolado na

EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - SP em 13/03/2013 sob o número

561553, informamos que o projeto encontra-se em elaboração pelo "Consórcío Rumo ao

Noroeste", constituído pelas empresas LENC Laboratório de Engenharia e Consultoria LIda. e

SISTRAN Engenharia LIda., que tem como prazo de entrega, previsto no Termo de Aditamento 01

do Contrato 003/2012, a data de 03/04/2012, porém, há indicios de que esse prazo poderá ser

prorrogado através de aditamento de prazo (instrumento legal previsto na Lei 8.666/93), em razão

de alterações e adequações no projeto original. Até o presente momento, seguem as informações

disponiveís, conforme abaixo elencadas:

a) PLANTA DETALHADA DESCREVENDO O TRAÇADO ATUAL E O NOVO TRAÇADO DO

CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE (INCLUSIVE SEU PROLONGAMENTO)

NO MUNiCípIO DE SUMARÉ;

Anexo projeto disponivel até a presente data (Midia digital) - OVO 1

JUSTIFICATIVA: O projeto em desenvolvímento não contempla alteração no traçado do

corredor ímplantado, apresentando, apenas, o seu prolongamento partindo do Terminal

Sumaré, no município de Sumaré, até o Terminal Santa Bárbara D'Oeste, no municipio de

Santa Barbara D'Oeste. Porém, o projeto disponibilizado ainda não contém as alterações

solicitadas pelas novas administrações municipais, visto que as contratações da EMTU

são pautadas pela Lei 8666/1993 e, portanto, as alterações de escopo devem ser objeto

de aditamentos ou novas contratações que encontram-se em estudo das suas

possíbilidades.

b) CÓPIAS DE

AMBIENTAIS

CORREDOR

EMTU - DPO - ade

TODOS OS ESTUDOS, PROJETOS E RELATÓRIOS (INCLUSIVE

E DE IMPACTO VIÁRIO) JÁ CONCLUíDOS VERSANDO SOBRE O

METROPOLITANO NOROESTE (E SEU PROLONGAMENTO) NO

1
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MUNIClplO DE SUMARÉ, BEM COMO DE EVENTUAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS ESTADUAIS (CETESB) E MUNICIPAIS.

Anexo Relatório Ambiental Preliminar - RAP, cópia do comprovante do protocolo de

Solicitação da Licença Prévia do empreendimento junto à CETESB, cópia das certidões

municipais disponiveis, incluindo as certidões que declaram que as prefeituras dos

municipios envolvidos acatarão as exigências e decisões da CETESB, abdicando,

portanto, do licenciamento municipal em favor do licenciamento estadual- OVO 2

JUSTIFICATIVA: O licenciamento ambiental do Lote 03 do Corredor Noroeste ocorre

através de RAP - Relatório Ambiental Preliminar, conforme disposto no Parecer Técnico

247/12/1E, emitido pela CETESB em 03/07/2013, em resposta á Consulta Prévia

protocolada em 29/05/212. A Solicitação da Licença Prévia foi protocolada na CETESB no

dia 27/02/2013 e encontra-se em fase de análise técnica. As exigências técnicas

referentes ás medidas compensatórias e mitigadoras serão parte integrante da Licença

Prévia. Essas exigências formam as diretrizes para a elaboração do Plano Básico

Ambiental, estudo que forma o conteúdo de análise para a solicitação da Licença de

Instalação, necessária para o inicio das obras.

c) CÓPIA DAS ATAS DE EVENTUAIS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS, ASSIM

COMO INFORMAÇÕES ACERCA DA PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DAS MESMAS.

Segue anexa documentação comprobatória da publicação da realização da Audiência

Pública de 15/06/2012 - OVOs 2 e 3

CAMPINAS: Foi realizada Audiência Pública por iniciativa da EMTU - Empresa

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo SA, no dia 15 de junho de 2012, ás

14:00 horas, no Hotel Premium Norte, Rua Novotel, nO931, Jardim Aparecida, municipio

de Campinas - SP. Essa audiência foi convocada e decidida por iniciativa da EMTU, e a

escolha de sua localização é amparada em obrigação legal. Destaca-se que o site oficial

da EMTU mantém publicado, até a presente data, o dossiê contendo a apresentação oficial

do projeto, as perguntas e as respostas da Audiência Pública.

NOVA ODESSA: Foi realizada Audiência Pública no dia 18/03/2012, ás 9:30 horas, no

Instituto de Zootecnia á Rua Heitor Penteado, n° 56 - Nova Odessa - SP.

EMTU - OPO - ade 2
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SANTA BÁRBARA O'OESTE: Foi realizada Audiência Pública no dia 18/03/2013, ás 14:30

horas, na Câmara Municipal de Santa Bárbara O'Oeste á Rodovia Luis Ometto - SP-306,

nO1.001 - Santa Bárbara O'Oeste - SP.

As atas e documentaçâo comprobatória das Audiências Públicas de Nova Odessa e Santa

Bárbara O'Oeste, não puderam ser encaminhadas em razão das suas realizações terem

ocorrido em data tão próxima e o material estar sendo preparado.

Todavia, segue no OVO 2 a apresentação referente a essas audiências e todo o material

existente da Audiência Pública de Campinas, inclusive o vídeo da audiência no OVO 3.

CONSIOERAÇÓES FINAIS: A EMTU tem como missão oferecer transporte público de

qualidade ás regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, cujos beneficios previstos

são: ampliar a acessibilidade e a mobilidade da população por meio de um sistema de

corredores integrados a outros sistemas de transportes municipais e metropolitanos,

melhorar o desempenho do transporte no quesito segurança e qualidade, diminuir o tempo

de espera e de viagem e adotar tecnologias e combustiveis menos poluentes. Dessa forma,

a empresa tem como principio a melhoria da qualidade de vida da população envolvida,

através de práticas democráticas e transparentes de atuação, desempenhando, assim, sua

função social. Lembramos que, garantindo o principio da transparência, os projetos estarão

disponíveis para consulta na medida em que forem finalizados e aprovados pela EMTU,

sempre que solicitados.

Arq. Adriana Diman de Carvalho
Analista Júnior
I

EMTU - OPO - ade

~~~~
Chefe do Departamento de Projetos e Obras
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DVD2
EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO EMTUlSP 002/2012

CERTIDÕES EMITIDAS PELOS MUNiCíPIOS ABRANGIDOS

CONSULTA PRÉVIA - CETESB

LICENÇA PRÉVIA - CETESB

RAP - RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR

DOCUMENTAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA CAMPINAS

APRESENTAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA SANTA BÁRBARA

D'OESTE E NOVA ODESSA
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONCLUSÃO

Aos 11 de abril de 2013 , eu, (\{) Vânia Maria Pontim, Oficial de
Promotoria, faço estes autos conclusos ao Dr. CARLOS PAULO
TRAVAIN FILHO, DD. 10 Promotor de Justiça da comarca de Sumaré.

v.

1. Ante o teor da documentação retro encartada, e a fim de
melhor se verificar as providências que vêm sendo tomadas pelo Município no
sentido de zelar pelos impactos ambientais e viários decorrentes da implantação
e do prolongamento do "Corredor Metropolitano Noroeste", solicite-se o
comparecimento do Secretário de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Estratégica do Município para a realização de reunião, na data de
~ ..Q!i/2013, às 14hOOmin.

2. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo mencionado a f1s.204.

Sumaré, 18 de



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONCLUSÃO

Aos 29 de abril de 2013, eu, <1Ó' Vânia Maria Pontim, Oficial de
Promotoria, faço estes autos conclusos ao Or. CARLOS PAULO TRAVAIN
FILHO, DO. 10 Promotor de Justiça da comarca de Sumaré.

Restituo os autos para juntada de documentos.

Após, tornem eis.

Suma ré, 07 de maio de 20 3

CARLa:;; RAVAINFILHOp~::~de Justiça



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUNTADA

Em 07 de maio de 2013, eu, Vânia Maria Pontim C-r!:Oficial
de Promotoria, junto a estes autos os seguinte documentos:

1. Ofício nO 253/2013-PMS em resposta ao of.180/13-
1a.PJCS-fls.181.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
ESTADO DE SÃO I'AULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sumaré. 29 de abril de 2013

Oticio n." 0253/20 13-I'GM/S
P.M.S. n." 20.916/2009
(Favor lIsar eSla referência)

Ref.:-Orn.o ISO/l3-1C. n." 199/09
e_-

Exeelentíssimo Senhor Promotor

1\ proo. c . ) I ;;)3\J..~ '

.' . ;(0, O'-\j.:-'_

)
{l' :

::':'t".::- __ -~
I '

Pelo presente e. em atenção ao Oficio
n." 180/13. expedido nos Autos de Inquérito Civil n." 199/09. passo ás!
mãos de Vossa Excelência. cópia reprográfica de tls. 30 a SO. 84 e 8'6.'
originais de Ils. SI. 82 c 83. c CD ,iuntado ús Ils. 85. todos do Protocolado
I'MS. n." 20.916/2009. onde contém infórJnações e encaminhamentos
realizados pela Secretaria Municipal ele Planejamento. Desenvolvimento e
Gestão Estratégica desta Municipalidade.

Na oportunidade apresento a Vossa
Excelência meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

••

Exmo. SI'.
Oro CARLOS PAULO TRAVAIN FILHO
DD. Promotor de .Justiça da }" Promotoria de .Justiça da Comarca de
Sumaré - SI'.
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Proc.N°obc 1'b{V~
Fls.~o 30~.
Rubrica _->.~..•..._~_
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)RE1i;~UIlA:~J"'CipAIOE;~MA~É
i, ';.ESTIIIJO'iiESliJ PAlito:: "

'.; .j . ,. :':: ,"" .•.••.••:~.:-.

,':; .,....1"..
.' . ....• .. . ;l;"" .:~. ; i~.'"; , ;" ' .. ,", .... . .'.::~:". :';;1... .. ; : ;: .','
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'::1: ".. '.
I" ;';:' :; .,. ,; ," . i :.; ;',"

o. i . .'i. ;::": i::( .'. :", ~';"{~/~" :" .'::; ::~.:.:
. ! .; À SECRETARL6.MV1'ÜciPAL DE Pt:ANEJAMENTO, DESENVOL-

VIM~NT? E OESTÃOIEST~ TÉr~;~~,::. :;, \ ..
:." . Senhor.S cretano, . ;'1' .'. .' ," ,"
.' .• , • :', I • '. ,'I • 'l .1',:" , .'... ., ".~., ,

Ofíci~dei fls. 29. Fa~or co~ecer e enc~inhar as informações solicitadas,
Aguardoío retorno ~té o dIa 01 de abnl de 2013.
POM, 121de ,arçode 2013 . .

r . ",

i
Ao Superintenden/e de Planejamento

; Sr. Rogério Rosa Guelere, '

Segue para 'p'rovero solicitado, levantando informações junto à EMTU e SEMUR. e
atentando para o prazo.

Sumaré. 19de Março de 2013.

}~;;r7
~ét'arlos ;\Ives

S crehlrio de Planejamento



Á: Procuradoria Geral do Município.
Dr. Alexandre Augusto Sampaio - Secretário Municipal

Em atendimento ao Ofício n2 180/2013 da Promotoria de Justiça da Comarca
de Sumaré, efetuamos levantamento junto departamento técnico da SEPLAN, e
constatamos que não temos os projetos solicitados.

Encaminhamos o pedido contendo as solicitações fls. 29 a EMTU - Empresa

Metropolitana de Transportes Urbanos, com cópia de recebido fls. 31

Atenciosamente,

~£~
Superintendente-SEPLAN

(2Z
'

~ /ostta os~s
,. SecretNio Municipal de Pb~mento,

~ p Gestkl btl'iltéiica
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Munidpio de Sumoré
Rua Dom Barreto, 1303 - Centro - Sumoré/SP I?

CEP 13170-001 - relefone: 193399.5100 d-b
wW'N.sumore.sp.gov.br /

P,0C n.o. <2.85/ c,js
_o. :11... - - -~-_.

Sumaré, 22 de março de 2013.

Á: EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
Sr. Luiz Renato

Assunto: Corredor Metropolitano Noroeste

Em atendimento ao Ofício nº 180/2013 da Promotoria de Justiça da Comarca de
Sumaré, referente ao PMS 20916/2009 foi solicitada:

':'': ..--- -U--

a) Planta detalhada descrevendo o traçado atual e o novo traçado do Corredor
Metropolitano Noroeste (inclusive seu prolongamento) no município de
Sumaré;

b) Cópias de todos os estudos, projetos e relatórios (inclusive ambientais e de
impactos viários) no município de Sumaré, bem como de eventuais licenças e
autorizações expedidas pelos órgãos ambientais (Cetesb) e municipal;

c) Cópia das atas de eventuais audiências públicas realizadas, assim como
informações acerca da previsão de realização das mesmas.

Conforme contato telefônico com o Sr. Luiz Renato no dia 21 de março de 2013
Segue cópia do Processo nº 20916/2009, aguardamos o parecer da EMTU.

Atenciosamente,

~n:t:;:::
Superintendente - SEPLAN 2'"' L,j,..

jJ:J-~Y>-- li-

/-Í/Z(7~'~
ª~r~'Alves

S retório de Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão Estratégica

Rua João Francisco Ramos, 189 - Centro
SumaréjSP - Fone: (19)3828-1878



PREFEITURII MUNICIPAL DE SUMIIJIÉ
ESTIIOO DE SÃO P/lUlO

Olicic-se <i DD. Promotoria de ./ustiça eom cópia de IJs. 30 c 31.

Com a juntada da cópia ncstcs autos. remcta o mcsmo <i Sccrctaria

Municipal de Plancjamcnto. Desenvolvimento e Gestão Estratégiea para

cUlnp!cmcntaç,10 das inf(lI"Illaçiics solicitadas no oficio 180/13 da I"P./CS. conflJrJllC
cola dc fls. 3 I .

Aguardo rctol'no cm 15 (qninzc) dias.

CERTlDAo/

C,,"li lico. para quc produza scus devidos c Icgais efeitos. havcr
L',pcdido oficio. CUnl(lrmC dClerminação supra.

Sum,u'é. 05 dc abril de :W13.

Oi~~~~u.~
Débora Regina Soares
Jog. Adnli:ú~tr3ti\'o - fl.G M

.Jl1N7>1D ..f/

mene ionado.
J:m OS de abril de 1013. junto a estes autos cópia do oficio supra

OJ~-,,----;).~~~~
Débor:l Rrgina Soar••s
Ar. Aclminj:llralivc - fl.G ~v'J
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I'I{EFEITURA MlINICJl~AL DE SlIMAIÜ: ')a VIA _ P G 1\1~

ESTADO DE SAO I'AULO - . IN.
I)ROCURADORIA GERAL DO MUNICII'IO

'"'. ,; "2::::.;

',,";.,~;:~.\I-'~-=----
Sumaré. 05 de ahril de 2013

:J : t . GS. U"I.L2
;fl

rro. "".

Rer.:.Or. n.o 190/13 -IC. 199/09

( )Ikio n." 019212013 .PC, M/S
P.M.S. n." 20.91612009
lFavor usar esta relerência)

Iéxcc Icnl íss imo Senhor Promotor

Pelo rresente e. el11 atençào ao Ollcio n."
1g0/13. expedido nos autos do Inquérito Civil n° 199/09. passo ús miios de
Vossa Excelência. cúria reprográlica de fólhas de n." 30 e 31. do
protocolado PM S. n." 20.916/2009. onde contém man iI<:staçào c
inl<mmlçàes prestadas rela Secretaria Municiral de Planejamento.
Desenvolvimento c Gestiio Estratégica desta Municipalidade.

Na oportunidade apresento a Vossa
i':xceiência meus protestos de elevada estima c eonsideraçào.

/l.lenc iosamen te.

ALEXANDRE AUGUSTO SAMI'AIO
Secretário Municiral

Procuradoria (jeral do Município

j:xl11o. Sr.
Ik CARLOS PAULO TRAVAIN FILHO
1)1). Pronhltor dc .Justiça da I" Promotoria da COl11arca de
SUl11aré SI'.



elP10 DE
!(l.•

Proc. N"
Fls.W
Rubrica

J~

À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE.JAMI~NTO, DESENVOLVIMENTO EJ 7
<a:STf\() (':STlv:n::GICA )

Senhor Secrelúrio

Seg.u~ para c"mplementaç~o das inl(>nllações quanto ao Corr~dor M~tropolitano Noroeste.

para at~ndimenlll do on~io ISO/1 ~ da I" Promotoria de Justiça da Comarca dc Sumar.:.

Aguardo ,'ctorno até o dia 24 dc ah.-il dc 2nD

PCiI'vl. 10d e abril de lO 1~



OEt1I~
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OF/GAB/21 0/2013

Assunto: Corredor Metropolitano Noroeste

Senhor Secretário.

~
c , cJ 1 (, I~.',o ( >..... _Proc. n ....•...•...................
;, "

Fls. n.O !: ~
São P,"lo, 9 d, :::::~:;;4c~

~

Reportamo-nos à Carta, pela qual o Senhor Rogério Rosa
Guelere, Superintendente da SEPLAN do Municipio de Sumaré, solicita desta
EMTUlSP os seguintes documentos: a) planta detalhada descrevendo o traçado
atual e o novo traçado do Corredor Metropolitano Noroeste (inclusive
seu prolongamento) no Município de Sumaré; b) cópias de todos os estudos,
projetos e relatórios (inclusive ambientais e de impacto viário) já concluídos
versando sobre o Corredor Metropolitano Noroeste (e seu prolongamento)
no município de Sumaré, bem como de eventuais licenças e autorizações
expedidas pelos órgãos ambiental (CETESB) e municipal; e c) cópias das atas
de eventuais audiências públicas realizadas, assim como informações
acerca da prevísão de realização das mesmas, anexamos ao presente
os documentos solicitados:

Rol de Documentos Juntados:

a) Informação Técnica do Departamento de Projetos e Obrasda EMTU/SP, IT-OPO-091-2013;

b) b) OVO 1 - PROJETOS;

c) OVQ 2 - Edital de pré-qualificação EMTU/SP 002/2012,
certidões emitidas pelos municipios abrangidos, Consulta prévia _ CETESB,
Licença prévia - CETESB, RAP - Relatório Ambiental Preliminar, Documentação
Audiência Pública Campinas, Apresentação Audiência Pública Santa BárbaraO'Oeste e Nova Odessa; e

d) OVO 3 - Vídeo Audiência Pública Campinas.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisqueroutras informações.

lIustrissimo Senhor I

JOSÉ CARLOS ALBES /
Oignissimo Secretário de Planejamento, \....-.
Desenvolvimento e Gestão Estratégica da
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE SUMARÉ
Rua João Francisco Ramos, 189 _ Centro
13170-028 - Sumaré - SP

10R

SGPfecva(GAJlGPO/APA)

o SEDE" CCl!iPESJJL".....•._.~.... _., -..
o PAAlA. GRAN~E o CAMPINAS



Termo de Referência (Anexo XI do Edital da Concorrência EMTU/SP N.• 004/2011)
Plano de Trabalho RT.3.24.00.00/8AO.001
Contrato EMTU NO 00312012

IvPrOC. n. o ••J.5:".~.I..0. ~ .
Fls. n.O '3..f, .
Rúbrica. ~ .

EMITENTE

Proietista:GeraidoC. deCarvalhoJr
Resp.Téc : JaimeWaisman
EMTU

Coord.Técnica:CristianeP. Diaz

Aprovação:

N
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1 APRESENTAÇÃO

ILocal:Corredor Noroeste da RMC
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Aprovação:

Este relatório técnico constitui o Produto P1 da "Elaboração dos Projetos Funcional, Básico e
Executivo, para Implantação da continuidade do Corredor Noroeste (Lote 3), trecho
compreendido entre os municípios de Sumaré e Santa Bárbara o 'Oeste, situado na Região
Metropolitana de Campinas - RMC', previsto no contrato nO003/2012 de 23/01/2012, firmado
entre a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) e o
Consórcio Rumo ao Noroeste.

Este produto consiste de um estudo preliminar de viabilidade que precede a elaboração do
Projeto Funcional do Corredor Noroeste no trecho Sumaré-Santa Bárbara O'Oeste, e tem a
finalidade de confirmar a funcionalidade e operabilidade do traçado sugerido pelas Prefeituras
dos municipios envolvidos através da avaliação dos aspectos físicos, geográficos e
operacionais do sistema de transporte coletivo metropolitano.

No capítulo 2 é apresentada uma caracterização da área de influência do Corredor, constituída
pelos cinco municipios situados no setor noroeste da Região Metropolitana de Campinas.

O capitulo 3 traz a caracterização dos serviços de transportes em operação na área de
influência do Corredor, sejam eles os serviços municipais gerenciados pelas prefeituras ou de
caráter intermunicipal, sob a gerência da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo.

No capitulo 4 são descritas as variações de itinerário estudadas para o Corredor Noroeste no
trecho Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste e, finalmente, no capitulo 5 são apresentadas as
conclusões do estudo preliminar de viabilidade.
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

A Região Metropolitana de Campinas - RMC - é constituida por 19 municípios paulistas que
ocupam uma área de 3.647 Km2 e concentra 2,8 milhões de habitantes (6,8% da população do
estado de São Paulo).

•itllliu

N

Â

A RMC apresenta a mais expressiva concentração industrial do interior de São Paulo,
caracterizando-se por abrigar setores modernos e plantas industriais articuladas em grandes e
complexas cadeias produtivas, inserindo-se em um vasto território produtivo que compreende
as Regiões Metropolitanas de São Paulo (RMSP) e da Baixada Santista (RMBS) e as Regiões
Administrativas de São José dos Campos e Sorocaba, que respondem por 90% da produção
industrial paulista e por 95% dos serviços do Estado.
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De acordo com a Fundação Seade 1
, a RMC aparece como a mais importante das três regiões

metropolitanas do estado de São Paulo em termos de atração populacional, com um saldo
migratório de 23,2 mil pessoas ao ano, entre 2000 e 2010. As regiões metropolitanas de São
Paulo (RMSP) e da Baixada Santista (RMBS) apresentaram um saldo migratório negativo no
mesmo período, o que confirma a importância da RMC no contexto estadual.

A metrópole campineira tem registrado evolução significativa nas últimas décadas, superando,
tanto em critérios populacionais quanto econômicos, diversas outras regiões metropolitanas do
pais, bem como se distinguindo pela presença de uma base econômica importante e dinãmica
em vários outros municípios, além da sede metropolitana.

O Aeroporto de Vira copos destaca-se atualmente como o segundo maior terminal aéreo de
cargas do país, responsável por 18,1% do movimento total de cargas nos aeroportos
brasileiros. Em 2011, registrou um fluxo de cargas embarcadas e desembarcadas em vôos
internacionais de cerca de 257 mil toneladas.2

2.1 Área de Influência do Corredor Noroeste

A Zona Noroeste da RMC é integrada pelos municipios de Americana, Nova Odessa, Suma ré,
Hortolãndia, Monte Mor e Santa Bárbara O'Oeste e representa a maior concentração
populacional da RMC com 33% da população (936 mil habitantes).

Estes municípios ocupam 25,6% da área da RMC agregando 26,2% dos empregos disponíveis
(240 mil vagas

3
) e 20% das vias de interesse metropolitano (207,7 Km), conforme mostrado

naTabela 1.

No ano 2010 os municipios da Região Noroeste concentravam 125 mil empregos, o que indica
um crescimento de 93% na última década.

, SP Demográfico - Resenha de Estatísticas Vitais do Estado de São Paulo. Fundação SEADE (abriI12011)
2 Infraero - Estatísticas dos Aeroportos (ano 2011)
3 Sistema de informações dos municipios paulistas, Fundação Seade (ano 2010)
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Tabela 1- Municípios da Região Noroeste da RMC4

Densidade
EmpregosMunicípio População (2011) Área (Km') demográfica

(hab/Km') (2010)
Nova Odessa 51.946 5,6% 73,30 708,68 17.819

Santa Bárbara d'Oeste 180.771 19,3% 271,48 663,08 43.024
Sumaré 244.733 26,2% 153,01 1.577,14 47.354

Americana 212.791 22,7% 133,63 1.579,59 81.344
Hortolândia 195.775 20,9% 62,20 3.147,51 40.958
Monte Mor 49.840 5,3% 241,00 206,80 10.411

REGIÃO NOROESTE 935.856 100,0% 934,61 1,33 240.910

o munlclpro de Sumaré concentra a maior parcela da população, e um processo de
industrialização iniciado nos anos 50 levou o município a vivenciar um crescimento vertiginoso
a cada década. Em 1943 a 3M do Brasil se instalou, de lá para cá, dezenas de outras
indústrias seguiram o mesmo caminho, impulsionando o desenvolvimento do município. Muitas
empresas famosas estão ali instaladas, entre as quais podemos destacar, além da 3M: Honda,
Pirelli, Villares Metais S.A, Amanco, CNAGA, Wabco, Pastifícío Selmi, Sherwin Willians Tintas e
Teka.

Na década de 1980, Hortolândia era responsável pela maior parte da arrecadação de Sumaré,
ultrapassava os 60%. No entanto, o distrito era carente de investimentos na áreas de
infraestrutura e social. Em 1991, o distrito de Hortolândia conquistou a emancipação politico-
administrativa de Suma ré. O município é a cidade média que mais cresce no País, segundo
levantamento do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)5. Nos últimos seís anos,
foram criados 16 mil empregos na cidade, a partir da instalação de mais de 200 novas
empresas no município. Em Hortolândia estão instaladas as indústrias IBM, EMS, Wickbold,
Dell Computadores, GKN, Mabe, Dow Corning, Magnetli Marelli, CAF Brasil, Amsted Maxion,
Lanmar, Gonvarri.

A cidade de Americana destaca-se por sua qualidade de vida, sendo a 190 colocada em IDH do
estado de São Paulo, além de ser a cidade com a menor taxa de mortalidade infantil do estado
de São Paulo e a cidade com menor taxa de homicídios da RMC, conforme dados da SSP/SP.
É hoje um importante foco de investimento nacional e internacional. Com mão-de-obra

4 Fundação IBGE - população 2010

5 Fonte: site da prefeitura (hltp:llwww.hortolandia.sp.9ov.brlwps/portaIl20111conhecahortotandia)

http://hltp:llwww.hortolandia.sp.9ov.brlwps/portaIl20111conhecahortotandia
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qualificada em diversos setores, o munlclplo destaca-se como um dos principais pólos
'fabricantes de tecidos planos de fibras artificiais e sintéticas da América Latina. Americana é a
73" cidade mais rica do Brasil e a 4" mais rica da Região Metropolitana de Campinas, exibindo
um PIB per capita de R$ 27.681,00 em 2008.

No entanto, a cidade ainda possui o perfil de "cidade-dormitório", uma vez que boa parcela da
população trabalha nas cidades de Campinas, Limeira e Piracicaba, retornado para seus
domicilios apenas no final do dia. A cidade conta com três centros comerciais, sendo eles o Via
Direta (shopping das malhas nas margens da Rodovia Anhanguera), Welcome Center e o
SmartMal1.

Santa Bárbara d'Oeste teve durante muito tempo a cana como seu principal produto
econômico, sendo ainda hoje sua maior referência agrícola para abastecimento de usinas da
região. Mas seguindo a tendência regional, é hoje uma cidade com economia diversificada e
com algumas empresas de grande porte instaladas,estando entre as que mais geram novas
vagas de emprego no estado de São Paulo. Centenas de indústrias, de pequeno, médio e
grande porte; milhares de estabelecimentos comercíais e de prestação de serviços ganharam
espaço nas últimas décadas à medida que a cidade se desenvolvia. A criação de novos
espaços empresariais, a ocupação dos vazíos urbanos, a atração de empreendimentos
maiores como um shopping Center, eimplantação de novos distritos industriais "aqueceram" a
economia.

o munícípio de Nova Odessa se caracterizava de praticamente 90% da mão de obra voltada
para o ramo da Indústria Têxtil. Com o decorrer dos anos, esse quadro vem se modificando,
mantendo os mesmos níveis de emprego e gerando a vinda de novas empresas seguindo a
tendência regional. Alguns setores se instalaram no município dentre os quais podem ser
destacados a metalurgia (fundição), plásticos, indústria química e laboratórios.

O município de Monte Mor, o menor da região, mantém a economia baseada na agricultura e
pecuária. Ali são produzidos cana-de-açúcar, tomate, batata, feijão, milho, pimentão, berinjela e
abobrinha, dentre outros. Na pecuária predomina o gado de corte com 15 mil cabeças, sendo
também produzidos 520 mil litros de leite B e 1,6 milhões de litros de leite C. Também são
produzidas na região carnes suínas, frango e ovos.

Atualmente, a principal ligação viária entre os municípios da Zona Noroeste se dá através da
Rodovia Anhangüera - SP 330, que apesar de ter tido sua capacidade ampliada com a
construção de pistas marginais no trecho entre Hortolândia e Sumaré, apresenta pontos de
restrição de capacidade (gargalos) nos períodos de pico, devído ao grande fluxo urbano e
metropolitano que por ali trafega.

A proposta de implantação de um corredor viárío para interligação dos municípios de Santa
Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas, sem a utilização das
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Rodovias Anhangüera - SP 330 e dos Bandeirantes - SP 348, tem por objetivo proporcionar ao
tráfego metropolitano uma rota retilínea, com capacidade viária elevada e poucas interferências
ao fluxo, além de estar localizada dentro da área de interesse dos usuários, interligando as
áreas centrais dos municípios. Objetiva, ainda, possibilitar a transformação deste corredor
viário em um corredor metropolitano de transporte de passageiros com prioridade para a
circulação dos ônibus, através de alterações na geometria viária e complementação da via.

3 REDE DE TRANSPORTES COLETIVOS

3.1 Serviços Metropolitanos

O Sistema de Transporte Intermunicipal na área de influência do Corredor Noroeste,
gerenciado pela EMTU/SP, é formado pelo sistema regular, operado por duas empresas de
ônibus, a Auto Viação Ouro Verde e a Auto Viação Americana - AVA, que operam dois tipos de
serviço: o Convencional e o Seletivo.

A empresa AVA opera nos municipios de Americana e Santa Bárbara d'Oeste e a empresa
Ouro Verde opera em Americana, Nova Odessa e Sumaré, proporcionando além da ligação
entre esses municípios, a conexão com Campinas.

O serviço Convencional é formado por 35 linhas que operam com uma frota de 84 veículos,
ofertando cerca de 22,7 mil viagens por mês, que resultam em 326,7 mil quilômetros
percorridos por mês.

O serviço Seletivo é formado por 5 linhas que operam com uma frota de 20 veiculos, ofertando
cerca de 3700 viagens por mês, que resultam em 149, mil quilômetros percorridos por mês.

Com relação á demanda transportada a empresa AVA participa com 60% e 66%,
respectivamente para o serviço convencional e o seletivo.

Na Tabela 2são apresentados os principais parâmetros e indicadores operacionais do mês de
novembro/2011 de cada uma das empresas e dos serviços que compõem o sistema de
transporte regular metropolitano na área de influência do corredor.
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Tabela 2 - Oferta do Serviço de Transporte Intermunicipal na Área de Influência do Corredor Noroeste
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Subtotal

Convencional AVA

Ouro Verde
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SERViÇO EMPRESAS OFERTA PASSAGEIROS/ PRODUTIVIDADE
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Seletivo

I

legenda: IPK ([ndice de Passageiro por Km); PVO (Passageiro por Veículo); PMM (Percurso Médio Mensal)
Fonte: RMO - Relatório Mensal de Operação (EMTU - nov/2011)

A produtividade média dos ônibus do transporte coletivo intermunicipal na área de estudo é de
229 passageiros transportados por veiculo por dia (PVD), sendo que no serviço Convencional a
média é de 254 passageiros e, no serviço Seletivo, de 122 passageiros.

O percurso médio mensal por veiculo percorrido é de 4.579 quilômetros (PMM), sendo que no
serviço Convencional são 3.889 quilômetros e no serviço Seletivo são 7.477 quilômetros.

O índice médio de passageiros por quilômetro (IPK) é de 1,22, com 1,58 para o serviço
Convencional e 0,43 para o serviço Seletivo.

O serviço Convencional apresenta uma maior produtividade nos quesitos IPK e PVD devido ao
perfil da frota, que no serviço Seletivo transporta apenas passageiros sentados. Já com relação
ao quesito PMM, o serviço Seletivo demonstra maior produtividade.

As tabelas apresentadas no Anexo I trazem as informações operacionais detalhadas das linhas
do transporte coletivo intermunicipalque operam nos municipios que integram o Corredor
Noroeste.

3.2 Serviços Municipais

Nesta etapa de desenvolvimento dos trabalhos foram solicitados às prefeituras dos municipios
de Santa Bárbara d'Oeste, Americana, Sumaré e Nova Odessa os dados e informações
disponíveis que possibilitem caracterizar as redes de transporte urbano em operação em cada
municipio.

Os municípios de Sumaré e Nova Odessa ainda não disponibilizaram estes dados, e os
sistemas de transporte municipais encontram-se descritos a seguír.
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o sistema de Transporte Coletivo Urbano de Sumaréé operado pela empresaOuro Verde,
concessionáriadeste serviço desde agosto/2008.A rede de transporte é constituida de 16 linhas
operadas com 34 veículos com em rampa de acessibilidade para cadeirantes, bancos especiais
para obesos e pintura estilizada. A tarifa do transporte municipal é de R$ 2,30.

Além da empresa, atua na cidade um sistema de Transporte Complementar com 29
permissionários que operam com veículos de menor capacidade (peruas).

Os usuários do transporte coletivo utilizam cartão eletrônico como meio de pagamento de
passagem, chamado de ClT (Crédito Integral de Transporte). O cartão ClT é aceito nos ônibus
e nas peruas.

3.2.2 Nova Odessa6

O sistema de Transporte Coletivo Urbano de Nova Odessa é operado pela empresa Rápido
Sumaré, concessionáriadeste serviço desde dezembro/2011. O prazo do novo contrato é de 10
anos, podendo ser prorrogado por igual período.

O novo contrato prevê a integração gratuita através de passe eletrônico único, em todas as
linhas, sempre no sentido progressivo, ou seja, o usuário pOderá descer de qualquer linha na
Rodoviária e tomar qualquer outra, menos retornar pela mesma, desde que num periodo de
uma hora, sem pagar uma segunda passagem, utilizando o mesmo crédito do cartão eletrônico.

O sistema de transporte da cidade tem um IPK (fndice de Passageiro por Quilômetro)baixo,
oque torna dificil equacionar a boa qualidade do serviço com uma baixa tarifa. Assim, a tarifa
do transporte municipal é de R$ 2,30 e a prefeitura paga um subsídio de R$ 1,70 por
passageiro transportado. Para os estudantes, o subsidio é de R$ 2,85.

A rede é constituída de seis linhas operadas com seis veículos micro-ônibus com capacidade
para 34 passageiros sentados e 27 em pé, e adaptados para portadores de necessidades
especiais.

Na Tabela 3 é apresentada a relação das linhas municipais de Nova Odessa.

6 As prefeituras de Sumaré e de Nova Odessa não disponibilizaram as infonnações sobre os sistemas de transporte
municipal. As informações apresentadas foram pesquisadas nos sites das respectivas prefeituras.
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Tabela 3 - Oferta do Serviço de Transporte Municipal em Nova Odessa

linha Denominação TIpo Frota FHP Viagens

dias úteis400 Rodoviária/São Francisco via São Jorge Radial 1 1 13405 Klavin/Rodoviária via 5ão Manoel/Hospital Circular 1 1 14410 Lopes Iglesias/Jardim Eneides via 5ão Jorge Diametral 1 1 11415 Klavin/Rodoviária via 5anta Rita/Campos Verdes Circular 1 1 14420 Rodoviária/Fazenda Velha Radial 1 1 2430 Rodoviária / Vila Azenha Radial 1 1 10

3.2.3 Americana

No município de Americana o sistema de transporte municipal é operado por duas empresas
que operam 49 linhas, ofertando cerca de 1,3 mil viagens nos dias úteis que resultam em
quase 746 mil quilômetros rodados por mês7.

Com relação à demanda, foram transportados cerca de 1,1 milhão de passageiros por mês no
ano de 2008, e a participação das duas empresas no serviço é bastante equilibrada, conforme
mostrado na Tabela 4.

A VPT - Viação Princesa Tecelã - participa com 52,2% da frota operacional, 50,8% das
viagens realizadas por mês, 54,2% da quilometragem mensal percorrida e 50,4% do total de
passageiros transportados por mês.

EMPRESAS OFERTA
PASSAGEIROS/M£SFROTA VIAGENS KM/M£S

_. --- - .- - - - -- - --- - - ~--- -VPT - Viação Princesa Tecelã 47 701 403.774 581.676
VCA - Viação Cidade de Americana 43 680 341.758 573.505

Total 90 1381 745.532 1.155.181
Obs: Dados de quilometragem e passageiros do ano de 2008
Fonte: Secretaria de Transporte e Sistema Viário de Americana

Tabela 4 - Oferta do Serviço de Transporte Municipal em Americana

A Tabela 5 nas páginas a seguir traz as caracteristicas operacionais detalhadas das linhas de
ônibus municipais de Americana.

7 Fonte: Secretaria de Transporte e Sistema Viário de Americana, Setor de Engenharia de Tráfego
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Tabela 5 - Características das linhas de Transporte Coletivo Municipal de Americana

Tempo Viagens Km Passageiros Transportados (2) ;

Cód.
Empresa Denominação da Linha Extensão

Viagem dias úteis Freq. hora
Rodados

Linha
(km) pico Comum eVT Desconto 25% Desconto 50%

Total
(hora) (l) (2) (3) (4)101 VCA Antonio Zanaga x Terminal Urbano 12,25 00:37 10 1 3.203 3.530 85 161 3,776

102 VCA Jardim Brasil x Pq. Novo Mundo 18,00 00:55 38 1 21.147 27.294 839 2.982 31.115
103 VCA Mathiensen x A.Zanaga (N.Americana) 17,00 01:00 34 1 17,720 22.239 548 1.679 24.466
104 VCA Mathiensen x Bertine 16,50 01:00 33 1 14.609 20.364 585 2,004 22.953
105 VCA Alvorada x Bertlne

17,00 01:00 54 2 26.551 36.149 951 4,398 41.498
106 VCA Pq. Nações x Terminal Urbano 9,50 00:30 8 1 2.564 3.205 69 546 3.820
107 VCA São Roque)( Mirandola 20,00 01:00 38 1 22.339 29,908 736 3.171 33.815
108 VCA Bertine)( Mirandola

18,00 01:00 26 1 12.546 15,686 312 1.910 17.908
109 VCA Terminal Urbano)( Sobrado Velho 15,50 00:40 12 1 4.900 4.377 127 207 4,711
110 VCA Pq. Nova Carioba )( Mathiensen 16,25 01:00 38 1 16.168 24.281 667 2.698 27.646
111 VCA Terminal Urbano)( Antonio Zanaga 12,00 00:30 29 1 10.553 9,500 316 1,088 10.904
112 VCA São Roque x Galpão 10,25 00:25 4 1 1.831 3.631 75 392 4.098
113 VCA São Roque )(Antonio Zanaga 19,25 01:00 29 1 14.794 26.422 739 2.544 29,705
114 VCA Mathiensen )(Antonio Zanaga 16,50 01:00 147 5 75.924 142.757 3,132 9.212 155,101
115 VCA Jd. Brasil x Pq. Nações 26,00 01:00 6 1 3.347 5.523 149 501 6.173
116 VCA Pq. Nações)( Terminal Urbano IN ,Americana) 10,00 00:35 26 1 7.556 11.120 363 1.313 12.796
117 VCA Pq. Novo Mundo)( Alvorada 19,50 01:00 36 1 19,652 25.599 596 2.556 28.751
118 VCA Pq, Novo Mundo)( A.Zanaga 20,00 01:00 37 1 18.128 29.556 719

I
3,932 34.207

119 VCA Praia dos Namorados )(Jd. Paz
I 36,00 I 01:50 I 18 I 1 I 1a.m) 30.538 I 1.299 2.166 34.003
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Cód.
Extensão Tempo Viagens

Freq. hora Km Passageiros Transportados (2) .Empresa Denominação da linha
Viagem dias úteis Rodados Desconto 25% Desconto 50%

linha
(km)

(hora) (1) pico
(2) Comum eVT

(3) (4) Totar120 VCA Jd. Brasilia x Praia dos Namorados 13,00 01:00 6 1 2.758 3.372 139 309 3.820
121 VCA Pq. Nações x Jd, Brasil 17,00 01:00 35 1 19.676 29.949 830 2.595 33.374
122 VCA A.Zanaga x Jd. Alvorada 12,25 00:35 12 1 4.995 5.597 174 307 6.078
123 VCA Praia dos Namorados x Jd. Paz (Rio Brancão) 20,00 00:50 2 1 1.219 2.168 34 30 2.232
124 VCA Terminal Urbano x Dist./nd.Pref.AbdoNajar 12,50 00:30 2 O 901 514 17 24 555
200 VPT Jd. Brasília X Praia Azul/Recanto 22,20 01:10 34 2 21.046 24.558 1.091 2.650 28.299
201 VPT Jd. Brasília X Praia Azul 20,75 01:00 36 1 21.346 28.395 870 1.796 31.061
202 VPT Jd. Brasília X Pq. Res. Jaguarl (C.5aUes) 14,00 00:50 62 3 24.520 27.069 638 3.028 30.735
203 VPT Jd. 8rasília XPq. Res. Jaguari (Av. Brasil) 17,25 00:50 7 1 2.765 2.412 75 513 3.000
204 VPT Jd. Brasília X Jd. Soer 16,20 00:50 20 1 7.298 7.505 252 1.184 8.941
205 VPT Jd. Brasília X A.Zanaga 17,45 01:00 38 1 19.834 26.557 626 2.821 30.004
206 VPT Jd. Paz X Jd. Brasília (Rio Branco) 27,80 01:20 36 2 26.888 32.456 1.163 2.626 36.245
207 VPT Jd. Paz XTerminal Urbano (Av. de CiHo) 27,80 01:20 30 3 23.979 28.698 1.095 2.572 32.365
208 VPT Jd. Paz X A. Zanaga 21,80 01:10 68 2 45.640 62.525 1.701 4.725 68.951
209 VPT Jd. Paz X Jd. Urjas

15,00 01:00 34 2 15.631 22.118 797 1.811 24.726
210 VPT Jd. Paz X Rodoviária 26,20 01:20 23 2 19.088 26.123 1.039 2.777 29.939
211 VPT Jd. Paz XCond.lnd. W.Plaas 11,10 00:40 3 1 1.778 2.644 110 155 2.909
212 VPT Jd. Paz X Praia Azul

23,15 01:00 27 1 19.259 26.144 1.266 1.750 29.160
213 VPT Jd. Balsa X Hospital Municipal 34,30 01:40 16 1 14.728 15.447 614 2.218 18.279
214 VPT Jd. Paz X Rodoviária 30,10 01:20 10 1 6.926 8.647 382 1.028 10.057
215 VPT Jd. Paz XCAT5E51 12,80 00:40 4 , O I 1.786 ! 1.925 I 48 I 402 I 2.375
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Cód. Extensão Tempo Viagens
Freq. hora Km Passageiros Transportados (2)Linha Empresa Denominação da Linha

(km) Viagem dias úteis
pico Rodados Desconto 25% Desconto 50%(hora) (1) (2) Comum eVT

(3) (4) Total216 VPT Jd. Paz X Hospital Municipal 25,30 01:20 30 1 19.649 22.307 1.064 1.792 25.163217 VPT Jd. Paz X Terminal Urbano (Rio Branco) 7,80 00:30 8 O 1.494 3.004 165 216 3.385218 VPT Cj.Hab.Gov.Mario Covas X Hosp.Municipal 23,80 01:10 12 O 4.753 5.602 240 548 6.390219 VPT Cj.Hab.Gov.Mario Covas X Rodoviária 28.00 01:10 7 1 3.977 4.095 203 508 4.806220 VPT Cj.Hab.Gov.Mario Covas X P.AzuljRecanto 23,00 01:10 83 2 55.307 83.420 3.619 7.015 94.054222 VPT Terminal Urbano X late Clube Campinas 28,60 01:10 7 1 4.995 2.838 135 274 3.247223 VPT São Luiz X Terminal Urbano 5,25 00:23 24 - 2.700 3.433 88 495 4.016224 VPT São Luiz X Mathiensen 11,25 00:45 47 2 14.741 19.144 480 1.744 21.368225 VPT Mathiensen X Praia Azul/Recanto 21,20 01:10 35 1 23.646 28.887 1.262 2.052 32.201TOTAL
1381 60 745.532 1.029.232 32.524 93.425 1.155.181

Notas: (1) Ida e volta
(2) Média Mensal, ano 2008

(3) Desconto de 25% na tarifa - Operários até2 Salários Mlnimos

(4) Desconto de 50% na tarifa - Estudantes, Professores e Aposentados menores de 65 anos e que ganham até3Saiários Mfnimos

Fonte: Secretaria de Transporte e Sistema Viário de Americana, Setor de Engenharia de Tráfego
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As duas empresas que operam em Americana se uniram em consórcio operacional para
implantar a integração temporal e, de acordo com a Secretaria de Transporte e Sistema Viário
(Setransv) responsável pelo gerenciamento da operação do transporte, cerca de 40 mil
usuários utilizam o sistema diariamente, estimando-se em 12 mil os usuários que utilizam mais
de um ônibus, ou cerca de 30%, que deverão ser beneficiados com a integração temporal.

A integração temporal entre as Iinhasdo sistema de transporte municipal foi implantada no
último dia 11 de fevereiro através do sistema de bilhetagem eletrônica (cartão Mais Americana),
e os usuários do transporte público podem utilizar até três ônibus,no mesmo sentido, no
periodo de uma hora pagando apenas uma tarifa (R$ 2,30) com o cartão inteligente do sistema
de transportes.

Atualmente as linhas de ônibus municipais utilizam um terminal na área central, localizado na
Avenida Doutor Antônio Lobo nO274, próximo á antiga estação ferroviária da Fepasa.

3.2.4 Santa Bárbara d'Oeste

o sistema de transporte coletivo municipal de Santa Bárbara passa por uma fase de transição.
A Viba (Viação Barbarense) é a permissionária do transporte público há mais 20 anos e desde
2009 está sob intervenção da Administração Municipal.

A Administração Municipal publicou recentemente um edital de licitação para a concessão do
serviço transporte público de Santa Bárbara d'Oeste, que ocorre na modalidade concorrência,
tendo como critério de escolha da empresa vencedora do certame a menor tarifa a ser
oferecida. A entrega dos documentos de habilitação e proposta das empresas participantes do
processo de licitação ocorreu no último dia 4 de abril.Sete empresas participaram da entrega
da documentação que será analisada pela Comissão nos próximos dias para confirmar as
empresas habilitadas e prosseguir com o processo.

O valor estimado de contrato é de R$ 166 milhões, correspondente a uma previsão da receita
ao longo dos 20 anos do contrato. A prorrogação da concessão poderá ocorrer por mais 10
anos, desde que a concessionária não tenha sido condenada por abuso de poder econômico e
tenha prestado os serviços de forma adequada.

De acordo com o edital, para melhorar o atendimento à população, a empresa vencedora
deverá implantar em até dois anos 200 abrigos em toda extensão territorial do município de
Santa Bárbara d'Oeste. A frota inicialmente prevista é de 26 ônibus e três ônibus reservas,
número que poderá sofrer alterações ao longo do contrato. Este número pode sofrer alterações
ao longo do contrato.
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o sistema licitado é composto de 20 linhas, sendo 5 radiais, 8 diametrais e 7 circulares. No
conjunto de linhas deverão ser realizadas cerca de 270 viagens nos dias úteis, sendo 8% no
horário de pico (21 viagens).

A Tabela 6 a seguir traz a relação das linhas de ônibus municipais que encontram-se em
processo de licitação em Santa Bárbara d'Oeste.

Tabela 6. Oferta do Serviço de Transporte Municipal em Santa Bárbara d'Oeste

Linha Denominação
TIpo FHP Viagens

dias úteis100 Integração
Radial 2 19101 Cidade Nova. Zabani Circular 1 5102 Cruzeiro do Sul Diametral 1 7103 Cruzeiro do Sul/Vale das Cigarras / Pinheirinho Diametral 1 18108 Mol/on Variante Radial 1 17109 Orquídeas via Avenida Santa Bárbara Circular 1 17110 Orquídeas via São Joaquim Circular 1 15111 Paraíso - Grego

Diametral 1 16118 Laudisi / Romano / Europa (via avenida Pedroso) Radial 1 18119 Romano via São Joaquim Diametral 1 16120/121 Santa Luzia / Vista Alegre / Lago Diametral 1 17122 Sta Rita / Cidade Nova / São Fernando (via avoPedroso) Circular 1 15123 Sta Rita / Mol/on (via avenida Pedroso) Circular 1 18124 Sta Rita / Vista Alegre / São Fernando / Europa (via avoAmizade) Circular 1 20125 Sta Rita / Vista Alegre / Romano / Europ" (via Cidade Nova) Circular 1 19126 Santo Antonio
Diametral 1 6127 Santo Antonio / São Luis / Areia Branca Diametral 1 3128 Vista Alegre / Lago Diametral 1 15129 Distrito Industrial / Senai (via Pedroso) Radial 1 6130 Beira Rio
Radial 1 3

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

Coordenadoria de Serviços de Transporte Coietivo Urbano e Sistema Viário

4 O CORREDOR NOROESTE

A proposta de implantação de um corredor vlano para interligação de Santa Bárbara,
Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas, sem a utilização das Rodovias
Anhangüera - SP 330 e dos Bandeirantes - SP 348, tem por objetivo proporcionar ao tráfego
metropolitano uma rota retilínea, com capacidade viária elevada e poucas interferências ao
fluxo, além de estar localizada dentro da área de interesse dos usuários, interligando as áreas
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centrais dos municipios. Objetiva, ainda, possibilitar a transformação deste corredor viário em
um corredor metropolitano de transporte de passageiros com prioridade para a circulação dos
ônibus, através de alterações na geometria viária e complementação da via.

Os principais beneficios esperados com a implantação total do corredor para os moradores da
Região Metropolitana de Campinas são:

,/ Expansão na oferta de viagens entre os municipios;

,/ Redução do tempo de duração da viagem;

,/ Aumento da segurança; e

,/ Diminuição da emissão de gases poluentes.

Em agosto de 2009, entrou em operação o Terminal Metropolitano de Americana e em outubro
do mesmo ano foi inaugurado o trecho Hortolândia-Sumaré do Corredor, incluindo o viaduto
sobre a ferrovia ALL na SMR-20.

As obras na avenida Lix da Cunha em Campinas foram concluídas em março de 2010,
encerrando mais uma importante etapa do Corredor. A avenida ganhou nova pavimentação,
faixa adicional exclusiva para ônibus, duas paradas (Balão do Tavares e Alberto Sarmento) e
uma estação de transferência (Anhanguera), todas com acesso especial para as pessoas com
deficiência.

Junto ao Terminal Prefeito Magalhães Teixeira, em Campinas, foram entregues uma passagem
de pedestres sob a Avenida Lix da Cunha e bicicletário, que oferece vagas para
estacionamento e empréstimo de bicicletas.

Desde 2010 o trecho implantado do Corredor Noroeste, com 32,7 Km de extensão e 7
quilômetros de faixas exclusivas para õnibus, liga Campinas aos municípios de Hortolândiae
Sumaré. As faixas exclusivas estão implantadas na avenida Lix da Cunha, em Campinas, e
Olivio Franceschini, em Hortolândia.

A próxima etapa, objeto do presente estudo, é o prolongamento do corredor no trecho Sumaré I
Santa Bárbara d'Oeste passando por Nova Odessa e Americana, conforme ilustrado naFigura
1.

Esse corredor, plenamente implantado, se propõe a fazer uma articulação com o transporte
coletivo das respectivas cidades por onde atravessa, bem como proporcionar aos pedestres e
ciclistas uma infra-estrutura segura e acessível. O corredor transformar-se-á em uma autêntica
ligação viária metropolitana com prioridade para o transporte coletivo, apresentando-se como
uma opção viária que poderá ser importante vetor de desenvolvimento urbano para os
municipios interceptados.
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Figura 1 ~Diretriz Preliminar do Corredor Noroeste

Legenda: - Trecho implantado (Campinas - Sumaré)
- Trecho em estudo (Sumaré- Santa Bárbara d'Oeste)

4.1 Propostas dos Municípios

Nesta etapa de desenvolvimento dos trabalhos nas visitas realizadas às prefeituras dos
municípios de Santa Bàrbara d'Oeste, Americana, Sumaré e Nova Odessa foram identificadas
as intenções de cada uma das munícipalidades sobre o sistema viàrio desejàvel para
implantação do Corredor Metropolitano.

Estas informações são descritas a seguir e as sugestões dos municípios foram consideradas
na avaliaçãodas alternativas de traçado para o Corredor Noroeste.



ILocal: Corredor Noroeste da RMC

DOCUMENTO TÉCNICO

Emitente:
CONSÓRCIO RUMO AO NOROESTE
Trecho: Sumaré • Santa Barbara D'Oeste

Objeto:

ESTUDO DE VIABILIDADE

4.1.1 Sumaré

hoc. n.o.,W;!.!.~?..0.') .

Fls. n.o •••••.....•.. 5..'2 .
Rúbrica Jii(.. -

N
RT-3.24.00.00/8F1.Q01
Emissao

27/04/2012 20de 45 O
OS. I-ContratoN.'Ü03/2012 • O.S. 03/0212012

:.;i
EMITENTE

Proietista: Geraldo C. de Carvalho Jr
Resp.Téc : Jaime Waisman
EMTU
Coord.Técnica: Cristiane P. Diaz

Aprovação: Jorge Simão Junior

o Corredor Noroeste da RMC encontra-se implantado no trecho Campinas I Sumaré, conforme
ilustrado na Figura 1, ligando o Terminal Prefeito Magalhães Teixeira, em Campinas, ao
Terminal Rodoviário de Sumaré, localizado na avenidaJúlia Vasconcelos Bufarah.

O Terminal Rodoviário de Sumaré, ponto de partida do trecho em estudo, está localizado na
avenida Júlia Vasconcelos Bufarah, com acesso pela rua Antônio Jorge Chebab nO 1681,
conforme visualizado nas fotos a seguir.

Terminal Rodoviário de Sumaré

A prefeitura de Sumaré pretende implantar um novo terminal metropolitano que servira ao
Corredor Noroeste e, para isso, indicou a análise de uma área na avenida Eugênia Biancalana
Duarte, ao lado do Ribeirão Quilombo. Este terreno encontra-se no lado norte da linha férrea e
os pedestres para chegarem ao terminal deverão utilizar uma passagem inferior existente.

Partindo do terminal, e de acordo com as recomendações da prefeitura de Sumaré, o
prolongamento do corredor em direção a Nova Odessa deverá seguir o eixo das avenidasJúlia
Vasconcelos Bufarah, João Argenton, Pedro de Oliveira e Carlos Botellho.Este eixo atualmente
possui menor volume de tráfego, sendo esta também a diretriz apresentada no Termo de
Referência do presente estudo.
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4.1.2 Nova Odessa

No município de Nova Odessa a recomendação da prefeitura é de que o corredor utilize a
avenidaAmpélioGazzeta, que não segue a diretriz indicada pela prefeitura de Sumaré. No
entanto, serão avaliadas alternativas que possam atender a ambas as recomendações.

A avenida Carlos Botelho, sugerida como eixo pela prefeitura de Sumaré, segue de Nova
Odessa em direção ao município de Americana e encontra a transposição da rodovia Luiz de
Queiroz (SP-304), principal conexão viária entre esses dois municípios. A
avenidaAmpélioGazzeta segue na mesma direção mas não oferece continuidade até a SP-304,
sendoatualmente utilizada uma conexão viária de cerca de 300 metros que liga esta avenida
áavenida Carlos Botelho.

A prefeitura de Nova Odessa informou que pretende prolongar a avenidaAmpélioGazzetaaté a
rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), e solicita que no estudo do corredor seja avaliada a
construção de uma nova transposição da SP-304 seguindo o eixo desta avenida. Parte da área
a ser utilizada para o prolongamento da avenidaAmpélioGazzeta já foi desapropriada pela
prefeitura de Nova Odessa.

O Terminal Rodoviário de Nova Odessa está localizado na esquina das avenidas Carlos
Botelho e Independência, fora do eixo da avenidaAmpélioGazzeta, conforme mostra a foto a
seguir.

Terminal Rodoviário de Nova Odes5a
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Caso o corredor siga o traçado da avenidaAmpélioGazzeta, deverá ser construída uma estação
de transferência nas proximidades da avenida Doutor Eddy Freitas Crissiúmae Estrada
Municipal Rodolfo Kivitz para facilitar a conexão da rede de transporte entre o Terminal
Rodoviário e o Corredor Metropolitano.

É prevista a reforma deste terminal, onde operam atualmente linhas metropolitanas e
municipais.

4.1.3 Americana

No município de Americana a recomendação da prefeitura é de que o Corredor
Noroesteadentre o município vindo de Nova Odessa através da Avenida Carlos Botelho que
passa sob a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-340) e atinge a Rua Dom Pedro 11,já em Americana.
Esta interseção não apresenta alças para todos os movimentos, o que obriga os veículos
provenientes de Nova Odessa e que desejam seguir pela SP-304 em direção á Piracicaba a
entrar no município de Americana e trafegar pelas ruas Dom Pedro 11,Aimorés e Goitacazes.
Da mesma forma, os veiculos provenientes da SP-304 (sentido Piracicaba-Anhanguera) que
desejam seguir para Americana necessitam utilizar a Avenida Carlos Botelho no município de
Nova Odessa, transitando cerca de mil metros nesta via para fazer um retorno e voltar, para
então passar sob a rodovia.

De acordo com informações obtidas pela EMTU junto ao Departamento de Estradas de
Rodagem (DER/SP), que administra e opera a rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), éprevista a
realização de obras ao longo de 7 quilômetros da rodovia para implantação de pistas locais e
adequação de acessos. Estas intervenções englobam a construção de uma nova interseção no
local da passagem inferior que interliga a avenida Carlos Botelho e a rua Dom Pedro II.Para
elaboração dos projetos correspondentes a estas intervenções o DERlSP deverá publicar edital
de licitação, incorporando as intervenções indicadas no estudo funcional do Corredor Noroeste.
A previsão inicial é da publicação do edital em cerca de 60 dias.

Após a interseção com a SP-340 a expectativa da prefeitura de Americana é de que o trajeto
do corredor seja feito pela Rua Dom Pedro li até o centro. Atualmente as linhas metropolitanas
utilizam o terminal construído em 2009, e localizado na Avenida Doutor Antônio Lobo, próximo
ao viaduto Amadeu Elias, a cerca de 400 metros ao sul do terminal utilizado pelas linhas
municípais.
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Terminal Metropolitano de Americana

A proposta da prefeitura de Americana é de que seja construído um terminal único no local do
atual terminal municipal que integre fisicamente as redes metropolitana e municipal. Foi
apresentado um projeto de arquitetura, elaborado em 2011,com implantação do terminal na
pista central da Avenida Doutor Antônio Lobo e que teráo partido arquitetônico incorporado aos
projetos do Corredor Noroeste. AFigura 2, a e b, apresenta duas perspectivas do projeto de
arquitetura proposto para o Terminal de Americana.

Figura 2.a - Projeto Arquitetônico do Terminal de Americana

Figura 2.b - Projeto Arquitetônico do Terminal de Americana
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o pré-projeto do
terminal consiste de duas plataformas, uma em cada sentido da via, com capacidade para pelo
menos 7 ônibus estacionarem. O piso superior será acessado através das duas plataformas
por meio de escadas e elevador. No piso superior são previstas as seguintes instalações:
balcão de informações, sanitários (dois masculinos e dois femininos), copa, depósito, sala de
reunião, sala de motoristas, 6 salas administrativas (sendo 4 pequenas e 2 maiores), 6
lanchonetes e 36 boxes para comércio e serviços.

Esse pré-projeto será avaliado na etapa de desenvolvimento do projeto funcional do Corredor
Noroeste, em especial para verificar a capacidade de absorver o volume de veiculos e usuários
previsto, e servirá como base para o desenvolvimento dos projetos básico e executivo.

O atual terminal municipal será demolido para a implantação do novo terminal, que será
utilizado apenas como área de embarque e desembarque de passageiros, sem regulagem de
frota. O atual terminal metropolitano poderá ser utilizado como apoio de regulagem da frota e
mangueira.

De acordo com a Setransv, existem atualmente três pontos de maior concentração de usuários
do transporte coletivo metropolitano no centro de Americana: Avenida Doutor Antônio Lobo,
Rua Fernando Camargo e Rua Rui Barbosa, que devem ser avaliados no estudo funcional.

Saindo do centro da cidade em direção à Santa Bárbara d'Oeste, a prefeitura de Americana
sugeriu a implantaçãodo Corredor em binário nas avenidas São Jerônimo e Carmine Feola /
Nove de Julho. Após esse binário o corredor segue pela Avenida Europa até atingir o município
de Santa Bárbara.

Para melhor avaliar esta proposta, considerando que em mapas a distância entre as duas vias
varia em até 500 metros, foi realizada uma vistoria conjunta com a participação de técnicos do
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Consórcio Rumo ao Noroeste e a enga SaleteB. da Costa. Nesta vistoria foram percorridas
diversas vias que poderão compor o trajeto do corredor: Avenida Doutor Antonio Lobo, Avenida
São Jerônimo, Avenida Europa, Rua Alexandre Rubinato, Avenida Carmine Feola e Rua Nove
de Julho.

4.1.4 Santa Bárbara d'Oeste

A proposta da prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste é de que o corredor seja "livre" (tráfego
compartilhado) e deverá seguir pela Rua São Paulo, dando continuidade ao eixo da Avenida
Europa (município de Americana). No final da Rua São Paulo deverá ser implantado um
prolongamento com cerca de mil metros, até encontrar a avenida Isaias Herminio Romano,
implantada recentemente. O Corredor deverá seguir margeando o terreno das Indústrias Romi,
até encontrar a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, sendo necessária a implantação de uma
ponte com cerca de 46 metros para transpor o Ribeirão dos Toledos. A partir daí o corredor
seguirá o eixo da Avenida Tiradentes até as proximidades da prefeitura onde será implantado
um terminal. Estes trechos foram inicialmente visualizados em mapas impressos, sendo depois
realizada uma vistoria em campo, conforme descrito a seguir.

"' Rua São Paulo

A Rua São Paulo dá continuidade, no município de Santa Bárbara O'Oeste, á Avenida
Europa, no município de Americana, e consiste de via de pista dupla com canteiro
central onde existe linha de transmissão de eletricidade.

A Rua São Paulo termina sem continuidade numa grande propriedade rural delimitada
pelo córrego Mollon, conforme visualizado na foto 1 a seguir. O sistema viário deriva à
direita no local pela rua Tenente João Benedito Caetano.
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Foto 1- Rua São Paulo, município de Santa Bárbara O'Oeste

É prevista a implantação de um prolongamento da Rua São Paulo com cerca de mil
metros até encontrar a avenida Isaías Hermínio Romano, implantada recentemente pela
prefeitura dentro dos limites da propriedade rural já referenciada, e visualizada nas fotos
2 e 3. O eng

O
José apresentou um projeto preliminar elaborado pela prefeitura para o

prolongamento pretendido, o qual foi aprovado pelo proprietário das terras. De acordo
com o representante da prefeitura, não foi feita desapropriação para a implantação da
Avenida Isaias Hermínio Romano, tendo sido firmado um acordo no qual o proprietário
autorizou a implantação da melhoria. E, ainda, que este seria o modelo previsto pela
prefeitura para o prolongamento da Rua São Paulo. Neste caso será necessário verificar
se o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria dos Transportes
Metropolitanos ou da EMTU poderá firmar acordo ou convênio semelhante.
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Fotos2 e 3 - Avenida Isaías Hermínio Romano, município de Santa Bárbara D'Oeste

./ Avenida Laura Santos Machado

Após a interseção com a Avenida Isaias Hermínio Romano, a proposta da prefeitura é
que o corredor contorne o terreno das Indústrias Romi até atingir o Ribeirão dos
Toledos, sendo implantada nova via ao lado da Avenida Laura Santos Machado, em
faixa reservada para este fim.

./ Ribeirão dos Toledos

Para a travessia do Ribeirão dos Toledos (fotos 4 e 5) será construída uma nova ponte
que atingirá no lado oposto do ribeirão a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, na
seção mostrada na foto 6 a seguir.
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Fotos4 e5 - Ribeirão dos Toledos

Foto 6 - Avenida Corifeu de Azevedo Marques
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o prolongamento proposto para o corredor Noroeste tem extensão aproximada de 30 Km.

O traçado preliminarproposto no edital objeto do presente estudo, iniciaem Sumaré dando
continuidade à Av. JúliaVasconcelos Bufarah, até Nova Odessa, passando pelas Avenidas
João Argenton, Pedrode Oliveira e Carlos Botelho até chegar na alça de acesso à Americana,
transpondo aRodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Segue na cidade de Americana pela Rua Oom
Pedro lI,passando pelas Avenidas Ooutor Antonio Lobo e São Jerônimo e Avenida Europa até
a divisa comSanta Bárbara O'Oeste.

O corredor chega em Santa Bárbara O'Oeste pela Rua São Paulo, que será prolongada até a
proximidade da Avenida Corifeu de Azevedo Marques ondeserá feita a transposição do
Ribeirão dos Toledos com a construção de umaponte/viaduto. Continuará pela Av. Tiradentes
até a Rodovia Luiz Ometto onde deverá serconstruido o novo Terminal Metropolitano de Santa
Bárbara O'Oeste.

O novo corredor contemplará areforma do atual Terminal Metropolitano de Nova Odessa, o
projeto do Futuro TerminalMetropolitano de Santa Bárbara O'Oeste e a incorporação e
compatibilização do projeto do Terminal Metropolitano de Americana, fornecido pela Prefeitura
do Municipio.Na elaboração do projeto básico do corredor serão indicadas as intervenções
necessárias para o aproveitamento do Terminal Rodoviário de Sumaré ou para implantação de
novo terminal, atendendo as expectativas da prefeitura.

Nesta etapa preliminar de desenvolvimento dos trabalhos foram avaliadas duas alternativas de
traçado para o Corredor Noroeste no trecho Sumaré - Santa Bárbara, conforme descrito a
seguir.

A primeira alternativa (principal) praticamente segue o traçado atual das linhas de õnibus
metropolitanas, passando pelas ligações tradicionais entre as cidades, salvo entre Americana e
Santa Bárbara d'Oeste.Nesta alternativa, entre Sumaré e o Terminal de Americana, os ônibus
percorrerão as ruas já referenciadas, conforme proposta preliminar do edital. Haverá um forte
carregamento de tráfego neste trajeto, de certa forma sobrecarregando as vias por onde passa.

A segunda alternativa passando pelas variantes já tem como objetivo o aumento da velocidade
dos ônibus e a diminuição do tempo de viagem entre as cidades e necessitará de estações de
transferência que irão permitir o complemento de viagem para os usuários acostumados com o
percurso tradicional, hoje em curso. Este percurso sai do Terminal de Sumaré e ruma em
direção à Avenida Rebouças, passa pela Ampélio Gazzeta e chega em Americana sob a
Rodovia Luiz de Queiroz. Neste ponto, ambos os traçados propostos prevêem um novo
dispositivo sob a Rodovia Luiz de Queiroz, a ser implementado pelo OERISP conforme já
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referenciado. Este projeto prevê a criação de marginais na Rodovia, a duplicação da passagem
de nivel e a criação de alças hoje inexistentes.

Entrando em Americana, o percurso atual passa por ruas estreitas e por um traçado irregular,
até atingir a avenidaAristides Lobo, onde passa pelo terminal metropolitano da EMTU até
atingir o futuro Terminal Integrado de Americana. A variante proposta diminui a irregularidade
do percurso, mas se afasta ligeiramente do traçado principal onde há maior carregamento de
passageiros. Nesta variante, haverá necessidade de adaptações de geometria de algumas
ruas, bem como um reestudo da mão de direção em algumas vias.

Entre as cidades de Americana e Santa Bárbara, vê-se um esgotamento da malha viária no
traçado atual, que empresta as avenidas Santa Bárbara e Campos Sales. Assim, há um
consenso entre as prefeituras para que seja inaugurada uma nova rota, passando pelas
Avenidas São Jerõnimo, Europa, São Paulo e criando uma nova ligação entre as avenidas São
Paulo e Corifeu de Azevedo Marques, em Santa Bárbara d'Oeste. Estas avenidas passam por
novos bairros, em franco desenvolvimento. Na chegada á Avenida Corifeu de Azevedo
Marques, em Santa Bárbara, haverá a necessidade de construção de uma nova ponte sobre o
córrego dos Toledos e uma adaptação do viário nas cercanias da antiga estação ferroviária e
da Fábrica Romi, onde poderá ser implantada uma estação de transferência.

Conforme já relatado, foram realizadas reuniões do grupo de projeto e EMTU com as
prefeituras de Sumaré, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara, e os traçados analisados
contemplaram a maioriadas solicitações feitas.

Os trechos de vias que poderão compor o corredor foram vistoriados, além de identificados os
locais onde novos trechos de vias, pontes, viadutos e terminais deverão ser implantados. As
análises elaboradas apontam para as duas alternativas descritas e ilustradas nos desenhos 01
a 06 apresentados no Anexo 11:

./ Desenhos DE-3.24.00.008F1-001 a003 -traçado principal! edital;

./ Desenhos DE-3.24.00.008F1-004 a006 - traçado alternativo.

Complementarmente aos desenhos, nas tabelas a seguir são relacionadas as vias estudadas
para compor o traçado do corredor, incluindo as variantes em análise e que compõem o
traçado alternativo.
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Trecho:Sumaré • Santa Barbara D'Oeste

Objeto:

DOCUMENTO TÉCNICO

ESTUDO DE VIABILIDADE
Aprovação:JorgeSimãoJunior

•

Alternativas de Rota para o Corredor Noroeste

Trajeto de ida

ITINERÁRIO PROPOSTO NO EDITAL

1 - Terminal de Sumaré (inicio da Variante 1) ;

2 - Av. Júlia de Vasconcelos Bufarah;

3 - Av. João Argenton;

4 - Av. Pedro de Oliveira;

S - Av. Carlos Botelho (fim da variante 1);

6 - R. Cb. Oswaldo de Moraes (início da Variante 2);

7 - R. Caetés;

8 - R. Dom Pedro 11 (fim da Variante 2);

9 - R. Mal. Deodoro;

10 - R. Anhanguera;

11- Av. Dr. Antônio Lobo;

12 - Terminal de Americana;

13 - Av. Dr. Antônio Lobo;

14 - Av. São Jerônimo;

1S - Av. Europa;

17 - R. São Paulo;

18 - R. São Paulo (trecho a ser pavimentado);

19- R. Vinte e três de Outubro (rotatória nova a ser pavimentada);

20 - Rua sem nome;

21 - R. Corifeu de Azevedo Marques;

22 - Ponte a ser executada;

23 - R. Corifeu de Azevedo Marques;

24 - Av. Pérola Byington;

2S - R. Americana;

26 - R. São José;

27 - Av. TIradentes;

28 - Av. Monte Castelo;

ITINERÁRIO ALTERNATIVO

Variante 1:

A - Av. Júlia de Vasconcelos Bufarah;

B - Praça Manoel de Vasconcelos;

C - Av. Rebouças;

O-R. Jerônimo David;

E - Av. AmpélioGazzeta;

F - Av. Darcy Carrion;

G - R. Paulínea;

H - Av. Indi Oscar Bergren;

Variant12 2:

A - RAimorés;

B - R. Silvino Banassi;

C-R. Abolição;
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Alternativas de Rota para o Corredor Noroeste
Trajeto de volta
ITINERÁRIO PROPOSTO NO EDITAL
01. Terminal Santa Bárbara D'Oeste:
02. Rod. Luís OmeUo;
03 - Av. Monte Castelo;
04 - Av. Tiradentes;
OS. R. São José;
06 - R. Americana;
07. R. Corifeu de Azevedo Marques;
08 • Ponte a ser executada;
09 - R. Corifeu de Azevedo Marques;
10. Rua sem nome;
11 • R. Vinte e três de Outubro;
12. R. São Paulo (trecho a ser pavimentado);
14. Av. Europa;
15 - Av. São Jerônimo;
16. R. dos Topázios;
17. R. Dr. Cícero Jones;
18. R. Nove de Julho;
19 - Av. Dr. Antônio Lobo;
20 - Terminal de Americana;
21. Av. Dr. Antônio Lobo'
22. R. Anhanguera I inicio da Variante 1 );
23. R. Benjamim Constant;
24 • R. Fernando Camargo;
25 - R. Padre Anchieta;
26 • R. Ari Meireles;
27 • R. Chavantes;
28 - R. Caiapós;
29 - R. Caetés;
30 - R. TaP-!'j,ós(fim da Variante 1);
31. R. Dom Pedro 11 ( início da Variante 21;
32. Av. Carlos Botelho;
33 - R. Heitor Penteado;
34 - R. Rio Branco;
35. R. Independência;
36. R. da Câmara Municipal;
37 - R. Pedro Bassora;
38. R. Herman Jankovitz;
39. R. UcílioMatolli;
40. Av. Carlos Botelho;
141. Av. Pedro de Oliveira;

1

42. Av. João Argenton;
43 - Av. Júlia de Vasconcelos Bufarahlfil11 da Variante 2)'

ITINERÁRIO ALTERNATIVO

Variante 2:

A. Rua sem nome (a pavimentar);
B. R. Paulínea (a pavimentar);
C-R. Paulínea;
D - Av. Darcy Carrion;
E - Av. AmpélioGazzeta;
F. R. Jerônimo David;
G • Av. Rebouças;
H • Praça Manoel de Vasconcelos;
I. Av. Júlia de Vasconcelos Bufarah'
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4.3 Características do Corredor

o projeto do Corredor Noroeste no trecho Sumaré - Santa Bárbara d'Oeste será elaborado
observando todas as diretrizes e recomendações da EMTU, em especial aquelas contidas no
Termo de Referência, devendo ser destacado que o novo segmento está estreitamente
vinculado aos Lotes 1 e 2 já implantados e seguirá as mesmas caracteristicas físicas e
funcionais.

• Assim, na elaboração do projeto funcional do Corredor Noroeste no trecho em estudo serão
atendidos os principais objetivos e diretrizes quais sejam:

" Racionalizar os itinerários dos ônibus metropolitanos através da troncalização de
linhas;

" Garantir a ocupação racional dos espaços viários priorizando o transporte coletivo,
sobretudo nos eixos em que se propõe a troncalização de linhas metropolitanas;

" Reduzir os tempos de viagem para viagens metropolitanas através do aumento da
velocidade média do transporte coletivo;

" Priorizar a acessibilidade dos usuários do transporte coletivo;

" Promover a segurança viária de todos os modos, em especial dos pedestres e ciclistas.

O prolongamento do Corredor Noroeste seguirá as diretrizes operacionais e funcionais do
trecho já implantado entre Campinas e Sumaré, ou seja, serão alternados trechos com faixa
exclusiva para o transporte coletivo com trechos de tráfego compartilhado, de acordo com as
condições fisicas de cada via que constituirá o corredor.

Partindo do Terminal Sumaré pela avenida Júlia de Vasconcelos Bufarah o corredor percorrerá
vias urbanas com canteiro central até a interseção com a rodovia Luiz de Queiroz (SP-304),
seja pelo eixo da avenida Carlos Botelho ou pela avenida Rebouças e AmpélioGazelta. Neste
trecho as intervenções consistirão da implantação de faixa exclusiva à esquerda da via com
pontos de paradas junto ao canteiro central. No projeto funcional será avaliada a implantação
de ciclovia ao longo deste trecho, aproveitando o canteiro central da via.

No trecho compreendido do final da avenidaAmpélioGazzeta até o terminal de Americana,
incluindo a transposição da SP-304, as vias propostas apresentam seção com no máximo 2
faixas por sentido o que indica a implantação de faixa preferencial de uso compartilhado com o
tráfego geral, sobretudo nos periodos fora do pico do transporte coletivo. Neste trecho a faixa
preferencial será posicionada à direita da via visando reduzir os conflitos com conversões e
acesso a lotes lindeiros. Também não será possivel a implantação de ciclovia neste trecho.
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Local: Corredor Noroeste da RMC

Emitente:
CONSÓRCIO RUMO AO NOROESTE
Trecho: Sumaré • Santa Barbara D'Oeste

Objeto:

DOCUMENTO TÉCNICO

ESTUDO DE VIABILIDADE
Aprovação: Jorge Simao Junior

Partindo do Terminal Americana o corredor segue pelo eixo da rua Antonio Lobo e avenida São
Jerônimo, é indicada a implantação de faixa preferencial de uso compartilhado com o tráfego
geral nos períodos fora do pico do transporte coletivo, sendo a faixa posicionada á direita da
via. Também não será possivel a implantação de ciclovia neste trecho.

Da avenida São Jerônimo o corredor irá derivar á esquerda na avenida Europa, via que
apresenta uma seção de pista dupla com 3 faixas de tráfego por sentido, e um canteiro de mais
de 40 metros de largura. Neste trecho o corredor consistirá de faixa exclusiva á esquerda da
via com pontos de paradas junto ao canteiro central e implantação de ciclovia também no

• canteiro central.

Seguindo em direção a Santa Bárbara d'Oeste, o eixo da avenida Europa prossegue com a rua
São Paulo que tem o mesmo tipo de seção transversal:pista dupla com 3 faixas de tráfego por
sentido e um canteiro de mais de 40 metros de largura. Prossegue o corredor com faixa
exclusiva à esquerda da via com implantação dos pontos de paradase da ciclovia no canteiro
central. Neste trecho é prevista a implantação de uma estação de transferência próximo à rua
da Amizade e outra no final da rua São Paulo, na interseção com a rua Tenente João Benedito
Caetano.

Após a interseção do corredor com a ruaTenente João Benedito Caetano é proposta a
implantação do prolongamento da rua São Paulo até a conexão com a avenida Isaías Herminio
Romano e seguindo com nova via dec contorno da Indústria Romi até o Ribeirão dos Toledos.
Neste trecho o corredor será implantado com faixa exclusiva à esquerda da via com pontos de
paradase ciclovia no canteiro central. No final do trecho é prevista a implantação de uma
estação de transferência após a travessia do Ribeirão dos Toledos, próximo à antiga estação
ferroviária, em terreno atualmente utilizado como estacionamento da Indústria Romi.

No trecho final, localizado entre o Ribeirão dos Toledos e o Terminal Metropolitano de Santa
Bárbara, a ser construido, o corredor percorrerá a rua Corifeu de Azevedo Marques, avenida
Pérola Byington, ruas Americana e São José, e avenidas Tiradentes e Monte Castelo, cruzando
o centro do município até atingir a rodovia Luiz Ometto onde será construido o Terminal
Metropolitano de Santa Bárbara. Neste trecho a faixa exclusiva do corredor será implantada à
direita das vias, não sendo possível a implantação de ciclovia.

Ao longo de todo o corredor as paradas, estejam à direita ou à esquerda da via ,serão
implantadas em plataforma com 28 centimetros de altura com relação ao pavimento da via, em
nivel com o acesso ao veiculo, visando a eliminação de barreiras fisicas e observando o critério
da acessibilidade universal.
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DOCUMENTO TÉCNICO

ESTUDO DE VIABILIDADE Aprovação: Jorge Simão Junior

5 CONCLUSÕES
A área de influência do Corredor Noroeste da RMC, integrada pelos municipios de Americana,
Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Santa Bárbara O'Oeste, concentra 31,3% da populaçâo
da RMC (886 mil habitantes). Estes municipios ocupam 19% da área da RMC agregando
25,1% dos empregos disponiveis (230 mil vagas) e 20% das vias de interesse metropolitano.

O sistema de transporte coletivo municipal, na modalidade Comum, na área de influência do
Corredor Noroeste, concentra 16,5% da frota operacional na RMC, 15,7% das viagens
ofertadas, 9,4% da quilometragem percorrida por mês e 14,8% do total de passageiros
transportados.

Estes números demonstram a importância da regrao na RMC, em especial na área de
influência do corredor. É um setor da RMC cuja população cresceu a uma taxa geométrica
anual média de 2,1% no periodo de 2000 a 2010.

O corredor apresenta-se como uma importante ligação viária metropolitana com prioridade para
o transporte coletivo das respectivas cidades por onde atravessa, que trará benefícios não só
para os usuários como para os municipes residentes no seu entorno, que irão ganhar uma
infraestrutura viária segura e acessivel para sua circulação.

Sob o ponto de vista da rede de transporte, a implantação do corredor tornará possível a
racionalização de parte das linhas metropolitanas e a integração com as redes municipais, de
modo que passem a atuar como sistemas multimodais e complementares. As estações de
transferência e pontos de parada trarão adequadas condições de conforto para que os usuários
realizem os seus transbordos.

A utilização da tecnologia de bilhetagem eletrônica, já utilizada em todas as empresas que
operam na região, tornará possível a integração tarifária, permitindo que várias políticas sejam
pactuadas pelos órgãos gestores municipais e a EMTU para viabilizar tal integração.

As vias indicadas para a implantação do corredor em qualquer das alternativas estudadas
apresentam plenas condições fisicas de comportar a infraestrutura necessária que consistirá da
implantação de faixas exclusivas ou de uso preferencial para o transporte coletivo. Nos locais
onde for possível, a implantação de ciclovia e pista para caminhada trará benefícios adicionais
á população Iíndeira ao corredor.

Enfim, o prolongamento do Corredor Noroeste entre os municípios de Sumaré e Santa Bárbara
d'Oeste é plenamente viável sob os pontos de vista fisicos, geográficos e operacionais do
sistema de transporte, econsolidará um importante vetor de desenvolvimento urbano para os
municípios interceptados.

A valídação do melhortrajeto para o Corredor Noroeste, assim como a localízação dos
Terminais Metropolitanos, será indicada na próxima etapa do desenvolvimento dos trabalhos,
com a consolidação da diretriz de traçado.
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ANEXOI • CARACTERíSTICAS OPERACIONAIS DAS LINHAS METROPOLITANAS

Nas tabelas apresentadas nas págínas a seguir estão indicadas as características e dados
operacionais das linhas metropolitanas que operam na área de influência do Corredor
Noroeste, correspondentes ao RMO (Relatórío Mensal de Operação) fornecido pela EMTU para
o mês de novembro de 2011.
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Características Operacíonais das Linhas Metropolitanas

..
Extensã~ fiotai.Cod_linha Denominação

Empresa Serviço Tipo - Dlreta- Planejada
-DiasKm
Úteis619 Americana !Terminal Rodoviário Francisco Luiz BendilattD / Santa Bárbara D'Oest~ (Gdade Nova)

AVA Comum Radial 1471 4
619EX1 Americana (Terminal Metropolitano de Americana)/ Santa Bárbara O'Oeste (Odade Nova)

AVA Comum Radial 10 81 3
620 Americana (Terminal Rodoviário Frandsco Luiz Bendilattil/ Santa Bárbara o'Oeste (Jardim Mollool

AVA Comum Radial 1092 2
620EX1 Americana (Centro)/ Santa Bárbara D'Oeste (Jardim Molloo)

AVA Comum Radial 7418 1
621 Americana (Terminal Rodoviário Frandsco Luiz 8endilatti)j Santa Bárbara O'Oeste (Conj. Hab. Roberto Romano)

AVA Comum Radial 17865 4
622

Americana (Terminal Metrooolitano de Americana)/ Santa Bárbara O'Oeste (Terminal de Ônibus Urbano de Santa Bárbara O'Oeste)
AVA Comum Radial 12135 2

622EX1
Americana (Terminal Rodov. Francisco Luiz BendiJatti)/ Santa Bárbara O'Oeste (Terminal de Ônibus Urbano de Sta Bárbara O'Oeste)

AVA Comum Radial 15693 2
623 Americana (Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti)/ Santa Bárbara O'Oeste (Cidade Nova)

AVA Comum Radial 11925 7
623EX1 Americana (Centro)1 Santa Bárbara O'Oeste (Cidade Nova)

AVA Comum Radial 8074 1
624 Americana (Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilattn! Santa Bárbara O'Oeste (Jardim Europa)

AVA Comum Radial 13 422 3
6240V1 Americana (Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti)/ Santa Bárbara O'Oeste (Jardim Europa)

AVA Comum Radial 1592 2
6240V2 Americana (Terminal Rodoviário Frandsco Luiz BendilattiV Santa Bárbara O'Oeste (Jardim Eurooa)

AVA Comum Radial 14 75 1
625 Americana (Terminal Metropolitano de Americana)! Santa Bárbara O'Oeste (Jardim Europa)

AVA Comum Radial 11102 2
626 Americana (Terminal MetroooJitano de Americana)/ Santa Bárbara O'Oeste (Jardim Europa)

AVA Comum Radial 11 405 2
627

Americana (Terminal Metrooolitano de Americana)/ Santa Bárbara O'Oeste (Terminal de Ônibus Urbano de Santa Bárbara O'Oeste)
AVA Comum Radial 1126 1

627EX1
Americana (Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilartn! Santa Bárbara O'Oeste CTerm.DeOnibusUrbde Sta Barbara O Oeste)

AVA Comum Radial 15 125 1
628

Americana (Terminal Rodov. Francisco Luiz Bendilatti)/ Santa Bárbara O'Oeste (Terminal de Ônibus Urbano de Sta Bárbara O'Oeste)
AVA Comum Radial 13 55 3

629 Americana (Terminal Metrooolitano de Americana)/ Santa Bárbara O'Oeste (5ao JoaQuim)
AVA Comum Radial 1244 3

629EX1 Americana (Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti)! Santa Bárbara O'Oeste (São Joaquim)
AVA Comum Radial 16305 2

630 Americana (Terminal Rodoviário Frandsco Luiz 8endilatli)/ Santa Bárbara O'Oeste (São Joaquim)
AVA Comum Radial 12803 2

631 Americana (Terminal Rodoviário Francisco Luiz BendilattiV Santa Bárbara O'Oeste (Jardim das Orauídeas)
AVA Comum Radial 15305 1

631EX1 Americana (Terminal Metropolitano de Americana)/ Santa Bárbara O'Oeste (Jardim Das Orquídeas)
I AVA I Comum I Radial I 10,941 2



DOCUMENTO TÉCNICO
N
RT -3.24.00.00/8F1-001
Emissao

04/06/2012

Revisao
O

38de 45
os.
ContratoN'003/2012 - O.S. 03/0212012

Emitente:
CONSÓRCIO RUMO AO NOROESTE
Trecho: Sumaré. Santa Barbara O'Oeste

Objeto:

ILocal: Corredor Noroeste da RMC

EMITENTE

Proietista: Geraldo C. de Carvalho Jr
Resp.Téc: Jaime Waisman
EMTU
Coord.Técnica:

ESTUDO DE VIABILIDADE
Aprovação:

Fonte: RMO (Relatório Mensal de Operação 1 EMTU) - novembro/2011

Extensão FrotaCod_lInha Denominação
Empresa Serviço Tipo - Direta - Planejada

• DiasKm
Úteis631EX2 Americana ITerminaf Metrooolitano de Americana)/ Santa Bárbara O'Oeste (Jardim Das Orquídeas)

AVA Comum Radial 13 145 2631EX3 Americana (Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti)j santa Bárbara O'Oeste (Jardim Das Orouídeas)
AVA Comum Radial 16,55 1632 Americana (Terminal Rodoviário Frandsco Luiz 8endilattO/ Santa Bárbara O'Oeste (Jardim das Orauídeas)
AVA Comum Radial 12828 4632EX1 Americana (Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti)j Santa Bárbara O'Oeste (Jardim das Orquídeas)
AVA Comum Radial 14 47 3632EX2 Americana (Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti)j Santa Bárbara O'Oeste (Jardim das Orauídeas)
AVA Comum Radial 14645 2634 Americana (Terminal Rodoviário Francisco Luiz BendilattOj Nova Odessa (Jardim São Jorae)

Ouro Verde Comum Radial 15275 2639 Americana (Terminal Rodoviario Frandsco Luiz Bendilatti) - Sumare (Terminal Rodoviario De Sumare)
Ouro Verde Comum Radial 20048 2640 Americana (Terminal Rodoviario Francisco Luiz Bendilatti) - Sumare (Jardim Picemo)
Ouro Verde Comum Radial 1532 3641 Americana (Terminal Metrooolitano De Americana) - Sumare (Terminal Rodoviario De Sumare)
Ouro Verde Comum Radial 15712 1644 Americana (Terminal Rodoviário Frandsco Luiz Bendilatti)j Sumaré (Terminal Rodoviário de Sumaré)
Ouro Verde Comum Radial 1663 7645 Americana (Terminal Metrooolitano de Americana)j Nova Odessa (Jardim São Manoel)
Ouro Verde Comum Radial 15552 2646 Americana (Terminal Metrooolitano de Americana)/ Sumaré (Terminal Rodoviário de Sumaré)
Ouro Verde Comum Radial 20841 1647 Americana (Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti)j Nova Odessa (Jardim das Palmeiras)
Ouro Verde Comum Radial 15,155 3633 Americana (Centro) - Camoinas ITenninal Multimodal Ramos De Azevedo)

AVA Seletivo Radial 38319 6633EX1 Americana ITenninal Rodoviario De Americana) - Camolnas ITenninal Multimodal Ramos De Azevedo)
AVA Seletivo Radial 34404 4633EX2 Americana (Centrol- Camoinas (Tenninal Multimodal Ramos De Azevedol
AVA Seletivo Radial 384S7 2635 Americana (Tenninal Rodoviário de Americanal! Camoinas ITenninal Multimodal Ramos de Azevedo)

Ouro Verde Seletivo Radial 44662 6642 Americana (Tenninal Rodoviario De Americana) - Camoinas (Unicamo)
Ouro Verde Seletivo Radial 46676 2

~ ..,.,
c:... ~Q-~ ::;.',

o
o

~, ,
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Emitente:
CONSÓRCIO RUMO AO NOROESTE
Trecho: Sumaré . Santa Barbara O'Oeste

Objeto:

ESTUDO DE VIABILIDADE

I Local: Corredor Noroeste da RMC

EMITENTE
Projetista: Geraldo C. de Carvalho Jr
Resp.Téc : Jaime Waisman
EMTU
Coord.Técnica:

Características Operacíonaís das Linhas Metropolitanas
Aprovação:

?o

Passageiros - Média Diária Frota Planejada Gestec _
Viagens Viagens Realizadas - Total Viagens Realizadas - MédiaFreq Intervalo

OSM I OSO
Realizadas Mensal I Dia Diária

Cod_linha HP(m mínimo
Domingos - TotalI t) (mln) Dias

PassHp Sábados Dias
Sábados Domingos

Mensal Dias
Sábados Domingos Dias

Sábados DomingosÚteis e
Úteis e Feriados Úteis e Feriados Úteis e Feriados

Feriados619 2/2 30 1.226 153 725 527 4 4 2 1338 908 201 229 45 40 38619EXI 2/2 25 625 78 270 - 3 2 O 549 464 85 O 23 17 O620 2/2 40 156 20 6B - 2 I O 348 298 50 O 15 lO O620EXI 1/1 O 22 3 - - I O O 40 40 O O 2 O O621 3/3 20 1.387 173 634 332 4 3 2 1397 984 197 216 49 39 36622 2/2 30 858 107 268 - 2 2 O 846 738 108 O 37 22 O622EXI l/I O 35 4 165 ISS 2 2 I 265 80 83 102 4 17 17623 5/3 15 1.650 206 1.017 516 7 5 2 1883 1348 301 234 67 60 39623EXI 1/1 O 30 4 - - I O O 20 20 O O I O O624 3/2 30 613 77 460 335 3 2 3 1196 712 191 293 36 38 49624DVI 2/2 40 37 5 - - 2 O O 40 40 O O 2 O O624DV2 O O 11 I 9 4 I I I 31 20 5 6 I I I625 2/2 35 301 38 136 - 2 2 O 716 611 lOS O 31 21 O626 2/2 40 498 62 243 - 2 2 O 635 515 120 O 26 24 O627 1/1 130 247 31 50 - I I O 305 280 25 O 14 5 O627EXI O O 103 13 55 - I I O 100 80 20 O 4 4 'l)'.628 2/2 25 1.474 184 756 205 3 3 I 1458 1121 235 102 56 47 17629 2/2 20 848 106 525 - 3 2 O 938 767 171 O 38 34 O
629EXI 0/2 15 232 29 - 221 2 O I 263 154 O 109 8 O lJl
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Emitente:
CONSÓRCIO RUMO AO NOROESTE
Trecho: Sumaré - Santa Barbara D'Oeste

Objeto:

TLocal: Corredor Noroeste da RMC

EMITENTE

Proletista: Geraldo C. de Carvalho Jr
Resp.Téc : Jaime Waisman
EMTU
Coord.Técnica:

ESTUDO DE VIABILIDADE
Aprovação:

Passageiros - Média Diária Frota Planejada Gestec -
Viagens Viagens Realizadas - Total Viagens Realizadas. MédiaFreq Intervalo OSM / OSO

Realizadas Mensal/Dia DiáriaCod_"nha HP(m mfnimo
Domingos • Total/t) (mln) Dias

PassHp Sábados Dias
Sábados Domingos

Mensal Dias
Sábados Domingos Dias

Sábados DomingosÚteis e
Úteis e Feriados Úteis e Feriados Úteis e FeriadosFeriados630 1/1 60 551 69 305 182 2 1 1 718 503 110 105 25 22 18631 1/1 35 390 49 353 293 1 1 1 638 402 110 126 20 22 21631EX1 0/1 60 48 6 - - 2 O O 26 26 O O 1 O O631EX2 2/2 20 115 14 - - 2 O O 42 42 O O 2 O O631EX3 1/1 O 77 10 - - 1 O O 20 20 O O 1 O O632 2/2 40 988 124 1.013 266 4 2 1 1179 814 232 133 41 46 22632EX1 1/1 30 231 29 - - 3 O O 97 97 O O 5 O O632EX2 2/2 25 92 12 - 2 O O 40 40 O O 2 O O634 1/1 50 574 72 261 75 2 2 1 838 638 129 71 32 26 12639 1/1 60 890 111 363 79 2 2 1 696 535 110 51 27 22 9640 2/2 35 1.545 193 972 424 3 2 2 1263 888 186 189 44 37 32641 1/1 70 188 24 - - 1 O O 121 121 O O 6 O O644 4/3 25 2.834 354 1.899 888 7 4 3 2225 1531 396 298 77 79 50645 2/2 30 636 80 275 - 2 2 O 519 443 76 O 22 15 O646 1/1 O 298 37 142 63 1 1 1 381 253 61 67 13 12 11647 212 30 1.553 194 1.011 453 3 3 2 1565 1062 278 225 53 56 38633 3/3 20 1.187 148 1.004 711 6 5 5 1793 1200 275 318 60 55 sa633EX1 3/2 20 325 41 230 115 4 3 2 459 340 65 54 17 13 ;~-633EX2 0/2 20 39 5 - - 2 O O 40 40 O O 2 O ~635 3/2 20 740 93 389 324 6 6 4 1265 918 155 192 46 31 ~642 1/1 135 148 19 - - 2 O O 150 150 O O 8 O OFonle: RMO (Reiatório Mensal de Operação 1 EMTU) - novembro12011



EMITENTE

Proietista: Geraldo C. de Carvalho Jr
Resp.Téc: Jaime Waisman
EMTU
Coord.Técnica:
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Característícas Operacionais das Linhas Metropolitanas
Aprovação:

Viagens Planejadas - OSM Fator de Cumprimento - Viagens (em
Quilometragem Percorrida _ Quantidades de diasViagens I OSO - Total Mensal %)

Média Diária operados no mêsPlanejadas
QUilometragemCod_lInha

- Total Percorrida -
Mensal Dias

Sábados Domingos Dias
Sábados Domingos

Mês Total Mensal Dias
Sábados Domingos Dias

Sábados Domingos
Úteis e Feriados Úteis e Feriados Úteis e Feriados Úteis e Feriados619 1328 900 200 228 10089 10050 10044 10075 19683 668 591 562 20 5 6

619EXI 625 540 85 O 8593 10000 10000 8784 5935 251 184 O 20 5 O
620 370 320 50 O 9313 10000 1OQ,!l0 9405 3800 163 109 O 20 5 O

620EXl 40 40 O O 10000 10000 10000 10000 297 15 O O 20 O O
621 1416 1000 200 216 9840 9i)20 10000 9866 24957 879 704 643 20 5 6
622 850 740 110 O 9973 9818 10000 9953 10267 448 262 O 20 5 O

622EXl 267 80 85 102 10000 9765 10000 9925 4159 63 261 267 20 5 6
623 1959 1420 305 234 9~3 9869 10000 9612 22454 804 718 465 20 5 6

623EXl 20 20 O O 10000 10000 10000 10000 161 8 O O 20 O O
624 1123 640 195 288 111 25 9795 101 74 10650 16053 478 513 656 20 5 6

624DVl 140 140 O O 2857 1Oº,-00 10Q,!l0 2857 637 32 O O 20 O O
624DV2 31 20 5 6 10000 10000 10000 100 00 458 15 15 15 20 5 6
625 785 680 105 O 8985 10000 10000 9121 7949 339 233 O 20 5 O
626 760 640 120 O 8~7 10MO 10MO 8355 7243 294 274 O 20 5 O
627 305 280 25 O 10000 10000 10000 10000 3435 158 56 O 20 5 O

627EXl 100 80 20 O 10000 10000 10000 10000 1513 61 61 O 20 5 O
628 1457 1120 235 102 10º,-09 10000 10000 10007 19756 760 637 230 20 5 6
629 970 800 170 O 9588 10059 10000 9670 11668 477 425 O 20 5 O

629EXl 288 180 O 108 8556 10000 10093 9132 4288 126 O 296 20 O 6
630 732 520 110 102 9673 10000 10~94 9809 9192 , 322 , 282 , 224 ! 20 I 51 6
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EMITENTE

Proietista: Geraldo C. de Carvalho Jr
Resp.Téc : Jaime Waisman
EMTU
Coord .Técnica:

DOCUMENTO TÉCNICO

Emitente:
CONSÓRCIO RUMO AO NOROESTE
Trecho: Sumaré - Santa Barbara O'Oeste

Objeto:

ESTUDO DE VIABILIDADE

ILocal: Corredor Noroeste da RMC
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Aprovação:

Fonte: RMO (Relatório Mensal de Operação 1 EMTU) _ novembro12011

Viagens Planejadas - OSM Fator de Cumprimento - Viagens (em
QUilometragem Percorrida. Quantidades de diasViagens I asa -Total Mensal %)

Média Diária operados no mêsPlanejadas QUilometragemCod_lInha
- Total Percorrida -
Mensal Dias

Sábados Domingos Dias
Sábados Domingos

Mês Total Mensal Dias
Sábados Domingos DIas

Sábados Domingos
Úteis e Feriados Úteis e Feriados Úteis e Feriados Úteis e Feriados631 656 420 110 126 9571 10000 10000 97.26 9765 308 337 321 20 5 6

631EXI 60 60 O O 4333 10000 10000 4333 284 14 O O 20 O O
631EX2 80 80 O O 5250 10000 10000 5250 552 28 O O 20 O O
631EX3 20 20 O O 10000 10000 10000 100,00 331 17 O O 20 O O

632 1202 840 230 132 9690 10087 10076 9809 15124 522 595 284 20 5 6
632EXI 160 160 O O 6063 10000 10000 6063 1404 70 O O 20 O O
632EX2 60 60 O O 6667 10000 10000 6667 586 29 O O 20 O O

634 1017 760 155 102 8395 8323 6961 8240 12800 487 394 181 20 5 6
639 800 620 120 60 8629 9167 8500 87.00 13953 536 441 170 20 5 6
640 1387 960 205 222 9250 9073 8514 9106 19349 680 570 483 20 5 6
641 80 80 O O 151 25 10000 10000 151 25 1901 95 O O 20 O O
644 2652 1840 440 372 8321 9000 8011 83.90 37002 1273 1317 826 20 5 6
645 630 540 90 O 8204 8444 10000 8238 8072 345 236 O 20 5 O
646 474 320 70 84 7906 8714 7976 8038 7940 264 254 233 20 5 6
647 1796 1240 310 246 8565 8968 9146 87,14 23718 805 843 56B 20 5 6
633 1793 1200 275 318 10000 10000 10000 10000 68706 2299 2108 2031 20 5 6

633EXI 459 340 65 54 10000 10000 10000 10000 15791 585 447 310 20 5 6
633EX2 40 40 O O 10000 10000 10000 10000 1538 77 O O 20 O O

635 1608 1100 280 228 8345 5536 8421 7867 56498 2050 1385 1429 20 5 6
642 160 160 O O 9375 10000 10000 9375 7001 350 O O 20 O O
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CONSÓRCIO RUMO AO NOROESTE Projetista:GeraldoC.deCarvalhoJr
Trecho:Sumaré • Santa Barbara D'Oeste Local:Corredor Noroeste da RMC Resp.Téc:JaimeWaisman

EMTU-O"'b
7

je
7

to-:------------------'--------------------------------i Coord.Técnica:

ESTUDO DE VIABILIDADE
Aprova~o:

Características Operacionais das Linhas Metropolitanas

Histórico de Passageiros
CUV-

Cod_lInha IPK Passageiros PVD PMM
Média Mensal 6 Média Mensal 2por Viagem
meses (inclui meses (Indui mês Mesmo Mês-
mês atual) atual) Ano anterior

619 159 2339 307 4.92075 31.263 30.730 31.179619EXl 233 2521 208 1.97833 14.005 13.918 13.997620 091 996 78 1.90000 3.428 3.344 3.304620EXl 147 1095 22 29700 486 482 439621 132 2355 347 6.23925 35.418 34.892 34.353622 180 2187 429 5.13350 18.716 18.266 17.596622EXl 059 925 83 2.07950 2.446 2.300 2.725623 183 2187 236 3.20771 41.876 41.541 41.374623EXl 3,78 3045 30 161 00 806 868 926624 103 1386 204 5.35100 17.351 17.819 18.342624DVl 117 18,58 19 31850 1.057 1.031 971624DV2 065 965 11 45800 370 395 336625 084 935 151 3.97450 7.413 7.270 6.711626 154 1760 249 3.621 50 12.472 12.744 13.341627 151 1701 247 3.43500 4.998 5.113 5.172627EXl 155 2340 103 1.513 00 2.529 2.439 2.131628 175 2366 491 6.58533 35.225 34.481 35.123629 168 2087 283 3.88933 20.404 20.521 21.344629EXl 139 2269 116 2.14400 6.480 6.899 7.538630 148 1900 276 4.59600 13.413 13.115 12.078
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Emitente:
CONSÓRCIO RUMO AO NOROESTE
Trecho: Sumaré . Santa Barbara O'Oeste

Objeto:

ESTUDO DE VIABILIDADE

ILocal Corredor Noroeste da RMC

EMITENTE

Proietista:GeraldoC. de CarvalhoJr
Resp.Téc: Jaime Waisman
EMTU
Coord.Técnica:

Aprovação:

~
?o

Histórico de Passageiros
CUV-

Cod_"nha IPK Passageiros PVD PMM
Média Mensal 6 Média Mensal 2por VIagem
meses (Indu I meses (Inclui mês Mesmo Mês-
mês atual) atual) Ano anterior

631 116 1776 390 9.76500 13.332 13.695 15.032631EXl 339 3704 24 14200 1.894 2.081 2.328631EX2 418 5490 58 27600 3.041 3.408 4.233631EX3 468 7745 77 331 00 1.483 1.424 1.499632 175 2241 253 3.781 00 26.633 26.559 26.231632EXl 329 4757 77 468 00 5.545 5.474 5.700632EX2 3 12 4578 46 29300 1.868 1.940 2.083634 103 1579 287 6.40000 13.395 13.019 13.191639 144 2888 445 6.97650 20.744 20.343 19.908640 198 3032 515 6.44967 38.980 38.064 37.107641 198 3108 188 1.901 00 4.058 3.911 3.556644 193 3214 405 5.28600 73.939 72.802 75.471645 175 2717 318 4.03600 15.593 16.186 14.874646 089 1846 298 7.94000 7.078 6.949 6.870647 164 2481 518 7.90600 38.132 37.260 41.836633 048 1842 198 11.45100 33.205 32.480 32,954633EXl 053 1819 81 3.94775 8.524 8.299 8.289633EX2 051 1958 20 76900 816 797 775635 033 1477 123 9.41633 18.341 18.398 18.958642 042 1968 74 3,50050 3.177 2.984 2.578Fonte: RMO (Relatório Mensal de Operação I EMTU) _ novembro12011
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Proietista: Geraldo C. de Carvalho Jr
Resp.Téc : Jaime Waisman
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ILocal: Corredor Noroeste da RMC

Emitente:
CONSÓRCIO RUMO AO NOROESTE
Trecl1o: Sumaré - Santa Barbara O'Oeste

Objeto:

DOCUMENTO TÉCNICO

ESTUDO DE VIABILIDADE

ANEXO I( - MAPAS DAS ALTERNATIVAS DE TRAÇADO

Nos mapas aqui apresentados são ilustradas as duas alternativas de traçado avaliadas nesta
etapa do desenvolvimento do projeto, quais sejam:

v" Desenhos DE-3.24.00.008F1-001 a 003 -traçado principal! edital;

./ Desenhos DE-3.24.00.008F1-004 a 006 - traçado alternativo.









RoundCube Webmai! :: Corredor Metropolitano

Assunto Corredor Metropolitano
Remetente planejamento@sumare.sp.gov.br

<planejamento@sumare.sp.gov.br>
Para luizrs@emtu.sp.gov.br <Iuizrs@emtu.sp.gov.br>
Data 23.04.2013 14:25

Boa tarde, Luiz Renato.
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Desde á agradecemos o atendimento a ~ossa solicitação referente ao Ofí=io
nO 180/2013 da Promotoria de Justiça de Suma ré,

Nestas informações recebemos três traçados diferentes em Sumarê: Diretriz
de Traçado - A, Diretriz de Traçado - Principal e Diretriz de Traçado -
Alternativo, já se tem sinalizado qual será o traçado oficial.

E em relação ao traçado Sumaré/Hortolândia, este está finalizado ou
teremos novos obras neste trecho.
Obrigado pela atenção e pronto atendimento,

Rogério Rosa Guelere - Superintendente de Planejamento do Município de
Sumaré.

http://webmail.sumare.sp.gov.brl? _task=mail& _action=print& _uid=5& _mbox=Sent 23/04/2013

mailto:planejamento@sumare.sp.gov.br
mailto:luizrs@emtu.sp.gov.br
http://webmail.sumare.sp.gov.brl?


 

 

 

 

 

 

 

Consultar CD no Processo 

 

 

 

 

 



- n,\..20.21dL '

"'l:
MunidpiodeSuma,é ">.~

Rua Dom Barreto, 1303. Centro- Sumaré/sP- - •...- "I
CEP1]1]0.0014 Telefone: 19 3399.5100

www.sumare.sp.gov.br

1
•

Sumaré, 24 de abril de 2013.

Á: Procuradoria Geral do Município.
Dr. Alexandre Augusto Sampaio - Secretário Municipal

Em atendimento ao Ofícío nQ 180/2013 da Promotoria de Justiça da Comarca de
Sumaré contido no PMS nQ 20916/2009, Encaminhamos o pedido contendo as solicitações
fls. 29 a EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, com cópia de recebido fls.

32.
Segue os recebidos da EMTU:
fls nQ 35 até 80 referente ao Documento Técnico;

fi nQ 81 Diretriz de Traçado - A;
fi nQ 82 Diretriz de Traçado - Principal;
fi nQ 83 Diretriz de Traçado - Alternativo;
fi nº 84 questionamento por email, se tem sinalizado qual será o traçado Oficial e se

teremos obras no trecho Sumaré/Hortolândia;
fi nQ 85 DVD - Ambientais e Audiências Públicas em Nova Odessa e Santa Barbara

D'Oeste.

Atenciosamente,

/r--::/~~
CR.90ério CR.9sa (ju£fere
Superintendente. SEPLAN

?~?r
,/ ~~arl"S Alves

5ecre rio de Planejamento,
Desenvolvimen o e Gestão Estratégica

RuaJoão Francisco Ramos, 189 - Centro
5umaré/SP - Fone: (19)3828-1878

http://www.sumare.sp.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em 04 de novembro de 2013, eu, Vânia Maria pontim(1fl, Oficial de
Promotoria, junto a estes autos os seguinte documentos:

1. Documentos encaminhados pelo arquiteto Fernando
Rodrigues Neto, conforme r. determinação de fls.02.



Exma. Sra. Prefeita do Municipio de Sumaré

Assunto: Corredor Metropolitano Noroeste - Região de Campinas

Considerando o seguinte:

}
f3
~!
/

• A ampla divuigação pela imprensa sobre o projeto do Corredor Calha Nordeste e seus prazos de
execução;

• O volume de recursos disponibilizados pelo Governo Estadual para esta obra;
• A maneira como o Edital EMTU/SP na 002/2012 junta Lotes e trechos tão distintos de vários

corredores metropolitanos da região da Grande São Paulo e da RMCnum único só edital;
• O impacto ambiental de uma obra desta proporção em nossa cidade e cidades vizinhas;
• As grandes alterações e grande geração de tráfego no sistema viário de nossa cidade e cidades

vizinhas;
• Os prováveis traçados das "obras de arte" divulgados pela imprensa e o edifício tombado da

Subestação e a Vila de Funcionários;
• Os prováveis traçados das "seis pontes de 100 a 200 metros" divulgados pela imprensa e o

patrimônio do nosso Horto Florestal;
• O total desconhecimento da SEPLANe do Departamento de Obras sobre as intrínsecas questões

técnicas envolvidas neste projeto, que de acordo com seus diretores "é um projeto que vem de cima
para baixo" (ou seja, vem do Governo do Estado e não passou ainda por análises detalhadas destes
órgãos da Prefeitura);

• A transformação radical (para o bem ou para o pior) que a mais importante avenida da cidade
poderá sofrer;

• O grande impacto econômico que uma via desta submete a cidade;
• A peculiar relação urbanística do traçado das vias de trânsito ferroviário e rodoviário de nossa

cidade;
• A baixa qualidade dos projetos e das obras públicas, que tanto tem comprometido a qualidade do

ambiente construído;
• A não observância de certas diretrizes do nosso Plano Diretor;
• As eleições de 2014, o oportunismo político, os prazos de início e final das obras divulgados pela

imprensa.

Com base na lei federal NO 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 que regula e garante o acesso à
informação;

Eu, Fernando Rodrigues Neto (RG 15.929.491-5), abaixo assinado, domiciliado à Av. Ivo Trevisan, 1011 _
apto. 7/17 - Jardim João Paulo 11,nesta, venho solicitar informações detaihadas do Projeto Urbanístico, dos
Projetos Complementares, seus Memoriais, da Adequação do Projeto Viário, seus números de PMS, bem
como cópias dos seus principais documentos de aprovação junto aos órgãos competentes da municipalidade
(como por exemplo, o relatório de impacto ambiental), para estudos, pareceres e análises junto aos meus
pares.

sabendo da importância deste ato para a melhoria da qualidade do ambiente construído e do bem estar dos
cidadãos sumareenses, aguardamos o seu deferimento e apresentamos no ensejo nossos votP&-de
estima e consideração.

Atenciosamente,

Sumaré, 2 de setembro de 2013 .
••-..••~•..,... "f.. P.M.SUMARE - PROTOCOLO GERAL 57({t""""T"TtI • 'I" . "".,.?~.,~b' :.', '\'.' . ,. FONES, (19) T399-~,J.34 OU (9) 3399-5757

-.-'f '~"',-.;,.rI:' ,PROCESSO: 10J.596/2013
.P,..•., 1;',' • ,. .' DATA, 03/09/2013 HORA, 16:41:00

'''~~'' O}' d'1' ARsEQU'NFERNANDORODRIGUES NETO-.:g - . - SI TO; SOU C IT ACOES D I VERSAS
(f:' .....~ - .~ OBS, CorlREDOR NETROPOLITANO NOROESTE

-_ ..- -----------------



Exma. Sra. Prefeita do Município de Sumaré

Assunto: Corredor Metropolitano Noroeste - Região de Campinas

Considerando o seguinte:

• A ampla divuigação pela imprensa sobre o projeto do Corredor calha Nordeste e seus prazos de
execução;

• O volume de recursos disponibilizados pelo Governo Estadual para esta obra;
• A maneira como o Edital EMTU/SP na 002/2012 junta Lotes e trechos tão distintos de vários

corredores metropolitanos da região da Grande São Paulo e da RMC num único só edital;
• O impacto ambiental de uma obra desta proporção em nossa cidade e cidades vizinhas;
• As grandes alterações e grande geração de tráfego no sistema viário de nossa cidade e cidades

vizinhas; /
• Os prováveis traçados das "obras de arté" divulgados pela imprensa e o edifício tombado da

Subestação e a Vila de Funcionários; /
• Os prováveis traçados das "seis pontes de 100 a 200 metros" divulgados pela imprensa e o

patrimônio do nosso Horto Florestal;
• O total desconhecimento da SEPLAN e do Departamento de Obras sobre as intrínsecas questões

técnicas envolvidas neste projeto, que de acordo com seus diretores "é um projeto que vem de cima
para baixo" (ou seja, vem do Governo do Estado e não passou ainda por análises detalhadas destes
órgãos da Prefeitura);

• A transformação radical (para o bem ou para o pior) que a mais importante avenida da cidade
poderá sofrer;

• O grande impacto econômico que uma via desta submete a cidade;
• A peculiar relação urbanística do traçado das vias de trânsito ferroviário e rodoviário de nossa

cidade;
• A baixa qualidade dos projetos e das o!:lras públicas, que tanto tem comprometido a qualidade do

ambiente construído;
• A não observância de certas diretrizes do nosso Plano Diretor;
• As eleições de 2014, o oportunismo político, os prazos de início e final das obras divulgados pela

imprensa.

Com base na lei federal N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 que regula e garante o acesso à
informação;

Eu, Gáudio Sérgio Tonhetta (CREA 0601188882), abaixo assinado, domiciliado à Rua Ari Barroso, 180-
Parque Residencial Versailles, nesta, venho solicitar informações detalhadas do Projeto Urbanístico, dos
Projetos Complementares, seus Memoriais, da Adequação do Projeto Viário, seus números de PMS, bem
como cópias dos seus principais documentos de aprovação junto aos órgãos competentes da municipalidade
(como por exemplo, o relatório de impacto ambiental), para estudos, pareceres e análises junto aos meus
pares.

sabendo da importãncia deste ato para a melhoria da qualidade do ambiente construído e do bem estar dos
cidadãos sumareenses, aguardamos o seu deferimento e apresentamos no ensejo nossos votos de elevada
estima e consideração.

Atenciosamente,

Clã
Fnnpnhp

Sumaré, 3 de setembro de 2013.
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GOVERNO DO ESTADO DE sÃo PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO .,CETESB

I N' 2270 I
LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA PROCESSO

N' 82/2013

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Federal 6938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a. Polllica Nacional do Meio Ambiente,
regulamenlada pelo Decreto Federal 99.274, de 06 de junho de 1990, a Lei Esladuat13542, de 08 de maio
de 2009, e demais normas pertinentes, emile a presente Licença Ambientai Prévia, com base no Parecer
Técnico n' 380/13/1E oara:

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

RAZÃO SOCIAL: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES UROANOS DE SÃO. PAULO - EMTU

CNPJ: 58.518.069/0001-91

LOGRADOURO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 244 - 3' andar

BAIRRO: CENTRO

MUNIClpIO: sÃO PAULO CEP: 01013.000

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
NOME: IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE, LOTE 3 - SUMAR RBARA
DO OESTE
LOGRADOURO: Rod. Luis Omelto, Av. Monte Castelo, Av. Tiradentes, Av. Corifeu de Azevedo Marques, Rua São
Paulo, Av. Europa, Av. São Jerônimo, Av. D. Pedro li, Rua Ari Meirelles, Av. Carlos Botelho, Av. Ampélio'.Gazzela, Av.
Rebouças, Av. Joaquim M Cardoso de Toledo, Av. João Argenton e Av. Julia Vasconcelos Bufarah.
MUNIClpIOS: SUMARÉ, NOVA ODESSA, AMERICANA E SANTA BARBARA DO OESTE.

CARACTERIZACÃO DO EMPREENDIMENTO

Implantação do Corredor Noroeste - Lote 3, com exlensão aproximada de 26 km no sentido Santa Bárbara-
Sumaré e 24 km no sentido Suma ré - Santa Bárbara, incluindo a reforma de 1 Terminal e a implantação de:'
3 Terminais, 4 Estações de Transferência, porias de parada 'e obras de arle especiais e correntes
associadas.

'lVOvC1~
CRISTINA PASINI DA'COSTA Diretora de Avalia ão de Im acto Ambientai

o resente documento foi emitido sem rasura elou cola9!:.em!'.!...__ ~~ ---,

OBSERVACÕES

a) A presente Licença Ambienlal Prévia aprova a localização e concepção do empreendimento, atestando a sua
viabilidade ambiental, mas não autoriza a sua Implantação.

b) Previamente ã Implanlação do empreendimenlo deverá ser obtida a Licença Ambiental de Instalação, sob pena de
aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor. . .

c) A Licença Ambiental de Inslalação somente será concedida após o cumprimento das exigências relacionadas neste
documento.

d) A presente Licença AmbIentai Prévia não 'dispensa nem .substitui quaisquer alvarás, licenças, aulorizações ou
certidões de qualquer natureza, exigIdos pela legislação federal, ~stadual ou municipal, bem como não significa
reconhecimento de qualquer direito do propriedade. .

e) Integra a presente Licença 01 anexo.
f) O prazo de validade desta Licença Ambientai Prévia é de 05 anos, a contar da data de sua emissão.

i:,



EMTU I Licitações

Voe' esta em l-lofne. LicilaÇMS

Concorrência n" 009/2013

Objeto: Contratação de empresa para a execução das obras e serviço,;; para a implantação do sistema viário do
Corredor Metropolitano Noroeste de Transporte Coletivo sobre Pneus, na Região Metropolitana de Campinas
(RMC). entre os Trechos: Divisa Sumaré-Nova Odessa c Estação de Transferência Ribeirão dos Toledos, em
Santa Bárbara d 'Oeste
Sessão Puhlica: 29/1012013 - 10:30

"VISO DE LICITAÇÃO

Poderão participar do certame os consórcios/empresas detentoras do Certificado ol;\lido na Prê-Qualifícação
EMTUlSP na 00212012 para o Lote 5.
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 20.09.2013 as IOh30min. no Auditório do CECOM da EMTU/SP.
na Rua Joaquim Cascmiro, 290 - Planalto - São Bernardo do Campo I SP.
O Edital completo estará disponível a panir de 21.08.2013 na Internet, no sitio \••.ww,emtu.spgov.br. Também
poderá ser retimdo gratuitamente, no endereço acima, no Departamento de Compras e Contratos - OCC, das
08 às 17 horas. mediante a apresentação da mídia DVO.R (gravável). necessário para cópia do arquivo ate
19,092013.
O invólucro contendo a proposta de pn ..'ÇOS devcrá ser entregue no dia 20.09.2013 das 10 as IOh30min no
Auditório do CECOM da EMTUlSP.
Outras infonnaçõcs poderão ser obtidas pelos tels,: 11 4341.1196 e 4341-1270 ou e-mail
licitacao@emlU,sp,gov,br.

Publicado no O.O.E. Caderno Empresanal em 17.08.2013

Comunicados

Anexos
Projetos I
Projetos 11
Projetos 111

:\I>IA~tE~TO DE SESS:\..O PlJBl.ICA

Em virtude do prazo necessario para a análise de pedidos de esclarecimentos recebidos, comunicamos que a
sessào pública dc abertura c entrega de envelope da Licitação em epígrafe, programada para 20.09.2013 fica
adiada para dia 29.10.2013 as 10 horas. na Rua Joaquim Casemiro. 290 - Planalto - São Bernardo do
Campo/SP e. às IOh30m, a abertura dos envelopes.
O Edital completo alterado estam disponível para download no sitio \'ffi'w.emtu.sp.gov.br e também poderá
ser retirado graluitamente. no Depanamemo de Compras e Contratos. das 08 as 17 horas, mediante a
apresentação da midia DVO-R (gravável). necessária pam cópia do arquivo a partir de 27.09.2013.

JOAQUIM LOPES DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente

PUBLICADO NO D.o.E. - CADERNO EMPRESARIAl. EM 18,09.2013

I.I~KS PARA OS OOCll:\-IE!'iTOS DO 1\"0,,"0 EDITAL:
Anexos
Projetos I
PrOjetos 11
Projetos 111

Sessão a Real izar

Para visualizar os editais na integra, é necessário ser cadastrado nesse site.
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:;
TQI:C403

E-mail:

Senha:
~______________ _ __ ,I r Enviar
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Viaduto em Sumaré começa a ser construído
em 2014
Terça-Iellra. 05 ele março de 2013

Tweetar I Curtir 10

A prefeita Cristina Carrara e o vice-prefeito

Luiz Alfredo receberam nesse sábado. dia 02,

a visita do Secretario de Transporte

Metropolitano Jurandir Fernandes,

acompanhado do presidente do EMTU.

Joaquim Lopes da Silva e dos deputados

Vander1ei MaClis e Cauê Macrís. O objetivo da

visr.a foi percorrer o trecho onde deverá ser construido o viaduto que ligará a Av. Mancini à Av. da

Amizade e a Av. Julio VaSCQ(lcel!os. Essa obra, junto com as melhorias que a EMTU (Empresa

Metropolitana de Transporte Urbano) tem previsto para a cidade, darão a Sumaré um novo rumo ao

seu desenvolvimento .

•Será a maior obra de infraestrutura Vlaria da história de Sumaré. O viaduto ira integrar a Rodovia

dos Bandeirantes com a Rodovia Anhanguera por meio do Viaduto de Sumaré, A conquista que

obtivemos junto ao governador Geraldo Alckmin vai melhorar muito o fluxo de veículos e modernizar

tanto o sistema de transporte coletivo como o transporte individual. A parceria com o governo

estadual é fundamental para o município., destacou a prefeita. Cristina ressaltou ainda que tem

trabalhado na tentativa de viabilizar a melhona do acesso à Rodovia Bandeirantes como mais uma

medida de integração das regiOes da cidade.

o secretário de Estado de Transportes Metropolitanos. Jurandir Femandes. anunciou que o governo

estadual vai investir R$ 200 milhões nesta nova fase de ampliação e modernização do Corredor

NorDeste, .Um dos objetivos da nossa visita é agilizar os procedime.,to da constl1Jção do viaduto de

Sumaré. Já levantamento possiveis impeditivos como questões ambientais, temas relacionados aos

patrimônios tombados e outras licenças. A segunda fase agora é contratação do projeto básico da

obra e do projeto executivo. Tomadas estas medidas, acreditamos Que a construção se inicia em

2014: declarou Fernandes.

Fonte: Prefeitura de Sumaré Illnk da noticia

Últimas Notícias
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LEI N" 3496. DE 03 DE OUTUBRO DE 2000.

Diop3. sobre a criação do PARQUE ECOl.ÓGICO DO HORTO
FLORESTAL (: dá outras pl'"ovidi.ncias.-

paisagem;

Autor. Vereador Décio ManniroUi

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUMAM

Faço saber que a CÂ1\tARA l\fUNICIPAL aprovou c cu sanciono e promulgo a
seguinte lei:

CAPíTULO I
DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. I" - Fica criado o PARQUE ECOLÓGICO DO HORTO FLORESTAL, com
árca.'\ descrita.,; nos Decretos Municipais nOs 2.4@"'"dc20 de Março de 1981.

3.656 de 26 de Novembro de 1986, 3.918 de 02 de Novembro de 1988 e 5.358 de;: 29 de Fevereiro
de 1996, atendendo às diretriz.es estabelecidas pelo Plano Diretor do Município de Sumaré - PDMS.
Lei nO 2500/92. bem como os dispositivos legais constantes das Leis Municipais nO~ 2.005/84 e
2.831/95. e que passam a integrar unidade de conservação ambiental e de lazer nos termos que
espedfica.

Art. r - o Parque Ecológico do orto. nrestal e considerRdo Cl'Jlaço territorial
especialmCflle protegido, não sendo nele pennitidas atividades que degradem

o meio ambiente. con~iderando o âmbito de atuação do Município, as seguintes finalidades:
I - Preservar O meio ambiente garantindo a qualidade do ar. do "'010. da água e da

11 - Ordenar. mediante planejamento e controle, a ocupação da área delimitada pelo
Parque, a fim de garantir sua efetiva finalidade.

111 - Preservar a área de proteção de manancial da bacia de contribuição do
reservatório do Horto Florestiú;

1 -'< - Preservar parcela do municipio onde hâ remane~ccnte de fauna e flora originais~
V - Estimular o desenvolvimento da educação ambiental no âmbito do Selar de

Educação, através de projetos c programas a senml d~nv()lvidos no locus do Parque:
VI - Garantir a coerência e a hannonia da pai~gem ambiental do Municipio. através

da preservação e vaJorl7.ação de seu patrimônio ecológico;
vn - Promover programa$ de renovação amhiental em áreas que estejam em processo

de deterioração. com o intuito de se res(aUlltr a flora original;
VIII - Restaurar e implementar o Viveiro Municipal de Mudas;
IX ~ Criar áreas e equipamentos de laler que sejam altamente f'ficazes, integrados â

preservaçio ambiental, propiciando e ofertando um centro recreac10nal e de lazer à população.

CAPíTULO 11
DAS MEDIDAS DE PROTF.ÇÃO AMBIENTAL

Art. Je - Não será pennitido o lançamento de quaisquer composto; gunnICOSou
/' esgoto domiciliar ,,'u industrial nos cursos d'àgua que compõem o manancial

da represa do Horto"'(;
!j



LEI W 3496/2000
FOLHA N"02

r.abincte do Prefeito

Art. 4°. Na lÍrea delimirada peja presente Lei, não sl.'fa pennifida a disposição de
resíduos sólidos domiciliares colelados por sistema~ de limpeza, pública ou

particular, bem como do lodo resulTante de prllCessos de Iraramemo de esgotos d~ sistema público oupanicular.

~ '0 - Não será permitido () lan~:amenro direto ou indireto de qualquer tipo de clluenre
dentro da área delimitada pela pre.~nte Lei.

~r-Os sistemas de esgotos sanitários deverão o'?edecer as normas a sere?] adoradas
e fiscalil:adas pelo DAE - Departamemo de Ab"U8 e Esgoto de Sumare.

atividades:
Art. S<>- Fica proibida a implantação dentro da área de zoneamento ZEI, ZF.2 e

ZPM, insrituido pela Lei Municipal nO 2.8.1J195. a imptantaçno das seguintes

I. Hospitais, S(lnarorio e lou outro ••estabelecimentos de saúde:
fi • Ponos de areia e cascalho e qualquer tipo dt" exploração mineraL
ID - Estabelecimentos industriais e comerciais. de grande e médio pone;
IV. Penitcnciãrias, cadeias públicas. e I ou similares.

~ 1° - Quai.~quer outro,; tipos de ati~.dades serem implan(adas dentro da área-~
delimitada pelo "caput" de~te artigo verão solicitar previa de SUainS1alltção,através de requerimento dirigido a Prefeitura Municipal

~ 2" - A classificação dos estahelecimcntos mencionados no inciso m do caput deste
artigo, fica definida conforme as especificações constanres do Ar1igo 62 da LeiMunicipaJ nCl 2.831/95.

Art. 6° - Fica consjt1erado de interesse especitll, para proteção do manancial 11

observância da'" nomas do Código Florestal, dentro das •...nnas de maior
restriçào ( ZMR) situadas atê 30 (trinta) metros dos m<lnanciaj~>relativas à remoçiio da coberturavegetal

Código
Parágnllfo (Tnic:o ; A inobservância do disposto neste artigo, 5ujeilarã o infrator â!io

penalidades desta lei. sem prejuízo daquelas constantes do aludido

.<\ rt. 7•• Na.• zonas ZE '. lE2 e ZPM, 0<;; projetos e a execuçào de quaisquer
empreendimentos ( construções, amJamentos, abertura de estradas, bem

como li pratica de atividade agropecuâria. comercial. recreativa c similar) dependerão d:t prévia
aprovayilo da Prefeitura Municipal dc Sumaré, que de'era expedir o compelen,c alvará, sem prej\lizo
da~ demais competências estabelecidas na legislação em vigor para outros tins

Art. 8" • Na arca delimitada pelo zoneamento lE I, lF.2 c ZPM. instituirias pela Lei
Municipal nO 2 R31/95, o licenciamento da." atividadc.'\ e a rcali

7
açãn da'iõobras, 6carão sujeitos às seguintes exigencias'

I • Destinação e uso da área perfeitamente caracterizada e e.xpressas nos projeros edocumentos submetidos à aprovaçào~

fi - Aprescntaçao nos projetos, de solução aprovada pelo órgão competente para <f
coleta, transpone, tratamento e destino final dos resíduo!' $ôlidos, líquidos e

gasoso" COOlOtambém, para os problema, de erosão c e"""amento da> asuas, inclusive., plu.iais,
produzidos pelas atividades que se propõem a exercer ('lU d~volver na area.

m - Aprovação pelo órgão es.adual eI ou competente de qua'rer atividade que
p<JSSa,uprimir vegetayilo nativa, bem COrnoas medidas de re<:omposição da areaL

v 1
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Art. 9" • Na área abrangida pelo I:oncamento ZEI. ZE2 E ZPM, serão exigida.i
medidas. neccs~ria~ à adaptação às dispnsiçücs desta Lei. pelas

urbanizações. edificaçôl.'S e ari ••.idades exi:-õtcnles ou exercidas anr~riormente

Art. 10- - Nas zonas de maior Te!'tnção f7.MR) c de rccuperação Ambiental (ZRA),
situadas ale 100 ( cem) metros do •• mananciais, '\Omente serão pt:mlitidas

alividad~ recreativas e a execução de obras e serviços indispt-nsávcis ao uso c aproveitamento do
f(."Curso hídrico, desde que não co!oque em risco a qualidade da água

Art. 11" ~ A inobsel'Vância de qualquel das disposições prescritas nesta r.el. sujeitará o
responsável às penalidades previsl<t~ rela Lei Federal nO Q.605/9&, que

dispõe sobre as $.'lnções penais e administratívtl, nas cundutas que Ic~m o meio ambiente.

CAPÍTl'LO 111
DASDISPOSiÇÕESGERAIS

Art. Ir -Ficam. a Prefeitura Municipal e o DAE. autori/.ado~ a celeorar con"en;os
I)U consórcios com órgào:i federais, estaduais e municipai" da Admini!'lraçào

direta ou indireta. parti. fins de cumprimento desta Lei, devendo hR',:er aUlori7.açâo lt:1?i~lati\'a para
cada caso de per si

An. 130

• Os usos e atividades l~mdcsconforrnidade: com esta Lei, cxistent~ até a
pr~nh: data de sua promulgação. serão objeto de análise e a,•.aliaçãn. por

parte da Administração Municipal e1 oU DAE - Depanamemo de Aglla e Esgoto de Sumaré. Que
definira as correÇ'.'e~ c adaptações a ~rem e;..ecul adas

Art. 14" - Esta Lei entrará em vigor na data de 'illa puhlicação

Art. 15" - Revogam-se as disposições em conlrário

Pnfritura do J\1unicípio dlt Sumaré, 03 de outuhro de 2000.

ANTONIO D~LEN
PRHEITO'~NICJPAL

Sumare.
Puhlicadil no~ termos do artign J 16 c 99 da Lei Orgânica do Munícipio d~

~o. 1 .;./'J (t..(n',..,
JOSE ANTO~IO 8ACIII:\f

SECRETÁRIO DAPRUEITURA
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Projeto do Viaduto Estafado de Sumaré inclui recuperação do patrimônio
histórico ferroviário
Proposta foi previamente aprovada pelo Conselho do Patrimônio Histórico,
que aguarda detalhamento
10 de setembro de 2013

Por solicitação da prefeita Cristina (arrara, o projeto do novo viacuto
estafado sobre a linha férrea e o Ribeirão Quilombo, obra estimada em R$ 45
milhões atualmente em fase de estudos e desenhos temicas, vai incluir uma
inidativa de recuperação de todo o patrimônio ferroviário da extmta
Fepasa (Ferrovias Paulistas S/A) do Centro da cidade, incluindo a antiga
Estação Ferroviária de Rebouças, o casaria do entorno e a Subestação de
Energia Elétrica.
A confirmação do programa de recuperação do patrimônio foi dada pelo
presidente da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, óo
Govemo do Estado), Joaquim Lopes, em reunião com a prefeita no ultimo dia
3, da qual também partidpou o coordenador do Condephaea (Conselho do
Patrimônio Histórico, Artístico, Etnológico e Arquitetônico de Sumaré),
carlos Henrique NaSCimento.
segundo Lopes, uma das justificativas para a escolha do sistema estaiado é
exatamente por sua capacidade de vencer grandes vãos sem causar
interferências na região abaixo. No caso de Sumarê, as duas pistas do
viaduto, que podem ter em tomo de 270 metros de extensão, serão suspensas
por estaios (cabos ou hastes metálicas) afixados a uma única coluna, que
pode passar dos 90 metros de altura e que será fundeada no terreno entre a
linha férrea e o Quilombo.
~Uma das preocupações que a população da cidade tem demonstrado com
relação a esta grande obra é com a preseNação do patrimônio histórico e
natural da cidade. No caso do viaduto, o projeto já prevê a recuperação da
estação e da subestação e o restauro do casaria da antiga Fepasa. Teremos
que desenvolver todo um plano de preservação dessa memória. Esse foi o
principal tema da conversa inicial que tivemos com a prefeita Cristina, no
começo do ano. A recuperação do patrimônio também foi uma diretriz que
recebemos do Condephaea", explicou Lopes, da EMTU.

CONSELHO
No ultimo dia 4, o coordenador do Condephaea levou a proposta para o
conhecimento dos demais membros do conselho, que aprovaram o andamento do
projeto. Oito membros do órgão consultivo estavam presentes ao encontro.
"Consultamos o decreto de tombamento (dos prédios da ferrovia) e
constatamos que não existe nenhum empecilho para a construção do viaduto,
principalmente pelo fato de ele ser estaiado e de que nenhuma torre de
sustentação estarâ dentro da ârea desse patrimônio tombado", contou
Nascimento.
segundo o coordenador, também foi aprovada, pelos conselheiras, a proposta
de revitalização e restauro do conjunto formado pela SUbestação e pelas
casas operárias, além da própria estação ferroviária. "Aguardamos agora a
apresentação do projeto executivo, pela fupam, para nossa aprovação flOal",
completou carlos Henrique Nascimento.

A OBRA
O novo viaduto estaiado vai ligar o (entro da ddade ao início da Avenida
da Amizade, em Nova Veneza, duplicando a atual capacidade de transposição
da linha ferrea existente no sistema viãrio da cidade, restrita às quatro
faixas da passagem inferior do Viaduto Comendador Aristides Moranza.
A empresa vencedora da licitação para a confecção dos estudos de
circulação viãria, licenciamento ambiental e dos projetos arquitetônico,
básico e executivo é a Fupam (Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e
Ambiente), da fAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) da USP
(Universidade de São Paulo).
Trinta técnicos da fundação estão detalhamento o projeto, indui'ldo a
troca de informações com os órgãos ambientais, de Planejamento e de
patrimônio histórico da cidade. Até o final do mês, a EMTU deve apresentar
um primeiro detalhamento (chamado de estudo de massas e diretrizes viârias)
da proposta.

?

OIga lurika Hashtmoto Komoda, D<ln.ela Freitas, Mana Aparecid<l GtralCll e outras 12 pessoas CUrtiram isso.

Odlr1el Pedrozo Vamos ver se desta ve2 esta obra' sal do ~peI •.••
10 de setembro tis 12:35 via celurar

https://www.tàcebook.comljornal.folhadesumare/posts/398589843576111 01/10/2013
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CONCLUSÃO r
Aos 04 de novembro de 2013, eu, (V, ) Vânia Maria Pontim,

Oficial de Promotoria, faço estes autos conclusos ao DO, 10 Promotor
de Justiça da comarca de Sumaré,

v.

Trata-se de procedimento instaurado para apurar eventuais
danos ambientais causados pela implantaçao do "Corredor Metropolitano
Noroeste", obra viária de ligaçêo de diversas cidades que compOem a
Regiêo Metropolitana de Campinas.

Tratando-se de obra de dimensao regional, cuja execuçêo,
em razao de sua grandeza, imprescinde da realizaçao de ElA-RIMA, entendo
seja o caso de remessa destes autos ao Grupo de Atuaçao Especial de
Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), a fim oe possibilizar a melhor
apuraçSo dos fatos e a atuaçêo uniforme do Ministério Público.

Aguardo, pois, a remessa destes autos ao GAEMA -
núcleo PCJ Campinas, nos termos do disposto no art. 10, inciso X, item 3
do Ato Normativo nO 75812013 - PGJ. de 06 de fevereiro de 2013.

Sumaré, 13 de novembro de 2013.

EIRA LUCAS LO RE
JUSTiÇA

THAis DE ALMEIDA SMANIO
.A.SSISTENTE JURIOICA DO MINISTERIO PÚBLICO
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IC 43.0450.0002590/2013-6

TERMO DE DATA

Em 02 de dezembro de 2013, eu, Mônica Aparecida Garcia,

Analista de Promotoria - matrículp 6.076, recebi estes autos na secretaria do

GAEMNPCJ Núcleo - Campinas (~'w.Analista de Promotoria - 6076.
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CONCLUSÃO

Em c2J:L de ~ de c2JJ 11.\ ,eu, Mônica Aparecida Garcia, Analista de

Promotoria I, matrícula nO.6076 illlÊe;sp,), faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Dr.

Rodrigo Sanches Garcia, Promotor de Justiça no GAEMA-Campinas.

Representação nO.43.0450.0002590/2013-6

Nos autos do IC 199/09, oriundo da Promotoria de Justiça de

Sumaré', cujo objeto de investigação é a apuração de danos ambientais

decorrentes das obras do Corredor Metropolitano Noroeste, foi determinado o

desentranhamento dos documentos que compõem o presente processado,

autuando-os como representação.

A Prefeitura Municipal de Sumaré encaminhou cópias do

processo administrativo na.20.916/2009 (fls. 03/05 e 20/80).

Por sua vez, a EMTU apresentou planta descrevendo o traçado

atual e o novo traçado do Corredor Metropolitano Noroeste no Município de

Sumaré, cópias dos estudos. projetos e relatórios já concluídos. bem como

eventuais licenças e autorizações expedidas pela CETESB e órgão ambiental
municipal.

Em informação técnica IT-DPO-091-2013. emitida em

25/03/2012, o Departamento de Projetos da investigada apresenta informações

sobre o traçado atual e o novo traçado (o projeto em desenvolvimento

apresenta prolongamento partindo do Terminal Sumaré até o Terminal Santa

Bárbara D'Oeste, sem conter as alterações solicitadas pelas novas

administrações municipais), sobre os estudos. projetos e relatórios já

concluídos, cópias das atas de audiências públicas (fls. 06/11). conforme
anexos de fls. 12/16.

Consta ainda dos autos documento técnico, emitido em

27/04/2012, cujo objeto é o estudo da viabilidade da obra em comento (fls.

1 Referido procedimento foi remetido novamente para Sumaré em fevereiro de 2014.
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42/62), concluindo pela plena viabilidade sob os pontos de vista físico,

geográfico e operacional do sistema de transporte, vindo a consolidar

importante vetor de desenvolvimento urbano para os municípios interceptados.

Quanto ao melhor trajeto e a localização dos terminais metropolitanos será

indicada na próxima etapa do desenvolvimento dos trabalhos (fI. 61).

Às fls. 79/80 constam requerimentos de moradores do

município de Sumaré, solicitando informações detalhadas dos projetos relativos

ao Corredor Metropolitano Noroeste.

Às fls. 84, foi juntada cópia da primeira página da Licença

Ambiental Prévia, referente à implantação do Corredor Noroeste - Lote 3, com

extensão aproximada de 26 km no sentido Santa Bárbara -Sumaré e 24 km no

sentido Sumaré-Santa Bárbara, incluindo a reforma de 1 terminal e a

implantação de 3 terminais, 4 estações de transferência, pontos de para e

obras de arte especiais e correntes associadas.

Por fim, integram os autos o aviso de licitação publicado no DO

de 17/08/2013, referente ao trecho 3 (fI. 85), as matérias jornalísticas sobre as

obras (fls. 86/87) e a Lei Municipal nO.3496/2002 que dispõe sobre a criação

do Parque Ecológico do Horto Florestal (fls. 88/90)

Manifestação do Promotor de Justiça natural encaminhando os

autos ao GAEMNPCJ - Campinas em 13/11/2013 (fI. 92).

Eis o relato dos autos.

Da análise dos documentos que instruem a presente

representação depreende-se que as questões atinentes às obras do Corredor

Metropolitano Noroeste (Corredor Metropolitano Biléo Soares) traduzem

interesse regional dado ao impacto para o meio ambiente e para o tráfego dos

municípios integrantes da Região Metropolitana de Campinas e abrangidos

pelo Núcleo PCJ/Campinas e também pelo GAEMA - Piracicaba.
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Ocorre que há em tramitação no GAEMA-Piracicaba inquérito

civil específico para tratar do trecho Sumaré- Santa Bárbara D'Oeste. Referido

inquérito encontra-se em fase adiantada de levantamento de documentos não

sendo producente que se inicie novas tratativas e gestões quando justamente a

atuação regional prevê uma unidade de tratamento evitando a duplicidade de

procedimentos.

Desta feita, determino:

1. Proceda às anotações e ao recebimento pertinente no SIS-

MP;

2. Determino a remessa dos autos ao GAEMA-Piracicaba para

que as informações, ao critério do Promotor oficiante, sejam

anexadas ao inquérito civil nO 15/2012-0 que trata do

mesmo assunto, ficando esse Órgão disponível para

atuação conjunta em função do município de Sumaré ficar

na área do GAEMA- Campinas.

Campinas, 25 de fevereiro de 2014.

~P
RODRIGO SANCHES GARCIA

Promotor de Justiça

Analista de Promotoria I
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Representação 43.0450.0002590/2013-6

TERMO DE DATA

Em 25 de fevereiro de 2014, eu, Mônica Aparecida Garcia,

Analista de Promotoria - matrícula 6076, recebi estes autos na secretaria do

GAEMAlPCJ Núcleo - Campinas (~LQ) Analista de Promotoria - 6076.

CERTIDÃO

Certifico que em 25 de fevereiro de 2014, eu, Mônica Aparecida

Garcia, Analista de Promotoria - 6076, em cumprimento ao despacho de fls.

93/95 procedi às anotações no SIS/MP Integrado, bem como à remessa dos autos

ao GAEMAlPCJ - Piracicaba. Certifico ainda, que os autos foram recebidos em

02/12/2013 e encaminhados ao Promotor de Justiça Secretário do GAEMAlPCJ

- Campinas, sendo que somente nesta data, com sua devolução, foram realizados

os registros no sistema e, para constar, lavro este termo.

Campinas, 25 de fevereiro de 2014 .

•C-
rCIa

Analista de Promotoria I

MatrÍCula 6076



Grupo de AtuaçAo de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ.Piracicaba

te nO - 015/2012

CERTIDÃO

Aos 10 de março de 2014, eu (!-), Marcia Oliveira, Oficial

de Promotoria I, certifico que este procedimento foi apensado ao IC 015/12 -

Corredor Metropolitano, atendendo o determinado ..
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-"?-:~
Grupo de Atuaçtlo de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ.Piraclcaba

IC nO 01512012 ( Af(fVSJ )

JUNTADA

Aos 11 de junho de 2014, eu,~) Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, atendendo a determinação nos autos principais, junto no apenso o

oficio 094/2014, do GAEMA Campinas.

1°3
P
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GAEMAlPCJN úcleo.Ca mpi nas
Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 340 - Cidade Judiciária - Jardim Santana

Campinas. SP • CEP 13088.902 • Telefone (19) 3578.8334

Campinas, 30 de maio de 2014 .

Prezado colega: r ~ vD -JX ,DO.s~"! 9---
V,t'--I . \17

~

tV.SI?4;t(: -j£ o ..L
C7Z Q ?

tÍM/!MIv'--f:;; 11 ~yuv::>, £0. ~L( .~11ff<o"frrreO~hO' 'O'" de ,.:1i1p!í;;;'.(,,~~,r
ExcelênW.~51.~t!Íza:f'M~nid~ ~~ r-lhe b Ofício n°. 32 /2014,
acompa~hado ae docfe<ntos, rem~t pela 1 Pr~PJo ç
e pertinentes à RepresentaçãoT n".R.../'3.0 0.'00

,
Metropolitano Noroeste.

.~~

RODRIGOSANC~S:RCIA
Promotor de Justiça
GAEMAlPCJ-Campinas

Atenciosaménte,

Aproveito o ensejo para novar a Vos:;a
Ivan Camelro/C

protestos da mais elevada estima e distinta consid raçao. Promotorcle'
! '.

. Ofício n.o 94/2014 - GAEMAlPCJ-Campinas
Ref: Encaminha documentos pertinentes à Representação n° 43.0450.0002590/2013-6
- instaurado para averiguar eventuais danos ambientais causados no Horto' Florestal do
Município por conta do "Corredor Metropolitano Noroeste"

Ao Exmo. Sr.

Dr. Ivan Carneiro Castanheiro

Promotor de Justiça Secretário do GAEMAlPCJ - Piracicaba
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Promotoria de Justiça de Sumaré
Rua Santos Dumont, 78 - Jardim Alvorada

CEPo13170-586 - Sumaré - SP
Te!' (019) 3873-1440 - 3873-1812

Sumaré, 27 de maio de 2014.

J" 'tiOfício nO327/14 - áe@le1U1 ia .'

Ref. Protocolo MP 1118/14 de 19/05/14

Senhor Promotor:

GAEMA - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECiAl
DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Protocolo nO. .l..lli:.1j 4'-'--'------
Data: .;U.) O\:""/AHorário lJ,hJ~

Assinatura: ~

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência,

sirvo-me do presente para encaminhar ..lhe o protocolo acima mencionado, ata

de reunião realizada nesta Promotoria de Justiça, bem como demais

documentos apresentados.

Na oportunidade, reitero a Vossa Senhoria meus protestos

de elevada estima e distinta consideração.

Luciane CristO oguei ucas Lo Ré
Promotora de J stiça

Ao Exmo. Sr. Dr.
Rodrigo Sanches Garcia
Promotor de Justiça do GAEMA



-=~~~.t ~3~~OH

.I,j;'~Olet~)
'-"i'<}")'O'lU'<ê)-\lW11;<J0'O(J~~'N:X

V'r,)~~'-::><3",,<,,>-~Q

'~~-Obs~Ç)()()OS~O~J,~~J~~

~~E;>~~"'~'!'mW~T\.{~

~~~~~...,~
.~\{G)~'Q

I«f>">~J""!."J'l~~'U\~Gl~\lI,,~~

•.."1l>~"'G\r""{'''''vo-.",'"'<>~O'Q\)..(j

\:IVf3V"9{~Jon"'(d~~~v~

~~~"Y-'\~'"""\.QJ~V(S)



"

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

JOf,

/-

Aos dezenove dias do mês de maio de 2014, comparecetl'ô'\na
Promotoria de Justiça de Sumaré os Senhores Valdemir Ravagnani,
presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sumaré,
Claudio Sergio Tonhetta, Presidente da Associação Amigos da
Rebouças, Fernando Rodrigues Neto, Arquiteto e Urbanista, na
presença da Dra. Luciane Cristina Nogueira Lucas Lo Ré,
oportunidade em que expuseram a situação dos possíveis
desdobramentos da corredor metropolitano.

Pontuaram que apesar de já terem formulado pedido de ser dada
publicidade do projeto do corredor metropolitano à Associação do
Engenheiros e Arquitetos em setembro de 2013, até a presente data
o projeto não foi encaminhado. Informaram não ter sido realizada
audiência pública sobre o tema nesta cidade.

Colocaram que o impacto para a cidade de Sumaré provavelmente
será negativo, pois além do dano ambiental e ao patrimônio cultural
(subestação de energia da estação Ferroviária), trará impactos ao
trânsito do centro da cidade.

Ao final, ficou acordado que será requisit~cópia do projeto do
corredor metropolitano por esta Promotoria de Justiça para posterior
análise.

Valdemir

Luciane Cristi

Promotoria de J
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Dra. Luciane Cristina Nogueira
DD. ]a Promotora de Justiça da Comarca de Sumaré

Sobre a Obra da EMTU, o Corredor Metropolitano Noroeste em Sumaré

Considerando o que brevemente expomos a seguir:

• A ampla divulgação pela imprensa sobre o projeto do Corredor Calha Noroeste e seus prazos
de execução;

• O volume de recursos disponibilizados pelo Governo Estadual para esta obra;
• O impacto ambiental de uma obra desta proporção em nossa cidade e também nas cidades

vizinhas da RMC;
• As grandes alterações impostas por uma obra destas no sistema viário, com a geração de

tráfego intenso em algumas das principais vias no centro da nossa cidade;
• A transformação radical do desenho da mais importante avenida da cidade, a Avenida

Rebouças, poderá sofrer;
• Os prováveis traçados de uma "obra de arte", um pontilhão, divulgados pela imprensa sobre

o edificio tombado pelo CONDEPHAAT, a Subestação de Energia da FEPASA e a Vila de
Funcionários do Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré;

• Os prováveis traçados das "seis pontes de 100 a 200 metros" divulgados pela imprensa e o
patrimônio tombado Município, o Horto Florestal;

• O desconhecimento parcial da SEPLAN e do Departamento de Obras sobre intrínsecas e
pertinentes questões técnicas envolvidas neste projeto, que de acordo com seus diretores "é
um projeto que vem de cima para baixo" (ou seja, vem do Governo do Estado e não passou
ainda por todas as análises detalhadas destes órgãos da Prefeitura, bem como pelas suas
aprovações);

• O grande impacto econômico que uma via desta submete a cidade;
• A peculiar relação urbanística do traçado das vias de trânsito, neste caso a Rodovia

Anhanguera e as linhas férreas:
• A questionável qualidade dos projetos e principalmente das obras públicas, que tanto tem

comprometido a qualidade do ambiente construído de nosso município;
• A não observância de algumas diretrizes do nosso Plano Diretor;
• As eleições de 2014, o oportunismo político e a relação com esta grande obra viária.

E, com base na lei federal N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 que regula e garante o
acesso à informação;

Nós, associados da AEAS - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sumaré, solicitamos a
'Om ""~,,çâo p'm opmpó,'''' "p,"fiood,,oo~g"" ',formo,õ" d.~"

~
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Urbanístico, dos Projetos Complementares, de seus Memoriais, da Adequação do Projeto Viário, de
seus números de PMS, bem como cópias dos seus principais documentos de aprovação junto aos
órgãos competentes da municipalidade (como por exemplo, o relatório de impacto ambiental), para
estudos, pareceres e análises junto aos nossos pares.

Sabendo da importância deste ato para a melhoria da qualidade do ambiente construído e do bem
estar dos cidadãos sumareenses, aguardamos o seu deferimento e apresentamos no ensejo nossos
votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Valdemir va nani
Engenheir grônomo.", GR£Ã 0605014144
Preside e ciaAEAS"

. Ll«t
Ferna'i-.do Rodrigues Neto
Arquiteto e Urbanista - CAU A2268
2° Secretário da AEAS

CI io Tonhetta
Engen 1 lro Civil- CREA 0601188882
Assoei do da AEAS

Sumaré, 19 de maio de 2014.
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Sumarc. 19 de fevereiro de :0 I~.

Ao Senhor Doutor
.JOAQUIM LOPES DA SILVA ./lJNIOR
Diretor/Presidcntc da Empresa ,\Ielropolitana de Transportcs Urbanos de São Paulo S/A
(DITU)
Rua Quin7e de ~ovembro, 2~.j, Centro - Cepo 011113-000
São Paulo - SI'

Prezado Scnhor,

Eu. Valdcmir Aparecido Ravagnani. engenheiro agrônomo. portador da cédula de
identidade - RG n° 14.287.n~-1. presideme da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sumarc
(I\EI\S). ahaixo assinado. localizada à Rua Luiza Rodrigucs da Silva. 69. Cep: 13.171-190 - Jardim
Planalto do Sul. Ilt;:sta. venho solicitar os oons préstimos de Vossa Senhoria. no =,cntido de nos
apresentar informações detalhadas do Projeto Urhanístico. dos Projetos Complementares. seus
Memoriais. da Adequação do Projeto Viário. hem como côpias dos seus principais doeumentos de
aprovação jumo aos órgãos compeleotes da EMTU e do Município de Sumaré (como por exemplo. \'
relatório de impacto ambiental). para estudos. pareceres c aná!isesjullto aos Illeus pares.

A rcl~rida solicitação se faz necessaria. uma vez que 110 dia 03/0<>/20 13. IllbSO~

associados. com amparo legal da Lei fedeml n(l 12.527. de 18 de novembro de 2011. que regula c
garallle ü acesso à informação. protocolaram junto a Prefeitura Municipal. alguns esclarecimentos
sohre o Corredor Metropolitano i\lorocstc - Região de Campinas. conforme anexo c até a presente data
não obteve-se resposta alguma. a nào ser relatando que a mesma foi encaminhada para o Sr.
DirelOr/Presidel1lc Joaquim Lopes da Silva Júnior em 05/09/2013 para prcstar os devidos
csclarccimcl1los. co"forme cópia do Oficio ,," 9951:013 - SMGPC em ancxo. assinada pela Exnr'. Sr'.
Prefeita Municipal Cristi"a Conceição flredda Carrara.

Acontece Vossa Senhoria. que nossos associados e a sociedade em geral I(xam pegos d(.'
surpresa ao receber algumas notícias no site oticial da prefeitura relalando sobre o Corredor
Metropolitano. cOllfonne notícias em anexo. Por causa disso. a Associaçào tem sido constalllcmcllle
cobrada c questionada sobre os projetos e as obras de preservação do patrimônio e estamos llUllla
situaçào dcsconfol1::1\'el perantc a sociedade ei\'il. hem C0l110 nossos associados porquc não dctcmos
de tais int<.lrmaçàcs.

Diullle do brevc exposto. c sabendo da importância deste ato para a mclhoria da
lJualidade do <imbiente construído e do bem estar oos cidadãos sumarccllse~. reitero a necessidade de
apresentar as ck\'idas respostas aos questionamentos. com amparo na legislação vigente (Lei Federal
nO 12.527/2011 e Decreto Estadual 11" 5S.052/~O I~). que rcgula e garante o acesso à int'lmnação.

1':0 aguardo do deferimento de Vos~a Senhoria. apresento no ensejo meus votos de
elevada estima c consideração.
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Exma. Sra. Prefeita do Município de Sumaré
l/o
~

Assunto: Corredor Metropolitano Noroeste - Região de Campinas

ConsiderandO O seguinte:

• A ampla divulgação pela imprensa sobre o projeto do Corredor Calha Nordeste e seus prazos de
execução;

• O volume de recursos disponibilizados pelo Governo Estadual para esta obra;
• A maneira como o Edital EMTU/SP nO 002/2012 JUnta Lotes e trechos tão distintos de vários

corredores metropolitanos da região da Grande São Paulo e da RMC num único só edital;
• O Impacto ambiental de uma obra desta proporção em nossa ddade e cidades vizinhas;
• As grandes alterações e grande geração de tráfego no sistema viário de nossa ddade e ddades

vizinha".:
• Os prováveis traçados das "obras de arte" divulgados pela imprensa e o edifício tombado da

Subestação e a Vila de Funcionanos;
• Os prováveis traçados das "seis pontes de 100 a 200 metros" divulgados pela imprensa e o

patrimônio do nosso Horto Florestal;
• O totnl desconheCimento da SEPLAN e do Departamento de Obras sobre as intrínsecas questões

técnicas ""volvidas neste projeto, que de acordo com seus diretores "é um projeto que vem de cima
para baixo" (ou seja, vem do Governo do Estado e não passou ainda por análises detalhadas destes
órgãos da Prefeitura);

• A transformação radical (para o bel!) ou para o pior) que a mais importante avenida da cidade
poderá sofrer;

• O grande impacto econômico que uma via desta submete a cidade;
• A peculiar relação urb,misticn do traçado das vias de trânsito ferroviário e rodoviário de nossa

cidade;
• A baixa qualidade dos projetos e das obras públicas, que tanto tem comprometido a qualidade do

ambiente construído;
• A não observância de certas diretrizes do nosso Plano Diretor;
• As eleições de 2014, o oportunismo pol:lico, os prazos de início e final das obras divulgados pela

ilnprensa.

Com baw na lei federal NO 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 que regula e garante o acesso à
Informação;

Eu, Fernando Rodrigues Neto (RG 15.929.491-5), abaixo assinado, domiciliado à Av. Ivo TreVisan, 1011-
apto. 7/17 - Jardtm João Paulo 11,nesta, venho solicitar informações detalhadas do Projeto Urbanístico, dos
Projetos Complementares, seus Memoriais, da Adequação do Projeto Viário, seus números de PMS, bem
como cópias dos seus principais documentos de aprovação junto aos órgãos competentes da municipalidade
(mmo por exemplo, o relatório de impacto ambiental), para estudos, pareceres e análises junto aos meus
parp.5.
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Sumaré. 2 de setembro de 2013.

Sabendo da importância deste ato para a melhoria da qualidade do ambiente construído e do b<>.mestar dos
Cidadãos sumareenses, aguardamos o seu deferimento e apresentamos no ensejo nossos vot~
estima e consideração. -"'\

Atenciosamente, " ~ r--', ;
/. \ \ :
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Exma. Sra. Prefeita do Município de Sumaré

Assunto: Corredor Metropolitano Noroeste - Região de Campinas

Considerando o seguinte:

il/

J-

• A ampla divulgação pela imprensa sobre o projeto do Corredor calha Nordeste e seus prazos de
execução;

• O volume de recursos disponibilizados pelo Governo Estadual para esta obra;
• A maneira como o Edital EMTU/SPnO002/2012 junta Lotes e trechos tão distintos de vários

corredores metropolitanos da região da Grande São Paulo e da RMC num único só edital;
• O impacto ambiental de uma obra desta proporção em nossa cidade e cidades vizinhas;
• As grandes alterações e grande geração de tráfego no sistema viário de nossa cidade e cidades

vizinhas;
• Os prováveis traçados das "obras de arte" divulgados pela imprensa e o edifício tombado da

Subestação e a Vila de Funcionários;
• Os prováveis traçados das "seis pontes de 100 a 200 metros" divulgados pela imprensa e o

patrimônio do nosso Horto Florestal;
• O lotai desconhecimento da SEPLANe do Departamento de Obras sobre as intrínsecas questões

técnicas envolVidas neste projeto, que de acordo com seus diretores "é um projeto que vem de cima
para baixo" (ou seja, vem do Governo do Estado e não passou ainda por análises detalhadas destes
órgãos da Prefeitura);

• A transformação radical (para o bem ou para o pior) que a mais importante avenida da cidade
poderá sofrer;

• O granoe impacto econômico que uma via desta submete a cidade;
• A peculiar relação urbanística do traçado das vias de trânsito ferroviário e rodoviário de nossa

cidade;
• A baixa qualidade dos projetos e das obras públicas, que tanto tem comprometido a qualidade do

ambiente construído;
• A não observância de certas diretrizes do nosso Plano Diretor;
• As eleições de 2014, o oportunismo político, os prazos de início e final das obras divulgados pela

imprensc:.

Com base na lei federal Na 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 que regula e garante o acesso à
informação;

Eu, Ciáudio Sérgio Tonhetta (CREA 0601188882), abaixo assinado, domidliado à Rua Ari Barroso, 180 -
Parque Residencial Versailles, nesta, venho solicitar informações detalhadas do Projeto Urbanístico, dos
Projetos Complementares, seus MemOriais, da Adequação do Projeto Viário, seus números de PMS, bem
como cópias dOSseus prinCipaiSdocumentos de aprovação junto aos órgãos competentes da municipalidade
(como por exemplo, o relalório de impacto ambiental), para estudos, pareceres e análises Junto aos meus
pares.

sabendo da importância deste ato para a melhOria da qualidade do ambiente constnuído e do bem estar dos
ddarnos sumareenses, aguardamos o seu deferimento e apresentamos no ensejo nossos votos de elevada
estima e consideração.

Atenciosamente,
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Sumaré. 3 de setembro de 2013.
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CUIDADO

Projeto do Viaduto Estaiado de Sumaré inclui recuperação do patrimônio
histórico ferroviário

Por solicitação da prefeita Cristina Carrara, o projeto do novo viaduto estaiado sobre a linha
férrea e o Ribeirão Quilombo, obra estimada em RS 45 milhões atualmente em fase de estudos
e desenhos técnicos, vai incluir uma iniciativa de recuperação de todo o patrimônio ferroviario
da extinta Fepasa (Ferrovias Paulistas S/A) do Centro da cidade, incluindo a antiga Estação
Ferroviaria de Rebouças, o casa rio do entorno e a Subestação de Energia Elétrica.

A confirmação do programa de recuperação do património foi dada pelo presidente da EMTU
(Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, do Governo do Estado), Joaquim Lopes, em
reunião com a prefeita no último dia 3, da qual também participou o coordenador do
Condephaea (Conselho do Patrimõnio Histórico, Artistico, Etnológico e Arquitetónico de
Sumaré), Carlos Henrique Nascimento.

Segundo Lopes, uma das justificativas para a escolha do sistema estaiado é exatamente por
sua capacidade de vencer grandes vãos sem causar interferéncias na região abaixo. No caso
de Sumaré, as duas pistas do viaduto, que podem ter em torno de 270 metros de extensão,
serão suspensas por estaios (cabos ou hastes metalicas) afixados a uma única coluna, que
pode passar dos 90 metros de altura e que sera fundeada no terreno entre a linha férrea e o
Quilombo.

"Uma das preocupações que a população da cidade tem demonstrado com relação a esta
grande obra é com a preservação do patrimõnio histórico e natural da cidade. No caso do
viaduto, o projeto ja prevé a recuperação da estação e da subestação e o restauro do casario
da antiga Fepasa. Teremos que desenvolver todo um plano de preservação dessa memória.
Esse foi o principal tema da conversa inicial que tivemos com a prefeita Cristina, no começo do
ano. A recuperação do patrimõnio também foi uma diretriz que recebemos do Condephaea",
explicou Lopes, da EMTU.

CONSELHO
No último dia 4, o coordenador do Condephaea levou a proposta para o conhecimento dos
demais membros do conselho, que aprovaram o andamento do projeto. Oito membros do
órgão consultivo estavam presentes ao encontro. "Consultamos o decreto de tombamento (dos
prédios da ferrovia) e constatamos que não existe nenhum empecilho para a construção do
viaduto, principalmente pelo fato de ele ser estaiado e de que nenhuma torre de sustentação
estará dentro da area desse patrimõnio tombado", contou Nascimento.

Segundo o coordenador, também foi aprovada, pelos conselheiros, a proposta de revitalização
e restauro do conjunto formado pela subestação e pelas casas operarias, além da própria
estação ferroviária. "Aguardamos agora a apresentação do projeto executivo, pela Fupam, para
nossa aprovação final", completou Carlos Henrique Nascimento.

A OBRA
O novo viaduto estaiado vai ligar o Centro da cidade ao inicio da Avenida da Amizade, em
Nova Veneza, duplicando a atual capacidade de transposição da linha férrea existente no
sistema via rio da cidade, restnta as quatro faixas da passagem inferior do Viaduto Comendador
Aristides Moranza.

A empresa vencedora da licitação para a confecção dos estudos de circulação viana,
licenciamento ambiental e dos projetos arquitetónico, básico e executivo é a Fupam (Fundação
para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente), da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo)
da USP (Universidade de São Paulo).



Trinta técnicos da fundação estão detalhamento o projeto, incluindo a troca de informações
com os órgãos ambientais, de Planejamento e de património histórico da cidade. Até o final do
mês, a EMTU deve apresentar um primeiro detalhamento (chamado de estudo de massas e
diretrizes viárias) da proposta.

Fonte: htlp://www.sumare.sp.gov.br/2011Iindex.html
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http://htlp://www.sumare.sp.gov.br/2011Iindex.html


PATRIMÔNIO

Prefeita de Sumaré se reúne com direção do Pró Memória para avaliar
parceria na utilização do prédio da antiga Estação Ferroviária

(/6

.rI-

(

Sumaré.31de
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janeiro de 2014.

A prefeita de Sumaré, Cristina Carrara. reuniu-se na manhã desta
sexta-feira, 31 de janeiro. com o presidente e o diretor do Instituto Pró
Memória. respectivamente Francisco de Toledo e Alaerte Menuzzo, para
avaliar a possibilidade de estabelecimento de uma parceria com a
instituição na utilização e manutenção do prédio da antiga Estação
Ferroviária de Rebouças. A prefeita também explicou as ações que estão
sendo tomadas pela administração mUnicipal no sentido de recuperar e
preservar o patrimõnio histórico da antiga Fepasa incluindo a Estação
Ferroviária de Rebouças e a Subestação de Energia Elétrica que servia á
ferrovia através de parceria com a EMTU (Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos).

"Chamamos o Pró Memória para esta reunião para mostrar todas as ações que
estamos tomando em defesa do nosso património histórico. E vemos com bons
olhos a boa vontade do Instituto em buscar auxiliar o Poder Público na luta
pela preservação desse património do povo de Sumaré", justificou Cristina,
Primeiramente, a prefeita contou estar solicitando ao Iphan (Instituto do
Patrimõnio Histórico e Artistico Nacional) um esclarecimento sobre o termo
de autorização de uso da Estação Ferroviária por parte do Municipio. que é
anterior a seu governo. visando a possibilidade de ceder o prédio ao Pró
Memória através de convénio. para a instalação de um museu no local, como é
desejo da sua diretoria.

"Quando o Pró Memória manifestou o interesse em montar um museu na cidade.
fomos buscar saber qual era a situação legal destes imóveis. Acreditamos
que a Prefeitura de Sumaré não é proprietária dos imóveis da ferrovia.
possuindo apenas uma autorização para executar projetos nestes locais. Há
todo um conjunto de condições e regras estabelecidas. que temos que
estudar. Por isso estamos pedindo ao Iphan este esclarecimento". esclareceu
a p~b

RECUPERAÇÃO
Em seguida, em esclarecimento a outra preocupação do Pró Memória. Cristina
lembrou aos dirigentes da organização não governamental que já há um
compromisso da EMTU para com a Prefeitura, estabelecido em 2013. pelo qual
a empresa se comprometeu a realizar a recuperação de todo o património
arquitetónico da ferrovia, inclusive da Estação Ferroviária e da Subestação
Elétrica, a titulo de compensação pelas obras complementares do Corredor



Metropolitano Noroeste do Transporte Coletivo que serão realizadas na
cidade.

"Em 2013, nas conversas com a EMTU e já preocupada com a situação dos bens
tombados da ferrovia. solicitei que a empresa se comprometesse a investir
parte do recurso da compensação obrigatória na revitalização de todo este
conjunto imobiliário, conforme divulgamos na época em que esse compromisso
foi firmado. A Prefeitura de Sumaré tem dificuldades financeiras e de
recursos humanos para realizar todas as melhorias e projetos que deseja na
Estação Ferroviária, dai surgiu a necessidade de buscarmos essa parceria
com a EMTU, que SÓ aguarda o inicio das obras complementares ao Corredor
Noroeste para também dar inicio á recuperação desse património tombado",
lembrou Cristina.

Leia mais em:
hltp://www.sumaremais.com.br/novo/content. php?id= 1859&idm= 1859.
A prefeita destacou, por fim, que o Poder Público Municipal já auxilia o
Instituto Pró Memória de várias formas - com o repasse de recursos, com a
cessão de imóveis (entre eles o Centro de Memória Thomaz Didona, sede da
organização) e de funcionários.

Fonte: http://www.sumare.sp.gov.br/2011/index.htm I

http://hltp://www.sumaremais.com.br/novo/content.
http://www.sumare.sp.gov.br/2011/index.htm


REVIT ALlZAÇÃO

Prefeitura de Sumaré realiza serviços de limpeza na antiga Subestação de
Energia Elétrica e na Estação Ferroviária de Rebouças

$umaré, 18 de fevereiro de 2014.

A Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Sumaré, por meio da Geréncia de
Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos, da Geréncia de Manejo de
Residuos Sólidos e da Administração Regional do Centro, iniciou recentemente açôes de
limpeza e manutenção do patrimônio histórico da antiga Fepasa - incluindo a Estação
Ferroviária de Rebouças e a Subestação de Energia Elétrica que servia á ferrovia.

A primeira etapa dos serviços foi concluida na semana passada, na Subestação. O local, que
fica na Rua Antônio Jorge Chebab, Região Central, recebeu uma força tarefa com serviços de
limpeza, roçagem do mato e o recolhimento de materiais deixados por populares, como
embalagens plasticas, papelão e madeira que foram encontrados na parte interna da
Subestação. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 7 servidores estiveram
envolvidos nesta etapa da limpeza

O secretario da pasta, Carlinhos Barijan, disse que o mutirão voltara para o local na próxima
semana. "Faremos uma nova limpeza na Subestação e ja iniciaremos os trabalhos na Estação
Ferroviaria", comentou Barijan.

No final de janeiro, a prefeita de Suma ré, Cristina Carrara, esteve reunida com o presidente e o
diretor do Instituto Pró Memória, respectivamente Francisco de Toledo e Alaerte Menuzzo, para
avaliar a possibilidade de estabelecimento de uma parceria com a instituição na utilização e
manutenção do prédio da antiga Estação Ferroviaria de Rebouças.

Na ocasião, Cristina disse que em 2013, nas conversas com a EMTU (Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos) e ja preocupada com a situação dos bens tombados da ferrovia,
solicitou que a empresa se comprometesse em investir parte do recurso da compensação
obrigatória na revitalização de todo este conjunto imobiliario.

"A Prefeitura de Sumaré tem dificuldades financeiras e de recursos humanos para realizar
todas as melhorias e projetos que deseja na Estação Ferroviaria, dai surgiu a necessidade de
buscarmos essa parceria com a EMTU, que só aguarda o inicio das obras complementares ao
Corredor Noroeste para também dar inicio a recuperação deste patrimônio tombado", explicou
a prefeita Cristina Carrara durante a reunião no Prô Memória.

A prefeita destacou, por fim, que o Poder Público Municipal já auxilia o Instituto Pró Memória de
varias formas - com o repasse de recursos, com a cessão de imóveis (entre eles o Centro de
Memória Thomaz Oidona, sede da organização) e de funcionarios.

LEIA MAIS EM:



•

Prefeita de Sumaré se reúne com direção do Pró Memória para
utilização do prédio da antiga Estação Ferroviária
http://www.sumaremais.com.br/novo/content. phP?id=2383&id m=2 383

avaliar parceria na

Projeto do Viaduto Estaiado de Sumaré inclui recuperação do
ferroviário
http://www.sumaremais.com.br/novo/content. php?id= 1859&idm= 1859

Fonte: http://www.sumare.sp.gov.br/2011/index.html

patrimônio histórico

http://www.sumaremais.com.br/novo/content.
http://www.sumaremais.com.br/novo/content.
http://www.sumare.sp.gov.br/2011/index.html
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ralldo-*, se solhliflQlrn no ima ..
ginário popular, e quando :tllturn.~
dela.; •• wm.adil petas aUlnridadf-li
como t'i~o unkll (o :<bsolut •.\ ~ê-
rnhr4'ntc n~ t~ltlnle nos alta.
Sllm Qll.;U\do t'studad.", dentro
do rigor t.'>t'l\it~l l! do bom .•"fi .•",
llIuita~ delas ~" iItC.1~1.,J.t:~de ~
sWJtcntar<,D'I. É to OISO hislór:to e
tr:i.oá<:u do 1/"<'OX"t'ntrisrno. Em pon-
to menor. temos em SumarJ. um
ca,;() de \'\lrdaddra Ilx.,,?o me:l"
':ll q"", dl:'Mtiã n btlm 'leuso. ("uJO
Jlimo lanC{>, amplam ••nt.e djo,'Ui.
gado, é um \'erdad ••iro dl:'lírio. Es-
tou f:tltmd.l do ::trlundado viadUlo
I'stai3do pau a mnsposlção d<l
fernwill ..da Av. J~ MlIndni nAv.
..\mi1..;.d",.
O \udulO ('st:liado, por ser im-

pooenl~ c !Il."IjeslllSO, ext'1U! um
WN.1Ut'iro f,,:;<;i::ti(lõoO:> mcn.. .•••a':i-
sa<!.)1l.bt! torn.1ndo um ~'I!tl!<.deilO
mlldismo no Brlh;i.l, e dElS':'j;;do,
como ~ deI'rl' •.'lld", do noticiário,
como uma obra k"ÓIliC':ldI' mw!ru:
manJatO$, 1Illli, E'nt("nntl1lpardda.
tem sido ba,st:uttl' t.ollte...~tad.) ••m
:Jgun.slocak
Cnnsidern qUo.' o 1:.1 \iadul"

M:'rk'ini/AIJID: ••d~, J.k.r su;< 10C:l-
U1..ilçoio.coloca SUlllllrê nl; conutl-
m30 dt' tudo que S(' cDk.nde IlO
rnotru:'nl(l, conlO um.a modenHI
ll.e~rIl(l de mnbilid(l(((> wballJ.. po~
JAv. Jos<..;~ttlli:jni lK!encoiltn nu
~""ntro d:1 dd.ade. j3 L'Ong"'stiolla.
rl(~ l! que Ik_sembocarã na rota-
tôria da Av, AnlÍZltJe, tamMm já
congeSli()flada n,IS horas de ploo, e-
qu.lndo L'Ousider=O!' tIl!<.'li frota
motorizada. d", SWJ,laró •.• relfião.
Ct"~ C'el'C'''dt> lO""1I< •.an(l,provu ..
('('1men!",. qualquer 11OSSi\~1v:m-

TRIBUNA LIBERAL
DIREJOR(,tRAt NN S~R(S

fürlOR Ri;5PON$ÃVL.
'........oUX-..rTIH

tlij1t'm inicial IIll IlU~llC".iado trá ..
r"'go. rapidamentE' ;rem :l..'1ulada.
t! ••."Oltari:uno, .lO caos viilrio que
ora ot>&en'mu<)s.Cllm a :lm":I,a
que í»'ira sobl'! ti Av, Rcbou,tl$, tko
SH tranrlormada lIUJllói rOOIlvU
de inl£orligal,.ilo das \ias SP-IOl e a
SP-304. pur insl",.hu:in Ja E~. '
o c.u.~~~naoompll!to.
.Q~ãt~ao J?;~~l!lPI:io.histo-
rIL'!) ~ ~umar". " mais Impor.
htldt.'.e fi conjunt(l clã esGl~ào.
d-, .'1:' -, \~ II ~d:J
;llltiga FEPAS~ .,.,rm-.Uu....1;ant
rornoom•.nto ~o 9uuielh~dt'
DtwJliãÕPan-rl;lonio Historko.
Arqut'(Jló~ico, Artistil,.'O e Turi~ ..
liC{} (COl'<"DEPHAAT). órg:lo da
SE'crí!tnria da Cultura do est3.do
de Silo Paulo, por solicit:lçAo do
Nucleo SUb-regional Sumare. do
In-,titutn dos Arquitetos du Bra-
sil (IAB/SP), Este ronjunto
t'!!tt'f\d~ J)t)r aproximad.:1m('nl('
.tOOm••!ro;;. desde a Av. Mand.
ni alió a esta ••..:ln rerro\'iâria, in-
cluindu a RUiI Bllndeit-,mtc~, o
qU(; o tom;! illL"OntornaVl'1 pdo
viadllto. Para o.,; inlt!tellS;ldol;
informo que n descrith"O ~ mk

Pll' qu •• compôt"m o Procll!lS(I do
$t>U tombllmenlo.. N° -4.6225/03
",sIão p!,\stlldos no sítio do CON-
DEPHAAT, Esteop;tlrlmónio...stll
lomb:ldo pt."1amunidpalkbde.
Ora, DOBra~i1.d~de o ~_

to-Lt"!i redt'l1'll :'1" 25/.37, em sea;
_-\nlgo 18. c t!nt qllillquer Jl;H1f'
do n1l.1ndo, qualquer prédlu his.
t6riL'O tomhado não pock> t~r li

su.'I visibilidl\dt"l obstruída. li q:.:e
elimina qualquer po~ibilidade
rad.)oa!. no caso da Subestnção.
que Só! !<)(:aliZ:l no fi!llll da Av.
Mancmi., ~er rob ••rta por um via-
duto. Esta idl!i3. iufcliz e surreal.
se concretiZ3.da, N'rtamente leo-
var.\ as autoridad~ de SlUl1:UJ ti
um pllpt>l ridlculo e dhllb<>n:odor

•
JMEGASENA

Concurso: 1531
12 13 24 4142 44

nas p~nas das redes WC1ais, e
de qualqu ••r pessoa M'nMta. Os
bens hist6rkus são tomb;l\lo~
para ;;<!r€m vistos. admimdos, fo-
tos:raiad\b. e ll,tojtJfU fic.lI.nl 1"$-
condi2o~. C(lhrir um patrimônio
~p CflnJO Olbrir uma noj.
\'OI.tod~:.tfl\..lada cçrn UlIl:l burc-.I,
~'l.\mQ » ••10" JliMl,.~ •."1)_

)rir as t.:ias ('(Im um tapum."
Con~laàc;Tlus lamhém, lJU('

por Sl<rUln.<o ohm impactante em
l'('U entorno, o viaduto se I!nqu.1-

drn l>l;'rreilmnE'lltt' nU'!!Arti.l/osql
auJl2r-lJ 1" 'r 'i""
p;;i.I(pD~f). O que lorna Illi'CeSsá.

rioum EslpdQ ~B"IIIÓ' ..••d ••Im-
P:lcto de Vb;[nhança. o qua~ tem
seu conteudoJ dC'!l("rito 110 Arti~(1
:l, esp.!'dalrnE'_:Ill" em StlU inciso
lI, alím'lI "c", que especifica da..
ramente a necessirlade da indica.
çiio d(> bellfi tombad,,~ qUE' se en.
C<Jntrcm numraioa:ínimodelOO I
,iWrrtrrr!\l'Jlff£riwtrodnnovoem. I
Jln.'('ndií1iênt_~~•..•d~ 8trlrd~m
o-Piir.í~-o unico, dO~o\rtigo93~t
entendemlo Sf'r impossível qwd- I
Quer m ••dida Mo?lI\lBdont ('10miti-

Jladorado irupllcto ao ser CObertO)1
por um Vl:ldutn. até porQIlE' a su-
bestaç:ln jli é um ~ntro CUltur:11. :
t!sttl. obra não podt:oci IMr autori- i
la.1:o,s<1bp.madi'desmoraliZ3çil.o I
do Cllnselho d~ Dcie"a do Ptltri-
mónin HístórJoo. Ambí"ntal, EI-
nko •• Arti~tico (CONDEPHA.
EA,) de Su,"naé, dll Comissào de
Oroenanwnto Territorial (COn.
do C01"o-DEPHA..\T. da Funda,-ão
pata li Pf'Squisa eln Arquitetura
e Ambiente (FUPA.\I). noticiada
como H rnspónsDwl pelo projet(l,
1:', naturalmente. da ~milJi:,1.rll-
ção municipal
O que tenhe. not:ldo. ê que li;;

propmtas alternatl .•..as p.an li

t~mpnsi\,áo dI! fen'o\ia np~n~
tadas no NII:h"mo rle "Diretrires

parn a eJaboração do Pl:tno viário
Diretor (PVD) doi! Sumaré", texto
b.,..e da 2' Corul'rencia Munid-
palde Mobllld:l.j(> Urbana e Rural
oconida em 2009. e pnlllX"Oillda<;
noPMS :O;"}7089/12. de conheci-
mento dtl Senhura PrcIeita e dOI
Secretârios allns, ~••.tlio 5el1do iK-
noradas p.!'1:i atu.-u ~st:i.(j mWli-
dJlil1. I[ue n~"W panicular. trilha
o lJIE'Smu caminho da at.hnirustra.
çã.) anterior (JU(' tiun.l,.;m as btno-
rou e d{'f"ndeu n \;adutn Manei-
nijAmiz.'lC1e:M o Ultimo minuta.
R.-giFtro. 11b..>m da verdade. que
...sUqlkStão cstari3 n"Sol\'"ida dl'l-
de a referida Co(úerenci:l, não fos-
;;e m d••legart,wllgadns à preftlltu-
ra. e que compunham,; maioria.
terem apro\'ado a I1'IiPK1ll dll p:lU-
ta das obj.:oçÕí$ a esta obra. Com
e-;Ul~o.. as dcnltlisdirelriRi
(jue L'Ulçam as btI_>í'5de lOdo um
p!anej:lm.mtu municipal. foroun
apl'O\llmIS pl"'••licanwnte em SUl!
inleltrichldc.
Destas direttizc'!, comtam o

£b:o Viârio :-;'otuPS!I', que consis-
I•.•l:a rmilalizaçáo da A••..P.llidll Ivo
l'rm"ÍSan, (Osua exten!lào até a r0-
tatória do Port.11 Bordol~ na A.v,
A."S..-'f Mah.a: região do Pioa:rnn.
.'Omo vi;ltluwE' a p.:>ntlf' sobN o Ri-
helrão Quik.m.bo, jUntO uo JRl'\lim
Guatta. e o Eixo Viá:io No~ Sul
que \indndll RCldOl-~••'I dM Rand,:,i-
l1'ln~ t1tra\'e$!>.111("idade pela A\'
Saudado!. prnl'WI(uíndo utrlwés d"
Jardim São C:nius <:oro o \'"i:Jduto
n:ll proxirrndadl!~ da Vila Guarani,
cortando a án.'a dll SOMA.. contM-
naudo a \'i1a Fk'fll" Stll'llneçt.;:\lt-

do com ti Estuda !'o1ineko!to. ao
l:J.doJa Tinturaria Boa Vh.u. Com
e:tffl dois l\O\U'I E'ixoil l!ila«.m05
aliviando o nó v'.ário junto às 11(10-
!~ do Quilombo. e o tr:l.nsito n..a
região rentral que rlt"\!£'rlÍ ter sctl
l.'1'ntro I:i,;t-Orico tlmpllado, rt'\ibl-

SU1w'.ARE
,ÁpvHE~ltl........... 00l'it02S
&:>;n1.~.!'O!L-_. • .15)
Dtlt"~oKlar;<;,PoIícla --3S7J.I;l8

Iizado de acordo tXlm 1ll1. nwsmas
•...Dirot.r'"zes ••.e criando DU'/Jl.i rotas
dlt tr:ifejO lf' de indU).k>:lO dt'St!;'n-

v'OMnwnto de ~iW-s p<>rii4ricai.
O wwluto ~(andn.i/Amiz.ad.e n;<o

ttanl nenhum d~n\'tlMm~ll-
to p:lo":l a rI.';é?.o CE-:ltnJ.1. te' tlY>ina,.\o
que o entorno Wt A••...1\'0 T~i"M
•.•a n:gint,) do Pk't'rno,. oontinuarão
plÚXiJnUi; e aO 1nt;,;1UO t.>1t1ilO dis-
lanttJS, por frtIta de wna tr.u!.l>]X"i-
çitliuud da f"ITl'lia.
Quanto AO \'I:lduto eslJtifldo. d{'

um modo gel1ll seu C1I~fOé da OI"-
ík'm de tri>$ W'lf'S o de um vt:W1J'"
\O ronuun. •. ('(Im o \'lIlor estinta-
do de R$ 45 milhíie:>, llOden.rnus
con:>t:nJ.Ír 0$ dois aitemaU\'OS nus
eWK adrntl ("'"nlMtadnlõ.t> prova.
".'el:mt'!l\Il' "wr:uia reclIN01l p."ITa
llS devidas dt"'sapropriat,'ÔM.
Porhlllto, bas~d() no notkiá:io

l0C3.ll"tlllsldero o \iaduto e$tniadíl
pmptlol:1o como um dl.'sperdldo de
recursos púhlicos, unt atentflJOOO)
nusso pa.lrlmôniu hi..storioo. e l>'J-
mtldo alrretendldtl trulLs(onn. "",.
da Av. Reoout,'tI.:i.. nwna roc,l"vin.
um agtll\,;ll\le p:lra e. mobilld:adí"
e Sl'guruIl,ô1 w'bann, \'i:;to quI.!, em
OOnjWlto, <"'llt:Iriam fal.l'ndo wn-j
Vl!q{U' par.! a regi.io cenlr:tl ce SlI-
m.aré. todo o trânsito oriundo das
ViM Anhanguera, Bro'tk>inilte

ll.uiz de Queinis (SP-304) e F.••.••n
d."CO Aguirrn Procru.:a (Sp.lOl)
liI,õl.~du tIS~im num e!l0m .
préjtÚZO í'llJ'1) o ÍnJltot' d..~Th:~n
\"lllvimento MunidP3.1 ODHM) d
SUm..W. Enul1I, IInI wrdJdeiru
deliriol
Tennino pat".J'rase:mdo o 1enu

da Clm(erfuld., dóti Cid ••d.-'S:
"Quem muda a cic!a&.! SClll~ nós'"
(e não a E.MTL').

~-(; ...•.._."'--.~~_~_I "'"
_u>~lol~ •..••.~
1_.R ••.••••--.ll<loUl:l<l~,

HorrrolÁNDIA
_ _~. ,;3Sô5.11)91
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ViadutoEst
-
Úrgãos do Patrimônio Histórico sinalizam positivamente a projeto de viaduto da Prefeitura de SUlllaré e da EM'llJ

TE C lRAVEZ

TCErejeita contas
de 2011de Bacchim

•••• 'WI; •••

Sum..1I'e ficou bem
mnu l~rto \11..'rc."col.
ver o nIÂior problcllu
til' llt'U ~1~Iv.m.Jvi!triu
nlua1mt'nl ': (I, OOllll:\' •
tiOl1.mlcntORõ di~ril).';
nOI ~lWao~ no Vi."duto
"Cenlclld.1dor Arhald~
Mnr:-tn1.lt". unic"l lig;,~.~io
do Ce.'ntro aI) r t,lr.t,.
do MunldJlln, Q'.IC :\fc.
t.:lm milharl~$ de 1110tO.

rí",l.ll' ,. pA~~J~l'lnll.lJ<1

Tr;Ul~porl.. COlt"li\'.(
Apó! l'cunit o t uma vi.
sit." Il~J\jcn :lO lÇll'ill. o
t:cC'rt.'tJirill csbdu:\1 de
Cullunl ..\'l16rn.lu ~'laltn~
AnllUo, e Dlt~mhrob do
CcndcJlhaa.l (Con~lho
de Ddr, do f'l"Itrimibkl
II íJ>LÓríou. An:IU('ul<i~~I.'O,
Arlbi.til'u r Turi:<liw), :Ii-
11.'t.izu:l11l ••..la:jprova~0
do IrJjdooo 110V()Vl.ldu-
to Mt.:liado. 1"AC1Nt\ 0'9

o TeE Cl'rlbun.!
do Cont •• do F.llndo)
""'" u - p<I, sOil\lll<b
\"~ - recUNU impt'Ir,l.
do p<lo 0"1'1'<1 !lo do
Sumart-, JO'~Antonio
R~l(:chim(rn, t! n1jt'i.
Im•• ~cuntn,du muni.

d£llo de 2011 pdn ter.
celra vez em rccx:unc
dt) 1)J'OCI.'!j.~O renlb .•1OO
onlt:'m no ôrgiw. ~
~ltIdo l\ .UI 50ri.'l de
imprt'rl$l do TCE, n.:iQ
('ôlbl. mailj, recUrtlO t\41
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ASSASSINATO

Homem é
encontrado

I mortoem
estrada rural

Um homem idclltmc ••
do oomo Allló,úo Cor!••

ENFERMEIRA

Prefeitura abre
sindicância para
apurar denúncias
~
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AUMENTO

Sumaré
confirma
220 casos
de dengue

.'0 ('u m.ili n'<tnto boI"
bw;o, o ln.<tilllto Adolfo
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NOTICIAS

Viaduto na Avenida Mancini, em Sumaré, deve receber aval do Conselho
Estadual do Patrimônio Histórico

Órgãos do Patrimônio Histórico sinalizam positivamente a projeto de viaduto estaiado da
Prefeitura de Sumaré e da EMTU
Suma ré, 12 de março de 2014.

Graças á atuação efetiva da atual gestão, Sumaré ficou bem mais perto de resolver o maior problema de
seu sistema viário atualmente: os congestionamentos diários nos acessos ao Viaduto ~Comendador
Aristides Moranzan

, única ligação do Centro ao restante do Município, que afetam milhares de motoristas
e passageiros do Transporte Coletivo. Após uma reunião no Centro Administrativo de Nova Veneza e
uma visita técnica ao local realizadas na manhã desta quarta~feira, 12 de março, e consideradas pela
prefeita Cristina Carrara como "históricas" para o desenvolvimento da cidade, o secretário estadual de /
Cultura, Marcelo Mattos Araujo, e membros do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artistico e Turistico), sinaiizaram pela aprovação do trajeto do novo Viaduto Estaiado/
proposto pela Prefeitura e pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), passando ao
lado da antiga Subestação de Energia Elétrica da ex1intaFepasa e ligando a Avenida José Mancini, no
Centro, até o inicio da Avenida da Amizade, em Nova Veneza.

Tão logo a EMTU descobriu a existéncia do tombamento dos prédios da Fepasa no nivel estadual,
recentemente, a prefeita e representantes da empresa foram pessoalmente até o Condephaat mostrar,
em reunião, todo o trabalho realizado até o momento no sentido de viabilizar a obra, o que inclui a
recuperação do patrimônío.

"Conseguimos trazer para a cidade o secretário e os membros do Conselho, que vieram conhecer a
realidade do nosso sistema viário, os detalhes da proposta para a recuperação do patrimônio histórico da
cidade e do viaduto. Não economizamos esforços para viabilizar esta obra. Já havíamos garantido a obra
junto ao Governo do Estado, mas não sabiamos do tombamento, e estamos defendendo a proposta
perante o Conselho. Encontramos uma nova barreira no meio do caminho, mas vamos superá-Ia

n
, afirmou ./

a prefeita.

"Sensibilizados, o secretário e os conselheiros vieram a Sumaré hoje conhecer, debater e avaliar a
proposta no local, e já compreenderam que a Avenida Mancini é o local mais adequado. Felizmente,

http://hltp://www.sumare.sp.gov.br/2011/index.htmlem
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passamos agora à fase de detalhamento de um projeto que contemple o patrimônio e resolva a questão
da Mobilidade Urbana", acrescentou Cristina.

Uma nova reunião deve ocorrer já nesta quinta-fe~ra, na sede da Secretaria Estadual de Cultura, em São
Paulo, na qual os técnicos devem começar a detalhar a proposta técnica que será levada, posteriormente,
à avaliação do Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histôrico.

TOMBAMENTO

Após a visita à área da antiga Subestação de Energia Elétrica da extinta Fepasa, na Rua Antonio Jorge
Chebab, no Centro, que faz parte do patrimônio ferroviário tombado pelo Condephaat ano passado,
integrantes da equipe técnica do órgão estadual sinalizaram pela aprovação da obra do novo Viaduto
Estaiado que vai ligar a Avenida José Mancini. no Centro, ao inicio da Avenida da Amizade, já em Nova
Veneza, duplicando a capacidade atual do sistema viário em transpor a linha férrea e o Ribeirão
Quilombo. O viaduto é fruto de um pedido da prefeita ao governador Geraldo Alckmin, feito em 2013.

Além da prefeita, participaram da discussão desta quarta o secretário estadual de Cultura, Marcelo Mattos
Araujo, o presidente da EMTU, Joaquim Lopes, a vice-presidente do Condephaat, Valéria Rossi, e o
conselheiro José Luiz, o coordenador do Condephaea (Conseiho do Patrimônio Histórico, Artistico,
Etnológico e Arquitetônico de Sumaré), Carlos Henrique Nascimento, os vereadores Cícero Ceará,
Fabinho, Wartei "Fininho" de Faria, Henrique "do Paraíso" Sciáscio, João Maioral e Dito Lustosa, o
presidente da ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária), Claudio Padovani. além d
diversos secretários municipais e técnicos de todos os órgãos envolvidos.

Ficou pré-definido que o viaduto foi passar ao lado do prédio da Subestação, e que seu futuro projeto ']
arquitetônico será integrado ao patrimônio histórico ferroviário da cidade. O presidente da EMTU reforçou,
inclusive, a promessa feita à prefeita Cristina Carrara ano passado, de que o projeto do viaduto vai incluir
uma ação de recuperação de todo o patrimônio ferroviário, incluindo a antiga Estação Ferroviária de
Rebouças, o casa rio do entorno e a Subestação de Energia Elétrica.

"Hoje é um dia histórico para Sumaré. Após extensos estudos técnicos realizados pelas equipes da
Prefeitura, da EMTU e da FUPAM (Fundação para Pesquisa em Arquitetura e Ambiente, contratada pela
EMTU para projetar o viaduto). chegamos hoje ao consenso de que a melhor opção para a transposição é
a 'aérea', e que o melhor trajeto para o viaduto é este da Avenida José Mancini. Esta obra vai melhorar a
qualidade de vida da nossa população, diminuindo o tempo de viagem dos trabalhadores sumareenses e
o tempo-resposta do atendimento médico de urgência, entre outras questões. Além disso, temos a
certeza de que o projeto da EMTU vai incluir a valorização deste patrimônio histórico, que vai virar um
cartão de visitas de Sumaré e um ponto turístico de Suma ré, além de finalmente permitir que os
moradores de todas as regiões conheçam a história do surgimento da cidade", afirmou a prefeita Cristina
Carrara. .,
O secretário Marcelo Mattos Araujo considerou a área tombada, de cerca de 40 mil metros quadradOS'J
"maravilhosa" e com imenso potencial para utilização pela sociedade sumareense. Por isso, pediu que os
técnicos "aprofundem as questões (do projeto do viaduto) o mais rápido possivel, para chegarmos a uma
solução tecnicamente embasada e que contemple a melhoria do Sistema Viário da cidade, o Transporte
Coletivo e, principalmente, a recuperação deste patrimônio histórico e desta área linda". .....

CORREDOR

Joaquim Lopes lembrou que a nova ligação viária é essencial para a continuidade das obras do Corredor
Metropolitano Noroeste do Transporte Coletivo, facilitando o tráfego de passageiros entre as cidades de
Sumaré, Hortolândia. Campinas, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d'Oeste. Tais obras vêo
incluir a construção de um novo Terminal de Ônibus no inicio da Avenida da Amizade, cujas obras podem
começar já este ano, outras duas estações de transferência de passageiros na Rodovia Anhanguera e a
Avenida Variante que vai ligar a Avenida Rebouças diretamente à Avenida Olivio Franceschini, em
Hortolândia.

Paço Municipal: (19) 3399-5100 I Rua Dom Barreto. 1.303 - Centro - Cep: 13.170-001 I Centro Administrativo: (19)
3399-5700
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Digite o que procura

Prefeitura Municipal de Sumaré

E!>le ~ile e~tiil em fas£; c!:- ttansiç,'}o Cll.ot,i':!nOOencontre algvrn cook"Odo clique aqui para acessar a 'RfSOO antige

SERViÇOS 2!2.!LCI~. ,~_. . . . .__ •. _ TV PREFE1TURA

Hino de Sumare

IVeja outros vldeos

Cl.lrtlr C:1dastre-s@para'lerdoQUeseus arngos
OOSldõlt

Sumare, 31 de janeiro de 2014,

PATRIMÓNIO

Prefeita de Sumaré se reúne com direção do Pró Memória para avaliar
parceria na utilização do prédio da antiga Estaçâo Ferroviária

Posto •
• A~rnenuJ
aor~

Telef""",
Uteis-

~ca BoJlrOr'liZ.l
C&d&trof~aáil5trO

P3feeer Prévio do TCESP

FI:l,to (te Alendrrnnto ao
Tf~-PAT

~ da Transparéncj~

R;lrtal da Trarw;paren<:ia - mtttu!o
Assl$.tav:ia:

Ba:anceles da APM

A prefeita de Sumaré. Cristina Garrara, reuniu-se na manha desta
sexta-feira, 31 de janeiro, com o presidente e o diretor do Instituto Pró
Memooa. respectivamente Francisco de Toledo e Alaerte Menuzzo, para
a'Wl.liara possibilidade de estabelecimenlo de uma parceria com a
instituiçao na utililaçao e manutençao do prédio da antiga Estação
FerroVlána de Rebouças. A prefeita também explicou as açoes que estao
sendo tomadas pela administraçao municipal no sentido de recuperar e
preservar o patrimÓniO histórico da antiga Fepasa - Incluindo a Estação
Ferro'viária de Rebouças e a Subestaçao de EnergIa Elétrica que ser.;a à
ferrolota_ atra\És de parceria com a EMTU (Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanas).

"Chamamos o Pró Mem6fia para esta reuníao para mostrar todas as açOes que
estamos tomando em defesa do nosso patrimônio histórico E -.emos com bons
olhos a boa ~:mtade do Instituto em buscar auxiliar o Poder Público na luta
pela preserwçM desse patrimônio do pc'oOde Sumaré", justIficoU Cristina,
Primeiramente, a prefeita contou estar soliCitando ao Iphan (Instituto do
Patrimônio Histórico ~ Artlslico Nacional) um esclarecimento sobre o termo
de autorização de uso da Estação Ferro\'1aria por parte do Municlpio. que é
anterior a seu go-.emo, ~sando a POssioltida1e de ceder o prédio ao Pró
Memóna através de con\ênio, para a inslala;:áo de um museu no local, como é
desejo da sua diretoria

IVeja outros .• I

INFORMATIVO ONUNE

Receba as no...;dades da Prefeitura
regularmente por e-mail. Gadastre..-se

Nome:

I
Bairro:

I
E-mail:

I
Cadastrar

SEfAANARlO

RelalOflOS • LRF

Decretos

~,FPA/LOA

FAFS

"Quando o Pró M€:lTl6ria manif\!stou o interesse em montar um museu na cidade,
fomos buscar saber qual era a sltuaçc10 legal destes Im6-.eis Acreditamos
Que a Prefeitura de Sumaré não é proprietária dos im6\E"is da f€rro..••a.
possuindo apenas uma au1orizaçao para executar projetos nestes locais Hé
todo um conjunto de condiçoes e regras estabelecidas. que temos que
estudar. Por isso estamos pedindo ao lphan este esclarecimento', esclareceu
a prefeita.

Ediçao 157.31/01/2014

EdiçáO 156 • 24/0112014

Ediçao 155.17/01/2014

Ediçao 154.10'0112014

http'/lw.wJ.sumaremais,combr/f1O\Olcontent.php?id=2383&idm=2383 112
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SECRETARIAS

"ivonc;as e OrÇIõl'neoIQ

C-abtlele 00 Pre!erto

GaMele do ViCe Refedo

C'-.er.me.ia de A"ograTl"RS e FtoplOS
EslJatelJ'COS

Go~erllOe Rm1clpao; 1IoQ:t.ldl

H8:bI".acllo

a,,,,
FIatlejarnent>:l

Procur&1:lOfia ~ai c'o tAl!'IlcÇiO

Prefeitura Municipal de Surnare

RECUPERAÇÃO
Em seguida. em esclarecimento a outra preocupaçao do Pró MemooB, Cnstina
lembrou aos dirigentes da organização não go\Emamenlal que já há um
compromisso da EMTU para com a Prefeitura, estabelecido em 2013, pelo qual
a empresa se comprometeu a realizar a recuperaçao de lodo o patrimônio
arquiletOnico da ferrovia, mclusi..e da Estação FerroVIária e da SubestaÇão
Elétrica, a titulo de compensaçao pelas obras complementares do Corredor
Metropolitano Noroeste dO Transporte Coleti\Q que serao realizadas na
cidade.

"Em 2013. nas COfl\t!rsas com a EMTU e jã preocupada com a situaçao dos bens
tombados da lerrO'.la, solicitei que a empresa se comprometesse a inwstir
parte do recurso da compensaçao obrigatória ne re'ollalizaçao de lodo este
conjunto imobiliário, confonne di'AJlgamos na épxa em que esse compromisso
foi firmado. A Prefeitura de Sumaré tem dificuldades financeiras e de
recursos humanos pera realizar todas as melhorias e projetos que deseja na
Estaçao Feno'olária, dai surgiu a necessidade de buscarmos essa parceria
com a EMTU, que só aguarda o Inicio das obras complementares ao Corredor
Noroeste para também dar inicio à recuperação desse patrimOnio tombado ••
lembrou Cristma

leia maIs em:
htlp:llw.v.v. sumaremais. com. brfno\()/contenl.php?id= 1859& idm= 1859.
A prefeita destacou, por fim, que o Poder Público Municipal Já auxilia o
Instituto Pro Memória de mas fonnas - com o repasse de recursos, com a
cessa0 de imóveis (entre eles o Centro de Memória Thomaz Didona, sede da
organizaç.!o) e de funcionários_

Paço Municipal. (19) 3399-5100 I Rua Dom Baneto, 1.303. Centro. Cep: 13.170-0011 Centro MmmistratÍ\o: (19) 3399-5700

http://'.IoNffl.sumarermis.combr/l1O\dcontentphp?id=2383&idm=2383 '212
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, 191212014 Prefeitura Municipal de Sumaré

\
E:st.,.,Si{~ esta em fes(.' de translçao. C~so n\5ú t'flContré algum cooleuoo clique aqui pera acessar;ll 'ol?rsao antiga.

•

Digite o que procura

A Cidade Autoridades 51mbolos Municipais Orgaos Munlci~ais Noticias Destaques Informali\oQs Fale Conosco

SERVlÇOS ~T.!CI.A.~~ . .__ . .. . _ ....!.Y PREFEITURA

RÁOIO PREFEITU~ _

INFORMATIVO O~_lI_"_E _

Receba as no'o'idadesda Prefeitura
regularmente por e-maIl. cadastre-se

~Ja outros ,. I

Curtir I,)m pessoa cuniU isso. C3~lr~.se para .••.er do
Q:Je 6flU' ai'T"loO!>oostam.

Segundo Lopes, uma das justllícallws para a escolha do Sistema estaiado é
exatamente por sua capacidade de \'lencar grandes vàos sem causar interferências na
regi30 abaixo. No caso de Sumare, as duas pistas do "adulo, que podem ter em tomo
de 270 metros de extensão, serao suspensas por estaios (cabos ou hastes metélicas)
afixados a uma única coluna que pooe passar dos 90 melros de altura e que sera-
fundeada no terreno entre a_Jin~.JérTea e o QUilombo

"Uma das preocupaçoes que a populaç30 da cidade tem demonstrado com relaçao a
esta grande obra é com a preservaçêo do património histórico e natural da cidade. No
caso do .,;aduto, ° projeto jé pre\oé a recuperaçao da estaçc'1o e da subestaçao e o
restauro do casaria da antiga Fepasa. Teremos que desE.'fl\Olwr todo um plano de
presefVaç30 dessa memória. Esse foi o principal tema da con~rsa inicial que ti\emos
com a prefeita Cristina, no começo do ano. A recuperaçao do património também foi
uma direlnz que recebemos do Condephaea", explicou Lopes, da EMTU

Por sohcltaçM da prefeita Cristina Carrara, o projeto do no\,() '.!adulo estaiado sobre a
linha fefl'S3 e o Ribeirão Quilombo, obra estimada em R$ 45 milhO~s atualmente em fase
de estudos e desenhos técnicos, 'úli incluir uma iniciatIvade recuperaçaode todo o Hino de Sumaré
patrimônio ferro,.;ano da edinla Fepasa (FerrCM6s Paulistas S/A) do Centro da cidade,
incluindo a antiga Estaç30 Ferroviária de Rebouças, o casaMo do entomo e a ~a outros wreos
Subestaça.o de EnergIa Elétrica

A confirmaçao do programa de recuperaçao do património foi dada pelo presidente da
EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, do GO\'lerTlOdo Estado),
Joaquim Lopes, em reuni30 com a prefeita no úllimo dia 3, da qual também participou o
coordenador do Condephaea (ConselhO do Patrimooio Histórico, ArtlstlCO, Etnológico e
Arquile!Onico de Sumaré), Carlos Henrique Nascimento

CUIDADO

Projeto do Viaduto Estalado de Sumaré Inclui recuperação do
patrimônio histórico ferroviário

P.arIO Drelor

F\:;rslOoe Aiendmmlo ao
TrQ.~ador - PAT

PilrK8r Previ? do TC5SP

~dldC4 /forl'T1J\af!cs, -
'Te'oetooes út~lS

ISS EletrÕ!'liCo

CONSELHO

Nome:
I

C:msultil DelXO$ ISSON__ ._~.__.oo.. . "_/NO último dta 4 o coordenador do Condephaea le\OU a proposta para o conhecimento
P:>rtaldOI Trane-pari;ncr.I dos demaiS membros do conselho, que aprovaram o andamento do projeto Oito

j
lTlembros do 6r9ao cansultl\() esta\.am presentes ao encontro "Consultamos o decreto

Reê~de6tIliClecas _ de tombamento (dos prédiOS da ferroVIa) e constatamos que fláo eXiste nenhum
FeitasLI.res empecilhO para a construcão do \1adulo, principalmente pelo fato de ele ser estalado e

- • • ---- --- .0- -_o de que nenhuma terre de sustentação estará dentro da area desse palnmônlo tombado",
R:ma:oa TrallSpalenelô" mr.ruto contou NaSCImento
Ass~rencl3:

Bairro:

I
E-mail:

I
Cadastrar

112

Ediçao 155. 1710112014

Ediçê.O 156 - 2410112014

~~ANÂRlO

Ediçao 157.3110112014

Ediçao 154 - 10/01/2014
A OBRA

SegundO o coordenador, também 101aprovada, pelos conselheiros, a proposta de
re..,;talizaçao e restauro do conjunto formado pela subestaçao e pelas casas operárias,
além da própria estaçao lerro\1ária "Aguardamos agora a apresentaçSo do projeto
executi\O, pela Fupam, para nossa £Ipr"vaçao final", completou Ganas Henrique
NaSCImento.

LOO/F'PAfLOA

Ral.ltóros - LRF

Ba:ooceles da APM

I O no'.() loCadutoestaiaoo \.aI ligar o Centro da Cidade dO inicio da A\eruda dê'!Amizade,
FAPS 1m Now Veneza, duplicando a atual capacidade de Iransposiç30 da linha férrea

htlpJNH.w, sumar emais.combrfl1O\?,content, php?id= 1859&idm=: 1859
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SECRETARIAS

AdrTmiStraçlo e RH

Oleha de G2bbele do M.mie Çi;:l

ceJT1JM:açlo SOCial

QlUa, Esportes e L~8f

Gat.rlete dO VW:8 PrelEtto

Gerêncla de Ftogrami\S e Projetos
~tra1otgltos

GcNemo e Partlc;pa.çOD Ctlada

e"",

Prlxuradoria Gefaldo MJnic~

Saúde

PrefeitLra Municipal de Sumaré

ti existente no sistema ...;Mo da cidade, restrita ás quatro faixas da passagem inferior do
I Viaduto Comendador Anslldes Moranza

A empresa ..encedora da licitaçaa para a confecçâo dos estudos de circulaçao ..tária,
licenciamento ambiental e dos projetos arquitetônico, básico e execulil,() é a Fupam
(FundaçAo para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente), da FAU (Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo) da USP (Unj~'Sidade de São Paulo)

Trinta técnicos da flJndaçaa estao detalhamento o projeto, Incluindo a troca de
informaçO% com os Ófgaos ambientais, de Plane/amento e de patrirnOnio histórico da
cldade_ Até o final do mês, a EMlU deve apresentar um primeiro detalhamento
(chamado de estudo de massas e diretrizes \r1árias) da proposta.

IJ-f}
-!:U~L1~loÇS'E..~ . /--

Paço MuniCipal: (19) 3399-5100 I Rua Dom Barreto, 1.303. Centro - Cep 13,170-001 I Centro AdminislTali\o: (19) 3399-5700
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/30
.1-SAo Paulo. 123 (32) - 81

GABINETE DO SECRETARIO

DIVISÃOREGIONALDETAUBATt IIIP:ar'CIl_SIJdo' u...eocmAlllO.,pr~
Conu>ludo do<"""'"""" dtmc.- •••••••. inltgrW.
Ettra!<lderer-doE.",",,_1CI "'"9> 1'. r•••••~ ~ ~lItS diretnlft.,.
"'_, OOlS68,l9!DR6I2011• r.todalidI6e;P,t9ok' noodo, """'9'"'a" • ~Io do<eIernP<llDllOlrblclr>r.I=.c~~~=~a:.~t,==MifdIdo.g~""tufI<ÓIO~"'"

SOJulltdi..OIl,etCI:~do~,tJc.>drlilm I,,'" ~do ""~_IMar.~
lf~[fllonofJ."""""",jlf<>p'JO!oph'-'~ ~~IIlI~~do< •••••••• ~""""oItrnImOl
do~do~.IIodqIII's..talli'li<io~ jIi~IM_CIldl~de~
f'JIldtT...mtill.,,"l'C~<IlIPb!lcIl_lIitJf~ 'lfII\INo1do..aao;kLOIdos.~IiUIbIfnenlD,
fihi1lld.ldt:E"",,_doC_.l<l11~.5,lIrTrtiodoenn ~
~p"""'",,~.I2.20II .• ""ltf~l<I<lIIlo.(\OCl ".s.ojo~""'oo;6ol.óMdoquojo&lificld •• pa
1_ elo~e1 (,I,kOClleIibroI",•••cado. NCI<Ill•VllIot quow~ ••••.•••••••••.~. ""'*1(i4 dot>pIÇO
F;nol'AS14,oe1.1'9.P1..a:Oil'••OP¥l_~del<ldo"",," "" elo_erlaol, doiorlna, lIM9"af 1$JIn;Ool.I quo••
busM. obteIodo«JtIlf;t\t;l.foide~S cbI. ""' ••.••,do-w•••• <lf!,lNoIt.
JI.Il.1cU.~As"'"""'dtdw",,"""ltun;g;,/ll:. lU.FIg (on~. P""billdodede derld<;óeI011
1IdornM.~ liltlIQ......- "" <-110 17,598-5. 0XInIlnI\6Ilde _ ~ ~o do ptrk1tIlI'I:l<ImbIdo,
'"."""", •••. DItII<lI~a:I~.4J2.~ll1l Geodeo..e.ltflCi.lm""cispo<lOhI$1I'""OU;kL'.'o!oo;ÓI!!i

DespM:hos<loDl'•.•.•••.llo~ •• t.l.:I'lllJ """".I'oO'VM~I"deslIcadM_\OII'tIomtnWl
R.>tJIlOnCk1: wjM'J W'I oa...- •.
• ~ delititI<;k>00007H9.-1lUI201l.li"'11 ctIl N. !t.lo"" pomlÍlido.~do_<lttN<om.

ln""'"-'lIlo<~II<IIO'orIt!ndol'!,",,,,,,,IIOI_do nicI(6fIl~~no_.~teldopt/Ó'hOhC
artigo>1'dollÍhOlnIU6&91.'" l••~'-5"in 1 do"""""'-
60",_""", Pcmr1:lSl.'PIW.1lt,de]Jtllm ~ I', V.F\QI$UjIotll• .tpOOaÇ" do t-"o •••••• ~ dt
~"e)',lrldwM~Ih6o.(OIIlJauçllodo""""",*,loolt bIn<ill~ ~ dljllICadadol:'~. CCIIItIvQ.
••.•••".~P.i •••\.IrlOMdo>.Io:lnlinlmd/IIpolollt:Rp..po:I\(J(~lIbrlgoollilll"~llIoil~_..a.n-oQl
o u...roodtlllll; dernIlbiIiiOclUJ1lIA>tIOm.- do~ delOn'Wntn1O.

I Oi_ de üd!açioOO'Xll'lO-~6no1J.1Iku ctIl benI"",,,,_~I\Ulpo'.llIOl""""Cllos.
inIormII6Il0-""'''' 110""""'" PrCIc••••••IlOl '- do \11.PoftMt-.•• (>trtfogode ~ 1\1$viiIIstk.-tos,
~ l.doleó ftdmIl6W9l.dil"o; E.>taOioII'S44iI9.IóMdoquoO'\klcomp'Cl<tlltll.~ctIlocldio:oo;.5ftproto-
~ ",ordo<ern.!'ClfwilS\,lPiD<~.I1,de17I11107lillllçpll'.P ""_ k.tndo_do ~<lo(OtlOFI'H,a
101J'.Iftci><>IV)~I""",.l.IçkI<le~do .""",",~do1nlrl61.~ ••.••~~_....c--
_\I' ••••triu.P¥1l.~doDR't~&~~<IoJptI"'O~Odou.-ftorl>'fillrio.
~p.III'o.~de2013 Mloo'" Par.",-<lont_lI>,~

<10MlII'NI....oo6ri ••• , •••••lO """,,,o lOl9' IJ1 do 0Kn010
r('13425..do16 de••••ço<X1919<om_~~
o<!IpeloOe<mo•• .., In doa7eIe-no do21)lJ" ••.,••

Cultura =.':.:,,~Ilo_'l\IO
L~Imq.jIt,,_"'~EJoI(rU_

"N~~doperWnolrodo~""" .•.
j<olIOlI"'~N~o$oI_dtllvlo.odoClO1JIInCCI;R..~~SCn'OOold.HlOI~ =.e:~~-:,,~.~=:.,t.:

i,~ "'".••~ i~~ co ;:",,",.~1fJ ~dl20_~.par'lirdo<_dedmu<ll
"""' •...,."".("r;e;;r»''''''''''<Jt5on_ Yibdo~I\I!9L'O"", •••••••tl".o_lnl""".

OS«m.1<io<loClIlUl'l,IIOI_do""'ll(l'"dO!loc""" !luIJ.nl_Ior'1"~defIeto.t'OQf1tl...uvit '''9-''
l"' •.••ll~.do 15<lo"'JOUl>dol969,"doo.a.....~...... 1I100""""'de<WMdo~N~ ••••••••.••dD
IUl6. de1&de",-",todo1919.nJjoI."'-9'S1}41"9~ perI._de~~.IlClfdentP'tOlOlrtloridOl
_tm"9"'porfor •••do~1S1dD!loc •••••".50.941di _._PClf_al~~OOftICI""'1It
SeleI""'"del~. ''''''''''0'1 ledoçlodldo"" Ift9Ili7, quo U, ••••Igon<llfl'IgWr • ~" do C(OIjl-. \flQ tIO
for"'dl";" ptIo~II"48.IJ1. de1eIe<llJtlboo<lo100l. v+rtkI_do ~odl ~ 110~ nordtstl,

COODf:MNOO: ~.~da<ltpolal'façldi~fIO'e'\Ofl1ÕlI
° As!NIUiMloo;oSos<CIN1o<tli'ldo~(()Hll(mv.l Qo.SlMlrOI:;do1\elIIOIIdtl1f..,,~dt90fl' •..I1.lIgui!>-

rf',",,12S,'2OOl.o,,*loiillll'e6iIIdopeio(ologildodoCONDE.do ~ ~" •. ~ ~ 0uIn0 01•• "'-
I'HAAT••• \.t<!Jo~ de07dedo,...,.;:o"do 2llO9.Al. loIq,Iom ~ ~ 1~ nnt••••• , 40 me_
IS59,O'Iidelobo<iÇ$oitllt.MltMlIOI~doConjur>- dlooquIn.IdIRlIlISIon_que til aet<'Ci'o'M~
10h!rtcMlIr••(""l1'li elo~ sendo• .....", <loReloluçkl dollm nom .•••1 "9-" iU"1O lQl 1>-0_.., ~ de
do~lMnt>i'm~PClf~e-tlI'Jo."" ~.légP'"'tIliniWl;
s-ioOr<inllrilde Ilde~óo]CI2.A,.'M9: HI.I'oligono.~ oomlO,.....)......" dela7"".

oQt>O.~Io JomWriiIIctnerllldiw-t j """" di cor_ I pamrdoi N ~ leI••. ~ ••••••
~., ••• do"""Qldo~dal""",d.o(~ ••1l'errOdiIcIt~do""",,,,1l~ÓO~'~""
"""""tlelelnrodl<doFen-o,COOIporNlo..-qoJIIet1Inioldolindo~ ~I(>'llua~ ~o.lontI..->dofaiQl*l*lI
cle'taOllipl; aolertadllfen.

• QuI•• n••••A""C~~~""'it' rvFlCl'1óo~"""'~oflO'li9<>tw'tlo""""""",
tr~ fo<tI:MM••br•••••• do•••••••Somar."'"'. """fllIrj dotemloImenlC.~ ~ lo<Ilo1Ido<M__ <lOI
or<lIpl'durom.E~~ " S<belC>ÇiClfln-b; ~dt ••••••~~1o.

• Quo •••• ~te fo, ~ '" """'"'1,10 do lIUol i 1°. htlbole<:.-<eClSlI'9""'''fo'I$mt1Toopon.,.-•.••
do3adede~e __ dlr"?ic.ondelllhC""~""'" ~!&iM"""I:
Odi!deIde1\«tCI~ HaoaOdos!.O.s..-1iI&¥bIo""'(1ft'''' I.Par.",._11 AdoQPUldI$I.""'lIO'~~

"l)Je,OS"""",,il'<IffiI~\IlWdo.bondoloo!,l'1 ~~dI'lnow)mfllQl de~ llO:l ~I".,•.'''9''lritn!ortNl de """'" própria<c~1JUl dt 1~~~tmoIO!.PW~~::r ....iIIidlOllftrmiR:l; m:~ Z""".:..do=.. llDC~~~

.I<IIgl> I". fQ --. """" benItr,oIO.<a1••• ",IerIlW _01I"",,~.tí'ICIldo~q.<IobofolwrWdo..
hi<tóric<>.~ _(O. t.<Isti<o. ~ O. 1II.P:v.o_lVtloClp<l!dewMCIgCI'OI~UiS_
dnigr.acl<lConjunll>dI(ltillÇklForto.lllrlJdos..n.r.,~ tl501l_PCIde<""ItI'",*"""",.~lI'<I6fiUldCll
fIO'~ t _ di CompoMahuIsto do •••••ro<t<io;óft.O'>ôdindo'oObto.oiI'l__ osP"~"
ElI'.óofon'o. ",1tmtttI1~e~vi!.<Ioil~ •••A.1

Sllnia;l.D~ •• ~tefGfhdopelopen._ !i"del!ill~
dntriIo "'''0. «I/'IIlO-moos;"no elI'"dficWo!'" _l1li { S 1'. OI ~ l\kI ibrangit»lpeIo!.•••• ~
do~pJ'": __Olw.~ •••dt~ ~:~,;:::=.0~~~;St1~

ltWdo••••••••q.rtr•• doiRua6 •••••• "'~ """ • A:<.5elt <lo 0UI>tw0do200).
So\en",to ••• lIgl!Wldono ltntid<>, •••••to di RIMe~1!IIlt1 . ~ SO.1iame<tobeleci<ll< •• ....,..- "'P' <loidon-
.pelc;t1dodoC.IO~~íO:dooltIe.lUdoollI •••",,", ~t~vb>IIil.democlo'I"Ol"'4'I"".
•••d.oRu.oMttlOf,illll;o:dollocl• ....,..... •••P<qJir<adtll o~fert'Iwi •••••dos..r...-f""""''''~c./bI'lldD
Aro_Io¥COobab;doIIt •.•••lIOfd<.<le.~I. En..-!o.WiI~IQ;oIifIc~"'~I(OlI'fIlwt ••
15"""'OI do&I!I>c>tdaA., ~Mon<ÍIlt~ID!<ISlI'UOldl .~iIIda(io~lol:
dMlilldlI•••• <1il~ElPrluCOftlClllrflwi •• i';M.,."" t 1', o, ~ di' CIOI\lil'u;k>\'i$UII~ no
~1IO""polo<'~""'D!,dti\eIIndo.:sudonlOe. J)IlInIeIlgl<lIhlwdo,NlItN~.,.., foo.>dased!lca-
nonles:I""odco<llYude~(ll;~ ••••"""'"ta,.. ~1ICIIcIdi:o::" I'Ia<púlMiu'lqJ!'de,,"-operlmModl'=~.:::"".:~or:J~:'C::~ ~to=:,r~o:~
..m-co "' •••••koAquir.l R.1pMnI;deI\olt. _... _do~'"""l"""",Il'OdidI ••••J'tRIloo;"
""'SIonIbTllq.>edil(N<>~ViliII""""",,"ltIola<lDOjlQ$1O••••"",dMartr;rl(J~"'"
• [~~ ~ jomI_ ",••"., di o;Mu d&~ Migo 6",~ ln!efVet>l;/Ios•••••odl!kloc\Ilfllbôldoo
doCl>e!ldab~~.~_. e""' ••••_~drinod.oo:Jntonttt"'"RtioluI~
~1 ••~nóo'I\,Ill •••••""""'p1lIlhionollllldcl •••o- diMo"liGSOl il'ftÍMMfll• .,..,.. rr>edln1lPpcCIlettI.11\'
••lI!;deIIt:t. ~. '"9A "" il'DjtoI;••••llD~ ~Ibt>olldo""WtOEmuJ.
d•• ~õe<"1M 110Io.i:>~le di Pr10ÇI di ~ Mloo"', Rca o 0JtllI'I!'0 do DtIow ilo P'- ~
""""""'l$villltrrf •••\1Illllll'.~incCIrf.<i_'" l\co.",~AniniCl>.T","licodll,ktIclodeSJo""ollo
p,•••• eloAc2s1Oi E<uçkL•• """ &.vldoir_1 ~.w o W!crn><lo'naever o bem"",.~ 110lJvrodo~
"""lOlrtotiaI,cc.,,1c>rmM1óooperftlrll; pertinence.lliII"CLl dewidol••• eí,,1I>I.

l. 2 l'<üo $ huo;i<> ftn~ de ~ 1II.'lII9I Anigo 11'.kliII '1OCIlusMenII•• i "" Wp'" "'10 OI ••.••
~iiPo.k .• doE",iIIda>de'-$iluldl1I1lw8<lr'<lt+opubhc•••Jo,.
_1et, ••••••••••••••l'< ••• "'~ •• ~ •• Stlfdt'ietornbto. S 1.,,,,,""0t JQpI tlol'tft<vlr~deT••••••"'""""e~
DI'M<••.••••••"" _ ~awpo dol'N{io:•• plo'2bmll; e o EnvoIllOloteIbrefCIICI~
~de~eIe~ il'.""""., •••",,,do~elolclrnbornemotN"

l. PIüo do SUlJe<1.oo;IoEIIuJca ••• ~. "lI:odo. EO\'CIlt)r••,
wde<:a-dloE<~ no..-de~, deirowt.>dopN>~ oe.p;>do.C!doSoa_ •••dl6--~.2011
b.~1\OFun;ltM1OniClkM~OtoNlLo.WIIMt. esINI\,Il;I ~~ !>4S14'l011
gfn".••.•,."->N ••••~ ~ltl.. cobe<l••• doItd<as _.....se: lUOillftl,(on-bOloWl
~ ••~IQl~~ "'~Flo«.""OfIIivoFilal.INS

~ {onFllO di ,~ '" WlI de ~ do f'I/lit'!O: •••••Riunoda cw.ç.
......"" I.2.l.4.<Irf'.~1UIdIl,wdtmd.o E<uçkL_ ~OOl'lÇill
'" RuI>JlIllino""OÇII • --. lor9'ChoIwb.110enlOI'IlCldi 11"11.0-41 dlIanlI!-oIedOroano """"",.o pelo••••.......:lo
Slbffi.lçkLDeolilan>-•••3Cf~~~dllijoIc; ~fh.S2.ftIfl'~'lO.ligo20dllteilU6&'2OO6,
~ .•• er"~ ~CDbertlndi' le'R\o1(ltlrnic•• t '" (on!r' IdK~"" ComiullCldoM;\lbtdoPtojt~- W""
jiII<tim.I'li'i"''''~ ~opr •••• IIOWMOllotDANÇA.~~iSIlr.>l'Oe

s. c. •• of*,,- siluIÓO._ '" ~ flwla e "",",,,t>dH tIO....- do «IftIislJ,otIo.&IW/~IV ~
p:6.<>••••U ••• .we.nioIor'1"~Ilr._WolI\1ltlU. - eM,\;< ftl S5,.iJI'1oI"'~H:EHT, OfKlI'5C\ ,",,"!IMO
.lUl"",taçJo'(t~",",I_l(I; '""'9'~.dt<il.\odlC».

5..~ doCheI. <li ~ cltW. Fert~ dt Dullldoodo1oaotllrio.rs. N.2'lI1J
nO~.1ICl1odo"""te.l &uç):l eh" ~ (Otn" •••••pN """""'" 670iSll012=:e=:~Itn~~IJI~~~:~r::r:r~lO!I~
.cotIfIl>' •• to4tiII,(~e~do_o;(w< "'Ol'l::<OQloo••••Diffft••••bI'III~Hl
t!IiIIPI"""'" doI'!oimewdo'~IArN E1fIIOIlórlilll ~'" ar-

,. PllslOl do 1U'r':~ f\lll1ciquo~ (>ICeI... Trm-.edloriMldo ~'t!te';lOl:Optlo_~
"",.ro do s..t>üUóiotllllica,.mIildMil"lOlI••""",,<liI ill$lb.74A18"""'~lIOiIII'\>;lOlOdolll 1l.16t12t'1OC.
••••• ,Jwllno FolJn(. (O'Il , •••••••. "' ••• I "" longo <li ~ di ~ •• clKilJo <to (orniIdo,. ~ do ""'iotOS • W quo
_""dPIlCInllPlIVilIdoEngonhfirCIl; ~(>lI"'it1OoOllElol£Olmtllol~1ORN~flfJ,L

.lltigo r roa e<\IIIeIe(rI.1'11'0. doi ~ ~~tmI"'INIl..-;$odo ••••(UfU'tWlI'"9'1"do
~~. n~<locMl<;io(JlOCCIhII.hiIlW.."""'f""O"

I. hif. OI""'" 2.1 <loS 0Ilic0dool:l 1°,_.., ~ oomSoodoontdtDown.o Pi'OCfI'doC" ~....,..,.
?'~ •• ~, ~ fodIlCla<I. ~ iturNlmen- Il1o~'" dl>1Jf'IioIoOubno lfe,'tiIHc.odo~
(:iI;;lNoftdo<ed;~ ledu'M~~I~'iIKluiroio,~odI>ÇlIo

~.Po!'OIi_~1611o tUnllodoKL 1',-. •••.•••• tlbr;ll;l,oudiocIK..~""""'"lIA~lioS(Jto. ••
~""~I41~"".:.l<ldolltlt...-,,. Ol.(lS.1011A:1""r.qllIIlI"'i~w'~lIInfl'(l
oem~ Olflo.mft\1u<-.Io •••.,••",•••cJtuidoldo""- ICeloDo!I~","ger •••""õ"tldutIl~ .•>I9"fadc>I~
''''''4''_c,.",~-"".~pclOI''' dol.<ftSblorlldot\llljeliVan<lo><t>mIl<OI~•••~eiOll

DillJio Oficial Poder E~ecut;vo • Sf~aOI

HOSPITALDAS CliNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE Rl8EIRÀ.O PRETO DA USP

FUNDACÀO HfMOCENTROOERIBEIRÃOPRHO

~60OirelOl ~,IIlen\ ••6e 1~2,20U
~...n.:(t' ~ ÓP~ jW' fDll!'"..;icI

dnta '" "'''P't''I1ifo.11Choc1ocj~'lt;r<) C(lITI..1rod.1'ro<l
PI~lldII.p.,,~;sir;k>de2T~ ••
"""""""lico>~ 96-"'''' fbtrmo,IC)'Cler°.eLe..-.App6fd
I\io$y<""""poio••••••lOtiIII-.cloÓP~lll ~~2,U,orom_
,.,lnciIol. i lO,dD'"'l102S"'leilede<.I&56lôI!lJ.

- .~'.-Loglstlca e Transportes
AG~N(lA REGULADORA DE SERViÇOS
PUBlICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
00 ESTADO QE SÃOPAULO

P.lfif]ºIDAJiL~l

;0._ Aditi'o-g.Modilic.tivodi """'¥l0
e-oWl,,"019':l'Io,IlTESPI::lGlI
c•••".tofllO'UfllP
~.wtSI'no012. I'JM(It11\'nlll>cttorf'1gl .419/1 I,
ConIlrudo;Cenllgdo~ A"""Sodas~ _

>-
ObitIO:[1lIÍ>••••<Si> 1om>oMi!lYc>IIoIgd,r.c.wolflXlI
f.nIIodode:Jotnnilir.~e •••••••••"'Ilo~

.l.ut<olNb<odo ""~ do E<!lidoeloUo P••••••••••
,ritrf<ló;o~_.!t(nOlo9.II"""Olt>IogiI~peIoo
~SlJIldo4do_(>602~1,

Valcr.RSI.S9llO'jS-oon.tl<lo~"lIIOli2llUo..SIf,c."",~: 261101iOJi1191tQ1)O(1
Nn<e,,"'~:Jml5ll1

• 1..-...0 A<l!thooe Mod,fluuvodi (orm;JlO
COIffil"'TOH": Il:ll!ó'olJlT'I:SPnQll

• CONTIlAI.um,AAl&
Pfloas~ unS!' H": OUJ:;911011IP"'I"'olc>~.

2O-I.1S&'11)
(OOmUJ)(I,~llCI~IO~_,"'

~•••• fllNC.lF
0111(10:l_1lo 1erm;_''''_'\rIO 11"(1(11.
Flk~~.II'_do..-lg;hiido~'l<lpor

miIIoS90(roo¥frlll)<1.1>. ele01IQ2J201l'l'o&.'OY.1013
VAlOR:Ri ll(l(l
l),l,TA[lAA,SSIN.I,1W,07ICWQ11
CU.sSlf~çAoOllÇAA<l.JffMtIA;Ul10lfOl49llOOOO
lU.TU~üAllA.Ot:SPBA:3,9O.l'lll1

DEPARTAMENTO DE ESUADAS DE
RODAGEM, DHpIc.IIodo SUpe<ltIlonclonu,"" l'H-2illl

~doiMmerllO'ide'rls~60s~1ItoL ~
.~O'(~~Md.ollirolClflade~~6e\dofk. U
A,'- Doo'irll(>podo:\!>coral<'os 1k.C!l• n. tomUIoiopelo
QunIo:>bcoit>do 0<91" bcfdeNl•.• LllI.I"""nu no CtlPi
•••• 1l97S,JJ'SIOOOl.1~.qIOt ,~_. H.>tII~ p;ori'
II'~Jo di'_OI ~ 0K0I1I"" -.da11l"''PO"_''
.io""'9'1~.e"-'ldo<",~rmpeWe",,~fll
0010l:811V-Or101l

D<iIInIlldo<llen>on_doil'lUlllo;kidc.<1L"",,".."..-
• .-..ni~~ ~ 411DWtorllIdo ~"'''l;!'JM (If Ih.
\.li. 61.DoIlro~I-«ldo"",D<ioilllIls.OJIS1,~
poI, ~ """'" ~".<IdI tido, r..:m. no (NPI<oob
OOl6'iJlU/OClOI.{lJ.""" I~' ~ p,otlI pte>.
Il<;Jodo~dt""",,lIaolil'lk\.ÕoXll~do
c~~en""""'\OS""~I,,"~n
OOl().lQl1$IConon

DoMItIdo<~lCJl6lin<lr""iodMlLlIC<>l,""'~
• manil.-;k> f•••••.~ <li! 0kmrIl0de ~"I(oo< do lb.
24. 2&,W.-oo~"",lidoilll P4-02 a ai """"oUIIdo
pelofol;pebrnlll ~ada lldt- "",r\G 110CN~J10b
OO.1MJllM1OOHll."'" loquffN' MIlbi5¥ paro.. poe.
~" 61 >OM;OI de t<COIlI _ 1II'ku1oJ,,~ de
<'"9i'>Ildn-ilJI~, •• oe<lee,,"emf'!"Ol,,"~l'll
0010J1n$.'Ctpnoll

CIItfJ9.Rk\ ~ ADMltl~TRAªO

S£RVI~ODf(D"'~
~ Ioo'm<IMil••••••Modi!Iat;,'od. (or'UltO
PrQc ••••• nOOllUWJMlA;1010. ~ D.n6tlJcorf

0Q.l4l2010i5Q~
Cootr'l:l.'17.017.1- T"'~11"1)47.Con\:riIWIlfêDEA
CootriNdo:OON: MARCHE~fMÇOSto! AlIM,NTilÇAll

""'QbreIo.~dt ,~de""""" ••••••odo~I
,~_""" ••..~e~doOER

C<>1'<"0: OprAlOdel'iQfn<llw P'''''"\JU:'I'O'' 0l\II\
IS (""""t) ••••••••de 16di' •••••Iifll do1(1) • 15de !TIl;'
do1014

DoVlloldoI•••••" llSI &4C,~J2,OO
!lo 'QIor dDCooUOlOO •••••••.do «IfK:.ttIf de ~I

& 7'jS615..'XI
~: Enreo 1'1""'''''comrot.l-
llot.Id.oAo-'linl1In:,'i,'02!101l.

OIB.UQ.R.l~P[~(ll'JRAÇÇlE.S
!"l><tI,>o "" Oi~OI.do 19-01.l0H
R.>tilk.ndo:
" lk. II d&H «HllWl91OR.~ll. dio-"l!tlb< tIenwn-

!toSde rnsIl.qGdesteI"oco&nenlo,••• _, do•••• 6.-
dal.eíftderal8.66619J.OAtedollotft::o-daCJR9 di' Ik. 2G."'"
~'t=ll'!ri~dnll.IrtI,a.:.'\;IdlI$IIJ~Ilo""';.
~.II' ••inaIlO1ftlgo25do""'-<lidoliplo:lma",,"",p.IIIA
~~"'~"",CPH_~l'a.lII<t.di!F<lt(.
.~ ••••.,g~o""~<lo,edtdo ••••••• tIfm<,o,""
~"'~o.lcowII5PA. ~10k:n6 •. l7J ~.IIO""",,(j.
piodlSillr,,,~ ••••••••~ RI4.6H,01.

~ !Il.lS<!iIfl.llOO2lsrn.'O/I09,,71l11<bltedoleitlnfn.
lOl".i>I",",Io~~ __ d.lI'tilt"2i.,
<!iII.tiFfocloral~l.om""Oi<e!CI':!oOMdt!ll.18.~
...mn.0Il' ttonll.~ "1'1&,"", Iillio'" !rluiII(lodo l/leAi-
~pmisUnoa-tlgo>21d.l~dtpkl""~p.IIl
.""",,,~d.oemprP<.a(Pn.-COfhIlo1"I''''PUS\.1defool;'
.,.....por.o~~dI~de<ododolhffqi.lelflnc.l. •••
dupl~doo R<ldc.WSp.J20.1(rn4~SM. tIOlfI<O\Idpiodt
MilIl!4l'lO""""óoRS5..SSfi,£\1.

DNlSAO REG10flALDESÁOJOS~ DORIO
PRETO
IlIospIdMldg lli••W.. d. 2lHll.:lGll
E>pec>em,11111111l2,'VIl.09I2012,In!~ U~~"'E,

""" bI•.• '" SeçSol.lll _ ~l~ GerM- ~
~ " •.••••ihlr~do IoIhI-lIdo1iclItnM.zO£R,AWI'!,,,
'Cl1I.loptOGll'iQ..~*lo\J<>dobi•••• dctniniCIl'o'"~I
doec_ 'lodlMi. S!"3211,1,«NI"'~Il\~I.•'L~. l:Itl4t4rl.

~;;:lIM(Jo.:~=O<Il~~~ 00~"'J doi

quana-feira, 20 ae ft!'.'e!lNOde 2013

V,,/orUMiII"O:RI11,0015
lClX:~_

"""~~~.I~ •.5hloil-
COClgo:l1I~12!l
U...tC~
CIfi,;fQçk-l";lntfr1aO~lldi.
V.IJr>iIiror>o,R~UO
lCM1:lnów:l
"rmot
~lli:;pori.:lon.olM<J.
Ct.io'1,oo 1 1 I S614ol;)
lIni<tOnpr_
(L>;~_ 1~.lon",,1oi> B~llldo>
yltl«lJrIitiII.."RSll.ll1l
1C1ltS;1:ltIo<>e.-.
~ •••• 5;
~lt"""'todt_ICl.lgiJ.l!-SIoCI
Ct<Iigo;I11!061"'.
1INd:~AnIpoIt
~"-1": Fgr••••••~ ~ dolMli

_loIltdi.
ViAot~:RSJ.'i':i
I(~"S II-dvw.
~••••I:
!lftaição:TlatllkJIlIomn.lCMg
(ócií90;lll~l~
Uni6:0<.-.
C~-I":Gla>~I/if""'lIC&.
liobUnrt.tno:RSll,J8
lCMS:nd<_,-,
Dt«no;Jo:\'lgab.olmSOOM!J.
~111~
UtM1C<.mp< ••••
~r~_l";~A_~.l~llril
Vob UNIaM; llS1.67
1Cr,r;;:Doww<adc>
Volid.ldoll~
~udo Iloq!.:t~dtProva1lCf'-l~ 4112011
"ro<~ol8J"l-'lOIl
~e~.(lllIlOll
C~ando'l\lOojulojomonlodo~tporilono

_o~dt~ ••••29-(II.:taB.Ioi""",*"
<)NO peleSupe<ln~.m Il.{lH013.icI h(,molo9K\o
AlOIdtl'lo9i<"odt"'~

~L
~: Otn:!rj\g di ~ ••.• OOdr.'.eo lM~

'-l12~1
COGogo:l111O'l6f.1(
Unl<1~
CurlUÇ)o-l~~~Ho.pila/¥C~~

e~l~
Val«~.RSO,19
1CM'i:lndu10"~,
Dacrio;":(~lOdellMo!Jdlnalo;ot,ljflOt.lll101.1l
C~lI1mMl
Unid:Míl.itro
C\auIfJuçkI-l":C~ CinI9a R_lido
VaklrllM:lricr.Rl[t,1l36"'" MI,m...goom120101'1R14.l
\C104S:ioduoo

"""~ ~A.1. IMgiVItSM"tRIldti•••)
C(,di'l>'l1U211l'1
1I1'1i6:~
C~ _ I~. ~ ".",,", Quimoa,Il; e f.."...m.

&•••••
.'~•••.l.OIÍI.riQ,t:181.91
ICMS'~
'AlI~o1<> l2 "'ow..
"'liIltt~gd/!~IICIMU~lY.!Oll
~eco:461"''2(112
~f\oll_o,O~Wll
C~ queO~oenw dafl<••~ t poll\efne

_0julq.v.-.l<>dI'~ ••••ll.(11.llll1.b~
!iacloO"lO~r;.~ffI\lllI-02.101J.lia~.
t.!iII"'flooJrwodo~

""'''~,8.>IJ<> ••••••l).l.llillo;•••H_ •••T'llOlecom
f~~CllI\~p.III.~ •••••••••pelo(•••• r.ao..
<C(lIo2.sMm COM/nl,oOdo•• ~_1Io 140 (mÓI ~
10 """ a.&jo••!liMldo ~ DilQI("'" 0U<Twnln>
do I~A lI """. S.5cmdoCe.rnp.bll>wpoo-. FooGuioe
l!cll~por'lnieoIioóe.~~"" do bl.kI. ~
..-!oi ••• tmoll £tnb.1IiII9tmlr60õcluIl .I.p<"",~ C~
tolfln......,~ OodcoiR ~ P1oced8>cl.l.1'1'0 e llot.i
de (Il_~ ~ ~ionrrodo i-DIIt ~ tIO~
011&)0717

C~(l118lO717•••••••C~ _1~8.JIwnSc;"'~1Icdoe>Nllll.1.
V.1orlIroieillricr.~S250.00
IC~S,lIonl<l"",OI
Pt>cr\ç)oc8AlIo pMI ~ MiotoITolloU~ Te ttJITl

~!l.1di" Controbdop.-. ~ptIo c-' r_
Ct.lpICIl,llMmtu..riluiolodl'C.!olO'Idel4il em deCompI•.•••••.
11><0/11aiII4l>~ del>~0<I'i<I0deDi$1>1(tIII'lOiv.lo" de8
A1OMm.B CmdoC;;mp,l'llrad.l••••.•roOWilIeOu""",.
~ de Aq,., """ !t>wfIIo;õodo fI.Il)o.Ors<~ (<li-
rtL ~ ~ Apr~ Conllndo.1ItemiIIrT>I'nt
~ .ie lde,Mic•••k "o.:f'dHlr~TIPO • o.l.1de Es\Ottft
,"""'~N\Jr'rHo<odo\<llYe~""M$.011aM'lI

(Mqcd111610lIi3
\,l"id,PtÇol
(L..""'•••1o~l~ a- kloft~ do9,..,tLriI
•• !QtlJ:lfuolo;~S lSO,OO
!CMS;1I<o1O
I~(ll
~ &.ao;ura [);1nlçIoIl~ TIpOTI>oon>

~ RocliaICoovol»lP"~ """" pelOtI/wII (~
copoo:l»,lmC~dt(_de2«1(mde~
19comllaIiool~ de~tmidide DiNl""" Pi;vnovQdo10
AU~"us.5Cro di'(~t/Itr""'P;O"~ FIoGuia eC.'':'paI'
~do~Jtjpar.l~dI>"""'\leK.VtiIIYtIEs"
riI ( •.•••••••• ~~C:>I'I\If\dI>~lO
llalos di' ldon\l~ PtocodkK••..TIpO• o.liI clt b:-lo-
' ••••••V~I+ .••••••••dol""'. ill9st",~Ms.0'I1&lCl9l'l

(o\di.;p:OllaJog,'l
VnicI,h-" ••
C"""hcoIt;io- ,~ 8&ItI>n\.citn'.dio: do@:Millldo
VIb UnlCIrio: RS lSO,OO
1(1.l'S:llefllCl

"'" ~~ a.tkI par. ~io Maas:al'JUTopoTI>com
h;.....wo Rritl CO<llrolilldl•••• ~ pflo""'" r..oo..
ct9002.8111m~_tm.oi:\I>deea-de1'Oc... 6l~
te """ BaIloInt..ol<lof.~ 0!PaIC<lITIto.noIrocltO;;
"011Mme53C11lóeComp,lntri<lipooc;lFloG~, o..,~'I>'"
lfto',.1oclt Í¥pa par. ~Io do Sol». 0eIurlMI bti
n1. (~IncMittI~ COIlItMo~
t\ocloode ldo<l~ I'!",,~T"", 1 rir.• do~.
;:~ 'hf~ If'"-odol~lto ~ tIO'-"I.OllKlU).'O

COdço:OIlSlllYll
Urod:ho;'
Clfi1if'f~ _1,: Bo.1C<\S600bllc do 9.l.,;l Uá,
'4IorUn/til!lG:;RS2!O,OO
""'5''-10
\'ol~11""'-

\



Diilrlo Oficial Poder Executivo' Sf!~dOI

~O!!Jf900CologOo<Io_ofnó;roN_
ao;k do Soobtododo t.pTio "'-..I.IoM da~ •. loiIuado
~ R", JoIo Am ••••••••• .iltI!da. 6'n. c.ntrQ, "" rmniclpio do
SiMirI< • 1lrIetr"", 11~ • 5ecrtteN ••• Esudo da (ti-
1U'.~_""'."""-"Cio"'~dI!~
p<"';••••• par.~lct •••~lilpN'efi-
a(Iodl_,...,.... ••• '~fObrfOl_otI'lU"
drwIJoo \11 9'o'"'da ~ ••• qoIt w deddt !«rt MII<UôII_'"

ErtroOt'" do p,Onftro TennoAllilivo ••••C""Val"
-I'>rx •.••••se 10WUlOIO
Conl7Wl se 04W2010
Conlr,w-IO; £~ do SIlo PioIlo; 11'" _ St<rfln da

CuIt •••
~ A l'RlMO A1.lr,l~Sf o _ WTl.t.S !lU.

CI!£RI.WllAHI
PrlljI!to,'~.'
~~6aCIM~1IPruInI,.t.a\'9fr>dof

~.Caorfr.nntP'_IIOPar •• Uflicodil~
TfI("'"'llao Plazos dfV~. df r-uç)o do COtItra:a,
fic'P'c.rnlI)OdoOpra1o •• ~do'-""""'Opor","pI!l'iodo
.:lt 90 (-....u~""'

UGE' 12.00.10 • P'09'~mI o:if T'••••••••••
tl.Ul.t2G1.ss-41.00ll0 1Ia\U'••.•••• 0tIjll'II '1:11.90.19.

~tfII""'II:I"""~"~
_tr~ lIk .MJdIlll"'io prtieIl'If ~Io. <r-'t lIk
••,"""""••••••o_~

Dau<l.>&~.~I.
(fubkado --...I" """""*' .lncono«-l
- h•••••••s.:: IOUI7/2010
(oMI'>", se (3l),',ZOtG
Contra""'lt: EfIiIdo clt !>ia huIo; por _ ~«_ d.I

C_o
~ A !t,ll'l'llA OUEftavE SO/Il E IlAAl;EM;

I"ROOllÇOO tIDA., o !OMot MI(Itm WAllRMAANUErtI
""'itUJ: '£<ilfI.-.doGattl'
O!ljfto: p,0fI0ll4:I da (tMoÀ r..n:•••~ • DI 'IIgIrlciI •

1'ror~(onfao •••• l'ft\"<lo""l'Irq.toano::od.lCLoluldol
1rmo~~. ~ P'rlolOl'" V~, do I~ do C•••••mo.
li.:lpIOflO9"doO pmoolt~do <Oft1rIfOpor •••• PIP"Odo
do go (nowntol ~

UG£ 12.0030 l>tog'lII'a "" 1,,1r.11>o
n.m,I101.~I.llOOG Iri;m< •••••• 0tIjll'II PU)9GJ9.

~'''''''!JOfIl:l''"'na<l~,<lln&(1)a
=1r~".,alll!rodMPfIopr __ """"""'~"""
tt~"""O~~

Colla~aulr\IlIlrItt7l\0Q(I11.
lf\dcado..:>_dt'ndo.~l

quarta,feira. 7 de março de ,,012

.000 ••• doOlnl\dcl_..,.... •••• ~"""~
~q".~O •••••••••• fIO....,doI~qut.
f'IIim• ~ pelo l«t1!l0 t(" 50.5061dt ~7/2006 . .riJo
100.11. c.c. At1TOIlIZOo ---'10 doi. btno ~ ••••••
dtoo1l1> • tiwIo do clooçio doi obIoNo;k Ji':ftaolf<.l _ •
c••••

01 • """"'" Mó CMnó<<Ili
.TIWo:~.UOPl<Jio,l~l
• <.mgona: potIIUI'~
.T«-a: '*o !«r. a~
.~/iO.50rm
.VJolcr;IISU~.oo
Q2 .AlllOI' Rwbons ~
• TItIAo:u.. par~!fi ~ •• lIldol. c.I967
.C~l~gn;"'.
. Tteniu' wiq/af •••
.l\itrlt""""""IO.~SO<m
• r.OCJI'"l~9Il00
.Vob:RSU),l,1lO
1»./Io.IfcJ<:Cildo~
. riU>'. C.M. 1'l67
'C~~:'1"/Uf'
.1~:""'9'1No
.r.lI<Jt'1I'P1
.~46.6SCIft
." •• :IIS 1.260,00
j)4 • AlIcoIcc.mew G'aM
• TIUo; "'tiIItllO. 1!la
.c,l~lI'IW"
.TMIo<..,lon.oc_ •••• p' __ <OfII~
.~11ll1.2CI6.5O""
.11'_11550-000.00
ln.A&I\OI:M~tlil$d'li
. TlUo: Doitn/Io &oIh.lCIru 1%8
.c..~óo<f<lllo
.tt<ni<.1,~
.~SS.17""
•11''''' IIS3O.0C(I,00
(Ill ""tlll': M.1tcflo NMd>e
• TilUlo:OtwMo Bolha ••••.dI. l!l'ioll
.C.!egOIIa~
. Ttenia:..-
.~19.SJ""
.VwIIS30.ooo,110
OI.~ "'>tUIotl~
. TlIIJo'8otI.I 11968
,~~
.1i'IIlOr.Rt 400_000.00
til. Aucor:r,t,,~tl_
.Thulo;AIfto>rfUlO. 1970
• ~0g0N. pinI\II~\Oln ••••
• ,t<llb, ••••••• ;l<IiIQ ~ 1v;
. VilIor,R5 14ol000.00
09.AuCot:lbetl~
.ntulo:t.mtilulo, I~l

'~P''''''~.Ttmia:~_Ml
• tlir.ltn>6ots;61.\04pn
. 11'_ f!Sl~.ooo.oo
0.2-).201.
-""""".,se I19!W8r.lOI1
1nt8 •• <.Ido;Ats:mORIA DECOMU!'I!C.AÇÂO£ IMPRIt<SA
A-mo' AWNt.lr~ do ••.•••• 0&tIIdo do Uo r..to •.
oc--.~ •• ..,.".. do .nq:, 26 .s. lti FNo<a1 rf

1lõ66!93 • i •••lIÇÓO$posr•• iote<. f ~ tOIlI • ~
bloc!lIal ., 6.w.fl. RA.'1FlCO ~ lr>f.Ooibólidildtdi lidtaç)o
dtel¥ad.I"",,~I\iIIi~door\ig<>Z~~~dól
_~"".lP'f<O~IiIn ••• ",,~""'tr.IO'~U
(I EST.tOODESAOPiltIlCl.""' •••• ~ ~_ ..•.• do",.....O
~ •••l.WPOIko'.~' "' •••• 1Ol~_ <!fAs>K-
lOI••• Co<nuni<~.Impr ••••••d.lPoN

_Pn>c~sellggoJII2011
~L••m3ÓO:J,jsmORIAOf: COMUNIOoç.i.OE IMI'fIINSJ,
~""ltO.A •••••••••• do'lorNl d.lTit1if'.
ao...v~ • nor_ do ¥Ill)O 1f> <l.>lfI ~aI 11'

af>õ&'S)t ••••••.•'Ws~."'""'-clac""'.lfI
bt~ •• 6,~'8'l. RATlFiCO~ ~ cllIKiYçk>
cledot.oéll o;om ipllO fIG ~iç&os <lo"'*' 25. ind$o ~.s.
"""" .•.•leg.aIf<l\ 'P'fW1 r..n<lll qui' l.f0>ll\,'iJlf~ ~ U.
o ESTADO til ~ AAUlo, f"" ~..-.nn do • JomoI di ~.
PMI.~fflÓfI""~ •• Awwo~ ••• ~.
""","10'»'614

r.tI~lQ d••C""""to E~tCH"O'}J2012
~ Kl109U1J2011
CCN11IATANT!:;Emdo ;It ~ ,......" ;lO< il'ltfrlnt<h &I

~"'EstldllNCull\Q
COOTRATAO-l:E~'VVlGnJ..oKlAE~(GUAANÇAlroc.. OI'J

1Ob•• ti' OU)9.~U(JQOt.(l4
0lIj4<o; '.>1;, A tlli!AÇ,l.O O( SWoÇOS O£ 'o'l(j1"'~CI.lJ

~EGURAIIYI ""!U,l()/<jl-ll tnlSAllMAllAI. NO M.oSITO (lA
t((Il£TAR!A CE ESlADO •••• CI)Il'UPA

V~Op<eW<llfCQflttOll> ••.•:I~deDõlWO<l
_Ip¥lird.l~:.l"'_.mnr.ur~.

(I YIb' lC\.Ildo ~ <OtIt'•••••• de IIS'lll'CIl.OO (_.
an!m ttnflQ. ttok •••• ~fq.<mnto lNi<l, ",,",trnf.o
~_ódcl._iI":l.l)6f 120.101. Programa IileTf.
ll.Ilho U.39J.ll1lsm.llOOO.~.s. Ot<pe$a 13.90.17.

Dmdlk_tIo"ol: U Oi!~riro di. l'91l
(nI~T••de c•••••••••••
I'llOCmose",'~112OO'l
ror-IVt.HtO l'I' Oll/2OO8
I'. [<:>dO •• ~P"" por ll>I Soof;:ftarl.oOi!b".ado ClIc_
r.I'lIIt<IlleM~lltMOI'\lItl>Viliwl
rT_<ltMil_-", ~doP'rlo •••dovqno.

doAjUSl*
~O_Ifo:'l'J'lifbo"'9O'~Ii.po<ll(ln/Itlt""l

•.••••••.• CO'll.;o'dôd.lc.t!f •••• (tlf!l<~
~dII A'WnalI:ra:Gl deif,.fOIO dor :!OU.
E.Ilr•••••de C"""aw
I'nlt1hloOSI'OOC11'11fJ~ '.ant'9'4ó1'lOOil
COI".t>IIO"'OSW~
I•• ESC<!do<llI»O P•••••• "'" _~fUI",do Eolo>Clodl_.
r.c __ ,sm..",.v...IIUdI
$fIlmO Ttonlo elo Ai:£"tlI"ItfIlo.., mntr.ol •• ~. (l'l~'2CCJ6.

tNtndo_Ol<lt_ ••• 1IXIfi.,.;,.,lIdo:lprlllf09ol(:lo
~1l'W".:lt ~ t"'~ contl.t~ .:Ioqwo;)odl
pI.ot>illwde ~'do uonog""'1lO ~

"'ll'Odt~~ObII:(S(qll_ecirocol •••••••
lt<ldopor~N1.IIttIN3t~)110U.

"'aro"''''!I*'NConll.JCuit70t-1I)''''''''''''''''
-e>.-..nto •••• :líWl':l01l

0'11 ob ~,<inr.Ia do ~IO, 14.112nOtI

cmlSHHO OE DEfESA 00 PATRIMÓNIO
HISTÓRICO. ARQUEOlOG/CO, ARTISTlCO
ETURI$TI{O 00 ESTADO. (ONDEPHAATc_

O COItOEI'tlAAT.••• ".li ~ 0t'd!r\.N <loU <lo••••.
_ Ali rf 1659. clNà<O<l os p.-octS.ol ••••• -..
contor- ~ "'" U<!I;-. '"".- dcd 1"•• ....,. •••••
tido!. O! "'*"" ~ u-omtw;o$ (quando r-..-~
poder"' •.•• <e1!r<d<>cfIOI'ro'!o<oloda ~ "" Pr~~
do~~as~fquoll\lliflOhoririodll<llliXI
:li 1100, w.. 14:00" 17-00. lO (<lozl<b< """" _ ~ d.llil
<llo ••.•••••• lfIj1l.1Cl1O;.Io

I.PI •• t<SOft.l!lllS)l2l!II
L1Itor~ PllC\(. GE.RAl(lA JUmçA DE sJ.o mE DOSC""",
OoIibtra;.lo:: o ~ Colegiodo.'<lthbtr ••• ...--., IX'

~ •• Panocet do CoNtlho.tO R.lono•. b.o<:lwl •
bmndo •••lUdodo ~odo~ ••••••. 18 do onc;go
Utgo do Tulr", aluo\IPI"Ç.!Hon>ttGo- _ com ~ flw
llt~ 8,-... C_ no •.•.•.•••ipo doG •••• ~.

l''''O<8><Irf 64U!oI1011
lnttr_ rHSnTUltl 8IOlOGlCo-5!C- ~~IC. AlIASTE

aM~~. . ' I UNIDADE DEFOMENTO EDlFusAo DE
«<d.JC~~=.~:=~:~ PRODUÇÁOCULTURAL
do~dokl<1itutos.ol6goco"""9'a;liI ••••• bco,~~
A\<tI'IidIC~R"'*'quoI.o.l'<fl.I!St..wC4"lIl"""~
~<lt~doMurOdo~"'lo<lqo
da""->idaC~~A..""'podj:l ••••• !l'..tI
ml!~~l!!'Il_tlIlla<"f'~dopN-as.E>:a
~1lloo~1I0~doobttr.""oçJodt~
•••••••L<I""' ••.••••• órg.1oo<Wlpflmln.

l-hOCl!'UO'" 59'j2~'1009
_ •••• I'IlEFlnURA DE SÃOlOSl:DO 1110 PAIIDO
llo/ibo.-~:o£!l'.c~~.lop~1X'

~ o '"'- do (onw.tINo l!Nloc fMor:Ml ..,
ptOjetodt~frt<lWodll\:lO.!o.ddol.da""""
nolllOllli<iPo<loUoWdol& ,.,,'o • .......-.to ••• ~o
~,~téo>QI,.l'oisI.brus.~con-
lic!a1fIO~"" btmcor.lQ., ,~<kItr:lf'9"dt w1culol,
fe'lltiAdo o c&kulo frolrt<.OlIdo 12000 l.9100.. mil ePIos)
E>U~NoM<lllO~ •••oM•••~do
•••• p<ojrb>no<a-ais6t~ ~

~tI'mn/1!l!<S
Inlfl~ IdOCl:Sro SOIJ!a UR'WS CAAVaUi(l$,l, E

LUCiQGQI,l!S l.l.(HAl)O
Ddbo~; o !!l"'9'O Coloog<aóoQtl,btrOlJ 'P'ONC poI

.........--. o P"",lI' <lo C~ iIN\cIr. "...,..;-~ ;
""'"""'dt~.T~do •• ngo8a",oSU:_
~-.lo ••......".~l!l4lo,_(~

S-~tf'nlll6llm
~ r.IOll£Sro toU1.A BAA!lOS CMlV.\I.HOSA !

lUOO üOM£S w.av..oo
~(I!gtglo~cltllbfr ••••••. """Cpor

~ o P•••• fI' \lo) CoMtIfw'IO 1\tU\cIr. f •••• :l\otl ;
miIIw tW llnok.Yo doi TomI>amM» do CirwnI lplrang.! ,
Iicttl EmoiI.ioc!i-'o~~ ~""'JoI, 71(\f7B6• ....u,-,.

'""' ••••••• ft. 4OIlWOOO
Int•• owdo, Al.VAltOVl[IRA1lo\llASCE,"'Oflll'O
~to;O£"~(IC~~"I>/O'o.por

IIIIIOI'iedo_O""'te •• .s.~\NaIor •• ptlo~
""""li«> do PHXt<&Odt EllUdo do lo~to do f'ooI••.• a
lodm ~ _ M A......od.obIfrioI. 26a131(, C..-\rO,
_ 0piLII,-. I 1't<<.>MIelo.".;"dfoliôr> ••• ~.~~~~=1II~"';:..::='= UNIDADE DE PRESERVACAo DO
tfII __ ••.••• ,.. h\Iduill'lll qJf.'-" dt PATRIMór,UO HISTÓRICO
lI<¥lo> l"'1 ~,~ urbMIi clt •••• tnlOlllll,'~
...,..1MlÇIot<ptcialdo~ ••• ltbtm CCl<llUlliudo.

7.", •• _11'4622')12003 hlai;,"'IlIp''''''~'''''/lKt«iUftIdo~
lnl"~ NOCUO SIJiIIlEGK»IAI.WW.Rt IfOIlTOlÂN do """-t:lÇ:lo

OIAOOIA8 o.~'I/!9l'I'~/or ••••iI'OaliIdOIpoloSttot
~ o E". CoItQ.adc~ ~ 11'" T~ di \Nlilot. ~ <ti ~-"'f

~ ~ P••••• do~.., 1lo!l>"'Cb\lt<l.tvd! lWIpr1»~Odalr.<Wo;Jç ••••eull.wrldt~
"';"UlI iloI~..oI<>;Jooo. ~dII ~tIÇÓO rtm»i:lri. ~conIormtor'oMtaç!o.-...tt ••••c.dI""""
fVlidos~1iIuiodo ••.•A •• Jo,_IfIll(l.sm.)d.~ _"'""",,,"6!8'11
e.m..fIOlIUIictOodt\-unI.Vi. "'~W-'LT[,O(O()IWI)F1UiO

i.l't_ rr S79)Q/l~ RtIe.reP ao imOI'tllocolllmo ••• BTltAM DA~NA, SI
Ir<<rt5501do>:JO.1Of£1I1UJ1OOIlASI DEltIDC J'IZA lf".ltSlN.I.
Otlibf<~ a ~.,fqioCoIfçiIóo ""*'"" •••• 0'.;)( 11'" !UlOI\AOCl. Y

-....a.<k ~ JInao, da Cor<lflhtoo. llN100ll. ~w11Ol C_.!'or. ~ dI ••.••~ llNtri
1D!lll-....-o <loCoti\pIo••• ~ ót Bolll<llIJ" /IÚII\IlI Str "P',...,1Ido; • doc....-..;io ~ n)o <.onlm
dt ~io do T~li>, <ZlIIl• olt""óba <IlI'>Unlltl .......u •• do 'lqJ!'I ••.•lf' do ~ lf<rlia). """"j
dohl •••• a.IIel.l\Ol' •• ""?5lbftpl~iII ••• ~por oe-loWillllJkl,,,,,_lII:lIjYrrIO ••• >rIO'dtll'~<lO
C~ I'ofIIloC,' Ht>of". (,I nduoo "'" onó!oo<do arcI90 1. CCnlfJNat
.llmt~~ptloC~I'. -"'oc•••••"'6514<>

f.1'rooIs<o1f' 2~~V1'lSi1 __ ROBERTOIOSE (AAlf'UO CASll~A
"'tf< •••• COkM"PlIA.l1 lie4et~ ••• imOYfl locpudo ••.• ALUot£DIoGABlU!L
Doibtr"k o £IJ'~ C~ ~.- por lolOH'TElItOM SilVA,I•••• JDAM[lIICA,S1OPAlUl.p

~ o _""d.I C•••.••••••••.I RNlOrI. ptlo~ COOTUlICodo.Fo;a.CCIII':tddopruo ack\onaII clI')(I doai
IIIft\lOdo •• tuJoÓl!~C~FtmIYi:lnl •• s..nc.> PiI•• ~odo>dio~
C1IIZdoA.g~"""'''L<r-'t~_n.Io''''''_cr~ _itr ••••••.• n.ti600S
""""'~oarlHle<;locltbfl'l<'"', •••iirlos.!lfIbtrOt<, .--" ••• ,Io,ULRll(EloIIU
Iindoptlo_llIo/Ir.o:IiPo"ftinnIo!1ltIidpII*iIl>I!ttIwodo R~", •• ~ lIII/lo.ItI~ l\lO B1ILAIlA LARANJo\
foN illiciat'..a oÍI'~lQO 6a &QÇio Fl!mM.l<\a. A2Ulo1. ~'" 01. ITA"flItlGo\. _nllAIA • Si'

1ll-~Il.14812J1'l86 C~.hrl~tWlnwuçiodl!wr;i
_~'~EHl1'URAMIJNUollOEPllAJU ••• ~
DrIibtotÇ:lt< o E~ CoIoqud<; dflobt<ou 'l"G •••• '"" •• .o,po_ <OOtdfrudos ~'" un•• dt8 pon1'>O

~ o PIrt<M"'"~.ItN~ r~.., quo<ltliJT>!llll~:!tu P'f~ """","toç)o do _""""",",,11>
tornb.Imtnto do C~1\l d.I ~ f~ "" Plr.,. f .-r.ci.Il:
• rnnrtiI clI' R..oluçjo iIf Ton>bof1_~ CIlIn as lllorac~ bl O ~ "..~,; ""' ••••• lo<Q.l:>'1i do,.,;m, ~ 'tlao;,Ic>
c_do!'a<f«t6aIlNtoo •• ~m~'" ..,..oaiClltl1.~~doParq...!~dI~.
~porC~oRl!lltoc~IIbolr(l)""""'nos~ ~1ilaIa,"'"t>taIlI","<fI"~I~ ••••lti

do.nigor.ÓfSÓt""'~""'~.' ~
11-l'rt><....o"61019lXlIO <I"",_~!DIONfe • ...,,~(Jlm~
~CO!'iOJ:JlllMT Or!ltI>llll~'".YNdoIio:TIIttdIo""aM ôn<iar<1o"" ••• ~
~..;.bo~ColtgIaócdtliblProll.-..1X' ~dt ••.•••• lolIobl1lr8dl

~ o ~ do C<lI'Hhéo!\NtQc, favo!ll'ItI.., -Pn>c •• 19"617&6
_<kIE"'}CIlIlOCfI\lIa1dtfYacoc-..."''''lor-Jro.ld> ~AtBE!l1ill-.o-.'illII'A~EGO
,""lP<Iiilca(.~tl"""""'I!I'Itl"<<à •• lIg.SoO!'IIl*~ ~..,~Ioo3l<l •••••.• Jl()Il.SI'.mOolll.SIH".
Wü~ ~ ••.• :llfl ~ a::nbmt <lft<loIç:lo~ IR:IllAlAMITiUIol. wo\NáA.SI'
!t!P"1tõoo"._~ a¥to •• Son~ ••••••~SooguMI!rio C~. Par. ~ dlI ~dow<l
pon0lt'.- ~ ~ d.lllO"lf do loI•.•••• com ~ lIII<9fllI W<'l"Mo'It.Idx l,ocalWoç)o<lOlIn6oI!Irm .- l/I'O!l";fiu f>I
tilPiTadoRooP~Sf~ptl •••••••••• m&r9""""Uo ~15ClOOO
do Illo """Clc.abi.M+o poIto rN1ivo~projI';tod. pontt-do _~1f'6!U4
lIIOI"_ ~ po.- •• r~ >10 o ~ •• c<n • .b. Só'~ Ir>m"""""" Jo.lo Lllll' USA1'JIl)
CoilIh-o;s.g.,.-w pore""'" "iO fttJIltro"'_ ~ Rf/ft-ernt'>OÍlnl!l'ot!bc:Ililldo ••.••••• "'U•••Cifo\lAClrii09l
tfII ~ <Eto c""'. projIPçIootfIIldwI "lO doIA-.da Oorw Ql.IAl;oAAC.;.,V.l'ilAiArJOFtux.USAl'W.SI'
1t1tltt'l(1,FicMo'r".oduidoI_~os""SJ'M'TI"'~ C~H.PaI.~doIllI>!rU(óo_i
_ trl!\ho: ~ )1. ~ 0084. LDltOI: S.w 30. QI,L,1(i-. W'll'""""todo:
lXXia,1olr:!.11.12tl1~~osl ••••••• Iá ,"~'f<_.•~.~-.~,.,.;;c ••.
Qv.adra(llX)iIl,OlnldotWl\ufIOoII.I~a.floondoidir.m. ~ da ~ ~ dtnlrodolor.. """11'...-.10 o ke'O
••.f~pt'ojtçio~dcolniclCldolR •.••""•• .or~ dt81oM<.
eloM ••"" fbt'<Iui<kI. <f<JU'flI'I_SfI<If 11.0""0001. bj,t,pl_Oltn.<UNI< ••.••.•• do*-~
L~Ot. Si!guH.fpo.- esI~ .•.•••'l'" p.llW' wdl.wr'la' •••• ~~~~tll<lIt.
L!woP.ml\.>n>palllItl!.~da.<r-"'* •• 'iI!lIlfJO.().>Ió'. Q Rt:o'_ o ptolll •••tu'ai di':'!tfltnO ""'.-.
POO9.Sttorro.OuadtaOOOI.~porl'ltl~~ •. ~ de Ioot.•.•a ••.•••.•••••.•• ~ ••••.••••• -~ •••
órlItI'.ndo:l~.uoifllClodalr_lI!.vill •••..,;,.;,o; _ ••••••lIoÇio••• ttrrI.
s..,....,por •• 13 ••• ..,loni}Il<à ••••• *•••ptrIe<'lclCltt... d'l1noi<M••• plJrQOt~~:ltN~IW.1R"
PIfllI'O1Ie'ch\>a dtm CIlf'I" ~ ~ n. Quolã. 0011. ",~"'.n' •••.••• ""'. w.o.... ponto, dtI\o!'.•.•• i ~.rf. _..-.idoI eo..to< ~\n1<I _l'Iooo.>orf651)91
Aohlo\ por Ilf'dt SlÇU"~ o e<KOrl~ dol • ......ta &arloado Im~ I\."k((l ~TANDER
to!rr.I !fqi. oonfoI..-do •••• ,., o ptrII'"ie:rll [)Pà<w. ...,o;g. I ~~IftIf. ~ •••••••••••.••.• ltI.liI !fNIAM:H CON5-
~ rttomo <lO<M~'" GU "",,~;k <lO<1_ d.1 T.w; ~5. CEPi!llQ,0,0 r~1Il0- SP:;a~~~==~1 ~~.P.rllI"II~_doiotl"-906Iwla
---..W<tilada!~I'O.n.l'.qutd!o!ifIf,.."O<ri .l MI!/flOrIil Ot\QlIP-'1ftP1<"OC¥1õIo'" '«'<ÍI;oo ~-
1lI~(iii)!>.odr •••• ~~.,\:i90Sl"fS •• OOI\lormoo ~
minIUs il ~ b) pI!\oI~ «'''' illdi<i>l;kdo • ., • lNt"Qt; 1 dorIlOlir.

O COHOE""""'ltflllU<llf'lJ,oor<lll\iN<it I)a.!~ .COfII••••• 1lwlor~YlO. ~,~-.,~n.a~
•• lOt~o\\irr"Ii60,dtl""':cJYosproc •• "".~~ . "-'on.£o>(XI6
conlorrnt """¥ tfII uo::.ai!I'm. No "."., do\ pt'O(f$1Il' olot.- Int••NIdo: R£k~ltI WNA
ridol,. OI pIOjeIOI~ ~ (""'* hoIM'fl, Ro-f'lIentt ••• mMllotaIllIdo 1\1 •••• \'1RADOURI),U,
poc!f<io ~ ~ fIO"'-olo d.lLlr'iídidt dt ~ ITAIM8I5l. s.lO PtdO. SS'
.;IaPllr~1bl6rlal.1l "" •••lt""'".ZIlO!>IQn> ••.•• IfI:t1O R_Q;Conlidor""*''''''oirn1lwl ••••~UOw_
m 1);01) ' ••.•• '(000 ~ 11:00, lOtófl)dIM' .•••• O/lh$l <t!<~ lr,r-m •••• :lIu.......,nOrildfbl'll'lll>'l'OlNlopor ••• floQlio,
do P''''''1t Püb~ por ""'".a elo ~ \)7 do Oec-otIl Utl6, •• IMI)l19~.

1."'_"'600l6OI'2009 """,oclil)o_ •••• ptlo~I04St)I.dr07l\G'2iX1l ..••

P-'U~~ POOEA lUO . COMAACAH t;o\OIOEIM I ~~~~~,,::;;,:- ~ ~ ~ ~

SAoPal,llo,121(44)-31

c...-.o<ltllllbl!nlllÕO~~t\jII!ClIicaIpa<lI
00 •••""",1)0

Or;prc.::....,.~lofO.liIliIUdosbllll •• ~f'llos..CI'
1~ ela UnóoSadIdf •••~ do Patron6nlo Iti<IlInc&
~"",MJo ISlNTO:$__ oç)o.Or; p"'loCao

f:I<lIdtn1IIl podPo "" mirlÓ01 "' ""'<o ""-*>. :l lIuI
""'-'ui rrsl. rll'ldilr. Yol'allo.fIO Iloriirio dilIO"OOi>
U~ •• 14:00. 17ilOho, OS (dncoI <b< ilI", 1I>ó<'
~fIODOE.

-I'ro=<o 11'liliCL2l
_...-.do: nAIJ UlIIS.l.NCOiA
Raftrl!Nf ••• ~~,,",
AVEIjI[)A, uaUDAD£, 1t1l1
UIEIUl.lQ(
s,l,o PAUlO. SS'
IIl1JIO't&:C••••••• ...-.Io••diI;>oslad.l~NOOfI>lI.

•• CordIPph;<;IIrflI201'.~ ". "1Iln1l'fVf(1(6e<real'zad-'l
•• duIioMI'IlfntfllOln!e'lof.edI~Ii\l.liId.I< •••••••
~ ••• bI'!\IlCriado<.~'l"f"""~..w
"'"df ••••••••Indir.la,~t>K/3dIadas_.cobtf .
u.•••~~~do~.,tIa._.
••••• it.-;lo ~ dt lprlMÇio dtltf CondeptIa3t

-1'I-oc_rfH955
_...-.do: MAG(l,l,SOlANGEGAlUUO
Rfltotlll • .o...e..l1o<Mzado ,..;
RIa MONH YAAAl10St10W1111115illlll21ftl21
TATliAP£
s,l,o PAUl.Cl.SI'
Ralpom: Con<idtrInlo:> "'" o _ ••.•• qwRioa ATE O

P1IESUITEI-'OMENlO ••••• t lIrll ;",Mj tornbaOo pi!Io COM-
DfJ'IlAA' •.•••••• .-nInserido ••• :lrNl!I'I\dIIlrIIdtbtlll
1CII'I'Cado~ CO!lllEPMAAT"Mo mil •••• -..lo dflOlltJl.
_opor_ÓfIkI, •• lnw-o;_~ __ ~"_
•• tio •••••1I< III ~ dl'Ilf ~ hc •••••• -w qIlf ~
lI'"",a CllftWItI No iItnlI o more<Wclo da ""e<oéIdt de
<OI'I'WIlI_dI!mIr<6f9kl.~~.!fdI!r ••

Desenvolvimento
Econômico, Ciência e
Tecnologia
CENTRO ESTADUAL DE eouCAcAo
TECNOlÓGICA PAULA SOUZA

GABINETE DA SUPERINn:NO~NC1A

Dnl>&<ho 41 o.._s..-<inttndtonlt. de S-J.2011
E",lI<l'd.I~dlUt>idadt"'E..u.o~df

GI~ "'" xolhQ.lltgO ~ 10 lf<InO i'IlI!!pOIm
pN ~ lMia FàllI war-c._ Ciftoltrl- flG,.
1061$.611'1._"" O~ ••••••• i>OCn{IOOPMI.O
Conr.lno~p¥~Oor.tnto, "fioA<lol"'lofO,Q/ •• JleIb<f .
UI 11'ICI/20lt~lIOo.o.dt UIOIl1OIl.teloltilll
tf'4046I1OU.~tIOo.o.dtllJ,l)moll.do~
.~\O,,",ka\c;~.de~p.II"~P"'"JIi
doCDIlCUf><l,,,....cIisc:illIinM ••• "~.llIIrNrf.
<lII!ap¥.5 ••••.••• <lt~d.lArw<lllC~ •••
.""Conof~ •• dtõtcnalogjl __ ~

••••. "'''' •••••• dt ~ 1'!OrftcI<, ~ (onaruç;c>
CMl-1r,Ioda1ldadtEcii\;c'o\ llidrilMe. "s.n.-~ •••
-""ib.~dttll!_dlfa<lllclldtdt
TfOCIIOIogra-"'lKdt!.k~tfII!.k~fi<.wd>"""Tido"
~dI in$aiç!o elar.andoóN.~"'991:!011.
GIl'i I "'0<1<60 11'171":'X111'(EETEPSl.

11••••••••• de eontrllo
I\t$umo do T......, dt Apoolll_ 60 Com!il:o: 3OSIl0

_ "'- .tlllB.1O - eonttat.lnlf': UH "PNJl.o\ SQUlA.-
ClIntr~'l'(I7YGUMA MAIIUI!NÇAo De ruv.o.DOllESUD4
-ot;rIO do COfl\fBlO:••••.•~ do ~ df ~,
Asv<tI!nciII1k1'\iQll<1l(EIco.,.. •• 6arr'\IICIThornal~
me MOGI GUAçU ! mc P!llllO FEI\ll!1AAAlV!S \"'OGI
MIRIM! conlOfl'le oa'l<\i tIOS •• 1010 """"~ Itujostondo
o y.,. ~ do C""lrIttl PMI. as l\6t9tl (~, llS-
...-o,,~""".llOo'fOIlIO~AosOII<la ••••OWlnoU

FACUl.DADE DE MEDICINA
DE sAo JOS£ 00 RIO PRETO

~,i11 u.t.lEflII ••.• 001 .•• 7-2.2012
0_ G.rtI da F.kl.OdadtdflolddN ••••• _do

RIOPrftlI-fAtll!.IIP.
C.......-.ondo o ~ ptOl•• dIolo lOb rf f.OOl.

00'>lW2011.
tonw<Ittondoo ••••.6a ~ cllfljwI1.I PGHAMERP.1.

dt 1 do"9O"OÓI! 1010.•
ComiderIndo" lfOI"di ((ItoI ~ ClifAAlEII."•••17V!OII
MSO<""
Ar!IioI •• Est\lotII!<fIo~tGj>n~

OI pt'O<~ ,eIItiw<:I QlIIIn~' _~ de
proft<_~hM>iIit.Jolt~.-*,_
lWoI~~ •••Uk\IIo!.tITI •••wju<looai>"'-'-"....,,""WquiI

Artigo2'O~dI!~~.
l\abiIocadoo • II<~ '-*,l1$ f"'1 , fiIboraç)o
t "'""'tnc •• do UoI<uIosft.1Ii3do< •••• oIIillf' jldciaiI di'
~6a FOI<IIldI<lIdf """kiI'II.:lt UotoW do ltiIl ",,"to-
FAAlEIU'.dM<j SfI' eflPlUIdoNdWttl! • odoçIo dos ~-~~ o plOI"•..••.• 1O do ~ Itf:l iIioodo """'.
~.k> di' E"'" c_ando OI••••• 1Odos"'" p<tort<!>t-
••••••• <<o:>cli<;601o•• ~noIl:lCOl'll~

~ '" l"OblonfiI inl~ ••••••ilo ••. .--..
""'CIiaI>a~contrr>do"_"'IlUIM<Mdo>
cf(Ua •• identid.>dt (IIQ. dt ~ fIO0dI=>" PNo".
f~lOFl.dtins<l%!onoCOtI>tfIo~~
~!oI!IIPIonH,"""'""'d.I •.••••• clI_""'II_.
man~ 110 8MlCO do B,aoil U;

10- ~ >It....;Jo ..,. dt<lO< ir4anNdooI "O ~.

••••••••••dt n.a;ç;c. M-otri ••• '-'na '"" oftcio _iNdo> poorc.
~~I!fflt;

ri. Dfv!orjw< ....-la .., ~ cttlido)a óo
Ct>nwh ~ ~ lCe$LYIdo "'" ali!, 6olio dt
~U;ilo do l6Iat Iá~. <lOproc~ di' (JtÓIIl-

~ o CI<ldldaIOn ...-rtrlI109"t_, ~ p.n
Ir_<kjc,pt'~

I\Itl9Or.,,~,~dos~~
,•• hud,o por """ torIlio4o ~1I dfsiVIadI pn <ai
Mal"""'" " ••• dftH1I "" C<ltlOpOm ~ llnUIf ~ di'
~OirflOr~dt~,<It'""~
1kf1>C'd.lfAM£V,

AIligo••.• ~ Iri'HlIIW fP6l.~ ••••.~d.I
~d.I~lpn!<tftU4iof""",",:aP'.
l.ft'£iol<OfllOS~tos.tfII ••••• prt'o'iifMtIIe;o.lllou<il1lO
00t'00Ofi<•• do E.alo. "",.;..v:l •••.•1i5M"
.o,l.~~
bll~pt' ••f&iclII.II.
401Nfm~,,~ ••••tfolIar:!l!lwr/:!I!I

dtntI •• dospt'UOIju<kiail 'l"'poI:UtII"~"" fII\JiÓD'.
~S".AC~<It~eIabcná'"-l~t1T'

or_lItIt:ott«.dos<ll'ldidllOl~f~-""Ilo.
.~doOitrtOtGerlldorAl.'Ea'.

Art'9C".AWdo~~<tflp!'híi.
udllII~~.

/jJ
.J



~<II'O"""l,l!pt_lõOl'
'1\--o..\JC!')<:loz,'8Iiill'l'~ilPOJl~'P'l,,,,
",.,~\UI~!l'Ilolul••••>OIt\lI<X...mu...
nl-""'opwI~~•••I:tl"lfOi~"9"l
~1W(-~,~r'1>1'"""1"1'~~
90-ao0WlI't!'I11MIBop.l;JrlllJtw~,tIJ!P'Ilpt-'
,oJd_"'OjlQ'.urmm~Ill~

""II"ClIllOoUllYOIl'Pold-l'"
,tl:l\llO';l'f"l'''ISt.>o.L-~~~ap~,-y

"'>ltfl
r~~lJJtO~!lI'f\PIYin•.•••~<tp~..pn1ll>t\"I

[10l.l(lOO'OO-'WI•••.••"""'"
(l0l-{'1I.p

"'Il"tSlp-"'doQ"l'~lUlW!O'P~

)1't90lt13Q
¥I(l';''i30WNOI!>31101N3Wltill\td3a

~\lIt"''P'lOI'-'''l;1pf'''l\~
.;owo).'US-nO~lt.~IPo~••••••~••
~••••nfit\o~ICf~~=P~I<I!IM~1'\'lI1f.I
lIUII:OI~rrl'l",,",IlpWI~~<1Il
'[O~~'e>ir.•"rlll"l~~'lllHl"('lHr.,ad~
'b.IISUl'lnpçs-....-.:>~.fr10lIfir>om••••••~
'bII~t""'P'lSIU!~~•'V'';9A~
"P'+nb11M""I!pt.QUIIIp••••_~).'n~-

nlW9l'I-..o..ofP~.Ifd~~••••.dt'l(lJ

--...:I .•.•~<ÕU;I""''''''''"".o~~.'''"''' •.••CJP'.'"~Mf>tP'~'II!Ul~111"'1W'f>IU'II:i
~lIp<lalrlhot'dOll"lPtO'1!w~~lQllOIilll"""
.~0~,~<CI/'JIO-'dop\lllJfl•••)601~

~","n.~ 1JCll"""P'lO<_l~\"''''m-~lOUS't.'IG»J.,j
OPo~•.•••,epur•••••ot&~0lI~<lJ!3<Wd••••llprl!l
.~oloo.o:l"'"1Ilrp<'<D....,.ew.obi.nWl••••~~
~~_'£OlII"'OIIIf,......~t!~.••..,
opoopo;>NlItfd"P'l!~'EluOl~IOi~
0'l\ll1St~~lÇ09>fWCl)lio>1"","
"'fl<orb••••Il.'P.ICllUI"IIIP.~~.\lS-
UOVSll-""--'dap~'OIlIfIIl<""'I-Id~""lt6nt
o--vd••••opt)ymtp~'"••••"I""""1'UIf>'l.-.:lwof
~\lIt~~~"I'I't>WII'tO'ÇYII'r?\lfti1
_l~<m,;,..,••••:>o:'IIOl"d~'6,uOS""""""S
IOt"dW'-I01t~O'tf'>1l!<f'lI"fie-uwrrll>Y

,......dIl.t~"'~~ -oJd__••1<1"ll<llUr,<ooo_>OI'!KI~)
~>t>ptpW\lI-~opOl~:tIllO'$~

(lOlnllOOO'lOrWJ"'"""'~
WlW'b••••'Il••••_.""'~

.m-lUWlLl.~opnllS'6o>llJtd,..,......".~••••
Jt6'II-",•••~co."'''''lIlo:->!l~-'''''''
tllOl'•••optIIl~~_trl~~'t:l<lnf'
.l'\IlJtj~lIP""P':'tIQIad"P"lf.'!lOl'6oug~OI
~O"Pl'1,..~aptIClP!"llJi1lQ_-""1

~""Ilr"l'IQINIIp
••••"'~.'nS-~IOllSll'maldapo.tllt*ll
_f'PUI"I'<I~'d""~~••••"PDV""Po\U
_..,tpnp_)f•••••••••• ll""••••op,oIl~
~'""'.(O"V••~lt!-....<Hp1H
OjOdop1ll)l)O$.""'-IllI~Ot......,..••••~O
.1~_"'aplll)~~NlSnl"'lJOI""'"
'O(1W'b••••t1r"".IOl"'lilPt•.••~~am-
nOtlt'iO'~"P01l~tstdl"9"""""<0f6I-'d••••1IÜI'l
lll!"WI•••••lIl"""P<l~Jd_>OItpao>~~t
1'I"t'••••_~~""'1O.•••"'Ol/II>

.•••••Jl!OUtl~oplllofltll'lo,od"l"!lP'lO"'\J'l'JO'l~1X
1'I~r)<ll~~'tpI1ftl<W~Jpou!II~

stta.rlUlI''l~\''~'O'l>lO
-o>il-.dopWl\JnWCl_~'""""'1tp'tW)
"'PP'!KJI"P""I'I-~Il'~.-.t.., IlO'lMlW:rtOtlOO:o<Wxl.ld

~••••ne-;>""'..-.p f••••~"'>lS-tUllMi'>C6o.I,j'P~
•••••~""'"Oflia,..""lIÜlIo.-NIUCI"'opI)y!''SIIProtA
!liSlII~)N.I!l'_.odwitlllS!"llJt_~
\iIptp<lUI<Itl""''l:O"lllY/~llll!'''fl<!''Y'''''"P':'JI
1lI"'1lp"l0lt0"~)UIOtptd).••••••~0.oqtW(J)
"P"'''"I'~lem.cD-.ptqMj~•••••
lqIW•••QpNXIop<I(Dt"""l"11>/1)"'"IMilPVP'!V"a"
••"""'l/lUODtI_IlOOl'l1iY""~"_""
"O:IIJf<UIpcI'WIoqfJI.ltlI"Il'"b<IO~'JI-Hl••IIOI•••)
O9IrlO'll!f'olOl)Wl'OJ~o'IM~)IJ'l(lQ"!t

~""nI"P__."'~'.
'>3S-ltClMi-~lIP~_~".fII.t.j•••.-6rt
~lIOI~lÔMl""'Nll~~•••••••rtJl!'
••••opvoI~~SI'II'tll.•if~J
~"I''''P!'Notod~~~'•••
••.••"""'"'"'"'tII.CD0f'WI'apa)\!I'\DtRClllOlrop.-.»pIqO
~_op~o.-d~~
"'~'~"""P!'dI_""""~ip<19Od __I""lIlO!'Ilt~_~~

jUl"'l'_nooptll/<l_O~•••••.Il'W"""':l

01nVdOYS30O1HNDOVHH
-3n9NV~-Olldov~rVa~íU

dsn\1'0\'"NIJIOU'I::IO
;JOVOlnJWvaSV)ltlfl)S't'OWll-dSOli

~"II1lI~ruodoJd"""""""'?pI.l
""'8=e!fD'l~'P"","'lrOO'rot'l\li"1''''''''''CJtfll
'IpoJIll••••••••\IOIi<Il"tQlCldOl:III~.'6I9':l'J-g.
I'~~11!p"o<pU!'11:c&.lt0ll~.llIO>o:;JOll. •••.
'l'MO-dSlllSollt!IrUOro!'l..:I'V"'I'>'I'P\II~""tCl"""l
_~onb'Wl~apCl:JlPU'l"P~I"""'.'
HWlll''idJ~~OI'~(IO'l<lIIX;I~,o;,.••t:Jt1
(iOl-(-ll~••••~nS"I'"I""'!)~p~

(Lv)€i:"I'Olfll?do~S-9£

DPIJ'I(...........,)ipu"I'fi'lllll/U8"'-"4
666Ca;n'f:I!\lI{IIOl'l)op~
OO'lIlS"Oll S~.,.aq!Wl""

~S~OIl!'11"OI~;,pOll.l"IOPI'I",,1U
"""'1I.CD~~~~-"'8COP'~''''>r'Ill
to>jIOioJdiCIPCl(.II.o.oJde•lIlO)Wlm"'Jl>OI'<W'P"¥''lO>
_tO....,ol"Poc-.'mptlOlon'llO~

~lU!U""PI"P~op~I1ur~"PfIJOli'.•••"P
lIIfr(op'~fP0iSI0)op'!'>I".•••"P"''Y.Il)•••V''l'
~~.~_or~SI)~.
)I"lO".~"""''''ISfP''I''POopr~'<I""",,"'''I'ClI
4'"'f'Iopa,l'OW)"""l\llWllJt'<lo()-"-'lUCl)~ornt'd"'IS"P
"l'IlSl"l'JI'\H'1'I1OOlOd fII~itllodJo).9)'SlIl'6'1'Wl
~_~Wta~Irtt"'lO'foJdlllt••lIJIP<lOIS
.WUlP~>tooIII"..1IW/G>d"IlOIliolOQrl'ropuMOA
~ap9Xlf:lI~>IÓIlI~"ll09lflsald_owlqo

~j'~""9"'l' "~IlOl.IlIlbw.o.I!,'fl!~:>'PlllrJl\lO)
dsnilll'P<t)OUjt)WP~~"""')

llM,TJ""'llW)
110~l6l.£_<:<I"""'"

''''''Il"",-r:toUlIl~)
OI:.,,~."'"."",w,,'''''''4''D'lO'''"lI'~ 1p>1~l~~:tA!~

HOV!Ol'""'Xlld
'l""'"0"""1'íSlO'~•••ocllJl<MJ<M1ff:lt!O•....."""ÇIp

.f'pOI(Il-Op(>lnoeJt>d~•.••••••••tpSZ<'CI\II"P;OIO<oll
ouCl/JlUlllllUll""'''''lo'lDtop~•••'''''~
t•••~..-.tI(lJto'l'&€m-l'lPlIdrpn!;Ir.lI.t619995
~~9.W1wpUo6!ur"P••••••.•••"'"""'J"~ HOl-t"IOP~"~~"IlOlj>t\lt.l(J

'WI""'~~S<Il
~apOIl"""""~'P~]:'I-~WO

P"01l'lIl'l
Ulll'J09l~IS6-~

lOoXO'lIOlS6~ep~tel,III~'tpop
~ll/Iopnro~tQ•.••~OP""""~"D"'!l
..,.Iftl>IQ'I~..-.olUfU]"""""'~]-,
oumt\bptJj~,~_"P.......,..~wm1i'l1i'l"P

~ip~~"""'l"lI'G~IDd""S"'''''' "POIr.r8'lnel:l;;[ilI~\lIO)optpWIll']~
"'tU)~X~ttIUl~,ud-..,~

ro_
:riolwuc,.m~~r;lc),uóOO' ~op"",

.SlW\iOPQ.~DJ'(tOi:-tIHO""'~
"tld~!Ol-(lO!.lO"81\l>l~ilIowaoue(,pllo
ri.lW;tDl.~.tl!II'OOl~oril~

~11UMO:~]~'d
uoua1l9~

£IOtrtLO~~-nVi:l)H~.OóKI6oII..,"",
~ll~"

~:SW:ll
IlL"OSlI'~~A

'l'1l__>$IQ'~~~1-~<¥fJ
PJfI:~

X!CtI"lSOOf~)
""~""'PI~ilItOp('(IW:Oc;>el!fQl>i\l!_
~1'IO'JSWl'l).lCiN_lj","~:SCUY(
.,....,.A_'WI"""'1'9'~~U8S'Oid"'l'~01l3'Jl
""'J'ldop••••• A.~_~-...lit••.
.rópto)"""'91.'w~.~""!'aopy..àll\l,
~""apO'.uoJ)~1..:-o"'PXap"lNlJI"S"lWn>OtlI'Ilrt~
Oo<!lYCl.h,.-'d::prCl""""")QpI'Ibfj~'~

~1""1I
:ll'MlO.Il.l(IjLCIO~e~'llolol.oclOO'Ol))aJ,j"PCl6

.••••"P1'1'1r~Di,(IOl-tlHO"'"~
"I'dClp"!\cJp.IlOII",ll~-lO"Zl""~OP~O
ri;,,_.c>:!.~-;>•••~ori~)

UOVlal~EI~"
ZIGliL9GS-=n<lId

~10~90<fS()1~j)M~"P~"lI"P"II
~Utl"lll'",\

on$~:otItlPJl\""'"
~:Si'Ol

""Pl1~"""'lfYSO~lMlB>'lol-~
OIIIftj:SW)l

r-p;ij"op...o:.n~.I-~"'I)

S'lJOO'iPl'PlO/\
!,It80llot:ofiop;I)

LfLaolll)(~"le5lild'l0fll'lllapop.IO'l"D.oO!'llrdlrlOlll
1I10/.so-tl"P'9(Jfj"'""H"l<lIj1LOOl~1lltelaz-"'S'<OlI
'ZOOZI6SZ)~~'LL[1>Il,I~~'II!~
~~4OU~~~~""W~
~<I(\l"":la.a&""O!tdi"''l1l')f-N6II}''']Wltm:tel
'F.'-ll!I101i101Q"O1'l'1Il,~1~'''"""'O'~<;O~\IOllJIl
"'l~'tWIlrh~no~l"IJl')'(lIOt1'XOill''61
••.•1W'Il~."SI'J.••.•••I)OOII")•••"l"l*I'fl'."lo1
~-.I!1'l!lOOl!!)wal-'lPd.W>W)~'onl5IlllI]lIl<l1~
Ol"0"0lO'"'S""3'"'WS)"Ow,o;"\IóO'rIfllO!!)'I"'O"'"
UO"!l'aw.Ql;m;IW:)."llllll4llll"'~•••
'"S~OfIlO»"!l~)IIW"RI~Il!'Il'SOP'lOl1!)
"S~~~~-o""'SOf'!l"P~
'S<IpIpJY"",,",,""""~"O'iI(l~nVi~~OI109l'>O$
'I:lr.i •....,,4'~rna.,.;l'tlpO\'l""""'i.,:~

ro_

- _ZI'Pfíl'l'''
oçnpolI'Si'I)1

Ij£l'S1I:DII1>"'l1~"
'PnlOQ>""""I\'~IIlIDIl'l.l-~

$/9OOSPd:P"JI'l
Ul8llIlO£~

UlilOllO£"lI]f~~ap~1OQl1]r.JPdtdl!totCl(I
Olot.so-ttIIpliIN"'""H"l<\!j]tOOl-9O"lO00tt.no;"'~
'lOCi~'6SZ)~r"P'LLE1AI"'l'~"'~
'iJIo'-t(J~dOU_ÔIoII~l!U9IO'6I>qo'Jol;lf(l

'I1I")<l(l'r<"O""J~O\'d--pt'1").N."..,..,J2WWt"O
Ul'U101"l>~"CII'l'I'Ifl.liIpUilY''''''''~lIJIPSllpJII
W)~"""h'~."..~nIIl'Ollll"tlHO""'tl
""'JD'I\I~""SiI(J'''''~!lOOIJ!l''''~n''''lo1
tO"'o?l'I!lOOII!lIlOl~'V1W)~~JlII]tlO'lllQ
Ol"O~WOS7'1P11~Sl"tOV)'Ilq~-l""tI"'"
'lI"1)l'!J>II'IICIlOS]IWill.OPOl~_~
.asW(l*~",..,) 1»tIqOlIlt'P"<'4R'~"S'""i<lI';)
"S~~'~-oJiOId~""t9"t"'"f
";tJpoJuYf$IIllaA~~lIO'40l:"""i'I.t'\lOlClflI<JlKI!l""
'\lIljr_op'qi»l'NalÓ..I'tIpq<j\lpl'l>Ot~'~

,,- Ol~:sw:ll
On~~'O\'flIUno,A

~~r)OP">V)~.I-~
"900<;1>01""""

UliOilotWcon
Ut~IIlJ(I6o•.U)I"Â'~"lpot>t""l"O.udrirwco
OlM~lOP'lIN__1'\11,]Loor~lOI'J11/-"'S~
~Z]_tII'ta"""d"'ll~J'li!aIOOplqQ
.-'IICJ)Id••••~~~~':l!'I'I'ro
l'III)Cl(I~O(J"6old""'P"q'lI)'Nl.A')'"SJ~lWt()
.-U!"'llllfOlQO(]pt"'1lt"l""'iY'~-6)1<;oapSOP":I
OI]~~'IVrltA~"O~.~"(110'*<;0op'61
"s~"'loOI*lO"'SiI(/-lIt\';'J'lOlJ!l•••~a'''1
1'J"'1~!lOOIJ';l"""'"<l'InW)~~tlOl"O
OI'fO"O~?OlNilOSlotel.••••••W"t~1I"O_
'll"l)"!PfI'l.ll.rolil""lfllQl'lDd"I""l"-~
'"S1IIO(J*<Il"'9'lJoWuo)I'\WIlIOlI~.~"P'IOI'!l
l'S~~''''I'JIlI._'''I<'I'!lap~
",,","l'''''II'tII'\<IWd'''llttOOtel'lloOt-.:11'1~O/,sogl'>O$
"'ll.~ap'QO)~S~~.1IlIl.-J~

ro_,
",•••1IpU(l
.•......., "I't'lll'Wpt~I!P~lll'~"J1~~"P"lY.

~q'UONl-tlwalll~M~ott<IOfItlioI

::~'~I~tOtI'",:~,:~ri
llOlltri"'~Of6o.Ij

lIOVl£tÇ'CMIJOId
(lOW913'4SOI'tDll\IOWd"llo'l>'6o~ôIpfi1

(lON'lltp"O'lI""",m'l'IIM
£lOU!lIm:~
-, 1l0i'.'/lVa:~\'

:fi""1"'0
IPllgq"l'oÓl'(J~""""'S'''I'"I'JlUCl)
dSl1I'Ufl'''''!'JIf)WPl')I(!KJw_lI\1O)

.1"'-'Ill!Pf'(I<WfJ.
llOl.'&O:lqrllU<l)

OlO"""t!:oN"'~
~"I'~O"ll'oPtiOl.l'''d"fl~IIp0It4"l

UOl-t.gllP'O-QOPOI""uP'M
(tll':l'5t:.JIllI'IO;"'l'l'

.Jnl"'!""'P••••.••• ._J/tl2jOfl~IOl)Q_n~A

~"PfWPOW',y
O<IIf!"Qodruforo":''If\4''!6-''P~:a;oIqo

••••• otS"p'P'PP\JIijJ~arl0f'Wd0411]:l!pl."IIO)
Ml'll1;l""!"!DtIfl"""""'_lWCl)

Li6IJS61(~
llJl~"il~~""

(1WIO"\.lilol~_"''''''''''..:6A
","fJU'IO~IIllllIW<I"'W'JlO(.~)tJt>dol'tJCl
oIUCD'W4lllqM"-"l~\lIUO)'O-6ttl£~ll-g~'Wl,)lt
]jNI'toJ!fol6\rY-:l""""l•""fI<It.SI)_QIKRitll
.[~('!>lI'iOIU•••••"-'l'P"""""'""'1't:1
-tt6SSl'iil"')ll'rIl')IL_""'ViC>f'S'P1lI:Utõ'i'9w'96rt
'?~'SÇ,(,/"'ltW"""'"~N!f't~"l'!"O:Ul[trll
91'lftS.~'!II'll'IIU'l'"'l-"'ql"""fP"l'd."",
~~""'.<lf'"""",J<>I1uo)llJI'dnb<oo'~un
.UJ-90"'••••...---'9fIOd"l'~.tl"'''PU''l UIlVOOIl-":o.>tUCl>O•........aou~"""I
\lO•.ur~"'-"'lI'"~_t'opuo!~"••

UOl:'t-1I"l'
.~lIfIOlfllU'''I"P""'+Im."lIOl."1Oap~

Itll'1iNlfJl\t30O'llOld'110llomm1id
\t~N\t1ll)vaOlom5NI

~llJ'PtP!l~
"-81)MOPUl'SVi:l!

oo'Ot.tU~""'''
"Pn~I'tJO>

.~apCJ!>-'ílW'l)~lJI""l'()l.I-~
pu(I:pll(l

loooo.r.tOIS6~
lOOOOlllllSli'H'l-.-.y",o.:l~ao

oN'OP~1"PWI..I"PtPlv.'il<>l0Cl,1j~~"P
lOF"'aopuo>lJll)~:l!<lll'l'.~'Ml'1'Jt'l'1A1pU11l>I6
.~'>rtJIlU!'SfI()m£l~I"ll~""'rta~-..
"t"'I"I..,.......,OIl••••tIi.fIJ~~lJ'I'll'l<!()•••••••l
OIl'IA""fIlCIll>.ll.a:op~)CIp~nuntlfltllop_
~t,"'1'IAif~WO)""'I'\lIf1I'1"'"S'VI,\t''''l~UIO>
~~~llIO)~'Q~tp

Ul)SL]JS~oPnI"""".lI4'""Jt)~
,,- ..•.."'" OO"OirtSll~

010VdO\iS30oaV1S]00
U110dSNVlIJ:l0SOaV~nl]OSO)I1S0d'
SO)IMHS30Vl;loa\fln~3~VDN39'd

~=Y\U5J()'t(JvrnmIYII
<LotU~'Yl~lIflI'I'QlIOo(.Tr:lulSS1"O

1I0l:"lll)-ro'YlInJ't!IlWJ
"""'9•••••W1Yh

l:lot"i0"90"I'~.-(OlC:\IlllS><\ll
"'"0I•...m'"t!"'f6!.<ip~oJ¥6cwo'd;;llYOl1'fflll

tOO~'~_lllP9!UlWJ~
'tQIlIfO:MfO~)V\lo.lniU5NCO'1Xh'1'l'lllNO)

(t~l'EllOjOXII'lJ-4)rHllml"t10oIS1Uf'f0S9:l0\Id
ontlIV'liNI'lVlw«n

lIOVc!Slll/1','Ol!O(U'fljlHO)
OA!~!I'P01'1.""I1!l'Y•••••••l;opo",,4q

Tv"!I3!>\tlll0J.3lliO

cpIOI,,"AlIl:ll"l'l~)""".•••,"!iS'rN110)WCl~'l'WXlOlI
VllrftIOISU)IIO)~~,~oop>.Il"rOnSO)
11S'fIoI]SO)j~~1I'lOSlllI'IOOWla~I5S1XN'fl~
'OOhIS'\JopUClIl"Pl"~~~-ns[d\II8'19'.ó-/:L
"'1cp.-'lI'•••~"",.~odlIcp"'~"fI
U"q,WltlUI'lI'lloJf>llCIot'Ii!Jt"fX~•"l"'flW-'

(IONO~rop~1Idoop"'W!oJopoot>NW(I

H05wldOlQ%lõíflTIã
(UCWltUltOl'lX'IO"<I-

t>OllllOtlO0f0IX<id!"ft>6L-tI'9E~urOL!'l'I'nW"
~O'JI(tl""""""O!¥o~""COtIf'PI'I'.-.d
ep~t••lNIlI»lq:IrP'''''.lOP~'~
•~fitnb'I')IIMll3O't$66l.n-.etOPLLl"Ol~tp
.••'""""l'."'!"'!19l.otovm"!~""-W!l'''''l
~laQloWwop~M'd••••ld(>f~
1WWl<9'IP-...••CIlI;Il'O!l91!1JC9M~"~n
-IM'!~l<\I_OP~"1lrO-yr;••••••••• "
••.••Oll"l'~}tp~•••op..r_)

11l0m~'91l,.:oolOJd-
1l0ll1llOtltlqo.:o""'<!l"ll5ii1'U«iI!'lll'Ol!"1rp11VI~
."""wd_~~"""'O"l""fP!lI"'-"»l>f'iI:wop_Jd
"P~~~f'õ')"S'.IOPI!l..-d•...e<loe)
•õIDIaO'MriYNlruml1'iili6I-U-<ltIpurOl'""fi
l'~""'O\IJU!'t9~O"""~,,",-~OI")
'!"'JS"f~tp~••IO'll~JdOO'OIUftlO
'~OOjo'oIp_llOS<ll)llll<Olll"JOl:M\~~l'I~

'IM'I~~tp,O$~OUl'l')-'f15""""'"
~OlfIW~>On)rp~a~,

IflOi'.'H9'9llOjCIXI\O~_
U~.lO~-li6lil'll-ot:"I'lLrOI'"'IOPII'''''O
~GIICl)."""'''!JO'o~~~_'''
op~,tl~l'I(!"'.lOP~'~
•'!'!U!iIKriJf!lrQ]UO'ti66l"ZHl'l:Ipurol'"'1-;>
1'~;>'OIOO!'BVtOILlO)~"'"W'I'_l
'!""J~tp~•••••arudOl'Ol"""'O
,.....,.OW'tp_Il••0a00~~O~lI
'IM'I~IQI.In$SyIp_-"OOlXO-"fi1'"

-ocl<1I""'~"P"'9~"C!I"Jl'''PM')
nONo-tO)~"lo;.JJ!(J""fOOoIMoO(l

--~ I!1I!P"'J!lI"'dId!'UlO~~n'3'~<6vr
QnoI", •••GIOII._'~rL""'_

~IpO_OP'*"!-U/J>:lAlY~j\lõIP"P'tp
!U..,~~ap(~CIIo'J''''''"''I'IP'U3'''''
'~•••~CPel1tl'l""_>tjil~I_'"
llOl:.~•••.\'O~•...e."'~-.l~ :~'t~'?apo~op~J"'So

....,. ~"II{lWfJ<lu!\"""'"QU.rlua)cp"'.••••••
.•.•._""oIl......,..•"l_1OP~
I:f:lfjQ."zo-goiP'10JSt'I'7'1"l<ltI'~

Ullt.tlHl[~y)5~

~lOl1:lHl"''

_(~"Vl"IblSl-O:C1d
&nl(.n~"ll"'IfIlfN-«IOt'P16"09tl8t.91

""1..-:11"1•••,"",llloJ~•9!I091:0n.~
OO'CJO'ii"6S$V~11'1"11
O(rOO'iilUlll'lft'll••••••••

'.r;'~Id""'OP
f<llrors"FGl.JOIlo•••••aUll'.V.l'!J"6Ilf'>1't1<l1lOI'f'j'oG
~1'J,.~.~tP__O!:Mqtp
or~IIIfXwJolp~~~~

'Wllt'WtM~I')tl]m~JuJO'J
6l'f'O-'_./I1lO)

,fiM]'H1ltlllro_JIlJO)
G>III91liO~~

dSMI'1I0UIU~
tlOWSlYllI9U1i"W3
"lt4l1O)""0:.''']

010VdO\,S::IOOOV1S::I00
OI}j"1IAO"t/3VOlN::IWVHI'dd::lO

111"0£0"so-6lXll't"HQi1
'16'(11'£01l6-1Il-tlOI'''0'0wp~:}S'W'ln

-1l-!ilKlI"Oi"","(O~~
-£1'Sli.go.9,l:.'6lll-tlrol:!SO!I~a~'lllSJ\1NO

.••..""''' 000l'I')OIffll'td;]AOP'""""lIIlI~IOP!JO}O
1jlU~"1Il~'(1'£1)-9OI'"IWJI(Jap••••'""'"I'N

(ION!)-lOap'O-oap~'l""
tG")l~"""""'~l.tOtft1ll~

~~~!CIt_Itjf.'Ol¥UIIOdO
onOS.lt<:lW'!Poo;l"(u'f'IQ)~OJtti.Itd...,.OI:•••••~
..."wtlKgo.so-l(Itp-00""""l1lCl>O~DltIlIU'd
.".._~'''''''''01''''011lOri"iLf(lS"tl'!l~
lUIlNlhOlHCWfYZln1~OI'ti'19l01l'1tp{ll"6lll
dp101IIID0I'JMtIp'CIf'!t>tOopIII~'~O(I

{1l11:'{ll-tollP'lOI"'!lI""0IP"d.-a
.tlOlldlYllJ':lQ£llOO•."......,..r:q

•••~U11l{;6oJ•••~op\lOlwKop~_'""'"
"fl..,~JOOq""no••••••~opil5-Ol'IeoI
~op~••••'SS~~••••"J'X1l~ql
"""'>tolt!ql>n:I~"P'WS1IP~optuflaOOS'II.CD
.-"!"!O>'(IGlilOO,'U~apot-)IpCUI"l.o_~•••••••l
lO•••""l""'.SW'lijt~IDJia~.ooo.dl!'9S.•
~ap~'P~tllll>OUJd""...,
_wp_~apJ<ll<tOWOltSOP"IutI(J

.,."...., O"l'3'o1J1S1N1ViO't 10ItlllQUlllO
OO'Ui'lSll'1VJDJ.

'OO'~"'1SII-]Yi

fIlfl~'~~~"J;lo-="'"
'El(llflI~~I~op~~OO'f')01
-(ll'lOHfOt!OIJ'iO,~••~~'oto'tlO.!'€ll'll
••••qlftIttJ'(lotl!l"V1IIí(ltl(OO1"op011.•sy

(LONll-lt•.••'lOII'lOop"'l~
lliIlalllclllfolOlS1lI4JQl¥NOI!l)~oy'iWlloll

"fI+i»€O_
~-allMIO)~--..C'!OPllQ''!'''Ã\
.~"I'ot:iI""""'••••'\1,100i--t11"'~OPUl>fl'P11'IZJ4SI

""'"'I)rr<ttItdIOlto""!'Oll•••lIpftfIII.~~.OJ
_"I'~~apoPwuo>HOP~"'"
~rl1P"l"'"~.0IJQCI",,~4l.IO)-IIloOlIlo

UO'(J(o.'llO:t1ftl1'Utl<\l'
u'SwttrSll:qrh

'YI'l1~s:uo,.~~__Yi~~lIO)

(l-~~"I'~
op~"I'Rpl"4J]"I'OI~_'1I11O)

(LatltlllClllOO~I-
HOllllllOllil'llS~lX»,Q,••••"'".-l-mtl"""JlUO)

<qM"')"ll_4Il
l1NWlIUUNlOfili>dJQ1YNOI!BlIO'(\WOoll

P
VH~VOO~

I30S\'OV1I1Sl30OlN1W'dJH1fd30
'(UZooo"oIOQ1Vl-(lIOKIOdOOlIl

.n<'r:.;-11Jt3('St1OjCIXIlO•••-ll.Ol/[lllll0••••.•••••••• )-

/{(.t:IOZ"PO~"W~€l'eJ!a}.etJl?l1b



/}3

.J
TRIBUNA UBERAl
'~wll~l.ol:~'J~I~"JJ 103

Inflaçao do aluguel perde torça na 2# prévia de Julho
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Obra de avenida de R$ 130 mi
vai ligar Sumaré e Hortolândia
Anunciada pela EMTU, obra deve ser financiada por recursos do PAC do Governo Federal
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Dalben cobra explicações sobre Corredor Metropolitano que pode cortar a Rebouças e Horto
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Audiências Públicas

Editais I Licitaçôes

Perguntas Frequentes

Prestação de Contas

o presidente da Casa de Leis de Sumaré. Dirceu Dalben (PPS). apresento
na sessão de terça-feira (17) o requerimento 881 cobrando da Prefeitura informações sobre a EMTU {Empresa Metropolitana do:
Transportes Urbanos) em relação à proposta de passar a construção do Corredor Metropolitano Noroeste pela região do Horto
FIQrestal e pela Avenida Rebouças. o que contraria a população e engenheiros.

Na semana passada. o vereador recebeu o engenheiro Cláudio Sérgio Tonhetta e o arquiteto Fernando Rodrigues que pediram
ajuda do vereador para que ele intermedeie junto à Prefeitura e a EMTU a maior abrangência da discussão do Corredor Noroes'

"O nosso municipio ainda sofre lTlUlto com as consequenciEls do crC:Jcimcnto dC~}QrdcnEldoc C$38 feita de plancjomento
geográfico fez com que as dificuldades no transito urbano aumentassem ainda mais. principalmente em relação ao tráfego de
velculos na regiáo Cénual', comentou Oalben.

No dia 05 de março, Dalben encaminhou o requenmenlo 150 cobrando informações sobre o Corredor Noroeste. mas as respast
apresentadas no dia 12 de abnl pela Prefeitura não esclareceram com transparência as duvidas, principalmente nas questões
direcionadas às areas técnicas.

"O Horto Florestal é o 'Pulmão Verde' da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e não podemos deixar que Sumaré perca
suas riquezas naturais e suas reservas ecológicas., disse.

Qunate a sessão dessa semana. o engenheiro Tonhetta fez uso da Tribuna Livre, levando ao conhecimento de todos os
vereadores e população a situação do Corredor.

"Gostariam os de saber quais as interferências, beneficios e malefícios que este corredor iria trazer para a cidade e sua populaç.



Portal do Cidadao

Portal da TransparêncIa

Recursos Humanos

Mural de Recados

Links

Fale Conosco

Queremos ter conhecimento do projeto, saber o itinerário. Até agora não sabemos se esta obra é boa ou ruim. A Associação do'
Engenheiros de Sumaré j.til protocolou um documento na Prefeitura, mas até agora ninguém tem resposta-, criticou.

Através do requerimento, o presIdente Dalben solicita informações e cobra providências do governo municipal.

~lmprimir

voltar as noticias anteriores

J",tiça Beiro,al

__ f>(I_OlI
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Grupo de Atuação de Delesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ.Píraeicaba

IC nO015/2012 (Apenso)

CONCLUSÃO

Aos 11 de junho de 2014, eu, (~MarCia Oliveira, Oficial
~ r'

de Promotoria I, faço conclusos estes autos ao Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN

CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

, '
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GAEMA PCJ. PIRACICABA

Representação IC 43.0450.0002590/2013-6, apensa ao IC
14.1096.0000015/2012-0

Trata-se de investigação, realizada no âmbito da

representação em epígrafe, a fim de melhor se verificar as providências que vêm

sendo tomadas pelo Município de Sumaré, no sentido de zelar pelos impactos

ambientais e viários decorrentes da implantação e do prolongamento do

"Corredor Metropolitano Noroeste", no âmbito daquele território municipal.

Tal representação inicialmente tramitou pela Promotoria

de Justiça de Sumaré, depois sendo remetida ao Núcleo PCJ-Campinas do

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA - 11.96), de

onde foi remetida a este núcleo PCJ-Piracicaba (tls. 98/1 00), conforme tratativas

informais entre seus membros, em razão de já existir Inquérito Civil

investigando os impactos ambientais e urbanísticos de todo o prolongamento do

Corredor Metropolitano Noroeste, trecho 3, em virtude dos impactos regionais

1
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GAEMA PeJ. PIRACICABA
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f

do empreendimento, especialmente nos Municípios de Americana e Santa

Bárbara D'Oeste, bem como em razão das investigações neste núcleo estar em

fase mais adiantada. Houve oferta de atuação conjunta por parte dos

membros daquclc Núcleo PCJ-Campinas (fl. 100).

Note-se que o objeto investigado na representação é

correlato ao perseguido no IC nO 1512012-0, instaurado por este núcleo POl-

Piracicaba do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambi

(GAEMA) em 21 108/] 2, versando sobre os impactos do prolongamento

Corredor Metropolitano, no trecho compreendido entre Sumaré e Santa Bárba'a

d'Oeste, razão pela qual a representação foi anexada ao mencionado Inquérito

Civil.

Neste apenso foram efetuados à Empresa Metropolitana

de Transportes Urbanos - EMTU alguns questionamentos, relativos ao trecho do

mencionado corredor metropolitano no Município de Sumaré, tais como:

a) planta detalhada descrevendo o traçado atual e o novo

traçado do Corredor Metropolitano Noroeste (inclusive seu prolongamento) no

Município de Sumaré;

b) cópias de todos os estudos, projetos e relatórios

(inclusive ambientais e de impacto viário) já concluídos, versando sobre o

Corredor Metropolitano Noroeste (e seu prolongamento) no Município de

Sumaré, bem como de eventuais licenças e autorizações expedidas pelos órgãos

ambientais (CETESB) e municipais;

2
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c) cópias das atas de eventuais audiências públicas

realizadas, assim como informações acerca da previsão de realização das

mesmas.

Como resposta aos questionamentos aCima, foram

encaminhados pela EMTU/SP, em 27/03/13 (tls. 07/74) alguns anexos em

OVOs e as correspondentes informações, quais sejam:

a) o projeto em desenvolvimento não contem la

alterações no traçado do corredor implantado, apresentando, apenas, o se

prolongamento partindo do Terminal Sumaré até o Terminal de Santa Bárbara

O'Oeste. Contudo, o plano disponibilizado ainda não contém as alterações

solicitadas pelas novas administJ"llções municipais, visto que as contratações

da EMTU são pautadas pela Lei 8.666/1993, e. portanto, as alterações de escopo

devem ser objeto de aditamentos ou novas contratações que se encontram em

estudo das suas possibi Iidades;

b) o licenciamento ambiental do Lote 03 do Corredor

Noroeste ocorre por meio de RAP- Relatório Ambiental Preliminar, conforme

disposto no Parecer Técnico 247/12/ IE, emitido pela CETESB em resposta à

Consulta Prévia, e se encontra em tàse de análise técnica. As exigências técnicas

referentes às medidas compensatórias e mitigadoras serão pm1e integrante da

Licença Prévia. Essas exigências compõem as diretrizes para a elaboração do

Plano Básico Ambiental, estudo que forma o conteúdo de análise para a

solicitação da Licença de Instalação, necessária para o início das obras;

c) Em Campinas, Nova Odessa e Santa Bárbara d'Oeste

foram realizadas a Audiência Pública. Ao passo que, em Campinas essa

audiência foi convocada e decidida por iniciativa da EMTU, e a escolha de sua

3
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localização é amparada em obrigação legal. Destaca-se que o site olicial da

EMTU mantém publicado o dossiê contendo a apresentação oficial do projeto,

as perguntas e as respostas da audiência. As atas e documentação da audiência

em Nova Odessa e Santa Bárbara D'Oeste não puderam ser encaminhadas em

razão das suas realizações terem ocorrido em data tão próxima e o material estar

sendo preparado.

o Parecer Técnico da CETESB, de 16/08/13, també

encanado nas fls. 366/392 dos autos principais, o qual embasou a expedição

Licença Ambiental Prévia 2260, de 16/08/13, contém os

apontamentos, especialmente em relação ao município de Sumaré:

a) segundo o RAP, atualmente, a ligação viária entre os

municípios da Zona Noroeste da Região Metropolitana de Campinas é efetuada

principalmente através da Rodovia Anhanguera- SP 330, a qual apresenta

inúmeros pontos de restrição de capacidade e velocidade operacional bastante

reduzida, tornando-a muito pouco atrativa para o tráfego e transporte

metropolitano, não existindo uma rota contínua e de alta capacidade viária

interligando as áreas centrais de Santa Bárbara d'Oeste (S.B.O.), Americana,

Nova Odessa e Sumaré;

b) O traçado proposto para o prolongamento do Corredor

Noroeste entre os municípios de Sumaré e S.B.O. sobrepõe-se a diversas ruas e

avenidas existentes, sobretudo nas áreas centrais dos municípios atravessados;

c) A extensão atual do trecho em estudo será de 25,94

km, 110 sentindo de Santa Bárbara- Sumaré, e 23,83 km no sentido Sumaré-

Santa Bárbara;

4
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d) O Subtrecho 8 - abrange as vIas Av. Ampélio

Gazzera, Av. Rebouças, Rua Joaquim Cardoso de Toledo, Av. João Argenton e

Av. Julia Vasconcelos Bufarah, nos municípios de Nova Odessa e Sumaré. O

corredor será implantado no sistema viário existente;

e) Em atendimento ao disposto nos artigos 5° e 10 da

Resolução CONAMA nO 237/97, as prefeituras dos municípios, inclui

Suma ré, manifestaram-se por meio dos documentos listados, considera

que o empreendimento está em conformidade com o uso e ocupação do s o

e não se opondo a implantação do mesmo;

t) Conforme diagnostico ambiental apresentado no RAP,

o trecho compreendido nos municípios de Americana, Sumaré e Santa-

Bárbara apresentam alta susceptibilidade à erosão por sulcos, ravinas e

boçorocas. O traçado do empreendimento intercepta o Córrego Molon em um

ponto a oeste da Área Diretamente Afetada (ADA), sendo que parte do córrego

encontra-se canalizado, porém com sérios processos erosivos, os quais

culminam na formação de uma boçoroca de cerca de 15 metros de profundidade,

apresentando rachaduras e grande quantidade de entulho na porção inferior;

O empreendedor propôs medidas preventivas de

controle de erosão e assoreamento dos cursos d'água que poderão ser

afetados como decorrência das atividades do empreendimento, tais como:

desenvolver projetos minimizando as intervenções junto aos corpos d'água e

prever mecanismos adequados de drenagem subterrânea e superficial; implantar

sistema de drenagem provisório, capaz de captar, conduzir e dissipar as águas

pluviais de forma a não ocorrer impactos negativos acima dos inicialmente

previstos; eliminar áreas fontes de sedimentos etc;

5
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g) Quanto às interferências sobre o patrimônio

histórico e cultural, o Relatório de Diagnóstico do Patrimônio Cultural

Corredor Noroeste - Municípios de Sumaré, Nova Odessa, Americana e Santa

Bárbara D'Oeste, sob Coordenação da Arqueóloga Maria Lúcia de J.c.

Oliveira Juliani, da empresa "A Lasca Arqueologia'" pelo ofício 04/2013, do

CONDEPHAEA de Sumaré, em 01/08/13, informa que o traçado do

Corredor se aproxinlll de dois prédios tombados, mas em ambos os casos o

corredor encontra-se fora das áreas envoltórias, sendo que o "Com I

rédio da su besta

com a vila dos ferroviários - a distância indicada do corredor 460m es.í

fora da área envoltória (Decreto Municipal 6992/06)". Vide fls. 381/382 do

autos do [C 15/2012-0.

Em Documento Técnico, a EMTU (fls. 30/78) traz

informações sobre o Corredor Metropolitano, sendo que na fl. 61 encontra-se

um resumo do itinerário inicialmente proposto para Sumaré e o itinenírio

alternativo. Como uma das conclusões do documento, elaborado em 27/04/12,

afirma-se que o corredor é plenamente viável dos pontos de vista físicos,

geográficos e operacionais, sendo que validação do melhor trajeto será indicada

na próxima etapa do desenvolvimento dos trabalhos, com a consolidação da

diretriz do traçado (tl. 65).

o Promotor de Justiça do GAEMA/PCJ - Campinas,

encaminhou Ofício nO 327/2014, com documentos remetidos pela 1a

Procuradoria de Justiça de Sumaré (fls. 104/137). São eles:

6
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a) Ata de reunião realizada naquela Promotoria de

Justiça, onde ticou acordado que será requisitada cópia do projeto do corredor

metropolitano pela Promotoria para posterior análise (11. 106);

b) Solicitação da Associação dos Engenheiros e

Arquitetos de Sumaré de informações detalhadas do Projeto Urbanístico, dos

Projetos Complementares, de seus Memoriais, da Adequação do Projeto Viár'o,

de seus números na Prefeitura Municipal de Sumaré (PMS), bem como có ias

dos seus principais documentos de aprovação junto aos órgãos competentes da

municipalidade, para estudos, pareceres e análises. Tais documentos

solicitados pela Prefeita Municipal de Sumaré ao Presidente á E.M.T.U;

c) Confirmação da inclusão de uma iniciativa de

recuperação de todo o patrimônio ferroviário da extinta FEPASA do centro da

cidade, incluindo a antiga Estação Ferroviária de Rebouças, o casario do entorno

e a Subestação de Energia Elétrica, como compensação da EMTU, pela

realização das obras do Corredor Metropolitano;

d) Informativo de reunião feita pela Prefeitura de Sumaré

com o Presidente e o diretor do Instituto Pró Memória, para avaliar parceria na

utilização do prédio da antiga Estação Ferroviária de Rebouças;

e) As seguintes Notícias:

e-I) A Prefeitura de Sumaré realiza serviços de limpeza

na antiga Subestação de Energia Elétrica e na Estação Ferroviária de Rebouças;

e-2) Em relação ao Viaduto Estaiado, recebeu sinal

positivo em relação a seu projeto;

e-3) Cópia do Diário Oficial do Estado, trazendo o

tombamento do "Conjunto Ferroviário Central da Cidade de Sumllré",

pelll Resolução SC nO004, de 06-2-2013 (tl. 130);

7
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e-4) Construção de nova Avenida, ligando Sumaré a

Hortolândia, denominada "Variante Sumaré-Hortolândia" do Corredor

Metropolitano Noroeste, com 5,5 KM e seis pontes de 100 a 200 metros,

passando pelo Horto Florestal sumareense (n. 133).

De anotar que os Promotores de .JustiÇll deste Núeleo

PC.J-Piracicaba do GAEMA passal'ão a atuar conjuntamente com

Promotores de .Justiça do Núcleo pc.J-Campinas, conforme trata ti

realizadas após a manifestação de n. 100, bem como que scrá realiza a

inspeção téenica "in loco", no trecho Sumaré. no dia 03 de julho de 2.014, à

14h30m horas, aproveitando-se que no período da manhã desta mesma data a

inspeção ocorrerá no Trecho de Santa Barbaní d'Oeste, às 10 horas (vide

fls. 478 dos autos principais).

"-... Olicie-se a Empresa Metropolitana de Transportes

Urbanos (EMTU), no primeiro dia útil e por e-mail, com cópia deste despacho,

fls. 97/100, 107/137, requisitando, para cumprimento no prazo de dez dias, a

serem entregues antes do dia 03/07/14 (data prevista para a diligência "in

loco") os seguintes documentos e/ou informações:

a) cópias atualizadas de todo o tmjeto do Corredor

Metropolitano. em formato digital, incluindo também o traçado

georreferenciado em formato vetorial (podendo ser utilizado um dos seguintes

formatos shapefile. C/lD. KML), com especial ênfàse para os traçados de Santa

Bárbara d'Oeste (anoto já existirem alguns documentos eletrônicos nas fls.

292/293 e 472/474 dos autos principais - IC 15/12-0) e de Sumaré (a respeito do

qual não temos informações atualizadas);
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b) Após a expedição da Licença Prévia 2.270, de

16/08/13, houve alteração de traçado no Lote 3 do Corredor Metropolitano

Noroeste (Sumaré-S.B.O.)? l-louve retiticação da Licença Prévia em caso de ter

sido alterado o traçado? Caso positivo, encaminhar cópia;

c) Já foi expedida a Licença de Instalação do Corredor

Metropolitano Noroeste, Lote 3 ou de pat1e dele (trecho Sumaré - S.B.O.)? Em

caso positivo, encaminhar cópia?

d) Em algum trecho do Lote 3 do Corredor Metropolit no

Noroeste, entre Sumaré e Santa Bárbara d'Oeste, foi ou está sendo realiz da

alguma obra relacionada com o empreendimento? Em caso positivo, mencion

o tipo de obra, o andamento e o trecho;

e) Cópias das informações prestadas a ExcelentÍssima

Prefeita Municipal de Sumaré (otkio 995/2013, de 05/09/13 - t1. 85), ao

Presidente da Câmara Municipal de Sumaré, bem como ao Presidente da

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sumaré (AEAS), em razão do

requerimento de 19/02/14;

f) Considerações sobre os impactos negativos do

empreendimento, em razão das ponderações negativas ao empreendimento

efetuadas por membros da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sumaré

(AEAS) ao MinÍstério Público do Estado de São Paulo, concordando ou

refutando as afirmações ali lançadas;

g) Outras considerações e/ou sugestões consideradas

pet1inentes para o encaminhamento do caso.

9



---6'":~~/
MINISTÉRIO PÚBLléO:OO EST'lme:OE SÃO PAULO

GAEMA PCJ. PIRACICABA

jy8
J

;;
•,

Seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita

Municipal de Sumaré, com cópias deste despacho e de fls. 98/1 00, requisitando-

se, para cumprimento no prazo de dez dias, as seguintes informações:

a) O município de Sumaré possui horto florestal ou outro

tipo de área ambientalmente protegida localizada em seu território, seja(m)

ele(s) de titularidade federal, estadual ou municipal? Caso positivo, apontar o(s)

títulos de domínio(s) da(s) respectiva(s) área(s) e os respectivos diplomas leg

protetor, com envio de cópias e, se possível, coordenadas geográficas?

b) Diante do traçado apresentado pela EMTU

corredor metropolitano que atravessará a cidade de Sumaré,

empreendimento, em algum trecho, atravessará ou margeará alguma unidade de

conservação ou área tombada localizada no município ou sua

amortecimento'? Se sim, identificar detalhadamente qual e quais os impactos

ambientais e/ou urbanísticos que serão gerados pela obra, encaminhando cópias

dos estudos técnicos e pareceres disponíveis sobre o assunto;

c) Quais os impactos positivos e negativos o atual traçado

do Corredor Metropolitano acarretará para a mobilidade urbana no Município de

Sumaré, apresentando os eventuais estudos realizados pela municipalidade sobre

o assunto;

d) Outras considerações e/ou sugestões consideradas

pertinentes para o encaminhamento do caso.

De se consignar, ainda, que por solicitação telefônica da

Senhora Valéria Rossi, do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,

Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), está inicialmente

previstll para o dia 24 de junho de 2.014, às 14h30m, na sede do GAEMA

10
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Campinas, na Rua Av. Francisco Xavicr de Arruda Camargo, 340 - 10andar,

Jardim Santana, reunião entre os Promotores de .Justiça do GAEMA, núcleos

PC.J-Piracicaba c pc.J-Campinas, com os represcntantes do

CONDEPHAAT, bem como com o Secret:írio Adjunto da Secretaria de

Estado da Cultura dc São Paulo, Sr. Sergio Tiezzi. Na reunião será o

discutida eventual sobreposição do pontilhão do Corredor Metropolitano
r

com o entorno protegido dos Edificios Tombados da Subestação de Eneraia

da FEPASA e Vi!:l dos Funcionários, no Conjunto Ferroviário de Sum ré

(fls. 107 e 121). Assim, em tal reunião, cuja data está pendente de confirma

em razão de outros compromissos dos Promotores de Justiça e da necessidade d

conciliação de agendas, haverá aprofundamento do tema.

'-.. Desde já, dada a proximidade da data designada para a

visita técnica "in loco" (03/07/14), convidc-se, por e-mail com aviso de

recebimento, para acompanhar os trabalhos a Ordem dos Advogados do Brasil

em Sumaré, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Sumaré e/ou

representantes, a Digna Promotora de Justiça de Sumaré, os signatários do

documento de fls. 107/ 108, bem como os membros ou representantes do

CONDEPHAAT e do Excelentíssimo Secretário de Estado da Cultura (Dr.

Marcelo Mattos Araujo - via otlcio escaneado e por meio da Egrégia

Procuradoria-Geral de Justiça) ou representante, membros Conselho do

Patrimônio Histórico, Etnológico e Arquitetônico (CONDEPHAEA) de Sumaré,

Instituto Pró Memória, CETESB (Agência de Americana e Diretoria de

Avaliação de Impactos Ambientais - DAIA), bem como representantes da

Empresa Metropolitana de TranspOltes Urbanos (EMTU).

11
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" Notitique-se O Assistente Técnico de Promotoria (ATP)

Michel Metran da Silva, para que participe da mencionada inspeção "in loco",

também no Município de Sumaré (14h30m do dia 03/07/14), com posterior

fornecimento de Auto de Constatação e/ou Parecer Técnico de ambos os trechos

do itinerário do Corredor Metropolitano (S.B.O. e Sumaré), se necessário

solicitando-se auxílio dos técnicos do Centro de Apoio Operacional à Execuç-o

(CAEX) do Ministério Público do Estado de São Paulo, devendo o dilige 1te

ATP proceder a um prévio estudo dos traçados em ambos os Municípios e

possíveis impactos negativos e positivos dessa obra viária regional, a tim

possibilitar uma otimização e melhor direcionamento dos trabalhos "in loco".

A todos, juntamente com o convite ou notiticação, devem

ser enviadas cópia deste despacho e de tls. 98/100 (manifestação do núcleo PCJ-

Campinas), visando possibilitar uma melhor compreensão dos tàtos.

Como pontos a serem possivelmente inspecionados, sem

prejuízo de outros considerados importantes, a critério do ATP e dos Promotores

de Justiça e/ou outros identificados durante as diligências "in loco", desde já

podem ser mencionados, com base nas considerações de tls. 83, 107, 109,

114/1 15:

a) Se haverá ou não sobreposição do pontilhão do

Corredor Metropolitano com o entorno protegido dos Edil1cios Tombados da

Subestação e Vila dos Funcionário, no Complexo Ferroviário de Sumaré (tls. 9,

120, 122/123 e 126/127), bem como os impactos paisagísticos do pontilhão

estaiado sobre o complexo ou Conjunto Ferroviário de Sumaré;

12
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E .. ., b'l'd d b Ic) ventuals Impactos negatIvos a mo 1 I a e ur ana no'

CETESB?

b) Quantas travessias e/ou tangenciamentos de zonas de

amortecimentos em áreas ambientalmente protegidas (APP, Unidades de

Conservação, Hortos Florestais, Florestas, áreas tombadas etc) ocorrerão no

âmbito do trecho Sumaré do Corredor Metropolitano? Os danos ambient is

decorrentes dessas interferências estão adequadamente dimensionados, em \

como as devidas mitigações e/ou compensações, no âmbito do Relat rio

Ambiental Preliminar (RAP - CD na n. 308 dos autos principais)

embasaram a emissão de Parecer Técnico e da Licença Prévia emitidos

Município de Sumaré (n. 120);
d) Adequação do traçado do Corredor Metropolitano com

o Plano Diretor de Sumaré (especialmente arts. 91/1 12 - n. 120);
e) Eventuais impactos ao Parque Ecológico do Horto

Florestal de Sumaré (Lei Municipal 3.496/00 - fls. 92/94).

? Caso ainda não realizado, digitalize-se integralmente o

presente apenso, com urgência, disponibilizando o link a todas as autoridades

supracitadas, afim de que possam consultar a íntegra da presente investigação,

se assim o desejarem. antes da visita técnica "in loco". Sem prejuízo, tàzer o

mesmo com os autos principais, até porque, salvo equívoco, grande parte dele já

está digitalizado. Destaque-se, em arquivos especíticos e distintos, o RAP, o

Parecer Técnico da CETESB, bem como a Licença-Prévia já expedida, visando

tàcilitar a consulta a tais documentos técnicos oliciais.
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Pesquise-se, pelo melO informatizado disponibilizado

pela CETESB ao Ministério Público a eventual emissão da Licença de

Instalação (L.I.) do Corredor Metropolitano, se o caso, juntando-a aos autos.

Caso necessário fazer contato direto com a CETESB para obtenção de tal

licença, a qual também deverá ser disponibilizada em arquivo próprio.

Após cumprido o presente despacho, com urgência,

encaminhe-se os autos ao ATP para análise prévia dos pontos a serem

inspecionados e/ou questionados aos moradoreslrepresentantes, membros do

Poder Executivo e/ou Empreendedor, cujos representantes poderão estar

presentes quanto da visita técnicWloco"_

Pim,i ,h,. 18 dl jooho d, 2.01

ROJ)RIGO SAN

Promotor de Justiça - GAEMA PCJ-Campinas

JOSÉ FLÁVIO DE PAULA EDUARDO

Analista de Promotoria I
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Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente
Nucleo PCJ-Plraclcaba

Ofício n" 261/2014-\1\0

Ref.: Inquérito Civi I nO14. I096.00000 15/20 12-0

Piracicaba. 23 de junho de 2.014.

Ilustríssima Senhora:

Pelo presente, a tim de instruir o processo em epígrafe,

instaurado com o objetivo de apurar detalhes técnicos e jurídicos versando

sobre representação noticiando eventuais irregularidades na implantação do

denominado "CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - RMC

LOTE SUMARÉ - SANTA BÁRBARA D'OESTE", requisito-lhe, nos

termos do artigo 129, VI, da Calta Magna, al1igo 8°, S 1°, da Lei nO

7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei n° 8.625/93 e attigo 104, inciso I, "b", da

Lei Complementar Estadual n° 734/93, que, no prazo de 10 (dez) dias (se

possível enviar antes do dia 02/07/14), as seguintes informações:

a) O município de Sumaré possui hol1o florestal ou

outro tipo de área ambiental mente protegida localizada em seu território,

seja(m) ele(s) de titularidade federal, estadual ou municipal? Caso positivo,

apontar o(s) títulos de domínio(s) da(s) respectiva(s) área(s) e os respectivos

diplomas legais protetor, com envio de cópias e, se possível, coordenadas

geográficas?

b) Diante do traçado apresentado pela EMTU para o

corredor metropol itano que atravessará a cidade de Sumaré, tal

empreendimento, em algum trecho, atravessará ou margeará alguma

unidade de conservação ou área tombada localizada no município ou sua

Rua Almirante Barroso. 491 • São Judas - PiracicabalSP - CEP 13416-398
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zona de amortecimento? Se sim, identi ficar detalhadamente qual e quais os

impactos ambientais e/ou urbanísticos que serão gerados pela obra,

encaminhando cópias dos estudos técnicos e pareceres disponíveis sobre o

assunto;

c) Quais os impactos positivos e negativos o atual

traçado do Corredor Metropolitano acarretará para a mobilidade urbana no

Município de Sumaré, apresentando os eventuais estudos realizados pela

municipalidade sobre o assunto;

d) Outras considerações e/ou sugestões consideradas

pertinentes para o encaminhamento do caso.

Na oportunidade. renovo protestos de elevada estima e

apreço.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

A Ilustríssima Senhora

CRISTINA CONCEIÇÃO BREDDA CARRARA

DO. Prefeitura Municipal de Sumaré

Rua Dom Barreto, 1303 - Centro - Sumaré - SP CEP: 13170-00 I
')

Rua Almirante Barroso. L.91 • São Judas - Piracicabaf$P - CEP 13.416-398
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ENC: Encaminha ofício referente ao IC 15/12- Corredor Metropolitano

O of. 261-14.pdf(538KBl O Desp representacão 2590-13-6 - P] s"maré - apenso IC 15-12-0 - corredor

metropolitano.doÇ)«47KBl DCorredor- anexo-fis.98-100.pdf(2MB)

De:

Para:
Cc:
Assunto:-

Anexos:

GAEMAPO Piracicaba
segovsumare@gmail.com

Enviada: seg 23/6/2014 11:47

Assunto: Encaminha ofício referente ao IC 15/12- Corredor Metropolitano

Ilustríssima Senhora Prefeita

Cris.tina Carrara

De ordem do Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba, encaminho ofício nl! 261/14, juntamente com
cópia do despacho e cópia de fls. 98/100, para conhecimento prévio,tendo em vista o prazo para resposta.

Esclãreço que o documento original segue pelo.correio.

Atenciosamente.

~....~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I ,
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433- .

hlIps:/ /mpmsgfd.mp.sp.gov. br/exchange/ gaemapi racicaba/Mensagens %20enviadaslE ... 23/06/2014

mailto:segovsumare@gmail.com
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Ofício nU 260/2014-\I'()

Ref.: Inquérito Civil nO14.1096.0000015/2012-0

Piracicaba, 23 de junho de 2.014.

Ilustríssimo Senhor:

Pelo presente, a fim de instruir o processo em epígrafe,

instaurado com o objetivo de apurar detalhes técnicos e jurídicos versando

sobre representação noticiando eventuais irregularidades na implantação do

denominado "CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - RMC

LOTE SUMA RÉ - SANTA BÁRBARA D'OESTE", requisito-lhe, nos

termos do artigo 129, VI, da Cmta Magna, mtigo 8°, S 1°, da Lei nO

7.347/85, attigo 26. I, "b", da Lei nO8.625/93 e attigo 104, inciso I, "b", da

Lei Complementar Estadual nO734/93, que. no prazo de 10 (dez) dias, II

serem entregues antes do dia 03/07/14 (data prevista para diligência "in

loco"), os seguintes documentos e/ou informações:

a) cópias atualizadas de todo o trajeto do

Corredor Metropolitano, em formato digital, incluindo também o traçado

georreferenciado em formato vetorial (podendo ser utilizado um dos

seguintes formatos shapefi/e. CAD. KML). com especial ênfàse para os

Rua AlmIrante Barroso. 491 • São Judas - PiraClcabalSP - CEP 13416-398
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traçados de Santa Bárbara d'Oeste (anoto já existirem alguns documentos

eletrônicos nas fls. 292/293 e 472/474 dos autos principais - IC 15/12-0) e

de Sumaré (a respeito do qual não temos informações atualizadas);

b) Após a expedição da Licença Prévia 2.270, de

16/08/13, houve alteração de traçado no Lote 3 do Corredor Metropolitano

Noroeste (Sumaré-S.B.O.)? Houvc retificação da Licença Prévia em caso de

ter sido alterado o traçado? Caso positivo, encaminhar cópia;

c) Já foi expedida a Licença de Instalação do

Corredor Metropolitano Noroeste, Lote 3 ou de pm1e dele (trecho Sumaré -

S.B.O.)? Em caso positivo, encaminhar cópia?

d) Em algum trecho do Lote 3 do Corredor

Metropolitano Noroeste, entre Sumaré e Santa Bárbara d 'Oeste, foi ou está

sendo realizada alguma obra relacionada com o empreendimento? Em caso

positivo, mencionar o tipo de obra, o andamento e o trecho;

e) Cópias das informações prestadas a

Excelentíssima Prefeita Municipal de Sumaré (oficio 995/2013, de 05/09/13

- fl. 85), ao Presidente da Câmara Municipal de Sumaré, bem como ao

Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sumaré (AEAS),

em razão do requerimento de 19/02/14;

f) Considerações sobre os impactos negativos do

empreendimento, em razão das ponderações negativas ao empreendimento

')

Rua Almirante Barroso, 491 • São Judas - Plfacicaba/SP - CEP 13416-398
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efetuadas por membros da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de

Sumaré (AEAS) ao Ministério Público do Estado de São Paulo,

concordando ou refutando as afirmações ali lançadas;

g) Outras considerações e/ou sugestões consideradas

pertinentes para o encaminhamento do caso.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e

apreço.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Ilustríssimo Senhor

JOAQUIM LOPES DA SILVA JR.

Diretor Presidente da Empresa Metropolitana Transp0l1es Urbanos- EMTU

Rua 15 de novembro, 244 - Centro - São Paulo - SP CEP: O 1O 13-000

3

Rua Almirante Barroso. 491 • São Judas - Plracicaba/$P - CEP 13416.398
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O remetente desta mensagem solicitou uma confirmação de leitura. Clique aqui para enviar uma confirmação.

GAEMA PC) Piracicaba

Enviada: 50g 23/6/2014 11:55GAEMAPO Piracicaba
sgp@emtu.sp.gov.br

De:
Para:
Cc:
Assunto: Encaminha ofício referente ao IC 15/12- Corredor Metropolitano

Anexos: O f' .Corredor- anexo-fls.98-100.odf(3M81 '-J Desp representacão 2590-13-6 - Pl sumare - apenso lC 15-12-0-
corredor metropolitano.doçxí65KB)

ilustríssimo Senhor '
Diretor Presidente Joaquim Lopes da Silva Jr.

De ordem do Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba, encaminho ofício n2
260/14, juntamente com cópia do despacho e cópia de fls. 98/100, para conhecimento prévio, tendo em vista o
prazo para resposta.

Esclareço que o documento original segue pelo correio.

Atenciosamente.

I x Logo_GAEMA_Edil I
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almírante Barroso, na 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, eEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-

,

h tlps:/ /mprnsgfd .rnp.sp .gov. br/exchange/ gaernapi racicaba/Mensagens %20enviadaslEn... 23/06/2014

mailto:sgp@emtu.sp.gov.br


Marcia Aparecida de Oliveira

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Marcia Aparecida de Oliveira
terça-feira, 24 de junho de 2014 11:00
Michel Metran da Silva
Visita técnica "in loco" corredor metropolitano - trecho Sumraé
Desp representação 2590-13-6 - pj sumaré - apenso IC 15-12-0 - corredor
metropolitano.docx; Corredor- anexo-fls.98-100.pdf

l

Assistente Técnico de Promotoria
Michel Metran da Silva

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
notifico-lhe a participar da inspeção técnica "in loco", nO.trecho Sumaré, do Corredor
Metropolitano, a ser realizada no dia 03/07/2014, às 14h30m, com posterior fornecimento
de Auto de Constatação e/ou Parecer Técnico de ambos os trechos do itinerário do
Corredor (SOBe Sumaré), se necessário solicitando-se auxilio dos técnicos do CAEX,
devendo pro~eder um prévio estudo dos traçados em ambos os Municípios e dos possíveis
impactos negativos e positivos dessa obra viária regional, a fim de possibilitar uma
otimização e melhor direcionamento dos trabalhos "in loco".

Peçoa gentileza de confirmarem o recebimento.

Atenciosamente ..

~
~
Marcia Oliveira
Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO491 - Bairro São Judas
Diracicaba-SP, CEP: 13416-398
.'el.: (19) 3433-6185
De or

/

1



GAEMA Piracicaba

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:
Anexos:

Prioridade:

Prezados Senhores:

//,;
I

GAEMAPiracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>'
quarta-feira, 25 de junho de 2014 14:31
;sumare@oabsp.org.br'; 'segovsumare@gmail.com'; 'aesumare@gmail.com';
cja_cetesb@sp.gov.br; sgp@emtu.sp.gov.br; Promotoria de Justiça de Sumaré;
'pu pph@sp.gov.br'; 'ma ri Iia.tivera n@fpm.org.br';
'enioJ"unior@saocaetanodosul.sp.gov.br'
Convite para inspeção técnica - Corredor Metropolitano - Trecho 5umaré
Desp representação 2590-13-6 ~ pJ sumaré - apenso IC 15-12-0 - corredor
metropolitano.docx; corredor fls.98100 - anexo,pdf

Alta

,

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
convido-lhes a participarem da inspeção técnica "in loco", no trecho Sumaré, do Corredor
Metropolitano, a ser realizada no dia 03/07/2014, às 14h30m.

Segue o Iink com o processo digitalizado para consulta: http:Ubit.lv/lIpMlyc

Peço a gentileza de confirmarem o recebimento.

Atenciosamente.

~
~
Marcia Oliveira
Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas .
Piracicaba.SP, CEP: 13416-398
Tel,: (19) 3433-6185

1

mailto:;sumare@oabsp.org.br';
mailto:'segovsumare@gmail.com';
mailto:'aesumare@gmail.com';
mailto:cja_cetesb@sp.gov.br;
mailto:sgp@emtu.sp.gov.br;
mailto:pph@sp.gov.br';
mailto:n@fpm.org.br';
mailto:r@saocaetanodosul.sp.gov.br'


GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em: I
Para:
Assunto:
Anexos:

Prioridade:

Prezados Senhores:

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 25 de junho de 2014 14:44
'anaccosta@sp.gov.br'; 'agarbin@sp.gov.br' -
Convite para inspeção técnica - Corredor Metropolitano - Trecho Sumaré
Desp representação 2590-13-6. pJ sumaré - apenso IC 15-12-0 - corredor
met'ropolitano,docx; corredor fls.98100 - anexo.pdf

Alta

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
convido-lhes a participarem da inspeção técnica "in loco", no trecho Sumaré, doCorredor
Metropolitano, a ser realizada no dia 03/07/2014, às 14h30m.

Segue o Iink com o processo digitalizado para consulta: http://bit.Iv/1IpMlyc

Peço a gentileza de confirmarem o recebimento.

Atenciosamente.

~~
~
Marcia Oliveira
Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-$P, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-6185

I

mailto:'anaccosta@sp.gov.br';
mailto:'agarbin@sp.gov.br'
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GrupodeAtl.lllÇAode Detnado MeíoAmbiente. MPSP •
GAEMA PCJ.Piracica!>a

IC nO 226512012

CERTIDÃO

AOs,,'24 de junho de 2014, eu ~?).Marcia Oliveira. Oficial

de Promotoria I. certifico que em cumprimento ao despacho de fls. 139/152:

- expedi ofício a EMTU e a Prefeitura de Sumaré;

• notifiquei por e-mail o ATP Michel;
, .

~ encaminhei e-mail convidando todos os nomes citados

no despacho, juntamente com cópia de fls. 98/100 e do referido despacho, e

encaminhei, ainda, link pa~a acesso ao processo digital.

I

/

•

\



GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Anexos:

Prioridade:

GAEMA Piracicaba <gaemapiradcaba@mpsp.mp.br>
sexta-feira. 27de junho de 2014 16:27
'sbrocca@sp.gov.br'
Encaminha convite para participar da visita técnica "in loco" do Corredor
Metropolitano
of. 262-144Secret.Cultura via PGJ-of.263-14.pdf; corredor 1Is.98100-
anexo.pdf; Desp representação '2590-13-6 - pJ sumaré,- apenso IC 1$-12-0.
corredor ,!,etropolitano.docx

Alta

Excelentíssímo Senhor Secretárío da Cultura
Marcelo Mattos Araújo

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
encaminho-lhe ofício convidando-o a participar da visita técnica "in loco", no trecho
Sumaré, do Corredor Metropolitano, a ser realizada no dia 03/07/2014, às 14h30m.

Segue o Iink com o processo digitalizado para consulta: http://bit.ly/11pMlyc
Esclareço que o documento original segue via correio.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento.

Atenciosamente.

~
~
Marcia Oliveira
Oficial de Promotoria I t

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA Do MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULo - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Te!.: (19) 3433-6185

1

mailto:'sbrocca@sp.gov.br'
http://bit.ly/11pMlyc


MINISTÉRIOPÚBLlC~?E SÃOPAULO. -~ '=-- .Grupo de Aluação Especial de Defesa do Meio Ambiente
NUdeoPCJ.Pirac~ba

. /6)
/-

Piracicaba, 27 de junho de 2.014.

Oficio nO 263/2014

Ref.: .Inquérito Civil nO 14.1096.000015/2012 (favor usar esta referência)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR,

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, venho,

pelo presente, solicitar-lhe o encaminhamento do anexo Oficio nO 26212014 e os

documentos qué. o acompanham ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual da

Cultura; Dr. Marcelo Mattos de Araújo, para convidá-lo a participar de visita técnica

"in loco" no trecho de Sumaré, do Corredor Metropolitano, em obediência ao disposto

no Art. 16, da Lei Comple

art. 104, da Lei Comple

nO 171105 - PGJ.

lar Estadual na 709, de 14 de janeiro de 1993, no ~ 5° do

staduaI na 734, de 26 de novembro de 1993 e no Aviso

•

N oportuni ade, renovo

Ao Excelentíssimo Senhor

estas de elevada estima e apreço .

DOUTOR MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA

Digníssimo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo

Rua A1mlranlll' Barroso, 491 • S;l;o Judas - f'>iracicabalSf'> _ CEP 13.416-398

Fooe: (19) 3433-6185 - gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br

mailto:gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~~-
Grupo de AluaÇêo Especial da Defesa do Meio Ambienle

Núdeo PCJ.Piracicaba

Piracicaba, 27 de junho de 2.014.

Oficio n. 26212013

Ret.: Inquérito Civil nO 14.1096.(){){)()15/2012 (favor usar esta referência)

EXCELENTfSSIMO SENHOR,

'.

Pelo presente e aproveitando a oportunidade para cU!Dprimentá~lo,

venho ~onvidar Vossa Excelência a participar da inspeção técnica "'in loco" do trecho de

Sumaré, do Corredor Melc alit ~~ a ser realizada no dia 03/07/2014, às 14h30m.

Segue cópia do despacho e fls. 98~1\O e 139/152, juntamente com Iink para consulta do

processo'digital: hu: it.l 11 MI .

Na

Ao ExcelentÍssimo Senhor

e, renovo protes elevada estima e apreço.

DOUTOR MARCELO MATTOS ARAÚJO

Digníssimo Secretário de Estado ~a Cultura

Rua A1miranle Barroso, 491 • S:io Judas - Plraclcaba/SP _ CEP 13.416-398

Fone: (19) 3433~1e5 - gaemapjracicatla@mp.SP,9OV.br

1

mailto:gaemapjracicatla@mp.SP,9OV.br


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo, 27 de junho de 2014.

Ofício GS nO540 /2014

Ref.: Inquérito Civil n° 14.1096.000015/2012

Excelentissimo Promotor,

Acuso o recebimento do ofício nO 262/2013 convidando para
participar da visita técnica "in locon, no trecho Sumaré, do Corredor
Metropolitano, a ser realizada no dia 03/07/2014 às 14h30.

Devido a compromissos já agendados, não terei condições de
participar, mas a Sra. Valéria Rossi Domingos, Coordenadora da Unidade de
Preservação do Patrimônio Histórico será nossa representante.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

'~MARCELO MAl: ARAUJO
Secretàrio de E .ado da Cultura

Exmo. Dr.
Ivan Carneiro Castanheiro
Promotor de Justiça
GAEMA PCJ - Piracicaba
Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas
13416-398 - Piracicaba - SP

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
eEP: 01028-900

RECEBIDO PELO M,r"
Protoco!o nQ

I 0 ., ". II

L
o,.JC'. ,,1',

Gf'.EM.l\ I
PCJ - Pir~ci.caba I

PABX; (11) 3339-8179/8176
www.cultura.sp.gov.br

http://www.cultura.sp.gov.br


•

I GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

GABINETE DO SECRETÁRIO

J6B;

São Paulo, 27 de junho de 2014.

\

Ir<.,
(

.
- p..•

013 convidan'
aré, do C

\
Devido a compromissos já agendados, nao terei condiçõe

participar, mas a Sra. Valéria Rossi Domingos, Coàrdenadora da Unida~
Preservação do Patrimônio Histórico será nossa representante.

Acuso o recebimento do oficio nO 2
participar da visita técnica "in loco", no trec o
Metropolitano, a ser realizada no dia 03/07/2014 às 14h30.

Excelentissimo Promotor,

Oficio GS n' 540 / 2014

ReI.: Inquérito Civil n' 14.1096.000015/2012

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada
estima e distinta consideração. .~

Atenciosamente,

, ~'MARCELO MA ARAUJO
Secretário de E . ado da Cultura

Exmo. Dr.
Ivan Carneiro Castanheiro
Promotor de Justiça
GAEMA PCJ - Piracicaba
Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas
13416-398 - Piracicaba - SP

,

Rua Mauâ. 51 - Luz - Srio PClulo/SP
CEP; 01028-900

PABX:'(11) 3339-8179/ 8176
- www.cultura.sp.gov.br

http://www.cultura.sp.gov.br


•..

GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Prezada Marcia,

sbrocca@sp.gov.br
sexta-feira, 27 de junho de 2014 19:05
GAEMA Piracicaba
dsnascimento@sp.gov.br
convite para participar da visita técnica "in loco" do Corredor Metropolitano
of. 262-14-5ecretCultura via PGJ-of.263-14.pdf; corredor tls.98100-
anexo.pdf; Desp representação 2590-13-6. pJ sumaré. apenso te 15-12-0'- .
conedor metropolitano.docx; Of. 540 - Promotoria de Justiça de Piracicaba.pdf

Em nome do Secretário Marcelo Mattos Araujo, encaminho cópia do ofício GS nO 540/2014, a ser encaminhado ao
Dr. Ivan Carneiro Castanheiro.
Informo que o ofício original seguirá via correio.

Obrigada,

Sonia Regina Viveiros 8rocc:1
Gabinete do Secretário
Secretaria d. Enado da eultura

sbrOCCfl@sp.gov,br 111 3339-8179
RuaMauá, :51- 10andar- Si"oPaulo- SP

----- At1 assado

ara:
ala:

Assunto:

r Sonia F!~i[l.a Vrvei.r2s Broccai85.~-ºUTIVO/BR em 27/06l2Q.14 18:58 ._...
GAEMAPiraciCaba" < aema ir cicaba'@m sm ,b!>

!<sbr s . r>
27/06/201416:27 ,_
,Encaminha convrte pa~a~rticipar da visita técnica "in loco" do_CorredOl Me~o olitano

Excelentíssimo Senhor Secretário da Cultura
Marcelo Mattos Araújo

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMAPiracicaba, encaminho-lhe
ofício convidando-o a participar da visita técnica "in loco", no trecho Sumaré, do Corredor Metropolitano,
a ser realizada no dia 03/07/2014, às 14h30m.

,
Segue o link com o processo digitalizado para consulta: http:Ubit.ly/llpMlyc
Esclareço que o documento original segue via correio.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento.

Atenciosamente.
~-~,

Marcia Oliveira

1

mailto:sbrocca@sp.gov.br
mailto:dsnascimento@sp.gov.br
mailto:sbrOCCfl@sp.gov,br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo doi AtU8.çAo de De! ••••. do Meio Ambieme - MPSP

GAEMA PCJ.Pi.~

IC nO 015/2012

JUNTADA

Aos 30 de junho de 2014, eu, ( ~ Marcia Oliveira, Oficial de
./ .

Promotoria I, junto aos autos cópia da licença de ambiental de instalação do

corredor noroeste enviado pela Cetesb - Setor de Avaliação Empreendimentos

Transporte Rodoviário, conforme solicitado por e-mail ..



GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para;
Assunto:

Anexos:

Prezada Marcia,

conforme solicitado,

cgiorgi@sp.gov.brem nome de ietr_cetesb@sp.gov.br
segunda-feira, 30 de junho de 2014 16:46
GAEMA Piracicaba .
Re: Solicitação de licença de Instalação (LI.) Corredor Metropolitano - IC
2265/12
llCENÇA DE INSTALAÇÃO RETlFJCATÓRIA.pdf; ANEXO_ll.pdf

segue anexa licença Ambiental de Instalação do Corredor Noroeste, de responsabilidade da EMTU.

An .

•CETESB Camilo fral!oso Giorl!'i
~P'H1tjO,

. Setor deAwilliação de Empreen:li"nl!l'!tD~de Trlll'15porte RooOliãrio-IEfR
FOI1e: (11)3133-3755 llmaítcc:iGrci@s:p.c;ov.br

,

De:
Para:
Dala:
Assunto

"GAEMA Piracicaba" <gaemapiracieaba@mpsp.mp,br>
<ielr cClcsb@SD.goy.br"
301061201416:04

Solicitação de licença de Instalação (LI.) Corredor Metropolitano -Ie 2265/12

Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos
Prezado Camilo,

De ordem do Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMAPiracicaba, solicito o envio
de cópia da licença de Instalação do Corredor Metropolitano - Trecho de Nova Odessa, para juntada nos.
autos do Inquérito Civil,tendo em vista a realização de inspeção técnica que será realizada no dia
03.07.2014.

Atenciosamente.
~
~
Marcia Oliveira
Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398

1

mailto:cgiorgi@sp.gov.brem
mailto:ietr_cetesb@sp.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
RETIFICA TÓRIA

\

N" 2.255

PROCESSO

N° 8212013

A Companhia Ambiental do Estado de sao Paulo - CETESB, no uso das atribuições que lhe confere a lei
Federal 6938, de 31 de agosto de 1981, que-dispõe sobre a Polflica Nacional do Meio Ambiente,
regulamentada peto Decreto Federal 99.274, de 06 de junho de 1990, lei Estadual 13.542, de 08 de maio
de.2009, e demais normas pertinentes, emite a presente licença Ambiental de Instalação Relificalória. com
base nos Pareceres Técnicos nO 607/13/1E e nO 141111\JIE e na licença Ambiental Prévia,Relificalória n°
2.270, para:

IDENTIFICACÃO DO EMPREENDEDOR
RAZÁO SOCIAL: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO - EMTU

CNPJ: 58.518.009JOOO1-m
LOGRADOURO; RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2-14- 3° ANDAR CEP: 01013-000

BAIRRO: CENTRO
MUNIClpIO: 8,11.0PAULO

IDENTIFICACÃO DO EMPREENDIMENTO
NOME: IMPLANTAÇAO DO CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE, lOTE 3 NOVA OOESSA - SANTA
BÁRBARA 00 OESTE. . .. ,
LOGRADOURO: Rod. ÚJls Omeito, Av. Floriano Peixoto, Av. Tiradentes, Av. Corifeu de Azevedo Marques,
Av. Pérola Byinlon, Rua sao Paulo. Rua sao Bento, Av. Europa, Av. São JerOnimo, Av. Oro AntOnio Lobo, R.
Rui Barbosa, R. Fernando Camargo, R O.' Pedro 11, Rua Ari Meirelles, R. Quintino Bocaiúva, Rua Cb.
Oswaldo de Moraes, Av. Carlos Botelho, Av: Darcy Carrion, Av. AstrOnomo Jean Nicolini e Av. Ampélio
Gazzelta ..
MUNIClpIOS: NOVA ODESSA. AMERICANA E SANTA BÁRBARA DO OESTE. '

CARACTERIZACÃO DO EMPREENDIMENTO

Implantaçao do Corredor Noroeste -lote 3, com extensão aproximada de 26 km no sentido Santa Bárbara-
Sumaré e 24 km no sentido Sumaré - Santa Bárbara, incluindo a reforma de 1 Terminal e a implantaçao de:
2 Terminais, 3 Estações de Transferência. pontos de parada e obras de arle especiais e correntes
associadas. .

OBSERVA OES
a) O empreendedor deverá comunicar á CETESB o Inicio das obras.

b) A presente Licença Ambientai de Instalação deverá permanecer no local ~o empreendimento.

c) Previamenle à operaçao do empreendimento devorá ser obllda a licença Ambienlal de Operação, sob pena da
aplicaçao das penalidades previslas na legislação em vigor.

d) A Ucença Ambiental de Operação somente será concedida após o cumprimento das exigências relacionadas neste
documento.

o presente documento foi emitido sem rasura elou colagem

'~
RISTINA PASINI DA COSTAAN

e) A presente I.lccnça AmbIentaI de Instalação nao dispensa nem substitui quaisquer alvan'ts, licenças, autorizações
ou cerlldOes de qualquer natureza. exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal. bem como não signi6ca
reconhecimento de qualquer direilo de propriedade. .

Integra a presente licença 01 anexo,

O azo de validade desta L1ccn Ambiental deJD~I_a~~o é da 00 (seis) anos, a contar da dala de 27112/13.

"~''b~: : :l{:á'O
,/o'. r,.,.,~\l.\t.~••..."\.","$. i,q 'l."jJj~""'-,I,.'.~::-;-'1" '. ",,'}l Ii "f~•••.Q: .( . '

~.
(.1-' 'i:.sae.OM~OO ,;,-,C~_.. ,,r.t-.Ul,jo,OOO~_'_\' ,"
., .• ; ~ toS f'~Q,'~'
.;,216149 ~ -.:ur-;

Direlora de Avalia o de Im' ~CIOAmbiental ,'o .

,

,,
,

. \



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO:

ANEXO

Folha 01/04 "1

PROCESSO
N° 82/2013

.',

I
)

I,,,
"

o rasanto anoxo ó arto Inte ranto da lICEN A AMBIENTAL DE INSTALA ÁO N° 2,255

~~-------;.-----------,
o empreendedor deverá apresentar, para análise e-aprovação da CETESB, o atendimento às
seguintes exigências: I )

Antes do inIcio das obras'
1- Apresentar no âmbito do Programa de Comunicação Social o material de divulgaçlJo dos
Gan8j~.de atendimento, bem como os registros fotográficos 9 as medidas de sinalização
fornadas para informar a população sobre os desvios no Irt/fego e mudanças de ponto de
parada do transporto coletivo.
2- Apresentar, no âmbito' do Programa de Gestão Amhiental das Obras, 8S informações
relativas a equipe técnica alocada e respectivas responsabilidades de cada membro da
equipe, a (arma de registfD e treinamento dos trabaJJJBdorese os cronogramas de obra e de
implantação dos subprogramas.
3- Apresentar 8 localização, sobro ortofoto ou imagem de saM/ite (escala 1~10.000 ou
superior) dos canteiros de obras e demais áreas de apoio indicando as instalações previstas
(unidades industriais, oficinas, refeitórios, instalações sanitária, _ vias de acesso, etc) e
incluindo informações sobre o sistema de tratamento e dispoSição tinal dos afluentes gerados
durante a5 obras.
4- Comprovar a aprovação da localização dos canteiros de obras e áreas de apoio pelas
Prefeituras Municipais envolvidas a, se conlar com unidade industrial, comprovar a
regularidade ambiental da mesms.
5~Apresentar os resultados da 1acampanl1B de medições de nlvais de ruldo ambiente para
os pO'!tos acordados e validados pela CETESB, conforme reunião realizada em 20/1212013.
6- Apresentar as outorgas de implantação emitidas pelo DAEE referentes à travessia e ás
canalizações prop?stas no projeto.
7- Comprovar 8 implantação da sinalização através de rela16rios com registros fotográficos,
bem como as propostas de horários, posslve/s rotas a serem utilizadas por caminhões, as
condiçõos de conservação das vias fJ 'proposta de eV8nlual adequação das mesmas antes e
ao término das obras.
8- Apresentar um Programa de Gerenciamento de Reslduos Sólidos para a fase de
implantação do empreendimonto, 'contemplando as dirstrizes do Paf9cer Técnico nO
380/131IE. Apresentar ainda o detalhamento dos sistemas de tratamento e disposiçSo finai a
serem adotados para os efluentes gerados durante as obras. t 'I,

I,

I
I
I



o
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. .
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE sAo PAULO

)

ANEiXO

I

!lI-;;.

Folha 02/04

PROCESSO

N° 8212013

o
""";-,'.,

o presente anoxo é parte integranfo da LICENÇA AMBIENTAL DE INSTAlAÇAo N° 2.255

Durante a ImpJan~ação do empreendimento

9. Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento do Programa de Gestão Ambiental
das Obras, incluindo seus Programas e Subprogramas (de Controle Ambiental das Obras, de
Controle de Processos Erosivos e Assoreamento, de Controle de Supre'ssão de Vegetação,
de Comunicação Social, de Educação Ambiental. de Controle de Tráfego, de Prospecção
Arqueológica e de Educação Patrimonial), comprovando por meio de registros fotogrtJficos
datados, a implementação de fodas as medidas previstas para miUgar e controlar potenciais
impactos ambientais decorrenles da impfantação do I empreendimento. Devorão ser
apresentados os mecanismos de gestão adotados. as não conformidades verificadas. em
campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável.

10M Apresentar, antes da intervenção no Ribeirão dos Toledos e no Córrego Mol/on, pranchas
do projeto executivo que demons/~em tais i"fervençães acompanhadas de n:ern0ríal descritivo
e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

11~Apresentar, antes das inlelVenções "nas áreas a serem desapropriadas, os cadastros
flsi~os e socioeconômlcos das propriedades a serem afetadas peja implantação do
empr~endimento. e as respectiv~s imissões na posse ou os acordos amigáveis firmados com
os proprietários.

12- Apresentar. antes das inrelVenções nos recursos h/dricos, as Outorgas de intelfelência:
referentes à travessia e as canalizações propostas no projeto emitidas peJo Dcparlamento de
Aguas o Energia EMlr;ca - DAEE, conforme Resolução Conjunta SMAJSERH$ 112005.

13MObler os Cerlificados de Movimentaçãb de Reslduos de Interesse Ambientar - CADRl's,
antes de encaminhar os mosmos para destinação final. Disponibilizar, para consulta, os
relatórios de. acompanhamento do Programa. de Gerenciamento de Res/duas Sólidos,
incluindo os respectivos documentos obtidos .•

14M Apresentar, no timbifo dos relatórios semestrais de acompanhamento do Programa de
Gestão Ambiental das Obras,. manifestações favoráveis dos órgãos responsáveis pela
infraestrutura vlária e tráfego dos munlâpios afetados, bom ct?mo aprovações sobre eventuais
alterações nos itinerários e pontos de parada das linhas de transporte coletivo.

~. -------------:..---------1

o presente documento foi emllldo sem rasura elou colagem
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
,

. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO PROC~SSO
N° 82/2013

O p'resonto anexo ó parto Integrante da L1CEN A AMBIENTAL DE INSTALA Ao N° 2.255

-
15-Apresenfar, no âmbito dos relatórios semestrais de acompanhamento do Programa de
GesU10 Ambiental das Obras, documentos qUf;I comprovem as tratativas com órgãos ~
concessionárias responsáveis pelas infraestruturas de serviços públicos afetados pelo
empreendimento, assegurando R atuação coordenada para minimizar eventuais interrupções
.n~fornecimento desses serviços à populaçao.

Por ocasião da solicitação da Licença Ambientai de Operação - L.O

16. Aprosenter relatório conclusivo do Programa de Gestão Ambiental das Obras, incluindo
seus Programas e Subprogramas (de Controle Ambiental das Obras, de Controle de
Processos Erosivos f;I Assoreamento, de Controle de Supressão de Vegetação, de
Gerenciamento do Rosfduos Sólidos, de Comunicação Social, de Educação Ambiental, de
Controle de Tráfego, de Prospecção Arqueológica e de Educação Patrimonial), ilustrado Com
fotos datadas, com o balanço das atividades realizadas e a análise dâ efetividade das
medidas adotadas. Comprovar 8 comprefa rccupcmçõo da eventuais processos erosivos e de
assoreamento e recuperação de todas as áreas afetadas pejas obras, incluindo áreas dos, .
canteiros de obras. áreas de empréstimo, acessos, etc., bem como a desfinaçSo adequada
dos ras/duas e efluentes gerados durante as obras.

17- Apresentar um Programa de Gestão Ambiental da Operaçl!w, contemplando 8S

atividades a sero'11 realizadas durante a operação, incluindo as ações refativas ao
gerenciamento de reslduos e afluentes, conlrole de ruldo e vibração, comunicação social,
manutenção e adequação das estruturas de drenagem, implantaçlio e manutenção do projeto
paisaglslico e plantio compensatório, gerenciamento de passivos ambientais, etc.
Contemplar, no mlnimo, a equipe alocada e as respectivas responsabilidades, o detalhamento
das medidas e procedimentos propostos, os mecanismos de gestão, as formas de
acompanhamento ambiental, incluindo uso de indicadores ambientais e avaliação das não
conformidades, procedimentos do tmbalho, e o cronograma de atividades.

1B~Comprovar o atendimento ao Termo de Compromisso de Recuperação Ambienfal- TCRA
n' 137.48912013.
19-1ncluir no Programa de Gestáo Ambiental da Operaçl'Jo, propostas de medidas mitigadoras
dos potenciais impactos aos estabelec;mentos comerciais ao longo do empreendimento,
prevendo alternativas para possibililar acessos.

I o presente documento foi emitido sem rasura elou colagem
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. ~-
COMPANHIA AMBIENTAL 00 ESTADO DE SÃO PAULO~--------

ANEXO

Folha .04/04

PROCESSO
N" 82/2013

o resente anoxo é arte Inte ranta da L1CEN A AMBIENTAL DE INSTALA ÃO N° 2.255

Durant~ a operação do empreendimento "-
20~Apresentar} após 180 dias da emisslio da Liconça Ambiental do Operação - LO, os
resultados da 28 campanha de medições de niveis de (uido, a ser realizada nos mesmos
pontos determinados para as avaliações de [urdo ambiente, para certificação do atendimento
aos padrões estabelecidos na Decisão de Diretoria n° 389/201OIP, quo dispõe sobre a
"Regulamentação de nlveis de {ufdo em sistemas lineares de transpories localizados no
Estado de São Paulo. Caso os valores obtidos não atendam os limites estabelecidos, dever:Jo •
ser adotadas medidas mitigadoras pertinentes.
21- Apresentar relatón"os anuais de ~companhamento do Programa de Gestão Ambiental da
Operação, contemplando a implementação das ações propostas, adequações necessárias,
resultados obtidos" demais atividades realizadas no período para melhona ambiental, bem
como propostas para o próximo per/odo.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXxxX

o presente documento foi emilido sem rasura e/ou cQlagem
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de AtuaçAo de Defesa do Meio Ambiente • MPSP
GAEMA PCJ.Piraeicll.ba

IC nO 01512012

JUNTADA

Aos 03 de juLho de 2014, eu, .'.Á Marcia Oliveira. Oficial de

Promotoria I. junto aos autos:

e-mail encaminhado a Juliana. jornalista do Diário de Santa

Bárbara O'Oeste;

- e-mail informando sobre a resposta do ofício da Prefeitura De

Sumaré, que será entregue pessoalmente:

- e-mail informando o ponto de encontro para visita do trecho

Sumaré do Corredor Metropolitano, enviado aos convidados;

- certidão e e-mails de confirmação de presença dos convidados.

1~1
J-



Marcia Aparecida de Oliveira

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Prioridade:

Juntar aos aulos.

\

Ivan Carneiro Castanheiro
segunda-feira, 30 de junho de 2014 16:09
Marcia' Aparecida de Oliveira
ENC: Visitar do Sr. em Santa Bárbara d'Oeste
ata de reunião 08-04-14. moradores - reclamações e providências.doe;
prorrog IC 15-2012 - corredor metropolitano OS-OS-14.doc; Desp
representação 2590~13-6 - pJ sumaré - apenso IC 15-12-0 - corredor
metropolitano.docx

Alta

o-o
j

De: Ivan Carneiro Castanheiro
Enviada em: segunda-feira, 30 de junho de 2014 16:07
Para: julianediario@terra.com.br
Assunto: RES: Visitar do Sr. em Santa Bárbara d'Oeste
Prioridade: Alta

Juliane:

-
A visita técnica no trecho de SOB será, a partir das 10 horas do dia 03/07/14. percorrendo o trccho urbano do Corredor
Metropolitano, possivelmente em um micro-ônibus, sendo que deverão estar presentes memhros do GAEMA de Piracicaba e
Campinas, a Ora. Erika, Promotora deJustiça de SBO, do Ao;sistente Técnico de Promotoria (ATP) Michel Mctran da Silva, bem
como memhros da EMTU (já confirmados). Também será verificada a obra de trav~ssia do Ribeirão dos Toledos, onde já tcm
ocorrido enchentes. A ideia é tentar verificar se pelas características da obra e da caracterização física do local se a obra [KIderá ou
não agravar as enchentes no local. Nos demais trechos, o objetivo é verificar o nível de impacto a mobilidade urbana.
Não há empecilhos de acompanhamento dos trabalhos nas proximidades da travessia, [KIrparte de populares, mas isso não será
viável nos demais trechos, pois grande parte será percorrida por meio de veículos. Também não há empecilhos na notícia da
visita, por esse jornal. .
Informo-lhe que, na mesma data, serão percorridos os demais trechos do Corredor Meiropolitanll, sendo que, conforme despacho
anexo, também serão verificados impactos do Corredor Metropolitano no trecho urbano de Sumaré, onde o traçado conflitaria
com palrimônio histÓrico do Complexo Ferroviário de Sumaré, conforme despacho anexo.
Segue a ata em que tal visita foi definida
Ali

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

Grupo de Atuação Especial de Defcsa do Meio Ambientc - GAEMA - Núcleo XII • PO.Piracicaba
Rua Almirante Barroso, 491, Bairro São Judas, Piracicaba/SP, CEP 13".416.39R - Fone (19) 3433.6185 e 3434.7843

De: iulianedia rjo@terra.com.br [mailto:1 uliaoedia rjo@terra.com.br]
~nviada em: segunda-feira, 30 de junho de 2014 10:23
Para: Ivan Carneiro Castanheiro
Assunto: Visitar do Sr. em Santa Bárbara d .Oeste

Bom dia,Dr. Ivan:
,

Tudo bem?

Gostaria de confirmar uma visita do Sr. em Santa Bárbara d'Oeste nesta se~ana.
O Sr. irá visitar as obras do Corredor Metropolitano dia 03 de julho?
Qual será o horário da visita?

1

mailto:julianediario@terra.com.br
mailto:rjo@terra.com.br


-'
Qual o trecho que será visitado?
Qual o objetivo da visita? .
Possô fazer a divulgação no Diário da visita?
A população pode acompan:har a visita?

it9
j.

..Obrigada,
JuHane
Juliane Capelato Telefone: (19) 3455-6630 Jornal Diário de Santa Bárbara Cidade Santa Bárbara d'Oeste
(SP) site: www.diarÍosbo.com.br e-mail: julianediario@terr~.com.br e-mail altematiyo: \
julianecapelato@yahoo.com.~r twitter: @juliànecapelato

./
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Marcia Aparecida de Oliveira

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Marcia Aparecida de Oliveira
quinta-feira, 3 de julho de 2014 10:52
Ivan Carneiro Castanheiro
REsposta oficio da Preto Sumaré

DR. Ivan,
O Sr. José Carlos (Secretario de Planejamento da Prefeitura Suma ré), acabou de ligar e informar que esta pronta a
resposta do ofício, sendo que ficou de entregar pessoalmente na visita do corredor de Sumaré hoje.

~-~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MElO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
RuaAlmirante Barroso, nO491 - Bairro SãoJudas
Piracicaba-SP,CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-6185

,

1



GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em;
Para:

Assunto:

, Prezados Senhores,

I~f
)

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 2 de julho de 2014 16:59
sumare@oabsp.org.br; 'segovsuma~e@gmail.com'; aesumare@gmail.com;
cja_cetesb@sp.gov.br; s9 p@emtu.sp.gov.br; c1eytonb@emtu.sp.gov.br;
Promotoria de Justiça de Sumaré; pupph@sp.gov.br;
mari Iia.tivera n@fpm.org.br; enioJ unio'r@saocaetanodosuLsp.gov.br
Visita Corredor Metropolitano- Sum~ré

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
informo que o ponto de encontro para a inspeção técnica "in loco", trecho Sumaré, do
Corredor Metropolitano, no dia 03/07/2014, às 14h30m, será em frente ao colégio
Network (divisa de Sumaré e Nova Odessa) ,
Esclareço que a'visita será iniciada em Santa Bárbara D'Oeste em frente ao Fórum (Praça
Dona Carolina,l), às lOhs, sendo que não há previsão exata do horário de chegada em
Sumaré.

Peço a gentileza de confirmarem o recebimento,

Atenciosamente,

~~-
Marcia Oliveira
Oficial de Promotoria I
GRUPO OE ATUAÇÃO ESPECIAL OE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Pirácicaba-SP, CEP: 13416.398
Te!': (19) 3433.6185

•

1
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~-~ '=--G."po de Aluaç;.lo de Del •••• do Meio Ambiente_ MPSP

CAEMA PCJ.Pi'8eiceb.

CERTIDÃO

Aos 03 de julho de 2014. eu ~, Marcia Oliveira. Oficial de

Promotoria I, certifico que atendendo o determinado pejo Promotor de Justiça, foi

encaminhado e-mail aos convidados, informando o local de encontro para visita do

corredor metropolitano. trecho Sumaré. Certifico, ainda, que não foi e-mail para

EMTU, pois já esta ciente do focal.

- Preto Sumaré- José Carlos (Secretario de Planejamento)19-3B28-1878 _

confirmado (e-mail de confirmação de recebimento)

- Secretaria da Cultura- Ora. Valéria - vai acompanhar todo o percurso e Dr. Sergio

Tiezi, somente o trecho de Sumaré - confirmado

- Instituto Pró memória - 11-4223-4780-Marilia - quase certeza que não vai

ninguém.

- pJ Sumaré Ora. Luciane - estava em audiência ficou de ligar no celular do Or. Ivan

(e-mail de confirmação de recebimento).

- Cetesb Americana e OAIA - 19-3461.1550 - confirmado Adriana + 2 pessoas do

DAIA. (e-mail de confirmação de recebimento)

• Condephaea - Enio - não poderá comparecer.(e-mall de confirmação de

recebimento)

- Condephat - somente por e-mail (e-mail de confirmação de recebimento)

- OAB Sumaré - somente por e-mail.



GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Prezada Sra. Marcia,

asalvaia@sp.gov.br
quarta-feira, 2 de julho de 2014 17:10
gaemapiracicaba@mpsp.mp.br
cja_cetes b@sp.gov.br
Re: Enc Visita Corredor Metropo!itano- Sumaré

confirmado o recebimento do email abaixo.
Acompanharei as vistorias amanhã.

Atenciosamente,

==-=-CETESB

Adriiln~ Salv,aiol
! ",,,nlleira .
.:.c:~ncliI••mb'enulde .:.mHK3na
fOl\I!: 119,3JoSl.J550 tmd:as<Jt.alil,!UI~O' •..br

De: CJA. AGÊNCIA AMBIENTAL DE AMERICANAlCETESBiBR
Para: Adriana SalVaialCETESBlBR@CETESB
Cala: 02l07{201417:00
Assunto' Enc: Visita Corredor Metropolilano- Sumaré
Enviado por: Creusa Aparecida das Graças Pissolatto Finótli

:.li Quim. CreusaA. G. P. finotti== (ie.rentedaA,ência Ambiel'ltal de American,
_ RUiIRcrindo Obin, n! 435 - VLMedon - Americana

CETESB Tel.1S-l4611550
.. -.- Repassado por Creusa Aparecida das Graças Pissolatto FinottilCETESBiBR em 02/07/201417:06 _

De: "GAEMA Piracicaba" <gaemapiracjcaba@mpSD.mD.bl>
Para: ••$umare@oabsD.Qra.br>, ••segovsumare@gmail.C9m>. <a8sumare@gmail,com> .•• eja cetesb@sD.gov.br>, <sgp@emtu.sp.gov.br>,
<clevtonb@emlu.sp,gov.br>, Promotoria de JUSliça de Sumaré <pjsl,lmare@mpsp.mp.br>, <Qupph@spgov,b!>, <marilia,liveron@lpm.Ola,br>,
<eniojunior@saocaetanodosul.sD.gQv.br>
Dala: 02/07/201416:58
Assunto: Visita Corredor Metropolitano- Sumaré

Prezados Senhores,

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMAPiracicaba, informo que o
ponto de encontro para a inspeção técnica "in loco", trecho Sumaré, do Corredor Metropolitano, no dia
03/07/2014, às 14h30m, será em frente ao colégio Network (divisa de Sumaré e Nova Odessa).
Esclareço que a visite será iniciada em Santa Bárbara O'Oeste em frente ao Fórum (Praça Dona Carolina,l),
às lOhs, sendo que não há previsão exata do horário de chegada em Sumaré.

Peço a gentileza d~ confirmarem o recebimento.

1
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GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto: •

pjsumare <pjsumare@mpsp.mp.br>
quinta-feira, 3 de julho de 2014 09:15
GAEMA Piracicaba
Re:Visita Corredor Metropólitano. Sumaré

email, recebido

-•••• Original Message .----
From: GAEMA Piracicaba
To: sumare@oabsp.org.br; segovsumare@gmail.com ; aesumare@gmaH.com ;~cia cetesb@sp.óov.br;
sgp@emtu.sp.gov.br; cleytonb@emtu.sp.gov.br; Promotoria de Justiça de Suma ré ; pupph@sp.gov.br;
marilia.tiveron@fpm.orq.br; enio.junior@saocaetanodosul.sp.gov.br .
Sent: Wednesday, July 02,20144:58 PM
Subject: Visita Corredor Metropolitano- Sumaré,

Prezados Senhores,

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
informo que o ponto de encontro para a inspeção técnica "in loco", trecho sumarél do
Corredor Metropolitano, no dia 03/07/2014, às 14h30m, será em frente ao colégio
Network (divisa de Sumaré e Nova Odessa) . .
Esclareço que a vi~ita será iniciada em Santa Bárbara D'Oeste em frente ao Fórum (Praça
Dona Carolina,l), às lOhs, sendo que não há previsão exata do horário de chegada em
Suma ré.

Peço a gentileza de confirmarem o recebimento.

Atenciosamente.

Marcia Oliveira
Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. MPSP
Rua Almirante Barroso, nO 491 - Bairro São Judas
Piracicaba~SP, eEP: 13416-398
Te!.: (19) 3433-6185

1
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GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

segov sumare <segovsumare@gmail.com> .1}~tafttL~}nt.ft('/
quinta-feira, 3 de julho de 2014 10:08
GAEMA Piracicaba
Re:Visita Corredor Metropolitano. Sumaré

Sra: Márcia, bom dia.

Email recebido.

Grata

Jeany Rodrigues
Chefia de Gabinete
. fone: 3399.5114

Em 2 de julho de 2014 16:58, GAEMA Piracicaba <gaemapiraéicaba@mpsp.mp.br> escreveu:

Prezados Senhores,

,
De ordem do Df. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Pi~acicaba,
informo que o ponto de encontro para a inspeção técnica "in loco", trecho Sumaré, do
Corredor Metropolitano, no dia 03/07/2014, às 14h30m, será em frente ao colégio Network
(divisa de Sumaré e Nova Odessa) .

Esclareço que a visita será inieiada em Santa Bárbara D'Oeste em frente ao Fórum (Praça
Dona Carolina,I), às !Ohs, sendo que não há previsão exata do horário de chegada em
Sumaré.

Peço a gentileza de confirmarem o recebimento.

Atenciosamente.

1



GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Prezados,

Enio Moro Junior <enioJunior@saocaetanodosul.sp.gov.br>
quinta-feira, 3 de julho de 2014 10:36
GAEMA Piracicaba
RES:Visita Corredor Metropolitano- Sumare

lamentavelmente não poderei participar em função de compromissos em nossaPref~ituraMunicipal de São
Caetano do Sul.
Gostaria de disponibilizar-me para nova oportunidade ou ainda para este mesmo procedimento, caso seja possivel.

Como um pequeno curriculo, informo que alem de servidor público, sou arquiteto e urbanista, com Mestrado e
Doutorado pela Universidade de São Paulo. Também sou professare universitário sendo que coordeno o curso de
Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

Presido o CONPRESCS(Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Ambiental e Cultural de São Caetano do
Sul) e o CTM-CP (Comitê Cidade limpa, também de São Caetano do SlJl).

Maiores informações, meu currículo está disponibilizado na Plataforma lattes

" Minhas mais sinceras considerações,

Arq. Enio Moro Junior
Pref. Municipal de São Caetano do Sul

De: GAEMA Piracicaba [mailto:qaemapiracicaba@mpsp.mp.br]
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho' de 2014 16:59
Para: sumare@oabsp.orq.br; seoovsumare@qmail.comi aesumare@gmail.com; da cetesb@sp.gov.br;
sgp@emtu,sp.gov.br; deytonb@emtu.sp,gov,bri Promotoria de Justiça de Sumaré; pupph@sp.gov.br;
marilia,tiveron@fom.orq.br; Enio Moro Junior
Assunto: Visita Corredor Metropoli!ªoo- Sumaré

Pre~adosSenhores,

De ordem do Or. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
informo que o ponto de encontro para a inspeção técnica "in loco", trecho Sumaré, do
Corredor Metropolitano, no dia 03/07/2014, às 14h30m, será em frente ao colégio
Network (divisa de Sumaré li Nova Odessa) .
Esclareço que a visita será iniciada em Santa Bárbara O'Oeste em frente ao Fórum (Praça
Oóna Carolina,'!), às 10hs, sendo que não há previsão exata do horário de chegada em
Suma~. . .

Peço a gentile~a de confirmarem o recebime.nto.

Atenciosamente.

1 .
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GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:

Cc:
Assunto:
Anexos:

pupph@sp.gov.br
quinta-feira, 3 de julho de 2014 11:05
valeria rdo mingos@sp.gov.br; rpa lermo@cultura.sp.gov.br;
Imsouza@sp.gov.br; emitiko@sp.gov.br
GAEMA Piracicaba
Re:Visita Corredor Metropolitano- Sumaré
C.htm

Segue mensagem recebida no endereço pupph@sp.gov.br

Unidade de Preservação do Patrimônio Historieo
UPPH
Secretaria da OJltura do Estado de S.o Paulo

pupph@sp.gov.br 111 3337-3363
RuaMauá, ~I - 30 andar - São p;l.ulo- SP

De: 'GAEMA Piracicaba' <gaemapiracigba@mpsp,mp.br>
Para: <sumare@oabspora.br>, <segovsumàre@amail.ÇQm>.<aesumare@amÇliI.ÇQm>, <eia cetesb@sp.oov.br>.<sqp@emtu,sp.aov.br>,

<clevtoflb@emlu.sD,Qoybr>, Promotoria de Justiça de Sumaré <pisuma[fJ@mpsp.mp,br>. <p\lpph@sp.gQy,br>. <maril"a.tNeron@lom,org,br>.
<enio-iunior@saocaelanodosuLSD ooy.br> "

Data' 02107/201417:00
Assunto: Visita Corredor Metropolitano- Sumaré.

Prezados Senhores,

De ordem do Dr, Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA
Piracicaba~ informo que o ponto de encontro para a inspeção técnica "in
loco~', "trecho Sumaré, do Corredor Metropolitano, no dia 03/07/2014, às
14h30m, será em frente ao colégio Network (divisa de Sumaré e Nova
Odessa)

Esclareço que a visita será iniciada em Santa Bárbara'O'Oeste em frente
ao
Fórum (Praça Dona Carolina,l), às lOhs, sendo que não há previsão exata
'do
horário de chegada em Sumaré.

Peço a gentileza de confirmarem o 'recebimento.

Atenciosamente.

Marcia Oliveira

Oficial de Promotoria I

1

mailto:pupph@sp.gov.br
mailto:mingos@sp.gov.br;
mailto:lermo@cultura.sp.gov.br;
mailto:Imsouza@sp.gov.br;
mailto:emitiko@sp.gov.br
mailto:pupph@sp.gov.br
mailto:pupph@sp.gov.br
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~-~'=-Grupo de A1uaç6o de Oefe.sa do Meio Ambioonte . MPSP

GAEMAPCJ.pj,,,,,icab •.

IC nO 01512012

Apenso - Trecho Sumaré

JUNTADA

Aos 07 de junho de 2014, eu, (/~ Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I. junto aos autos oficio nO 298/2014, referente a análise técnica

realizada pelo ATP Michel, conforme solicitado no último parágrafo do despacho

de 115.139/152.
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Núcleo PCJ.Piracicaba

Ofício nO 298/2014
Assunto: Remete Análise Técnica prévia a vistoria de campo a ser realizado dia
03 de Julho de 2015, nas áreas de influência do Corredor Metropolitano, no
âmbito do Inquérito Civil nO 15/2012.

Piracicaba, 02 de Julho de 2014

Excelentíssimo Promotor de Justiça,

Por intermédio do presente, venho disponibilizar a análise técnica

requisitada verbalmente, relativa ao procedimento descrito em epígrafe, que

teve como objetivo de subsidiar a vistoria técnica a ser realizada em 03 de Julho

de 2014 nos Municípios de Santa Bárbara d' Oeste e Suma ré.

Sem mais para o momento, renovo a Vossa Excelência protestos de

elevada estima e consideração.

R CEl1IDO PELO i. . I
Protocolo n2cJ,S'.2)v

•
">

Ao Excelentíssimo Senhor
OR. IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça do GAEMA PCJ.Piracicaba

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas - PiracicabajSP - CEP 13.416-398
Fone: (19) 3433-6185 - gaemaoiraclcaba@mo.sp.gov.br

1 de 1
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ANÁLISE TÉCNICA DO CORREDOR METROPOLITANO

Subsídios para a Vistoria de Campo a ser realizada em 03 de Julho de 2014 nos Municípios de Santa
Bárbara d'Oeste e $umaré, para avaliar os principais pontos notáveis do traçado do Corredor

Metropolitano da EMTU

Em e-mail enviado pela munícipe Maria Lucia CiJlo (fi. 401) em 28 de Outubro de 2013, foram informadas
supostas desconformidades referentes ao traçado do Corredor Metropolitano no Municlpio de Santa Bárbara
d'Oeste e sugeria ainda que use quiserem enviem um perito do GAEMA e jaremos uma visito 005 locais
questionados" .

Em reunião realizada em 08 de Abril de 2014 foi deliberado (Deliberação ni 3. constante na Ata de Reunião)
que seria "designado uma visita de inspeção visual às vias públicas do troçado previsto para o Corredor
Metropolitano em Santa Bórbara, visando averiguar a possibilidade de eventuais modificações consensuais
no projeto".

Tal visita deveria ser precedida de "análise informal e preliminar pelo Assistente Técnico de Promotoria (ATP)
lotado neste núcleo do GAEMA,sugerindo-se um prazo de 10 (dez) dias para tal providencia" (Deliberação n2
2, constante na Ata de Reunião), que deveria ser feita após o envio do Projeto pela EMTU.

Ta! Análise Técnica deve subsidiar a vistoria técnica a ser realizada em 03 de Julho de 2014 nos Munitlpjos
de Santa Bárbara d'Oeste e Sumaré, identificando os principais pontos a serem visitados. que estão
gerando discordância entre a EMTU.munlclpes e poder executivo local.

Após o envio dos documentos pela EMTUem 23 de Abril de 2014 (fls 472-474) os autos não foram remetidos £.
para este ATP, sendo determinado verbalmente apenas em 30 de Junho de 2014 que fosse elaborada uma
Análise Técnica dos projetos até então apresentados, os quais serão complementados no dia 02 de Julho de
2014, por meio da resposta do Ofício n2 260/14.

Djante do curto período de tempo para a redacão do presente documento. deye-se considerar que o
presente não tem a pretensão de esgotar o assunto e a definlcão de possfveis pontos geradores de
conf!jtos e Impactos ambientais,
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CARACTERfsTICAS DO EMPREENDIMENTO

o 'Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares' (também chamado de 'Corredor Noroeste') é um

empreendimento da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) tem como
objetivo, conforme apresentação feita pela EMTU (fi. 58):

• Reorganizar a rede de transporte coletivo, promovendo o
racionalizoçào e o integração do sistema de transporte
metropolitano e municipal.

• Implementar infraestrutura de transportes de passageiros na
região com o implantação de faixas exclusivas pora 6nibus,
adequação e melhoria do sistema viário, construção de terminais
de integração e estações de embarque e desemborque.

• Valorizar o entorno do corredor com o criação de espaços

urbanos, promovendo o qualidade de vida, condições de
segurança, conforto e bem estar à população em gerol.

Tal empreendimento vem sendo construfdo e licitado em 'lotes', os quais são compostos por sub-trechos. O
lote em questão nesta Análise Técnica, chamado de 'lote 3', atravessa três municfpios, a saber. Santa
Barbara d' Oeste, Americana e Nova Odessa.

O 'lote 3' foi licitado pela EMTUatravés do Edital de Concorrência nll 09/2013 e a empresa contratada para
sua implantação foi a Estacon Infraestrutura S.A. (fi. 419), em 16.12.2013 com Ordem de lnfcio em
06.01.2014 (informações disponibilizadas em 02.07.2014).

Algumas informações adicionais são apresentadas no site do empreendedor, no Iink a seguir.

http:Uwww.emtu.sp.gov.brlemtu!empreendimentos!empreendimentos!trecho-do-corredor-metropolitanQ-
vereador-bil eo-soa res. fss

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O Parecer Técnico nll 247/12 (fls. 167-169), em 03.07.2012, elaborado pelo Departamento de Avaliação
Ambiental de Empreendimentos (IE- CETESB),com a finalidade atendar a solicitação da EMTU,no que tange
à consulta prévia para licenciamento ambiental, concluiu que:

A equipe técnico deste Deportamenta conclui que o licenciamento do
empreendimento em questão - Implantação do Lote 3 do Corredor
Metropolitano Noroeste, incluindo os obras nos Terminais e Estações de
Transferências - deverá ser conduzido por meio de um Relatório

N•c."<::
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Ambiental Preliminar - RAP, a ser apresentada de acordo com o roteiro

anexo.

A Informação Técnico n!õ'66/12 (fl. 204), elabOfada pelo CETESBporo

atender aos questionamMtos do Dr. Ivan sobre o status do licenciamento

ambiental do empreendimento. Em resposta os questões relacionadas as
realizaçõo de Audi~ncios Publicas, esclarece que tal procedimento joz-se
necessârio apenas quando o Estudo de Impacto Ambientol é solicitado

poro O licenciamento. Sendo o RAPo documento requisitado pela CETESB.

o realização de Audiência Público não é obrigatória.

Questionada sobre o licenciamento ambiental do empreendimento, a Agência Ambiental da CETESBde
Americana informou que o empreendimento está sendo licenciado por meio do processo nl!

MP34/01482/12, no Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos (IE - CETE5B)(fi. 412).

Abaixo são itemizados as principais etapas do licenciamento ambiental e sua respectiva situação.

• Licença Prévia nl! 2.270 expedida em 16 de Agosto de 2013 é apresentada na fi. 88 do apenso,

porém está incompleta, não apresentando as exigências.

• Licença Prévia Retificat6ria nl! 2.270 expedida em 10 de Abril de 2014 está apresentada no CO

protocolado em 02 de Julho de 2014.

• Licença de Instalação solicitada em 27 de Outubro de 2013 pela EMTU (fi. 421). Em informações

prestadas pela EMTU (fi. 419) em 07 de Janeiro de 2014, foi informado que a Licença de Instalação

ainda não foi expedida.

• Licença de Instalação Retificat6ria nl! 2.255 expedida em 10 de Abril de 2014 está apresentada no

final do apenso (ainda sem paginação).

TRAÇADO EM SANTA BÁRBARA D/OESTE

PONTOS NOTÁVEIS
1. Buraco formado nas proximidades do local aonde pretendem executar o viaduto, conforme informação

passada pela munfcipe Maria Lucia Cillo (fi. 401), informando que o solo da região é composto pelo bota-fora

(areia de fundição) da Indústria Romi.

2, Trayessla do Ribeirão dos To!edos. Conforme a EMTU, o projeto (detalhamento técnico da travessia)

técnico fornecido peja Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste utilizava-se de pilares para apoio da ponte na ilha

artificial existente no feito do Ribeirão dos To!edos, o que não seria passlvel de aprovação junto ao DAEE {fi.
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420). Portanto a EMTU procedeu a contrataçiio da Fundação para Pesquisa em Arquitetura e Ambiente
(FUPAM), que deverá concluir os projetos básicos no final de Janeiro de 2014 (fi. 420).

Ainda, conforme consta na Ata da Reunião realizada dia 08.04.2014, informam que Nse a ponte ficar alto irá
entror no Rua Paulo de Moraes, cujo trecho é residencial, e pergunta que se pudesse fazer isso sem a retirada
do curvo de 90 grous do rio, seria possivel seguror enchentes".

3. Travessia do Córrego Molloo. O processo de solicitação de outorga para travessia de curso d"água foi feita
ao DAEE, juntamente com todo o detalhamento técnico da travessia. A EMTU aguarda a emissão da outorga
após a obtenção da licença de Instalação pela CETESB(fl. 420).

3. Trayessla do Córrego Glovanettj. O processo de solicitação de outorga para travessia de curso d'água foi
feita ao DAEE,juntamente com todo o detalhamento técnico da travessia. A EMTUaguarda a emissão da
outorga após a obtenção da licença de Instalação pela CETESB(fi. 420).

4. Condomlnios a montante em área que alagam (Jardim Conceição)

$. Avenida Tiradentes. visto que conforme consta na Ata da Reunião realizada dia 08.04.2014, é uma via
muito estreita, causando muitos congestionamentos. Ainda, existe a possiblidade de eliminar as vagas para
carros perto do comércio da cidade, prejudicando os comerciantes e causando transtornos no trânsito.

QUESTÃO: TRAVESSIA SOBRE O RIBEIRÃO DOS TOLEDOS ESTÁ OU NÃO

CONTEMPLADA NO LICENCIAMENTO?

Segundo a Informação Técnica da CETESB(fls. 442-443) de 11 de Março de 2014, a exigência nll 10 da
licença de Instalação nll 22S5 diz que "antes do inicio das obras do frecho do Ribeirõo dos Tofedos, a EMTU

deverá apresentar as pranchas do projeto executivo que demonstrem, entre outros aspectos, que as
intervenções nõo propiciarão alagamentos".

Justifica ainda que "por esta razõo, o cronograma físico-financeiro do empreendimento como um fodo

apresentado em 24/02/2014, 060 contém informqCÕes referentes à ponte sobre o Ribeirão dos To/erlos.
umo vez que esta obra de arte especial ainda nõo tem projeto executivo aprovado e portanto não faz pone

do obfetivo de Ucttacão Daro contmtaCÓa do empresa construtora - Concorrência EMTU/SP nll 009/2013".

Curioso notar, entretanto, que no Inquérito Ovil nll 15/13, há uma Informação Técnica da EMTU(11-DEP-068.
2013) que avalia o projeto da ponte sobre o Ribeirão dos Ioledos apresentado pela Prefeitura de Santa \,
Bárbara d'Oeste, concluindo que "diante do Exposto, 9 EMTU neCCssitq Que o Ponte do Ribeirão dos ToJedQS \

foca porte do Licenciamento Amblentol do Corredor, porém com a premissa que a suo outorgo no DAfE

tenho uma defasagem em reJaçõo à obtenção das demais travessias inclusas no traçado, ao dos Córregos
Mol/an e Giovanetti, tombem em Santo Bórbara d'Oeste" (fI.423-424}

Por fim, o ofício expedido pela EMTU à CETESBsolicita que o órgão licenciador expeça a Licença de
Instalação, condicionada a apresentação da outorga de travessias de corpos d'água do Córrego Mollon em 90
dias (fi. 421-422). ~

•c'S;~~
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Diante de tais fatos e documentos, pode-se Inferir que a cmSB não está avaliando a travessia do Ribeirão

dos Toledos, devido aos pontos abaixo listados. Se correta a presente informação, a Licença de Instalação

expedida pela CETESBnão autoriza a EMTUa construir tal obra de arte.

• O cronograma físico.financeiro do empreendimento [...) não contém informações referentes à ponte
sobre o Ribeirão dos Toledos;

• Esta obra de arte especial (ponte sobre o Ribeirão dos Toledos) ainda não tem projeto executivo
aprovado e portanto não faz parte do objetivo de licitação para contratação da empresa
construtora.
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SUMARÉ

PONTOS NOTÁVEIS

Segundo Valdemir Ravagnani, o "impacto para a cidade de Sumaré provevelmente sem negativo, pois além
do dano ambiental e ao patrim6nio cultural (subestação de energia da estação Ferroviária), traró impactos

ao trónsito do centro do cidade (fI. 106)". complementando ainda:

1. As grandes alterações impostas por uma obra destas no sistema viário, com a geração de tráfego intenso
em algumas das principais vias no centro da nossa cidade;

2. A transformação radical do desenho da mais importante avenida da cidade, a Ayen!da Rebouças. poderá

sofrer;

3. Os prováveis traçados de uma "obra de arte". um pontilhão, divulgados pela imprensa sobre o edifício

tombado pelo CONDEPHAAT. a Subestacão de Energja da FEPASA e a Vila de funcionários do Conjunto da

Estação Ferroviária de Suma ré;

4, Horto Florestal. visto que segundo informações noticiadas na mídia local, haverão "seis pontes de 100 a

200 metros", afetando o patrimônio tombado Munidpio, o Horto Florestal;

QUESTÃO: TRAJETO NO MUNlcfplO DE SUMARÉ PERTENCE AO LOTE 2 OU 37
Conforme Informação Técnica da EMTU (IT-OEP-140-2014), a "variante Hortolândia-5umaré - que trata de
uma variante para o Lote 2, O Lote 2, já em operaçõo, foi implantado sobre viório existente, considerado
como "corredor operacional", visto sua condiçõo de compartilhamento com o trófego em geral".

Analisando a Informação Técnica e os COs anexos, é informado que "essa variante ligará o Terminal
Metropolitano de Horto/dndio (implantado e em operação), situado na confluência da Avenida alivio
Franceschini com o Ruo Santana, em Hortol6ndia, 00 Terminal Mu/timodal de 5umoré (em projeto) a ser
implantado futuramente no Ruo da Amizade em Sumaré".
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Silbendo que o 'lote 3' se dá entre os municípios de Santa Bárbara d'Qeste, Americana e Nova Odessa,

questiona-se qual li o lote que implantará o 'Corredor Metropolitano' entre o "Tfmn/nal Mu/timodo' de
Sumoré (em projeto) a ser implantado futuramente na Ruo da Amizade em Sumon!H e li divisa de

Municípios Nova Odessa-Sumaré??

Importante pontuar que conforme consta no 'Projeto Geométrico' apresentados no CO 02.07.2014, o trajeto
do lote 3 se dá entre o Terminal de Santa Bárbara d"Oeste até o limite entre os Munidpios de Nova Odessa e

Suma ré, enquanto os 'Projetos Funcionais' constantes no mesmo CO tem o trajeto definido entre o Terminal

de Santa Bárbara d'Oeste até o futuro Terminal de Sumari!o
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Aparentemente, até aonde constam informações disponibilizadas n05 autos, o licendamento ambiental do

lote 3 feito pela CETESa exclui o trajeto em Sumaré, contemplando apenas os municipios de Santa Bárbara
d'Oeste, Americana e Nova Odessa.
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Grupo~AluaçAo de [)eIesa do Me,., Ambiente. MPSP
GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 0151201~

CONCLUSÃO

Aos07 de julho de 2014,eu, ~arc;a Onve;ra,Ol;c;alde

Promotoria I, faço conclusos estes autos ao Excelentfssimo Senhor Doutor IVAN

CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

(
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Representação IC .B.0450.0002590/2013-6 (Suma ré), apensa ao IC

14.1096.0000015/2012-0 (Trecho Santa Búrb:lnl d 'Oeste - Americana)

Inicialmente. anota-se reunião ocorrida a pedido da

Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. em 26 de junho de 2.014. na sede

do Núcleo PCl-Campinas, com a presença dc Ivan Carneiro Castanheiro,

Promotor de Justiça do Núcleo PCJ-Piracicaba do GAEMA. bem como dos

Promotores do núcleo PCl-Campinas (Ors. Geraldo Navarro Cabaiias e Rodrigo

Sanches Garcia). da Promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo e de Meio

Ambiente de Sumaré (Ora. Luciane Cristina Nogueira Lucas Lo Ré) e da Ora.

Valéria Rossi Domingos. Coordenadora da UPPH (Unidade de Preservaçào do

Patrimônio Histórico - órgão da Secretaria de Estado da Cultura). a qual

também é Vice-Presidente do Conselho de Defesa do Património Histórico,

Arqueológico, Artístico e Turistico (CONOEPIIAA T).

Em tal reunião. a qual teve como escopo a apresentação

da problemática relativa à construção de um viaduto previsto para ser construído

1
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pela EMTU, como parte do trajeto do Corredor Metropolitano Vereador Biléo

Soares por Sumaré, em área do Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré, bem

tombado em nível estadual e municipal. Na ocasião. foram prestadas as

informações por pal1c da Dra. Valéria:

b) O tombamento foi efetuado por aspectos históricos

não por características arquitetônicas. pelo seu entendimento:

defendidasubterrânea.TravessiaAc)

~
a) Existem três formas de travessia sobre o COI~plexo

I
Ferroviário de Sumaré. quais sejam: Viaduto Estaiado. Viaduto Metáli10 e por
via subterrânea, pelo método VCA (Vala a Céu Aberto), tendo sido desc!trtada a

hipótese do Viaduto Estaiado, pelo impacto paisagistico provocado n bem

tombado;

CONDEPHAAT, que indeferiu a solicitação de intervençâo em área envoltória

do bem tombado. sem qualquer demoliçiio ou interferência direta nas

edificações, causaria um impacto na Travessia do Ribeirão Quilombo.

semelhante à travessia aérea por Viaduto Metálico, podendo até tcr um custo

maIOr;

d) A travcssia subterrünea traria impactos ao sistema

viana. com interrupção de tráfego em várias vias públicas, diante do limite de

inclinação das vias pliblicas para não redução da velocidade. aumento da

extensão da vala e o aumento na interrupção das vias transversais~

e) Também foram respondidos os questionamentos dos

Promotores de Justiça;

f) Na ocasião. os Promotores de Justiça convidaram a

Dra, Valéria para participar de visita "in loco" ao traçado do Con'edor

Metropolitano (Noroeste), entre os Municipios de Santa Bárbara d'Oeste e

2
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SUI11aré), prevista para ocorrer em 03/07/14. como de tllto ocorreu e com a

presença da Ora. Valéria em todo o percurso, assim como do Dr. Sérgio Tiezzi.

DO. Secretário dc Estado Adjunto da Cultura, somentc na parte da visita à

Estaçào Ferroviária. hem como da Prefeita Municipal de Sumaré. ProtU Cristina
/\

Carrnra (trecho Complexo f'erroviário de Sumaré e travessia do Ribeiràd

Quilombo ).

Na reunião supracitada. foram apresentados pela

Valéria Rossi. os documentos abaixo. em relação aos quais fica determinada

juntada aos autos, os quais se constituem cópias de fls. 221/241.

252/304 do processo SC/70884/20 14. Dcntre eles, vale destacar:

a) Sintesc informal da tramitação do projeto de uma ponte

estaiada para transposição de um conjunto tombado, sendo que este inclui o

"Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré". formado por edificações e

remanescentes da "Companhia Paulista de Estrada de Ferro" (Resolução Se. n'

006. de 06/02/13 DOE de 20/02/13, p. 87), a qual faz da parte do trajeto previsto

para aprovação do trecho do Corredor Metropolitano Vereador Biléu Soares -

Noroeste - Trecho Variante 11011olãndia, passando pelos Municipios de

Hortolândia e Sumaré:

b) Ata da Reunião do CONDEPHAA T, publicada no

DOE de 13/03/14. Poder Executivo Seção I, convel1endo o Processo

70884/2012 em diligência. com a criação de uma Comissão de Conselheiros do

CONDEPI-IAAT "a fim de t'erificar a pO.'f.\'ihilhlade de indicar a/teratit'a ..•.e

so/uçiie.\' para ti imp/i1l1tilçlio l/O empreendimento ", cujas condicionantes foram:

1) Eventual contratação de consultoria ou outras altemativas técnicas,

solicitando soluções de menor impacto, principalmente em relação ao bem; 2)

3
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Que a Comissão seja composta. além dos Conselheiros c da UPPII. por técnicos

da EMTU. FUPAM e os demais responsóveis; 3) E que seja tirmado um

eomprumisso para recuperação do bem (11.220 do Processo 70884/14);

e) Parecer Técnico UPPH n" GCR-870-2014. de

02/04/14 (l1s. 196/219 do prucesso 7088-1-1-1). relativo a cumprimento/de

diligência determinada pelo CONDEPII/\Ar. resultante na visita t {nica

realizada em 12/03/14, na qual estiveram presentes membro, do

CONDEPI-I/\/\ T. técnicos da UPPII. representantes da Prefeitura de SLUare.

bem como da Excelcntíssima Senhora Prefeita Municipal de SUl11uré e

Excelentíssimo Senhor Marcelo Mattos Araújo. Secretário de Estado da Cultur' .

Também foi apresentado o Parecer GCR 1.243.201-1 (l1s. 277/289. do Processo

70884/2014 l. De tais pareceres podcm ser destacadas os seguintes aspectos:

c-I) Indicação da Travessia por transposição subterrânea

menos profunda. por método destrutiva VC/\ (Vala a Céu Aberto). a qual não

causaria riscos às estruturas fisicas das edificações, segundo as técnicas da

engenharia brasileira. sendo que a questào do custo das obras precisaria ser

solucionada pelas autoridades competentes. visto que esse método evitará os

impactos negativos sobre o bem tombado. Nesse tópico entendeu-se que a Av.

José Mancini possui 600 metros de extensão e a inclinação seria de 8,3'Yo

contra o máximo de 8,0%1 preconizado nas normas técnicas, sendo que com

essa baixa diferenç~) não haveria significativas alterações na redução da

velocidade dos ônihus, hem como bastariam m()dific~lções nas mãos de

direção das vias tnlflsversais à Avenida Mancini puni contornar a questão

da mobilidade urbana, tendo em \'ista qu(' a região não é essencialmente

comercial:

4
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c-2) Entendeu-se necessário apur.ar o valor correto

dessns obras por passagem subterrânc41 (VCA - Vala a Céu Aberto), as

quais poderiam ter valor menor que os R$ 45 milhões de reais estimados para a

Travessia por Viaduto Estaiado 011 <.los 162 milhões estimados para a passagem

por método NATM. sendo ponderado que ainda não se tem os custos p'~ra a

transposição por Viaduto l\lehllicol; (

c-3) Há necessidade de sen:m tixadas as contraparti~as da

empreendedora EMTU. com quantificaçào de valores, cronogramas de rr "elOS

e execução de obras, hem como recuperação (restauro) e valorização do

tombado. com as previsões orçamentárias correspondentes, preferencialment

executando as intervenções de preservação c de transposição de forma

simultânea. Entende necessário que seja firmado um protocolo de intenções Ol

compromisso similar entre os agentes envolvidos. com assinaturas das

autoridades competentes. tais como: Prefeitura de Sumaré. EMTU. Secretaria de

Estado da Cultura;

c-4) Também foram citadas exemplos naCI(JnalS e

internacionais de intervenções em viários e obras subterrâneas para preservação

de bcns tombados;

c-5) Anotou que o projeto dá prioridade ao tráfego de

veículos e evitado interrupções de vias. sem mensurar o real prejuízo

permancntc que ocorrerá no patrimônio cultural com a obra. a qual traz cultura

para 40 milhões de habitantes;

c-6) Uma das conclusôes do Parecer é de que há a

necessidade de aprofundamento dos estudos das alternativas possíveis.

sobretudo a passagem inferior. demonstrando as soluções técnicas para tanto e

1 Notícia veiculada pelo jornal "Correio Popular" fala em 145 milhões de reais.
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os custos delas correspondentes. sendo que até o presente momento "lI(ultl !ie

prm'oll lJIUlIll0 à iIlJ'iahilitl"de tia ohra tio POllto de ris/fi tia ellJ.:elllwritl, 0/1

.'ieju. (/a técnica",

c-7) Também foi rcitcnllln o 1")~lrcccrTécnico GCR.-

702-201 .•, no tocnntc a orç41rncntos comparativos puni execução das três

alternativas de transposição. com definição de cronogramas de pro~ de

- d' - d b I 'dexccuçao e proJetos c cxecuçao e oras, COI11 prazos concretos para sugen a

"'revitalização" do Conjunto Ferroviário de Sumaré, em contrapa tida ao

empreendimento. independentemente de sua ftlrln3 de transposição. tal

parecer (do qual ainda não dispomos. mas que é mencionado no Parecer --:r-

870-2014), também teria sido sugerida a apresentação da documelltaçã

comprobatória da formalização lia transferência da Guarda do Conjunto

Ferroviário da União para a Prefeitura de Suma ré, pois sem tal medida nà

seria possível efetivar a sugerida "revitalização" do bem tombado, a ser

executado pela EMTU;

c-8) A alegada possibilidade de inundações pelo Ribeirão

Quilombo, em razão da diferença de cotas e em razão da proposta por travessia

subterrânea pode ser solucionada com instalação e manutenção por sistema de

bombeamento, operada pela EMTU que terá a responsabilidade de manutenção

do Corredor Metropolitano, com bombeamento nos moldes daqueles utilizados

para os piscinõcs da Região !vletropolitan3 de São Paulo;

d) Resolução Se. n' 006, de 06/02/13 DOE de 20102/13,

p. 87). a qual faz o tombamento do "'Conjunto da Estação Ferroviária de

Sumaré", formado por editicações e remanescentes da "Companhia Paulista de

Estrada de Ferro". Vale destacar de tal Resolução, os seguintes aspectos:

6
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d-I) A Estaçào Ferroviária de SUlllaré central de Sumaré

é marco da pnmem] fase do avanço da implantação da linha da Companhia

Paulista de Estrada de Ferro. com partido arquitetônico definido desta etapa;

d-2) Que se atribui a essa Companhia o pioneirismo na

eletrificação ferroviária brasileira. da qual Sumuré é ruro exemplar onde

perduram a Estação Ferroviária e Subestação Elétrica~

d-3) Que as moradias desse conjunto, situadas.... eira-

da linha férrea registnlm formas de morar prúprias característico de

segmentos de trabalhadores ferroviários;

d-4 "Fie., tombado COlHO hem cultural de inferes

histórico, ARQUITf.TÔNICO. artistico, turístico e ambiental o aqui

designado Conjunto da Estaçào Ferroviária de Sumaré, formado por editicaçõe

e remancscentes da Companhia Paulista de Estradas dc Ferro"; (grifo 110SS0)

e) Parecer da Coordenadora da UPPII e Vice-Presidente

do CONDEI'IIAAT. I)ra. Valéria Rossi Domingos. opinando pelo acolhimento

do recurso interposto pela EMTU contra o indeferimento da intervençào em bem

tombado por pa'te do CONDEI'IIAA T (cuja decisão OCOlTeu com 4 votos

favoravcis c 13 contrúrios ao projeto) cm relação à solicitação da EMTU, cuja

votação ocorreu em 19/05/14 (ata 175 I );

I) Despacho 1779-2014. da Arq. Lara Melo Souza,

Diretora da GCRI3T, da UI'PH. DE 13/05,14, no sentido de que se deve efetuar

tentativas de fazer com que o impacto da intervenção seja nenhum 011 ()

mínimo possível, seja qllal for ~t opção adotmla. Em outro tópico e

mencionado que: "Da per.\pectil'a tio hem (,lIlll1ral, Il(io luí como Ilegar flue a

lrall~p(}siç(io (Ia ferrol';a e do Riheirtio do.\. Qui/ambos .';obre o COlljUllto

7
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tomhado .~il1ll"e callsa impacto, tiOfragmellttÍ-lo e ill.'ierir 11111IlOI'O objeto fOfa

de s/'" sillKe/1I esclI/lI .•• (fls. 291/293 do processo 70884/14);

g) Recurso da EMTU em relação ao indeferimento da

autorização pelo CONDEPIIAAT. dirigido ao Secretário de Estado da Cultura,

sendo que dentre outros. são trazidos os seguintes argumentos (fls. 301/303 do

Processo 70884/2012):

g-l) Em horários de PICO, hoje se demora cerca d

minutos para se atravessar, de automóvel ou ônibus, a linha férrea e o Rib irão

Quilombo, pois a cidade de Sumaré, com cerca de 170 mil habitante

segregada pela via férrea e pelo ribeirào~

g-2) O Corredor Metropolitano será um transporte de

média capacidade, ligando os Municípios de Santa Bárbara d'Oeste. Americana.

Nova Odessa, Sumaré. HOJ1olândia e Campinas. proporcionando um

deslocamento metropolitano através de um traçado retilíneo, independente das

Rodovias Anhanguera (SP 330) e dos Bandeirantes (SI' 348);

g-3) A transposição aérea se dará por meio de uma

viaduto sobre a linha férrea existente e que se prolongará, no seu trecho tinal,

através de lima ponte sobre o Ribeirão Quilombo;

g-4) Diante das restrições urbanas. a únicn possibilidade

existente é o traçado ri partir do ponto interrompido da Av. José Mancini. junto

ao pátio da Estação de Trens da cidade. bem tombado pelo CONDEPHAAT.

cujo traçado atende estrategicamente a demanda gerada pela região central da

cidade;

g-5) A transposição aérea não implica na demolição ou

deslocamento de qualqucr editicio histórico. cujo tombamento inclui toda a úrca

de edil1cios que compunham a antiga estação. com eixo de extensão de 450

8
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metros paralelo a linha. criando um bloqueio de 5 quat1cirões a circulação

transversal;

g-6) O Corredor I'vfctropolitano (Noroeste) pOSSUI uma

previsão de recursos para implantação de seu sistema viário da ordem de 120

milhões de reais e a passagem subterrânea PI- Método Destrutivo (Vala a Cé\

Ab(110) custaria 78 milhões de reais. valor signilicativo em reI çào à,
implantação do Corredor, inviabiliz~lI1Jo o empreendimento como um tod). bem

como prejudicando a velocidade de operação dos trechos já implan dos.

Pondera que a travessia subterrânea scccionaria vias estratégicas à montante a

travessia!. gerando problemas de inundação. de maneira a impor sistema de

bombeamento oneroso e nem sempre eficiente. Ressalta que a metodologia de

construçào coloca em risco os edilicios que estão tombados (fls. 301/303 do

processo 7088412014):

h) Expediente elaborado pela EMTU, contendo 24 laudas,

com "JUSTIFICATIVA DA OpçÃO POR TRANSPOSIÇÃO AI:REA SOBRE

SíTIO TOMBADO, elaborado pela DEP/GOP, em maio12014.

Em 03 de julho de 2014, conforme agendado

anteriormente à reunião com a Dra. Valéria Rossi. foi efetuada uma vistoria no

trecho do Corredor Metropolitano Vereador Biléu Soares - Noroeste. entre

Santa Bárbara d'Oeste e Sumaré. à bordo de U111 micro-ônibus fretado pela

EMTU a nosso pedido. conforme Lista de Presença registrando a pal1icipação

de 3 I pessoas (somadas aqueles que participaram somente no trecho de Santa

2 As quais seriam as Ruas Dom Barreto e Antônio do Valle Melo), segundo se conclui de fI. 199 do processo
70884/2014, com influência nas ruas subjacentes, como Av. Rebouças e Ruas José Luiz Duarte e Antônio Jorge
Chebab. Também se argumentou que a Av. Mancini sofreria séria aglomeração de veículos, pois a rampa teria
uma diminuição de faixa, apresentando apenas uma faixa de rolamento por sentido.

9
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Bárbara d 'Oeste e Americana e aquelas que participaram somente no trecho de

Sumaré), cuj~,juntada ans autos ora se determina. llc se consignar que as

principais observaçi)cs rclativ.as a tal visita serão relatadas em documento

técnico a ser brevemente ehlborado pelo Assistente Técnico de I)romotoria

Michel i\1etran da Silva. Entretanto. conveniente mencionar que de tal

"inspeção" pm1iciparam os Promotores de Justiça acima nominad s. a

Promotora de Justiça de Santa Bárbara d'Oeste Erika Angeli SI inelti,

representantes úo empreendedor. da Secretaria de Estado da Cultura das

Prefeituras Municipais de Santa Bárbara d'Oeste e de SUlllaré. da CET

(agência Americana c da Diretoria de Avaliaçüo de Impactos Ambientais

DAIA-IE), Vereadores de Sumaré, Prefeita Municipal, moradores de Santa

Bárbara d 'Oeste e Engenheiros da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de

Sumaré.

De se ressaltar que os argumentos recursais da EMTU, os

quais dcscal1aram a passagem subterrânea e apresentou como única alternativa

viável a transposiçào aérea por viaduto metálico. já foram anteriormente

rechaçados pelos Pareceres Técnicos da UPPH de n' GCR 702/2014 (o qual

ainda não dispomos) e GCR-870-20 14, de 02/04/14(11s. 196/219 do Processo

70884/2014) e GCR 1243-2014. de 13/05/14 (l1s. 277/289). A decisão pelo

provimento ou não do recursos. por parte do Excelentíssimo Senhor Secretário.

até o dia 23/07/14, ainda se encontrava pendente.

Junte-se aos autos:

a) Mapas das ações 2013/2014, do Corredor

Metropolitano Ver. Biléo Soares. elaborado pela EMTU;

10
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b) Ofício SMGPC 0440/14 (42 laudas de documentos, ao

total). enviado ao núcleo PCJ-Piracicaba, do GAEMA, pela Excelentissima

Senhora Prefeita Municipal de SUl11aré, em 11/07/14. em resposta ao nosso

oficio 161/ 14contendo as seguintes informações, argumentos eloll documentos:

b-I) em meados de 1980 o Município de Sumaré

desapropriou 92 hectares remanescentes do Horto Florestal de Sumaré. o qG"al

originalmente tinha 882 hectares:

b-2) A Lei Municipal 2005/88 institui área de proteçã de

mananciais hídricos, visando proteger as represas existentes no Horto. forma

pelos Córregos Taquara Branca. dos Bassos e Jacuba~

b-3) A Lei Municipal 2.500/92 previu a criação do Parque

Ecológico do 110110 Florestal. por meio do Plano Diretor de Sumaré. sendo que

tal parque foi instituido pela Lei Municipal 3.496/00, cuja área loi definida

como Zona Especial de Ocupação pela Lei Municipal 2.831/95, sendo que o

Plano Diretor toi alterado pela l.ei Municipal 4.250/06;

b-4) Enviou mapa indicando as arcas integrantes do

conjunto (assentamentos, represas. tàixas de servidão, ferrovia. áreas da

municipalidade etc). com as matrículas e ALHOS de Imissão de Posse, com

coordenadas em UTM~

b-5) Ainda não h:í um traçado definitivu para o

Corredor l\letropolitano em Sumaré, havendo apenas UI11 estudo funcional

aprescotado pela EM TU;

b-6) Pelo Estudo Funcional apresentado o Corredor será

um prolongamento da Av. Rebouças. por onde atravessará trecho do Horto

Florestal (úrea remanescente da linha de transmissào desativada) até sua

interligação com a Âv. Olívio Franceschini, no Município de f-Iortolândia~

11
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b-7) I'cla Lei Municipal 4,250/06 haverá necessidade

de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) c Estudo de Impacto

Ambiental) - art. 105;

b-8) O Município ainda não possui estudos relativos

aos impactos positivos e ncg~lti\'()s que () atual trm;ado acarrctarú para a

mobilidade urbana, havendo necessidade de EIV e de ElA p 'a

empreendimentos elou obras desse porte. sendo de responsabilidade da EMT a

elaboração de tais estudos:

b-9) Com a Instituição da Comissão de Ordenamen o

Territorial (COT). por meio da Lei Municipal 4.300/06. havcrá necessidade da

emissão de Certidão de Viahilidade para serem apro\'.ulos

empreendimentos c/nu obras do porte do Corredor Metropolitano;

b-IO) Somente _'pós (J ElA c o EIV, hem como a

emissão da Certidão de Viabilidade é que o ~lunicípio podcní analisar e

aprovar projetos;

c) Publicação no Seminário Olicial, Prefeitura de Sumaré.

de 11107/14. da seguintes noticia: Prefeitura de SUll1aré defende necessidade de

aprovação urgente de novo viaduto Centro/Nova Veneza perante Promotores do

GAEMA;

ti) Mapa extraido do ""£oogle", ilustrando a n:gião do

Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré;

e) Mapa extraído do "googlc", ilustrando a Rua Antônio

Jorge Chebab;

n Mapa extraído do "googlc", ilustrando a região do

Conjunto da Estação ferroviária de Sumaré. no local onde está prevista a

construçào do Viaduto Metálico para a transposição do referido bem tOll1bado~

12
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g) Ofício 261/1 4, expedido por este núcleo PCJ-

Piracicaba à Prefeitura Municipal de Sumaré. em 23/06/14, o qual ainda não

havia sido juntado aos autos;

h) Noticia publicada no site do Jomal Tododia, edição de

23107/14, com o titulo "Audiência vai expor trecho do Corredor", c n(";,

Sumaré. ";

seguinte conteúdo: "Cum apoio da Prefeiflfra de Sumaré. o gOl'erno cs adual

realiza dia 8 de agosto. às IOh. no antigo Seminário, na A\'cnida Brasil .. /11.

no Jardim Nora Vel1e=a. audiência de aprescl1f(J\'£lo do trecho Variante Sum ré-

Hortolândia do Corredor iV!eII'Opo/iloI70. O frecho

FruJ7ccschini. em f/orlolôndia. aré li Avenida José

i) Noticia publicada no sítio eletrônico do Jornal Correio

Popular, COI11 o seguinte titulo: "EMTlJ làz audiência sobre Corredor

Metropolitano", Em um dos trechos da materia, consta: "O trecho Sumaré -

HOl1olândia terá 5,5 quilômetros de extensão, e estão previstos prolongamento

da avenida Olívio Franceschini até a avenida Rebouças, na conlluência com a

avenida José Mancini, incluindo construçào de sete pontes e viaduto sobre a

linha férrea e o Ribeirão Quilombo. Entre os beneficios estão a revitalização da

avenida Rebouças, melhorias na iluminação e ciclovia. 'Será realizada lima

audiência pública para discutir a respeito de um trecho que liga a Avenida

Olívio Franceschini, (tue dá acesso à l/ortolâl1dia. até a Avenida Rehouças. Eu

tenho defendido que () interesse de SlIl1laréprecisa ser preservado, levando em

conta que ti Avenida Rehouças estú muito il11egrada ti vida do cidad17o",

afirmou o prefeito Cristina Carrara (PSDB). "El11l1ovamos buscar construir a

melhor alfen70tivajlll1fo à cOl1l1midadee à EA4TU", completou";

13
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j) Notícia veiculada no sítio eletrônico oficial da EMTU,

com o título "Audiência Pública em Sumaré", O teor integral da publicação é o

seguinte: "Audiência Pública em Sumaré

• ,lmliénc;a Pública para apresenfm,'üo do

trecho denominado t'ariante Sumaré-lIorlO/ândia do C rredor

1\lefropo/if0J70 Vereador Bih:()Soares (Noroeste).

Data: 08 de agosto de 2014.

Horúrio: a partir da.\>IOh.

Loca!: Af?tileatl"o do Seminário

Brasi!. lI/I, Jardim NOHI Vene=a.Sumoré rSP) ...

Oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado

da Cultura. Dr. Marcelo Mattos Araújo. com cópia deste despacho c da íntegra

digitalizada do presente apenso do Inquérito Civil 14.1096.0000015/2012-0,

cujo oficio deverá ser remetido via I'rocuradoria-Geral de .JustiÇ41,com CÓphl

desta manifestação, solicitando-Ihc. no pnuo de dez dias úteis. o envio dos

seguintes documentos e/oll informações. preferencialmente pela "ia digital.

acompanhado de ofíl'Ío físico careando-os:

a) Cópia do Parecer Técnico GCR-702-2014 e de seus

anexos (fls. 181 seguimes do processo 70884/2014);

b) Cópia da Ata da Visita Técnica "in loco" ao "Conjunto

da Estaçào Ferroviária de Sumar"". realizada em 12/03/1 4 (Ih. 185/ I95 do

processo 70884/20 I4);

e) Cópias de ata de reuniào de 13/03/14 (fls. 104/107 do

processo 70884/2014);

14
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d) Cópia do documento denominado "Contribuição da

Prefeitura Municipal de Sumaré. contendo o relatório "Complexo ferroviário de

Sumaré: Reflexões sobre o seu valor cultural na indústria patrimonial c as

possibilidades de uso para o resgate desse 'vazio urbano';

e) Se possível. enviar cópias digitais dos Parecer Técnico

UPPH n" GCR 702-2014, 870-2014 e 1243/2014;

t) Cópia digitalizada da íntegra do Proc sso

CONDEPHAAT 46,22512003, a partir do qual I()i tombado o "Conjunte da

Estaçào Ferroviária de Sumaré". formado por edificações e remanescentes a

"Companhia Paulista de Estrada de Ferro", resultando na edição da Resoluçãe

SC. n" 006, de 06102/13 DOE de 20/02113. p, 87;

g) Documentação comprobatória da formalização da J

transferência da Guarda do Conjunto Ferroviário da União para o Município de

Sumaré;

g-l) Caso inexista tal documentaçào, esclarecer como

será dabilizada a revitalização (restauro) do Conjunto da Estação Ferroviária de

Sumaré, bem tombado pelo Estado e pelo Município, mas de domínio da União.

Quais providências estão sendo ou serão tomadas pela Secretaria de Estado da

Cultura nesse sentido, até mesmo para viabilizar a contrapartida da EMTU na

revitalização (se a obra for aprovada nos termos pleiteados pela

empreendedora )?

h) Houve decisão ao recurso interposto pela EMTU

contra o indeferimento da intervenção em bem tombado por pal1e do

CONDEI'HAAT (com 4 votos !àvoráveis e 13 contrários ao projeto) em relação

à solicitação da EMTU. cuja votação ocorreu em 19/05/14? Em caso positivo.

encaminhar cópia;
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EmpresadaDi relor-PresidenteaoOficie-se

h-I) C01110 foi ou será analisada no recurso da EMTU,

caso a opção foi ou seja pela provimento do recurso, a questào das definições

das contrapat1idas da EMTU, ou seja. as definições da amplitude e técnicas de

restauro, cronograma. custos e termo de compromisso de obrigação de tàzer.

bem como a questào do domínio do bem tombado. a fim de que a obrigações'-'"

torne-se executável? (

i) Outras considerações e/ou sugestões cvcntuall11 ntc

consideradas pertinentes para o encaminhamento do caso elou solução

problemas investigados no presente Inquérito Civil.

Metropolitana de Transportes Urbanos-SI' (EMTU). DL Joaquim Lopes da Silva

Júnior, cujo oficio deverá ser remetido por e-mail, com cópia desta

manifestação e da íntegra digitalizada do presente apenso do Inquérito

Civil I.U096.0000015/2012-0, requisitando-lhe o envio, no prazo máximo de

dez dias (.teis. dos scguintes documentos e/ou informações, prefcrcnci~llmcl1tc

pela via digital, acompanhado de ofício físico rapeando-os:

a) Existe ou haverá formalização da proposta de

contrapartida, por parte da EMTU para "revitalizaçào" do Conjunto da Estaçào

Ferroviária de Sumarc". com projetos. cronograma de exccuções das obras de

recuperação (restauro). com as correspondentes previsões orçamentárias? Caso

positivo, encaminhá-la;

a-I) Essa proposta está ou será assinada ou de alguma

maneira formalmente pactuada? De que maneira c quando isso ocorreu ou

ocorrerá?

16
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b) Foram Oll serão realizndos estudos de custos quanto às

várias opçôes de transposição do Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré

(passagem subtcrrânen - Método VCA - Vala a Céu Aberto; passagem

subterrânea Método NATM; Viaduto Estaiado e/ou Viaduto Metâlico), bem

como quanto ao trajeto proposto para o Corredor Metropolitano Vereador Biléu

Soares - Noroeste - Trecho Variante Ilol1oIândia?

b-I) Em easo positivo encaminhá-los (mídia digit I) e em

caso negativo justificar porque não foi ou serú aplicado

disposto no al1igo 5", I, da Resoluçâo CONAMA 001/863
;

c) Onde e quando serão ou foram disponibilizados

projetos e estudos do trecho denominado Variante Sumaré - 1I0I1olândia do

Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares. em razão da audiência que será

realizada às 10h de 08/08/14, no Anliteatro do Seminário, pela Empresa

Metropolitana de Transpol1es Urbanos de Sâo Paulo (EMTU/SP)" Como está

sendo efetuada a divulgação desse evento'?

d) Houve decisão provendo o recurso interposto pela

EMTU para o Secretário de Estado da Cultura, contra o indeferimento da

intervenção (transposição por viaduto metálico) em bem tombado por parte do

CONDEPHAAT (com 4 votos favoráveis e 13 contrários ao projeto) cuja

votaçiio ocorreu em 19/05/14?

d-l) Caso negativo. qual a razão de estar sendo realizada

audiência pública em 08/08/14, com a proposta de trajeto transpondo a linha

] Art. S" o estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os principias e objetivos
expressos na lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando. as com a hipótese
de não execução do projeto;

17
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férrea sobre o bem tombado denominado "Conjunto da Estação Ferroviária de

Sumaré". se o trajeto não Itli autorizado pelo CONDEPIIAAP

e) Caso a audiência pública prevista venha a ocorrer,

solicita-se seja divulgado no site da []\rITU, junlo com a divulgação "da

audiência, a integnl da investigação ministerial (vide CU anexo). ben ~omo

que seja disponibilizada uma copIa tisica com a documentação a ser

antecipadamente disponibilizada ao público para consulta;

l) Outras considerações e/ou sug.estões

consideradas pertinentes para o encaminhamento do caso elou solução dos

problcmas investigados no presente Inquérito Civil.

Oficie-se a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de

Sumaré. Cristina Conceição 13redda Carrara, com cópia deste despacho e da

íntegra digitalizada do presente apenso do Inquérito Civil

14.1096.0000015/2012-0, cujo olicio deverá ser remetido por e-mail,

requisitando-lhe o cnvio dos seguintes documentos e/ou informações,

preferencialmente pela via digital. acompanhado de ofício físico capeando-

os:

a) Documentação comprobatória da formalização da

transferência da Guarda do Conjunto Ferroviário da União para o Município de

Sumaré~

3- I) Caso inexista tal documentação, esclarecer como

será viabilizada a revitalização (restauro) do Conjunto da Estação Ferroviária de

Sumaré, bem tombado pelo Estado e pelo Município. mas de domínio da União.

Quais providências estão sendo ou serão tomadas pelo Município nesse sentido.

18
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até mesmo para viabilizar a contrapal1ida da EMTU na revitalização (se a obra

for aprovada nos termos pleiteados pela empreendedora)?

b) Onde e quando serão ou foram disponibilizados os

projetos c estudos do trecho denominado Variante Sumuré - Ilortolândia do

Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares, em razão da audiência que<erá

realizada às 10h de 08/08/14, no Anfiteatro do Seminário, pela En presa

Metropolitana de Transp0l1es Urbanos de São Paulo (EMTU/SP)'? Com está

sendo efetuada a divulgação desse ('v'ento

c) Houve decisào provendo o recurso interposto pc

EMTU para o Secretário de Estado da Cultura, contra o indeferimento da

intervenção em bem tombado por patie do CONDEPHAAT (com 4

favorúveis c 13 contrários ao projeto) cuja votaçào ocorreu el1119/O5/14?

c-I) Caso não provido o recurso. qual o fundamento legal

para a Prefeitura estar apoiando a realização da audiência pública em 08/08/14,

COI11 a proposta de trajeto transpondo a linha férrea sobre o bem tombado

denominado "Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré", se o trajeto foi

negado pelo CONDEPHAA T?

d) Considerando que ainda não hà Estudo de Impacto de

Vizinhança e Estudo de Impacto Ambiental, bem como a cmissão de CCI1idão

de Viabilidade, pela Comissão de Ordenamento Territorial (COT - Lei

Municipal 4.300/06), qual a razão de o Municipio estar peremptoriamente

optando por estc trajeto e projeto da EMTU. quando ainda se discute o trajeto e

o método de construção em caso de transposição do Conjunto da Estação

Ferroviária de Sumaré, bem como a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de

Sumaré propõe outro trajeto para o Corredor?
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e) Na audiência pública serão discutidas com a população

outras alternativas de trajeto do CO/Tedar t\-letropolitano pelo Município de

Sumaré. até para se colher manifestações dos l11unícipes. pessoas diretamente

interessadas no assunto, visando subsidiar a decisão a ser tomada?

c-l) Justiticar eventual negativa para se discutir

alternativas de trajeto na audiência pública, diante do disposto no artigo 5°, I, d

Resolução CONAMA 001/86'. aplicável analogicamente, especialmente en

razão dos princípios da pal1icipaçào popular. da transparência. do direito à

informação e da economicidade (diante das alternativas tecnológicas e de

custos). bem C0l110 dos impactos ambientais e urbanísticos diferenciados nos

trajetos possíveis;

t) Caso a audiência pública prevista venha a ocorrer,

solicihl-se seja divulgado no site da Prefeitura l\'lunicipal de Sumaré, junto

com .1 divlIlg~IÇão da audiência, a íntegra da investigação ministerial (vide

CO anexo). bem como que seja disponibilizada uma cópia I1sica com a

documentação a ser antecipadamente disponibilizada ao público para consulta;

g) Outras considerações e/ou sugestões eventualmente

consideradas pertinentes para o encaminhamento do caso e/ou solução dos

problemas investigados no presente Inquérito Civil

Ainda que considerando já ter havido determinação

verbal ao Assistente Técnico de Promotoria Michel Mctran da Silva, para

análise técnica. com prioridade, quanto à adequação ambiental e urbanística do

4 Art. 59 O estudo de impacto ambiental, alem de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos
expressos na lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
I. Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando- as com a hipótese
de não execução do projeto;

20



~~
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PO. PIRACICABA

trajeto do Corredor Metropolitano Noroeste (entre Santa Bárbara (rOeste c

Sumaré. incluindo a variante Sumaré-Hol1olândia). inclusive com previsão de

entrega do Parecer para o dia 26/07/14. hem como visita técnica por ele efetuada

em 03/07/14 (a qual foi acompanhada pelos Pmmotores de Justiça). requisi c-se
a entrega de tal parecer ("ia formulário próprio). Na ocasião. {'nc~lmi hur-

lhe CÓphl desta manifestação, a qual deverá ser considerada para confecçà do

parecer. Na hipótese de já ter sido emitido o parecer. se o caso. o documen

de"eni ser complementado para aharcar respostas nos quesitos abaixo:

a) Quais as opções de trajeto do Corredor Metropolitano

em Santa Bárbara d 'Oeste foram discutidas com a comunidade'? O trajeto

proposto pela EMTU e autorizado pelo Município mostra-se razoável dentre as

alternativas discutidas com a comunidade ou o trajeto proposto pelos moradores

apresenta nítidas vantagens em termos de impactos negativos à coletividade

barbarense'?

b) A travessia do Ribeirão dos Toledos, na forma como

proposta pela EMTU. tem potencial para agravar o problcma de inundações já

registrados na região? Existe alternativa que solucione ou amenize essa eventual

potencialidade de agravamento das cnchentes com as intervenções previstas?

c) As intervcnções propostas para o Corredor

Metropolitano na divisa entre Nova Odessa c Sumaré apresentam problemas

quanto às inundações. ou seja. poderào solucionar ou agravar os problemas de

inundações eventualmente já enfrentados na regiào, conforme noticiado quando

da visita em 03/07/1 4'?

d) Quais as vantagens e desvantagens do trajeto proposto

pela EMTU para o tn:cho urbano de Sumaré'? I\nalisar os impactos positivos e

negativos, quer do ponto de vista ambiental. quer do ponto de vista urbanístico;

21
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d-i) Analisar as vantagens e desvantagens da alternativa

proposta pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sumaré para () trecho

urbano do Corredor lvletropolitano em SUl11uré'.' ~

d-2) Analisar os impactas para () meio ambiente Lltural \

(Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré) em razão da proposta da EMTU

em efetuar a transposição da linha férrea por meio de viaduto metálico e

sobre o Ribeirão dos Quilombos.

d-2.1) Essa proposta compromete signi ficativamente

aspectos arquitetônicos, ambientais e culturais desse hem tombado. de maneira a

não a inviabilizar a transposição proposta pela EMTU'? Justiticar~

d-3) A solução ventilada pelos téenieos da UPPH. órgão

da Secretária de Estado da Cultura, no sentido de se efetuar a travessia

subterránea da linha férrea, pelo Método VCA (Vala a Céu Aberto), traz

impactos ao Conjunto da Estaçào Ferroviáriu de SUl11aré (bem tombado).

Apresenta riscos signi licativos? Quais?

d-4) A solução ventilada pelos téenicos da UPPII, órgão

da Secretária de Estado da Cultura, no sentido de se efetuar a travessia

subterrãnea da linha férrea, pelo Método VCA (Vala a Céu Abel1o) traz

impactos significativos à mobilidade urbana do entorno ou se tratam de

problemas superáveis com intervenções viárias relativamente simples?

e) O trajeto proposto pela EMTU para a travessia do

HOl10 Florestal de Sumaré, onde foi criado o Parque Ecológieo do Horto

Florestal, com seccionumento do mesmo em razão da implantaçào do Corredor,

tem potencial para impactar seriamente a flora e fauna, especialmente diante do

potencial para causar maior adensamento populacional, pelo tàto de Corredor

Metropolitano constituir-se em um vetor de crescimento para a região?
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c-] ) Existe alternativa de se cont0l113r o Ilorto Florestal.

pelas vias já existentes. evitando seu seccionUlllcnto?

e-2) Existem outros impactos negativos para () HOl10

FlorestJI. caso aprovado o projeto como proposto? Especificar;

f) Tecer outras considerações e/ou sug stões

eventualmente consideradas pertinentes para serem analisados ou persc( uidos

visando solucionar os problemas urbanísticos c/ou ambientais investigado' 110

presente Inquérito Civil. no trajeto do Corredor Metropolitano Noroeste (cn

Santa Bárbara (.I'Oeste e SUll1aré. incluindo a variante Sumaré-Hortolândia).

Tendo em vista que para as respostas aos quesitos supra

efetuados ao ATP Michel Metran da Silva se tàzem necessários conhecimentos

especializados sobre meio ambiente culturul e mobilidnde urbana. podendo

exigir o concurso de outros Assistentes Técnicos do Promotoria do quadro do

Centro de Apoio Operacional à Execução (CAEX) órgão do Ministério Público

do Estado de São Paulo, fàculta-se ao ATP Michel responder, preliminarmente.

aos quesitos cUJas respostas estão ao seu alcance. sugerindo-se o

encaminhamento dos questionamentos restantes aos ATPs com especialidades

nos demais assuntos questionados. lotados no CAEX. caso não se sinta

habilitado a responder todos os questionamentos efetuados.

Desde já. ticando consignada a urgencJa de caba\

respl)~\as todos os quesitos formulados. de forma a propiciar aos Promotores de

Justiça disporem de todos os aspectos técnicos necessários para a análise das

providências eventualmente cabíveis. especialmente se considerando que as

obras do Corredor Metropolitano estarem el11 andamento nos Municípios de

Santa Bárbara D'Oeste, Americana c Nova Odessa. visto que emitida Licença de
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ERIKA ANGEU SPINETTI \
Promotora de Justiça de Habitação e UrbanisI~_ d~~eio

Ambiente de Sumaré ~

~~
RO[)RIGO SA~ ,S AReIA

Promotor de lUSA:' , C<Ullpinas

GER-\LD O CABA:'IAS
Promot ustiç _.GAEMA PCJ- Campinas

~Yv ~. ! \li..
LlICIANE CRIS NA NOGlIEIR,-\ . 'CAS LO RÉ
Promotora (!t: Justiça de Habitação c Ur anislllO e de Meio

Ambiente de Summé.

Instalação pela CETESE. nada obstante inexista projeto aprovado para a

travessia do Rlbcin:'iodos Taledos éPara o trecho de Sumaré.
I \

Pirac;ca{,a, 28 de julho de 2.0 J 4. ~

I
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Grupo de Atuaçllio de O~leslldo Me;" Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ-Pi,acieaba

Rep.2590Ll~

TERMO DE ENCERRAMENTO

,

Aos 28 de julho de 2.014, eu, (tJ )Ariane

Cristina Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646,

promovo o encerramento do 010 volume destes autos, a fI.

223.
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G.upo de A1uaçAo de Defesa do Mftio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ.pj,acícaba

Rep.2590L13

TERMO DE ABERTURA

Aos 28 de julho de 2.014, eu c~n,Ariane Cristina

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, promovo a

abertura do 02° volume destes autos, a partir de fI. 225.
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te nO 015/12

JUNTADAlt
Aos 28 de julho de 2.014, eu, ( ) Ariane Cristina Teato, Oficial

de Promotoria I, matrícula 6646, junto a estes a 5 os seguintes documentos:

a) Cópias de fls. 221/242, 244/247, 252/304 do processo
5C/70884/2014, no qual se destacam:

a.l) Síntese informal da tramitação do projeto de uma ponte
estaiada para transposição de um conjunto tombado, sendo que este inclui o
"Conjunto da Estação Ferroviária de SumaréN

;

a.2) Ata da Reunião do CONDEPHAAT, publicada no DOE de

13/03/14, Poder Executivo Seção l, convertendo o Processo 70884/2012 em
diligência, com a criação de uma Comissão de Conselheiros do CONDEPHAAT Na
fim de verificar a possibilidade de indicar alterativas e soluções Dara a
implantação do empreendimento ":

a.3) Parecer Técnico UPPH nO GCR-870-2014. de 02/04/14
(fls. 196/219 do processo 70884-14), relativo a cumprimento de diligência

determinada pelo CONDEPHAAT, resultante na visita técnica realizada em

12/03/14;

a.4) Resolução SC, nO 004, de 06/02/13 (DOE de 20/02/13, p.
87), a qual faz o tombamento do "Conjunto Ferroviário Central da cidade de

Sumaré", formado por edificações e remanescentes da ~Companhia Paulista de

Estrada de Ferro";

a.5) Parecer da Coordenadora da UPPH e Vice-Presidente do

CONDEPHAAT, Dra. Valéria Rossi Domingos, opinando pelo acolhimento do

recurso interposto pela EMTU contra o indeferimento da intervenção em bem

tombado por parte do CONDEPHAAT;

a.6) Despacho 1779-2014, da Arq. Lara Melo Souza, Diretora da

GCRBT,da UPPH, DE 13/05,14, no sentido de que se deve efetuar tentativas de

fazer com que o impacto da intervenção seja nenhum ou o mínimo possível, seja

qual for a opção adotada;

a.7) Recurso da EMTU em relação ao indeferimento da

autorização pelo CONDEPHAAT, dirigido ao Secretário de Estado da Cultura (fls.

301/303 do Processo 70884/2012);
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b) Expediente elaborado pela EMTU, contendo 24 laudas, com

"JUSTIFICATIVA DA OpçÃO POR TRANSPOSIÇÃO AÉREA SOBRE smo TOMBADO,
elaborado pela DEP/GOP, em maio/2014;

c) Lista de Presença relativa à participação de 31 pessoas em

uma vistoria no trecho do Corredor Metropolitano Vereador Biléu Soares

Noroeste. entre Santa Bárbara d'Oeste e Sumaré em 03 de julho de 2014;

d} Mapas das ações 2013/2014, do Corredor Metropolitano Ver.
Biléo Soares, elaborado pela EMTU;

b) Ofício SMGPC 0440/14 (42 laudas de documentos, ao total),

enviado ao núcleo PCJ-Piracicaba, do GAEMA, pela Excelentíssima Senhora

Prefeita Municipal de Sumaré, em 11/07/14, em resposta ao nosso ofício

261{2014-mao;

c) Publicação no Seminário Oficial, Prefeitura de Suma ré, de

11/07/14, da seguintes noticia: Prefeitura de Sumaré defende necessidade de

aprovação urgente de novo viaduto Centro/Nova Veneza perante Promotores do

GAEMA;

d) Mapa extraído do "google", ilustrando a região do Conjunto

da Estação Ferroviária de Suma ré;

e) Mapa extraído do "google", ilustrando a Rua Antônio Jorge

(hebab;

f) Mapa extraído do "google", ilustrando a região do Conjunto

da Estação Ferroviária de Sumaré, no local onde está prevista a construção do

Viaduto Metálico para a transposição do referido bem tombado;

g) Ofício 261/14, expedido por este núcleo PCJ-Piracicaba à
Prefeitura Municipal de Sumaré, em 23/06/14, o qual ainda não havia sido

juntado aos autos;

h) Notícia publicada no site do Jornal Tododia, edição de

23/07/14, com o título "Audiência vai expor trecho do Corredor", com o seguinte

conteúdo: "Com apoio da Prefeitura de Sumaré, o governo estadual realiza dia 8
de agosto, às lOh no antigo Seminário, na Avenida Brasil 1.111, no Jardim Nova
Veneza, audiência de apresentação do trecho Variante Sumaré-Hortolândia do
Corredor Metropolitano. O trecho vai da Avenida Olívio Franceschim; em
Hortolândia, até a Avenida José Mancim; no Centro de Sumaré~
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i) Noticia publicada no sítio eletrônico do Jornal Correio

Popular, com o seguinte título: ~EMTU faz audiência sobre Corredor

Metropolitano", Em um dos trechos da matéria, consta: "O trecho Sumaré -

Hortolândia terá 5,5 quilômetros de extensão, e estão previstos prolongamento
da avenida Olívio Franceschini até a avenida Rebouças, na confluência com a

avenida José Mancini, incluindo construção de sete pontes e viaduto sobre a

linha férrea e o Ribeirão Quilombo. Entre 05 benefícios estão a revitalização da

avenida Rebouças, melhorias na iluminação e ciclovia;

j) Notícia veiculada no sítio eletrônico oficial da EMTU, com o

título "Audiência Pública em SumaréN

;

lista de presença de reunião realizada em Campinas, no dia

24/06/14, às 14h .



SINTESE

Em 10/01/2014 a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos EMTU propõe um projeto
de uma ponte estaiada para a transposição do conjunto tombado que inclui a Estação
Ferroviária de Sumaré para a viabilização do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares -
Noroeste - trecho Variante Hortolândia.

Em 17/04/2014 o Conselho, apesar do voto desfavorável do Conselheiro relator que
acompanhava o voto da equipe técnica da UPPHdecidiu converter o julgamento dos autos em
diligência considerando a criação de uma comissão entre conselheiros do CONDEPHAAT e
técnicos da UPPH, para a visita ao local e avaliar a possibilidade de indicar alternativas e
soluções para a implantação do empreendimento.

Nessaequipe foi sugerido que a ponte estaiada então proposta não seria a melhor arquitetura
para a referida transposição (folha 181).

Ficou claro para a equipe a impossibilidade da alteração do traçado para fora do conjunto
tombado (folha 182).

A EMTUapresenta novo projeto de ponte que considerava uma arquitetura mais leve, em dois
níveis sendo a passagemde pedestres e ciclistas sob o tabuleiro de passagemde veículos com
possibilidade de acessoao bem tombado.

A avaliação técnica a equipe da UPPHregistra que, apesar da travessia aérea passarsobre uma
fi.*i de terreno onde não existe edificação de nenhum bem tombado, ela provocaria um dano
visual e insiste em uma travessia subterrânea apesar das razões alegadas pela EMTU para não
adoção de passagemsubterrânea.

A coordenadora da UPPHmanifesta-se favoravelmente a travessia aérea acolhendo as razões
apresentadas pela EMTU.

Apesar do voto favorável do conselheiro relator o Conselho não aprovou a execução da
travessia aérea.

A EMTU entrou com recurso ao Sr. Secretário pela decisão exarada pelo conselho e aguarda
decisão para a viabilização do empreendimento.
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Prefeitura e autoridades de Sumaré conhecem detalhes do novo viaduto
estaiado

No final da tarde da ultima terça.feira, 19 de novembro, a prefeita de Sumaré, Cristina Carrara,
vereadores e autoridades da cidade e representantes da sociedade civil conheceram mais
detalhes do projeto do viaduto estaiado sobre a linha férrea e o Ribeirão Quilombo, do novo
terminal rodoviário no inicio da Avenida da Amizade e da Avenida Variante que vai ligar a
Avenida Rebouças diretamente à Avenida Ollvio Franceschini, em Hortol~mdia.Todas as obras
serão realizadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). As duas
ultimas fazem parte do Corredor Metropolitano Noroeste do Transporte Coletivo.

A apresentaçao foi feita pelo presidente da EMTU, Joaquim Lopes, pelo professor da USP
(Universidade de São Paulo), José SarelJi Neto, e por técnicos da Fupam (Fundaçao para a
Pesquisa em Arquitetura e Ambiente), da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) da
USP. A previsão é que os projetos executivos sejam finalizados e apresentados em janeiro ou
fevereiro do próximo ano.

Participaram os vereadores Clcero Ceará, João Maioral, Henrique do Paralso, Rui Macedo e
Dito Lustosa, o presidente da ACIAS (Associaçao Comercial, Industrial e Agropecuária),
Claudio Padovani, o presidente da CDL (Cãmara dos Dirigentes Lojistas), Gustavo Caron, e
diversos secretários municipais.

~Emjaneiro, expliquei ao governador Geraldo Alckmin a importancia que este viaduto terá para
8umaré, desafogando o transito do Viaduto 'Comendador Aristides Moranza', Expliquei que a
Prefeitura nao tem capacidade financeira própria para realizar um investimento como este, e
que acabamos ficando para trás na implantação das melhorias do Corredor Metropolitano
porque as gestões anteriores não demonstraram interesse', afirmou a prefeita Cristina Carrara,

http://www.sumare.sp.gov.br/2011/index.html


ressaltando que o projeto também prevê a recuperação e preservação de todo o patrimOnio
histórico ferroviário_

Joaquim Lopes concordou, ressaltando o grande ganho em mobilidade e também urbanlstico
que a implantação da Avenida Ollvio Franceschini, também uma obra do Corredor Noroeste,
representou para Hortolãndia. "Em Sumaré, além do viaduto estaiado, faremos, no mesmo
pacote de obras complementares, dois terminais de transferência de passageiros, nos
quilOmetros 107 e 110 da Rodovia Anhanguera, além do novo terminal urbano (rodoviária),
atendendo a 60 mil passageiros por dia", destacou.

O viaduto estaiado, considerado pela EMTU "a mais importante transposição viária" do
Quilombo e da linha férrea, vai dobrar a capacidade de tráfego entre a região central e as
demais regiOes da cidade. Ele terá 24 metros de largura, em duas pistas com duas faixas de
rolagem cada, incluindo calçada para pedestres, ciclovia e iluminação, 490 metros de extensão
total e um vão livre de 270 metros, sustentado por uma viga de cerca de 70 metros de altura. O
investimento está estimado em R$ 45 milhões.

CORREDOR

Já a implantação do trecho do Corredor Metropolitano Noroeste entre Hortolandia e Nova
Odessa depende agora da construção da nova Avenida Variante, orçada inicialmente em R$
130 milhOes, além da prometida revita!ização da Rebouças. O projeto inclui a construção de
três pontes - uma delas passando sobre a área alagadiça situada entre duas represas do
Horto Florestal de Sumaré, por onde atualmente já existe uma estrada de servidao e uma
ponte de madeira utilizada por produtores rurais das adjacências.

Também estao previstos terminais de parada ou "plataformas cobertas. nos moldes daqueles
existentes hoje, por exemplo, na Avenida Lix da Cunha, em Campinas.

"Não há Corredor Noroeste em Sumaré hoje, há um traçado a ser consolidado. Do ponto de
vista do Transporte Coletivo, nao conseguimos ainda resolver esta carência. Tanto a avenida
quanto o viaduto serão importantes eixos alternativos para se retirar o tráfego de veiculas e
Onibus coletivos das congestionadas vias existentes atualmente., justificou o presidente da
EMTU.

"Obras desse porte vão auxiliar em muito a mobilidade da cidade, o que é um dos grandes
desafios de qualquer grande cidade. Aguardamos agora um projeto executivo para darmos
continuidade ao debate. Em 11 meses de governo, estamos conseguindo obras importantes
nesta área. Com tudo isto acontecendo, vamos buscar agora recursos para um projeto de
revitalizaçao do próprio Horto, transformando-o em um Parque Metropolitano., adiantou a
prefeita Cristina.

Paço Municipal: (19) 3399-5100 I Rua Dom Barreto, 1.303 - Centro - Cep: 13.170-0011 Centro
Administrativo: (19) 3399-5700
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Viaduto na Avenida Mancini, em Suma ré, deve receber aval do
Conselho Estadual do Patrimônio Histórico

•
Órgãos do Patrimônio Histórico sinalizam positivamente a projeto de viaduto
estaiado da Prefeitura de Sumaré e da EMTU

Graças à atuação efetiva da atual gestão, Sumaré ficou bem mais perto de resolver o
maior problema de seu sistema viário atualmente: os congestionamentos diários nos
acessos ao Viaduto ~Comendador Aristides Moranza", única ligação do Centro ao
restante do Município, que afetam milhares de motoristas e passageiros do
Transporte Coletivo. Após uma reunião no Centro Administrativo de Nova Veneza e
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uma visita técnica ao local realizadas na manhã desta quarta-feira, 12 de março, e
consideradas pela prefeita Cristina Carrara como "históricas" para o desenvolvimento
da cidade, o secretário estadual de Cultura, Marcelo Matlos Araujo, e membros do
Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artlstico e
Turístico), sinalizaram pela aprovação do trajeto do novo Viaduto Estaiado proposto
pela Prefeitura e pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos),
passando ao lado da antiga Subestação de Energia Elétrica da extinta Fepasa e
ligando a Avenida José Mancini, no Centro, até o inicio da Avenida da Amizade, em
Nova Veneza.

Tão logo a EMTU descobriu a existência do tombamento dos prédios da Fepasa no
nível estadual, recentemente, a prefeita e representantes da empresa foram
pessoalmente até o Condephaat mostrar, em reunião, todo o trabalho realizado até o
momento no sentido de viabilizar a obra, o que inclui a recuperação do patrimônio.

"Conseguimos trazer para a cidade o secretário e os membros do Conselho, que
vieram conhecer a realidade do nosso sistema viário, os detalhes da proposta para a
recuperação do patrimônio histórico da cidade e do viaduto. Não economizamos
esforços para viabilizar esta obra. Já havíamos garantido a obra junto ao Governo do
Estado, mas não sabíamos do tombamento, e estamos defendendo a proposta
perante o Conselho. Encontramos uma nova barreira no meio do caminho, mas
vamos superá-la", afirmou a prefeita.

"Sensibilizados, o secretário e os conselheiros vieram a Surnaré hoje conhecer,
debater e avaliar a proposta no local, e já compreenderam que a Avenida Mancini é o
local mais adequado. Felizmente, passamos agora à fase de detalhamento de um
projeto que contemple o patrimônio e resolva a questão da Mobilidade Urbana",
acrescentou Cristina.

Uma nova reunião deve ocorrer já nesta quinta-feira, na sede da Secretaria Estadual
de Cultura, em São Paulo, na qual os técnicos devem começar a detalhar a proposta
técnica que será levada, posteriormente, à avaliação do Conselho Estadual de
Defesa do Patrimônio Histórico.

TOMBAMENTO

Após a visita à área da antiga Subestação de Energia Elétrica da extinta Fepasa, na
Rua Antonio Jorge Chebab, no Centro, que faz parte do patrimônio ferroviário
tombado pelo Condephaat ano passado, integrantes da equipe técnica do órgão
estadual sinalizaram pela aprovação da obra do novo Viaduto Estaiado que vai ligar a
Avenida José Mancini, no Centro, ao inicio da Avenida da Amizade, jã em Nova
Veneza, duplicando a capacidade atual do sistema viário em transpor a linha férrea e
o Ribeirão Quilombo. O viaduto é fruto de um pedido da prefeita ao governador
Geraldo Alckmin, feito em 2013,

Além da prefeita, participaram da discussão desta quarta o secretário estadual de
Cultura, Marcelo Mattos Araujo, o presidente da EMTU, Joaquim Lopes, a vice-
presidente do Condephaat, Valéria Rossi, e o conselheiro José Luiz, o coordenador
do Condephaea (Conselho do Patrimônio Histórico, Artistico, Etnológico e
Arquitetônico de Sumaré). Carlos Henrique Nascimento, os vereadores Cicero Ceará,
Fabinho, Warlei "Fininho" de Faria, Henrique "do Paraíso" Sciáscío, João Maioral e
Oito Lustosa, o presidente da ACIAS (Associação Comercial, Industrial e



Agropecuária), Claudio Padovani, além de diversos secretários municipais e técnicos
de todos os órgãos envolvidos.

Ficou pré-definido que o viaduto foi passar ao lado do prédio da Subestação, e que
seu futuro projeto arquitetônico será integrado ao patrimônio histórico ferroviário da
cidade. O presidente da EMTU reforçou, inclusive, a promessa feita à prefeita Cristina
Carrara ano passado, de que o projeto do viaduto vai incluir uma ação de
recuperação de todo o patrimônio ferroviário, incluindo a antiga Estação Ferroviária
de Rebouças, o casaria do entorno e a Subestação de Energia Elétrica.

~Hoje é um dia histórico para Sumaré. Após extensos estudos técnicos realizados
pelas equipes da Prefeitura, da EMTU e da FUPAM (Fundação para Pesquisa em
Arquitetura e Ambiente, contratada pela EMTU para projetar o viaduto), chegamos
hoje ao consenso de que a melhor opção para a transposição é a 'aérea', e que o
melhor trajeto para o viaduto é este da Avenida José Mancini. Esta obra vai melhorar
a qualidade de vida da nossa população, diminuindo o tempo de viagem dos
trabalhadores sumareenses e o tempo~respostado atendimento médico de urgência,
entre outras questões. Além disso, temos a certeza de que o projeto da EMTU vai
incluir a valorização deste patrimônio histórico, que vai virar um cartão de visitas de
Sumaré e um ponto turlstico de Sumaré, além de finalmente permitir que os
moradores de todas as regiões conheçam a história do surgimento da cidade~,
afirmou a prefeita Cristina Carrara.

O secretário Marcelo Mattos Araujo considerou a área tombada, de cerca de 40 mil
metros quadrados, "maravilhosa~ e com imenso potencial para utilização pela
sociedade sumareense. Por isso, pediu que os técnicos "aprofundem as questões (do
projeto do viaduto) o mais rápido possível, para chegarmos a uma solução
tecnicamente embasada e que contemple a melhoria do Sistema Viário da cidade, o
Transporte Coletivo e, principalmente, a recuperação deste patrimônio histórico e
desta área linda~.

CORREDOR

Joaquim Lopes lembrou que a nova ligação viária é essencial para a continuidade
das obras do Corredor Metropolitano Noroeste do Transporte Coletivo, facilitando o
tráfego de passageiros entre as cidades de Sumaré, Hortolândia, Campinas, Nova
Odessa, Americana e Santa Bárbara d'Oeste. Tais obras vão incluir a construção de
um novo Terminal de Onibus no início da Avenida da Amizade, cujas obras podem
começar já este ano, outras duas estações de transferência de passageiros na
Rodovia Anhanguera e a Avenida Variante que vai ligar a Avenida Rebouças
diretamente à Avenida Olívio Franceschini, em Hortolândia.

Paço Municipal:(19) 3399-5100 I RuaDomBarreto, 1.303- Centro - Cep: 13.170-001I
CentroAdministrativo:(19)3399-5700



evento com a pre;ença de lIraldo

25.0l.20H . Pnmeira semana da Campanha de Vacinaç~o contra HPV atende 1,005
memnes pré-adolescentes em Sumarl~

U.Ol.lOH • Com apoio da Prefe~ura. Posto de PJendimento de Sumaré leva cal7o'ir'la
para Flllra do Empreendedor 2014

U,03.20H . Red" de Saude da Prefe~ura de Sumaré realizou 3,5 milhões de
atendimentos em 2013; mvestlmento foi de 26.4% do Orçamento

U.OJ.2014 • Prefertura e OAE de Suma/é falam às entidades sobre coneess~o dos
SeMços de Água e Esgoto

H.OJ.20U . Escolas Municipais da Prefe~ura de Sumaré recebem novos móveis e
equipamentos elelr6nicos

14.03.2014 . Prefenura de Sumaré prom(r;t'! plantio de mudas de ál'YOl'esem praça do
Mana AntOnia

13.02.2014 . Pr@'feilura de SumarIÍ vai reforçar equipes médicas do CIS Nova Veneza e PA
MaUo

13.0l.2(114 . Membros do Conselho de Tunsmo de Sumaré tomam posse

13.03.2D14 . Campanhe de Vaclnaçao cont,. o vlru$ HPV começou na úR,m. $egund.,.
fella, dia 10, em Suma/é

13.03.2014 . Prefe~ura de Sumarê "bre inscriç6es par" curso gratu~o de mergulho IMa

12.03.20U •••••••••••. em Sumaré, deve receber ilVlll do Conselho
Estadual do Patrimõnio Hrslánco

12.03.2014 • Adolfo LUIz já aponta:no casos de dengue em Sumaré em 2014: equipes
antidengue da Prefertura continuam trabalhando

12.03.2014 • Cnanças de plOjetos sociaifi de Sumalé pa>1lclpam de plantio de árvores no
Zoológico Municipal

12.03.2D14 • Anfiteatro de Nova Vene,a, em Sumaré, recebe o espetáculo 'Cada um é
um" neste sábado. dia 15 de março, com enlrada franca

11.03.2D14 . P'efeitura de Sumaré continua pmgramaçêo para lembrar o Dia Internacional
da Mulher

11.03.lOU. Com a presença de Lraldo, SeCf'l!taria de Educaçêo da Prefenura de Sumaré
lança Projeto 'Planeta Leltu,a' nesta 6'.felra, dia 14

11.03.2014 . Prefe~ura e DAE de Suma,,! retomam no Lions reuniões de esclareCtmenlo
sobre concesdo dos SeMços de Água e Esgoto

10.0l,201 •. Prefeita de Sumar~ anuncia Troca de semáforos obsoletas por modernas
unidades de LED

10.032014 . Em 'Açb Integraçêo' especial do Dia da Mulher, preferta de Suma,é anuncia
Isenção de ta~a as fam~ias do ReSidencial Em~io Bosco, no MaUo

10.03.2014 . Med de Sumaré up6e trabalho M Centro da Memónã lhomas Didana

07.03.2014 . Com 'Dia de B"leza' e mÚSica, Prefe<lura de Sumaré inicia prog'amaç~o para
'"_~_." ""A'~'._.A'A~.'~•••.. ,~•.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio ...p
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 3 't

;

I UPPH - Unidade de Preservação do Patrimônio Histôrico \ IY
PROCESSOCONDEPHAAT 070884 12014 IJ~ y
Despacho: 1281-2014

Interessado: EMTU

Assunto: Pedido de aprovação de intervençtlo

Considerando o informado no Parecer Técnico UPPH n° GCR-702-2014 e no Parecer Técnico UPPH nO
GCR-870-2014, encaminho.

Ao NANGT para:

1. Providenciar Oficio UPPH/GT conforme MINUTA abaixo;

2. Anexar cópia do Oficio ao processo;

3. Após, despachar para NAAI PT para aguardar.

UPPH,214/14

MINUTA OFicIO:

Oficio UPPH-

Lara Melo Souza, diretora GeRBl

/2014

(

Processo 70884/2014

sao Paulo, 02 de abril de 2014,

Prezado Senhor,

Em atendimento ao oficio OFIOP/282/2014, que trata do

Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares - Noroeste - Trecho Variante

Hortolàndia, com intervenção no Conjunto Ferroviário Central de Sumaré, bem

tombado pelo CONDEPHAAT, temos a informar que, para continuidade da análise

técnica é necessário a apresentação de:

1. Revisão da proposta de passagem inferior (subterrânea) por VCA - Vala a Céu
Aberto, considerando:

a) A possibilidade técnica da escavação pelos métodos disponlveis na
Engenharia;

b) A extensão da rampa até a Av. Rebouças, ou comprovação por meio de

material gráfico e levantamento de uso e ocupação do solo nas quadras

imediatamente adjacentes à Avenida José Mancini da situação indicada;

c) Levantamento métrico do sistema viário existente indicando as larguras
das calhas das vias.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado
UPPH - Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico

2. Previsão de recursos necessários, de forma comparativa, para a execução das
três alternativas de transposição:

d) Passagem inferior por método de vala a céu aberto (item 1);

e) O "viaduto estaiado" inicialmente previsto pela EMTU;

f) O "viaduto metálico" ora proposto pela EMTU.

3. Em reiteração ao Parecer Técnico UPPH nO GCR-702-2014: definição de

cronograma de projetos e execução de obras, com prazos concretos para a

sugerida .revitalizaçao~ do Conjunto Ferroviário de Sumaré, em contrapartida

ao empreendimento, independente de sua forma de transposição;

4. Em reiteração ao Parecer Técnico UPPH n° GCR-702-2014: documentação

comprobatória da formalização da transferência de Guarda do Conjunto

Ferroviario da União para a Prefeitura de Sumaré, medida sem a qual não sera

posslvel, smj, realizar a sugerida "revitalização" do bem tombado pela EMTU;

5. Em reiteração ao Parecer Técnico UPPH nO GCR.702-2014: Protocolo de

Intenções ou compromisso similar firmado entre os agentes envolvidos, com

devidas assinaturas das autoridades competentes (Prefeitura de Sumaré,

EMTU e Secretaria de Estado da Cultura).

Atenciosamente,

Erika Hembik Borges Fioretti

Arquiteta UPPH
José Antonio C. Zaga to

Arquiteto UPPH

Valeria Rossi Domingos

Coordenadora UPPH

(
A
EMTU
JOAQUIM LOPES DA SILVA JUNIOR
Rua XV de Novembro, 244 - Centro
São Paulo - SP
01013-000
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado
UPPH - Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico

IPROCESSO CONDEPHAAT D~7_o_88_4 12014

Parecer Técnico UPPH nO GCR-902.2014

• Interessado: EMTU

• Data do Protocolo: 27/03/2014 (fis.61)

• Assunto atual: Pedido de aprovação de intervenção (f1s.62-83)

• Detalhe do assunto: Construção do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares -

Noroeste - Trecho Variante Hortolândia

• Pós Intervenção: Não
• Dossiê Preliminar: Não

• Endereço do imóvel:

OUTRO CORREDOR METROPOLITANO VER.BILEO SOARES, S/N'

NOROESTE TRECHO VARIANTE HORTOLANDIA

SUMARê - SP

• Proteção do Bem: INSERIDO EM BEM TOMBADO

• Integra o conjunto:
• Área envoltória de: NI A
• Síntese do Parecer: Desfavorável

À Diretoria do GCRBT,

ApÓS orientação advinda da Coordenação desta UPPH na data de hoje, re-

encaminhamos este Processo com posicionamento de análise do Corredor Metropolitano

Vereador Biléo Soares - Noroeste - Trecho Variante Hortolândia, especificamente no tocante à

transposição do Conjunto Ferroviário Central de Sumaré por meio de viaduto metálico (fls. 62-

83).

O Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré é tombado pelo CONDEPHAAT por meio

da Resoiução SC nO4/2013, DOE 20/02/2013 (fi.38),

Reiteramos o conteúdo do Parecer Técnico UPPH nOGCR-870-2014 (fis.196-227).

A considerar a urgência que o tema requer para sua deliberação pelo Egrégio Colegiado,

limitando a possibilidade destes técnicos de realizarem novas reuniões para discussão e

aprofundamento de estudo das alternativas, nosso posicionamento é de que a proposta de

transposição aérea continua a impactar irreversivelmente o conjunto tombado, devido ao

seccionamento permanente do bem.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado
UPPH - Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico

Continuamos à disposição para discussões técnicas em consonância ao propósito da

Comissão formada na sessão Ordinária de 17/02/2014 Ata 1737 (DOE 13/03/2014, fi. 220) e

que somos favoráveis ao referido Corredor, inclusive deste percorrer a Av. José Mandni; porém

enfatizamos o prejuízo de sua passagem sobre o conjunto tombado (transposição aérea).

A manter a preservação do Conjunto Ferroviário tombado, valorizando sua unidade,

ambiência e continuidade de leitura, consideramos que a referida transposição deva ser

subterrânea.

• Conclusão: desfavorável

Face ao exposto acima e ao Parecer Técnico UPPH nO GCR-870-2014 (fls.196-227),

somos desfavoráveis à proposta.

Segue para sua análise e providências.

UPPH, 03 de Abril de 2014.

C. Zagato

I/UPPHArquit to 11,
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado
UPPH - Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico

IPROCESSO CONDEPHAAT 070884
Despacho: 1305-2014

Interessado: EMTU

Assunto: Pedido de aprovaçao de intervenção

A Coordenação,

12014 0 _

Trata o presente de aprovação de trecho do Corredor Metropolitano Vereador Biléu Soares - Noroeste-

Trecho Variante Hortolàndia, passando pelos municlpios de Hortoltmdia e Suma ré. A intervençâo tem

interferência no Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré, tombada pela Resolução se 4, de 6 de
fevereiro de 2013.

o primeiro projeto enviado (fls. 5-21) teve análise através do Parecer Técnico UPPH nO GCR-193-2014
(fls. 27-37) sugerindo o indeferimento do processo, acompanhado pelo Despacho 242-2014 (fi. 45). O

conflito se deu na proposta de construir um viaduto estaiado para transposição da ferrovia e do Ribeirão

dos Quilombos sobre o conjunto tombado.

A decisão do Egrégio Colegiado na Sessão Ordinária de 17 de abril de 2014, Ata n. 1737 (slntese a fi.

58) não foi pelo indeferimento completo, mas "deliberou converter o julgamento dos autos em diligência,

considerando a criação de uma comissão entre Conselheiros do CONDEPHAAT e técnicos da UPPH,

para que seja realizada uma visita ao local do empreendimento, a fim de verificar a possibilidade de

indicar alternativas e soluções para a implantação do empreendimento."

Segundo informado no Parecer Técnico UPPH nOGCR-702-2014 (fls. 181-183) e no Parecer Técnico /

UPPH nOGCR-870-2014 (fls. 196-219), formada a comissão, foi realizada visita ao local e reunião para

iniciar um diálogo sobre as propostas.

O interessado protocolou novo material para análise (fls. 53-179). O material traz, assim como

apresentado em oitiva na Sessão do Egrégio Colegiado de 27 de janeiro de 2014, justificativas quanto a

necessidade da interligação, que faz parte de um sistema de conexões muito maior, e quanto a utilização

da Avenida José Mancini como eixo, tendo em vista sua localização, largura e posicionamento na

cidade.

A proposta mantém a transposição aérea com uma ponte sobre o conjunto tombado, mas com projeto

cujo desenho foi adaptado (fls. 82-83). A estrutura não é mais estaiada, a ponte sobre o conjunto

tombado está sobre três apoios, dois pórticos que a delimitam e um central, que sustentam uma grande

viga em treliça. A ponte também acomoda passagem de pedestre e ciclovia em nlvel separado e tem

altura limitada a da Subestação Elétrica. O desenho e solução técnica resultam num objeto mais

discreto. O interessado optou pela alternativa em ponte ao realizar o ensaio da transposição em vala (fi.
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SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turistico do Estado
UPPH - Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico

80) e pontuar uma série de dificuldades decorrentes, apesar de concordar que esta implicaria em

impacto visual zero.

A ârea técnica, no Parecer Técnico UPPH nOGCR-870-2014 (fls. 196-219), analisando o material,

entendeu que seriam necessários mais dados e informações para esgotar todas as possibilidades que

desabonariam a SOlUÇa0em vala, gerando um novo Comunique-se, assim encaminhado pelo Despacho

1281-2014 (fl. 228).

Vale uma ponderaçao, a SOlUÇa0ora apresentada é certamente melhor que a primeira, se coloca de

forma mais amena, lê elementos do conjunto e busca não interferir fisicamente nas estruturas. No

entanto, não há como negar que a transposiçao da ferrovia e do Ribeirão dos Quilombos sobre o

conjunto tombado sim causa impacto, ao fragmentá-lo e inserir um novo objeto fora de sua singela

escala. Aceitar a proposta seria assumir o impacto - ainda que ele tenha sido diminufdo - e implica em

balancear uma série de fatores: o interesse da preservação do bem tombado, sua utilizaçêo e fruição, o

interesse comum, os beneficios da operaçao, a sua inserção no planejamento, etc. Esgotar as tentativas

de fazer com que o impacto da intervençao seja nenhum ou o mlnimo posslvel faz parte dessa premissa.

No novo Parecer Técnico UPPH nOGCR-902-2014 (fls. 230-231), acreditando não ser posslvel alongar o

processo e nao terem sido ainda esgotadas as alternativas, a posiçao é desfavorável.

(

UPPH, 4/4/14
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PARECERTÉCNICO UPPH - DIVERGENTE

Int: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos- SP

Assunto: Solicita Aprovação de Intervenção dentro de
Perimetro Tombado.

Detalhe da Intervenção: Construção do Corredor
Metropolitano Noroeste - Trecho Variante Hortolândia.

Local: Municipio de Sumaré.

Sintese do Parecer: Favorável

Trata o presente de análise de projeto substitutivo
objetivando a transposição da linha férrea e o Ribeirão dos
Quilombos de modo a atender duas finalidades:

a) Estabelecer uma segunda conexão viária, de modo a
integrar duas áreas distintas da cidade de Sumaré com
o propósito de melhorar a mobilidade urbana e
promover o necessário acesso a equipamentos
institucionais públicos (Hospital da cidade e Pronto
Socorro) que atualmente se encontram segregados para
parcela da população,

b) Implantar o corredor Noroeste. Sistema viário que
atenderá as demandas de circulação de transporte
público Metropolitano de Campinas, no trecho
compreendido entre os Municipios de Sumaré e
Hortolândia.

Essas duas demandas melhorarão a mobilidade urbana e
interurbana da população de Sumaré, cerca de 270 mil
pessoas e dos usuários de Corredor noroeste
- toda a população que se desloca entre as cidades
conectadas pelo referido Corredor Metropolitano. A previsão
de saida dos terminais entre cidades é de um Ônibus a cada
45 segundos, lembrando que a EMTUtem por atribuição o
transporte metropolitano público.

.1-' .'. V
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Por questões estratégicas para a implantação do sistema de
transposição - consideradas todas as limitações resultantes
da anãlise da malha urbana existente, da largura das vias e,
da ocupação das quadras, restou como opção única que a
intervenção ocorresse dentro do perímetro do bem tombado
"Conjunto Ferroviãrio Central de Sumaré". Resolução SC 04 /
2013.

Essa transposição prevista inicialmente para ser executada
em ponte estaiada, após deliberação contraria do conselho,
teve proposta de visita técnica, ocorrida no més de março,
com a presença de técnicos da EMTU,UPPH, conselheiro
relator, coordenadora da UPPH, secretárío da cultura, prefeita
de Sumaré e demais integrantes do legislativo da cidade. A
intençáo da visita foi a de se ter melhor compreensão do sitio
a ser preservado e a avaliação da necessidade da inserção do
elemento de transposiçáo.

Da vistoria restou pacificada o entendimento por todos os
presentes quanto à imperiosidade de se estabelecer a ligaçáo
viária. Como proposta ficou a deliberação de que o
interessado apresentaria alternativa menos impactante para
transposição aérea e estudo melhor detalhado sobre
viabilidade de transposição subterrânea.

Alternativa A: Transposição Subterrãnea

Nessa alternativa resulta evidente o fato de não interferéncia
com o bem tombado, porém, na implantação do túnel em vala
aberta, para atendimento a legislação que determina
declividades admissiveis para transporte de veículos pesados,
considerada a inclinação necessária, a solução implicaria no
seccionamento da região com a interrupção de cinco vias,
anteriores ao emboque do túnel. O que vale dizer que do
ponto de vista urbano, a cidade, já dividida pela ferrovia,
ficaria dividida em quatro quadrantes. Essa opção resultaria
ainda, em problemas de remanejamento de infraestrutura
instalada ( rede de água, esgoto, telefonia, energia
cabeamento ótico, drenagem).

•
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Quando estudado um mergulho para transposição em
transposição por túnel fechado, fere-se a finalidade do
empreendimento, cujo principal propósito é o atendimento ao
tráfego de veiculos pesados de passageiros.

Conclusão: Em que pese ã solução não interferir visualmente
com o bem tombado seria leviano ignorar o impacto dessa
solução na malha urbana, que acarretaria interferéncia com
alto impacto para os municipes em toda a região nas
proximidades da intervenção.

Alternativa B: Transposição Aérea

Essa alternativa a primeira vista impacta o bem tombado,
entretanto o projeto revisto apresentado: ponte com estrutura
metálica, largura de pista reduzida - considerando que as
faixas para circulação de ciclista e pedestres foram
transferidas para nivel inferior do tabuleiro, uma cada
extremidade - sua inserção com traçado deslocado - de modo
a não se sobrepor a nenhuma das edificaçóes que compõem o
complexo tombado, resulta na mitigação da interferência.

Importante salientar que a EMTUassume na proposta
encaminhada o compromisso pelo restauro dos bens
tombados, cabendo ã prefeitura de Sumaré a implantação de
programa de uso público para o complexo, que concorreria
para a revitalização da área que atualmente se encontra
invadida e em estado de semiabandono.

Também a previsão de acessos para pedestres e ciclistas por
meio de rampas, a partir da ponte, para a área revitalizada
proporcionaria uma nova dimensão de apropriação e fruição
dos bens.

Conclusão: Em que pese essa altemativa representar
impacto ao conjunto protegido, a adoção de medidas
mitigadoras e a possibilidade de revitalização do complexo
ferroviário mediante o espaço abandonado ser revertido para
uso público aliado ao fato de a solução subterrânea ter se
mostrado inviável tecnicamente, se mostra como a alternativa

•
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razoável para o atendimento da justificada demanda
constante da inicial.

Lembramos que em momentos anteriores o CONDEPHAAT
deliberou favoravelmente a aprovaçáo de projetos análogos
que não continham o propósito de viabilizar tão importante
circulação viária sendo eles a Instalação do Museu da
História de São Paulo na " Casa das Retortas" o e Pátio
Malzoni no "Sitio Itaim", conforme imagens.

Museu da História de São Paulo

\:>---",-- ..
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Edificio Pátio Malzoni

Diante do exposto encaminho com sugestão de aprovação.

São Paulo, 06 de Abril de 2014.

Coordenadora da UPPH
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IDO
Processo CONDEPHAAT

Int.: EMTU

11 Processo nl>.
70884 IAno I1 Rubnca

2014
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Ass.: Solicita aprovaçlo de trecho do Corredor Metropolitano Vereador BlIéu
Soares - Noroeste - Trecho Variante HortolAndla, passando pelos
rnunlclplos de HortolAndla e Sumaré.

Ao Conselheiro José Luis Blzelll para relatar,

CAAC/Condephaat, 0710412014.
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Presidente

Recebido em: __ ,__ , _

Assinatura _

Devolvido em: __ ,__ ,_

Assinatura _



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado
UPPH - Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico

IPROCESSO CONDEPHAAT 0_7_08_8_4 12014
Despacho: 1601-2014

Interessado: EMTU

Assunto: Pedido de aprovação de intervenção

0 _

Trata o presente de pedido de aprovaçao de trecho do Corredor Metropolitano Vereador Biléu Soares-

Noroeste - Trecho Variante Hortolàndia, passando pelos municlpios de Hortolàndia e Sumaré. A

intervenção tem interferência no Conjunto da Estaçao Ferroviária de Sumaré, lombada pela Resolução

se 4, de 6 de fevereiro de 2013.

Conforme solicitaçllo do Conselheiro Relator José Luis Bizelti (fi. 239, verso), foi realizada reunião sobre

a tema nesta UPPH em 14 de abril de 2014 com a presença dos Conselheiras José Luis Bizelli e Silvia

Oksman, das técnicos da UPPH José AntOnio C. Zagato, Erika Hembik Borges Fioretti e Lara Melo

Souza, Diretora do GCRBT, além da Coordenadora da UPPH Valéria Rossi Domingos e da Engenheira

Regina Marcela, de sua Assessoria Técnica.

Foi feita discussão sobre o material entregue e sobre as manifestaçOes da UPPH, concluindo pela

realização de reunião com o interessado no processo para esclarecimentos de questões referentes ao

projeto entregue.

A reunião com o interessado foi realizada em 16 de abril de 2014, conforme ata em anexo. Ficou então

acordado que será enviada nova documentação respondendo os pontos discutidos.

Considerando o exposto, encaminhamos ao NAAJ ~ para aguardar envio de nova documentaçao.

UPPH, 28/4/14
'JJ)~

arquiteta t-ara ~elo Souza, diretora GCRBT
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OF/OP/393/2014

São Paulo, 8 de maio de 2014.

Ref.: Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares - Noroeste - Trecho
Variante Hortolândia

Prezada Senhora,

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A -
EMTUlSP vem, através deste, solicitar a juntada de documentação ao Processo
70884/2014, em análise por esse Conselho, que tem por objeto a "Solicitação de
Intervençêo sobre Bem Tombado., representado pelo Conjunto Ferroviário Central
da Cidade de Sumaré, sobre o qual deverá ser implantada uma gTransposição
AéreaD da via férrea existente. Essa transposição possibilitará a implantação do
trecho denominado ~Variante Hortolândia-SumaréD, passando pelos municlpios de
Hortolândia e Suma ré, que tem por objetivo a continuidade do empreendimento
denominado "Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares - Noroeste" que ligará,
quando totalmente implantado, o Municlpio de Campinas a Santa Bárbara D'Oeste.

Conforme já informado anteriormente, reiteramos que, com o propósito de
interligar os dois lados da cidade, atendendo a reivindicação da população e, ainda,
de viabilizar a implantação da Variante Hortolândia-Sumaré, o Governo do Estado de
São Paulo liberou recursos para a construção de um novo viaduto. Esse novo
viaduto também tem como propósito a ligação do corredor de ônibus com o futuro
Terminal Intermodal de Sumaré, que comportará os Sistemas Metropolitano,
Municipal e Rodoviário, localizado em área lindeira à Avenida Amizade.

Ilustríssima Senhora
Ana Lúcia Duarte Lanna
Dignfssima Presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico - CONDEPHAAT
Secretaria de Estado da Cultura
Rua Mauá, nO51 - Luz - São Paulo - SP
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A EMTU/SP e o CONDEPHAAT têm discutido exaustivamente as alternativas
de traçado em reuniões técnicas e. pautados pelo entendimento mútuo quanto à
inviabilidade das outras alternativas, a não ser aquela que transpõe o sitio tombado,
apresentamos nesta data a documentação que visa a complementação dos
argumentos técnicos que justificam as soluções adotadas e, ainda, peças gráficas
que auxiliam no entendimento da integração do projeto do tecido urbano
consolidado.

Ainda nos cabe esclarecer que a intervenção, objeto da solicitação de
autorização desse Conselho, apenas transporá o sítio definido pelo perímetro do
tombamento e que não afetará as edificações tombadas, pelo fato de que a sua
implantaçao se dará por entre as edificaçOes, sem nelas tocar.

Portanto, nos dirigimos a esse Conselho para solicitar seu empenho no
sentido de autorizar a intervençao proposta, lembrando que nenhuma das
edificações protegidas pelo tombamento sofrerá qualquer dano ou demoliçao.

Colocamo-nas à disposição para quaisquer esclarecimentos através do
contato com a Arq. Cristiane Profiti Diaz, no Departamento de Elaboração de
Projetos, através do telefone (11) 3113-4826 e e-mail cristianed@emtu.sp.gov.br.

Cordialmente,

JOAQUIM LOPES DA ILVA JUNIOR
Diretor-Presidente
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PROTOCOLO NÚMERO
Ao
Conselho de Defesa do Pallim6nio Hisl6lico, ArqueológiCO, Artlstico e Turlsllco do Estado de S:!io Paulo - CONDEPHAAT
Senhor Presidente,

Venho apresentar documentação anexa relativa à solicitação abaixo discriminada.

Os campos marcados com asterisco (*) sao de preenchimento obrigatório.

°logmdouro I"N'O I
Complemento

-' I;N"'OUJ • Bairro> contribuinte
-O

• Municlpio l-cEP -UF I;11
Arquiteto

• NOMatrfcula no cartório de ~istro de imóveis I I N" do cartório I
O

IPessoa fJsiea I 1 Pessoa Juridica I IPoder Público
C< • Nome I" CPF/CNPJ
;:!: • Logradouro - N" IUJ
C< Complemento IBairroIo-
O • Municlpio I- CEo I I-UF I
'"0- I' Celular I I e.mail I• Telefone

O I Pessoa f1sica I I Pessoa Jutidica I I ~IPoderPú~ico
C " Nem. l° CPF/CNPJ 'Õe,."i~F>.CGf\lc~r;Jj • Logradouro o-. ~l. -X'TDF N,e.'JE.lYJ P.>\>lC -N" I 244<J)
UJ Complemento IBairroI C~'"UJ • Municlpio c)"O p~C'l..O l-cEo O~ú1""ccCI-UF Ic,?!z- • Telefone "1~~4700 l-c.,",,, I e.malll

Denúncia de intervenção Pedido de tombamento

O Pedido de informaçOes Contestação de tombamento

().x 1><: Pedido de aprovaçao de intervenç30 (reforma, construçAo, anuncio, adequação, etc.)
",,"

ComplementaçAo em processo Já existente I Informe N.- Processo em andamento: 1'70PP,4 I ~ .\4tosu. Obs.::J~g~

Nestes termos, pede deferimento,

Loca': "t.;G PIW 1.,0

ObselVsções especHicas para o caso de solicitação de informações, de aprovaçilo ou de
regularlzaclo quando o assunto for "Cartazes I Painéis I Anúncios":

1. o presente requerimento devera ser assinado pelo proprietário do anúncio ou do imóvel, com firma reconhecida. Mo
sendo aceitas procuraç.Oes_Salientamos que o serviço é prestado gratuitamente, sem a cobrança de qualquer taxa_

2 As deliberaçOes do CONDEPHAAT serAo comunicadas diretamente ao CAOAN, Mo sendo fornecidos oficios aos
interessados, conforme Ordem de Serviço n.- 0212000.

PARA PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO CONDEPHAAT/UPPH Dala: 1__ 1 _
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JUSTIFICATIVA DA OpçÃO POR TRANSPOSiÇÃO AÉREA SOBRE SiTIO TOMBADO

Pautados pelo entendimento do CONDEPHAAT, devidamente manifestado na Ata

de Reuniao do dia 13/03/2014, da qual participaram representantes do UPPH _

CONDEPHAAT, da Prefeitura Municipal de Sumaré, da FUPAM e da EMTU, quanto ~

inviabilidade das alternativas de traçado a não ser aquela que transpõe o sitio onde se

localizam os bens tombados, nos cabe. nesta explanação. a justificativa da transposição

ocorrer por meio aéreo e não subterrâneo.

Lembramos, de que o objetivo da transposição da via férrea existente e,

consequenlemente, do sitio onde se localizam os bens tombados é a implantação de

trecho do Corredor Biléo Soares - Noroeste, como obra complementar e fundamental

para a eficiência de sua operação, visto que o traçado que os ônibus percorrem

atualmente naquele local é compartilhado com o tráfego normal, por vias tortuosas, sem

acostamento e, portanto, com infraestrutura absolutamente precária quando analisada do

ponto de vista do seu objetivo. A intenção é prover a região de um Sistema de Transporte

Público Coletivo, que atenda aos requisitos mlnimos para a garantia da sua eficiência e

qualidade, de acordo com as premissas dispostas no MManual de Projeto Geométrico de

Travessias UrbanasM do DNIT, que indica como declividade máxima de rampas aceita

para vias arteriais é de 8%, para a velocidade de 60 Km/h.

Ainda anteriormente à justificativa de fato, nos cabe esclarecer que a intervenção,

objeto da solicitação de autorização desse Conselho, apenas transporá o sitio definido

pelo perímetro do tombamento, que não afetará as edificações tombadas pelo fato de que

a sua implantação se dará por entre as edificações, sem nelas tocar.

DESCRiÇÃO DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS ESTUDADOS

CONSIDERANDO-SE A TRANSPOSiÇÃO DO BEM TOMBADO ATRAVÉS DE

PASSAGEM INFERIOR OU TÚNEL NATM E A JUSTIFICATIVA DA OpçÃO POR

TRANSPOSiÇÃO AÉREA

Para esclarecer a justificativa pela opção de transposição do bem tombado por via

aérea, passaremos a descrever os sistemas construtivos de transposição subterrânea,

aplicáveis no projeto em estudo e todas as condicionantes que nele incidem. Para tanto,
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foram considerados dois sistemas construtivos possíveis para a transposiçao do bem

tombado:

Tipo 1: Passagem Inferior - P.1. (Vala a Céu Aberto) - Método Destrutivo

Tipo 2: Túnel em NATM - Método Não Destrutivo

Tipo 1 - Passagem Inferior (P.I.) - Método Destrutivo

Essa metodologia construtiva é comumente utilizada e baseia-se na escavação do

solo a ser transposto de maneira invasiva (demolição) e posterior requalificação do trecho

sobre as lajes de concreto que são instaladas sobre o trecho subterrâneo.

Figura 01 - Túnel Paulo Autran na Washington Luis - S<1oPaulolSP

Um dos vários exemplos que temos deste tipo de passagem inferior é o Túnel

Paulo Autran na Av. Washington Luiz em São Paulo, parte do Sistema Viário

complementar próximo ao Aeroporto Internacional de Congonhas.

Tipo 2 - Túnel NATM

o NATM (New Austrian Tunnellling Method) consiste na escavação sequencial do

maciço utilizando concreto projetado como suporte, associado a outros elementos como

cambotas metálicas, chumbadores e fibras no concreto, em função da capacidade

autoportante do maciço.
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Por meio do método NATM, a deformação do maciço adjacente é deliberadamente

favorecida, adaptando-a ao contorno escavado, bem como redistribuindo e reduzindo 85

tensões máximas induzidas, evitando-se assim a desagregação do maciço,

Abaixo, uma representação esquemática deste método, de acordo com material

fornecido pelo Metrô de São Paulo:

o METOOO CONSTRUTIVO NATM

Detalhe típiCO de incorporação de cambotas com concreto prOjetado

'0 Etapa 2" Etapa 3° Etapa

A. ApliCação de uma camada de concreto prOJetado sobre a superfíCie escavada

B - COlocação da cambOta

c - Execução parCial da 2" camada de concreto prOjetado

o • Complementação da 2" camada de concreto prOjetado no passo anterior

Figura 2: Representaçêo esquemática do sistema NATM

VANTAGENS

Estudo Tipo 1 • Passagem Inferior (P.I.) - Método Destrutivo: A vantagem está

na metodologia construtiva que trata da execução de vala a céu aberto de maneira

tradicional e bastante conhecida pela engenharia, porém com a assunção do risco de

dano físico e até mesmo desmoronamento de parte dos prédios tombados.
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Estudo Tipo 2 • Túnel em NATM - Método Não Destrutivo: A vantagem se

obtém pela metodologia de construção não destrutiva, proporcionando baixo impacto

destrutivo nas construções Iindeiras durante a implantação das obras.

DESVANTAGENS

Estudos Tipo 1 e 2:

Segundo o "Manual da Projeto Geométrico de Travessias Urbanas" do DNIT, a

declividade máxima de rampas aceita para vias arteriais é de 8% considerando-se a

obtenção da velocidade de 60 Km/h, esperada para esse tipo de empreendimento.

Essa relação velocidade x declividade implicaria na implantação de uma rampa de

acesso à PI - Passagem Inferior, com 8,3% de declividade, que no caso do estudo Tipo

1, para atingir a profundidade esperada de aproximadamente 9 metros, essa rampa

deveria ler o comprimento aproximado de 450 metros da embocadura da Passagem,

começando, portanto, no cruzamento da Avenida José Mancini com a Rua Luiz José

Duarte. Já no estudo Tipo 2, para atingir a profundidade esperada de aproximadamente

18 metros, a rampa deveria ter o comprimento aproximado de 578 metros da embocadura

do Túnel, começando, portanto, antes do cruzamento com a Rua Luiz José Duarte, muito

próxima da confluência com a Avenida Rebouças.

Isso implicaria em alterações significativas no fluxo e na fluidez de veiculos das

Avenidas José Mancini e Rebouças, uma vez que a implantação dessa rampa provocará

a interrupção das ruas Dom Barreto e Antônio do Valle Melo no caso do Tipo 1 e, além

das já descritas para o Tipo 1, da Rua Luiz José Duarte para o .caso Tipo 2. A interrupção

dessas ruas acarretaria grandes transtornos para a cidade, pois funcionam como as

principais vias de ligação centro-bairro e bairro-centro, paralelas à linha Férrea e por

possufrem leito carroçável maior. Além disso, tratam-se de importantes eixos comerciais

da cidade. Conclui-se que, na tentativa de transpor um grande obstáculo fisico que é a

via férrea que já divide a cidade em duas partes, estarlamos implantando um novo grande

obstáculo, que interromperia o fluxo de vias importantes para a mobilidade urbana de

Suma ré.
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Outro ponto que temos que elancar, com o possível fechamento das Ruas Dom

Barreto, Antônio do Valle Melo e Luiz Jose Duarte, é a sobrecarga das Avenidas

Rebouças e Mancini, uma vez que para se inserir a vala da rampa na Avenida Mancini,

sobrará somente uma faixa viária por sentido para circulação local e conduzir todo o

deslocamento do municlpio em direção à transposição.

Além desses problemas, a parada de ônibus proposta para a Avenida Mancini

seria afetada pela localização da rampa uma vez que a mesma deveria ser implantada no

cruzamento da própria avenida com a Rua Luiz José Duarte, ou seja, no mesmo local

onde a rampa se inicia.

Feita a análise dessas duas alternativas que atendem as diretrizes do DNIT.

observa-se que a influência da inserção da rampa de acesso traria muitos malefícios à

região interrompendo importantes eixos viários de ligaçao bairro.centro e centro.bairro,

criando afluências de fluxo de veIculas em vias que não apresentam caixa de rolamento

apropriada. Além disso, a Avenida José Mancini teria sua caixa reduzida para uma faixa

de rolamento fator que complicaria a fluidez do transito das vias perpendiculares que

encontram a avenida, o que causaria um grande problema de fluxo no local. Dessa

forma, conclui-se que a transposição do sitio tombado através de Passagem Inferior se

mostra absolutamente ineficaz, visto que, para solucionar um problema, geraria muitos

outros.

Também se faz necessária a análise das condicionantes hidrológicas da área de

implantaçao do empreendimento. Ao estudarmos as cotas no corte do terreno, é posslvel

observar que o nival d'água do Ribeirão dos Quilombos é mais alto que a cota de nlvel do

futuro piso da passagem inferior, o que seria um grande problema visto que se trata de

uma área de várzea do Ribeirão e a consequente inundação da passagem inferior seria

iminente.

Ta! fator implicaria num grande problema de drenagem do entorno da Avenida

Mancini e da P.l., uma vez que não seria posslve! realizar a drenagem pelo sistema de

gravidade e a SOlUça0seria utilizar sistemas mecânicos e mais complexos para realizar a

drenagem como a implantação de grandes caixas de retenção e um complexo sistema de

bombeamento para a drenagem das águas acumuladas na passagem inferior.
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DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS

Passagem Inferior (P.I.) Método Destrutivo - Tipo 1:

Devemos considerar que a passagem inferior em si é apenas um trecho do

comprimento total da Obra de Arte Especial projetada. Utilizando este método construtivo,

o comprimento total desta OAE seria de aproximadamente 870m, sendo resultado da

soma da rampa de acesso (vala a céu aberto), da passagem inferior com cobertura em

laje de concreto e da rampa de saída, também a céu aberto.

Foi prevista uma estrutura a céu aberto com aproximadamente 20,5 metros de

largura, 154 metros de comprimento, 6,Om de altura e a 9,0 metros de profundidade.

Para sua implantaçfio, primeiramente seria necessária a execução das paredes de

diafragma de concreto que serviriam tanto como contenção das construções lindeiras à

rampa, quanto de apoio das vigas de travamento e apoio da futura laje de cobertura e

fechamento, caracterizando a Passagem Inferior. Posteriormente â execução das

paredes, seria executada a escavação das valas, o rebaixamento do lençol freático,

drenagem e a pavimentação do piso da P.1. e entorno. Em função das cotas do piso da

P.I., observamos a necessidade de construção de caixas de retenção de águas de

chuvas, tipo piscinões, com bombeamento para sua drenagem, uma vez que o nrvel do

piso ficaria abaixo da conta de água do Ribeirão Quilombo. Esse dispositivo seria

extremamente oneroso para sua implantação e futura manutenção que deverá ficar sob a

responsabilidade do município. Também em função da cota de água, prevemos a

necessidade de implantação de obras de retificação do Ribeirão Quilombo no trecho da

ponte de chegada da P.1. a rotatória junto ao futuro Terminal de Sumaré.

Além disso, cabe lembrar que as obras, que utilizartam equipamentos e máquinas

de grande porte para a execução das paredes de diafragma, ocorreriam muito próximas,

praticamente rentes às edificações tombadas e, mesmo que tomados todos os cuidados

através das técnicas disponlveis, as colocaria em situação de risco, visto que são antigas,

provavelmente providas de fundação superficial e. poderiam sofrer algum dano flsico que

comprometesse sua estrutura e integridade, podendo, inclusive, virem a desmoronar.

o custo para implantação de uma P.1.utilizando esse método construtivo pode ser

compatlvel ao da construção de uma transposição aérea (conforme solicitação de
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intervenção), porém, os riscos a que se expõe o bem lombado e a interrupção das vias

transversais que incorreriam no previsto caos gerado na fluidez do trânsito da região

impossibilitam a justificativa da sua implantação.

o custo estimado para a implantação dessa P.l. é de aproximadamente 78 milhões

de reais.

Túnel em NATM, Método Não Destrutivo - Tipo 2:

Da mesma forma que no método anterior, considera-se o comprimento total da

OAE a soma da rampa de acesso (vala a céu aberto), da passagem inferior (Iúnel) e da

rampa de salda. que através do método NATM é de 994m aproximadamente.

Trata-se da escavação de um Túnel utilizando a metodologia NATM com

aproximadamente 16 metros de largura, 159 metros de comprimento, 8,5 metros de altura

e aproximadamente 16 metros de profundidade, construção de valas de contenção dos

emboques do túnel, o rebaixamento de lençol freático, drenagem e a pavimentação do

piso do túnel e do entorno das valas de contenção do emboque do túnel. Observamos

também que devido sua profundidade ser maior que a P.l., também prevemos a

necessidade de construção de caixas de retenção de águas de chuvas, tipo piscinÕBs,

com bombeamento para sua drenagem, uma vez que o nrvel do piso ficaria ainda mais

abaixo da cota de água do Ribeirão Quilombo. Esse dispositivo será extremamente

oneroso para sua implantação e futura manutenção que deverá ficar sob a

responsabilidade do municlpio.

o custo para implantação de uma P.1. que utilizasse o Método Não Destrutivo _

Túnel em NATM mostrou-se muito mais elevado que quando comparado ao custo de uma

P.1. que utilizasse o sistema de Vala a Céu Aberto ou ao de uma transposição aérea.

o custo estimado para a implantação desse túnel é de aproximadamente 162

milhões de reais.

Conclusões a respeito da alternativa de transposição subterrânea:

Concluimos, portanto, que as duas metodologias estudadas necessitariam de

estudos complementares de geologia e levantamentos de impactos nas circulações do

entorno devido a potencial diminuição da mobilidade das vias adjacentes uma vez que,
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para a implantação da Passagem Inferior. seria necessário o fechamento de diversas

importantes vias de conexão centro.bairro-centro e drástica redução na largura da caixa

das vias remanescentes da Avenida José Mancini no trecho onde seriam implantadas as

paredes da P.I.. Podemos adiantar também que os custos de construção para o caso de

opção da implantação através do Método Não Destrutivo - Túnel em NATM

inviabilizariam a implantação do empreendimento visto que extrapolariam orçamento

previsto e reservado, pois são excessivamente elevados devido às caracterlsticas e

complexidade desse tipo de obra. Já no caso da implantação de Passagem Inferior

através de Método Destrutivo, há o risco de danos físicos ao patrimônio tombado,

inclusive com a possibilidade de desmoronamento total. Ainda, considerando-se as

caracteristicas geoflsicas do local, temos uma topografia com declividades desfavoráveis

para implantaçao de uma passagem inferior, assim como, devemos contemplar uma

provável duplicação da ferrovia a ser transposta e a previsão de um desemboque da P.1.

numa regiao de várzea do Ribeirão Quilombo, onde hoje a cidade já sofre com

alagamentos constantes. Devemos salientar também que devido ao fato da necessidade

de implantaçao de sistema de retenção e bombeamento mecanizado das águas, outro

relevante fator econômico tem que ser considerado, que é a despesa de manutençao do

sistema de bombeamento, que deverá ser suportado pelo municipio que não apresenta

condições financeiras para manutenções tão onerosas como tal.
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A COMPOSiÇÃO DE PASSEIOS -•,
EJARDINS CONDUZEM
NATURALMENTE O PÚBLICO •

'.ÀS.EDIFICAÇÕES E AO
MESMO TEMPO À
CONTEMPLAÇÃO DO ESPAÇO.

A IMPLANTAÇÃO DA
CONTINUIDADE DO
CORREDOR METROPOLlTAN
VER. BILÉO SOARES EA
VIABILIZAÇÃO DE MAIS UM
LOCAL DE TRANSPOSIÇÃO D
LINHA FÉRREA PARA O
MUNiCípIO, PROPICIARÁ
MELHORES CONDIÇÕES DE
MOBILIDADE PARA O
CIDADÃO, ALÉM DE
VIABILIZAR A REVITALlZAÇÃO
DE HISTORICAMENTE
IMPORTANTE ÁREA DA
CIDADE, MELHORANDO
SOBRETUDO A RELAÇÃO DE
VIVÊNCIA E PERTENCIMENTO
DAS PESSOAS EA CIDADE
QUE HABITAM.
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OAE - OBRA DE ARTE ESPECIAL PARA TRANSPOSICÃO AÉREA DO SiTIO

TOMBADO

Implantação e Relação com o Seu Entorno

Memorial Descritivo

o perimetro de tombamento a ser revitalizado e recuperado apresenta edificações

que n05 remetem a um momento importante na hist6ria da fundaçao da cidade, a Vila

Ferroviária, responsável pelo controle e exportaçao do café das fazendas de imigrantes

estrangeiros, principalmente portugueses e italianos. A cultura cafeeira impulsiona o

crescimento e desenvolvimento inicial da cidade que atinge outros ápices nas décadas de

60 e 70 pelo desenvolvimento industrial e pela grande oferta de terrenos.

Atualmente a cidade de Surnaré encontra-se dividida por um grande eixo

constituido pelos trilhos da ferrovia, suas respectivas edificações que compõem a Vila

Ferroviária e por um curso d'água, o Ribeirão do Quilombo, este último envolvido por um

corredor verde formado por espécies nativas.

Com a evolução dos meios de transporte e o adensamento demográfico há a

necessidade novas ligações estruturais, essenciais para um desenvolvimento que

acompanha o ritmo e crescimento da cidade. Propõe-se como solução, uma ligação

estrutural entre as duas partes da cidade fazendo-se um prolongamento da Av. José

Mancini por meio de uma ponte que se conecta ao futuro terminal da EMTU.

A ponte em seu trajeto passa sobre o sitio tombado da Vila Ferroviária, para tanto

é necessária uma intervenção cuidadosa que minimize o impacto sobre as edificações

tombadas, o rio e sua várzea onde há abundante vegetação.

Para a inserção da ponte que passa sobre o sitio foram tomados vários cuidados,

dentre os principais estão: um desvio suave na Av. José Mancini necessário para que a

ponte passe por entre as edificações tombadas e não sobre elas, e o estreitamento da

ponte no trecho que passa sobre o sitio tombado para aumentar o afastamento entre a

ponte e as edificações tombadas. Este estreitamento é possivel graças à implantação da

ciclovia e da passagem de pedestres na parte inferior da ponte, além disto, esta última

solução colabora ainda para aumentar a relação dos transeuntes com a área tombada

uma vez que estes estão mais próximos fisicamente do sitio.

,l~~'!r
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o perímetro de tombamento incorpora a estação principal, a subestação elétrica, a

vila de engenheiros e a residência do chefe da estação. Atualmente as edificações

tombadas encontram-se em estado de degradação e ocultadas pela vegetação natural

que cresce de forma desordenada, reforçando o desconhecimento do perímetro histórico

inclusive pela população local.

O conceito do projeto para a recuperação da Vila Ferroviária consiste em

transformar a área em uma grande praça convidativa aos moradores locais e turistas.

Para cumprir esta tarefa são propostas ações de revitalização e valorização do perlmetro

tombado com projetos de luminotécnica e paisagismo, para dar condições de futuro uso e

ocupação pelo município.

Sobre uma malha ortogonal constitulda por placas, são definidos espaços que

orientam o percurso, indicam áreas de descanso e destacam as entradas das edificações

tombadas. Simultaneamente, a malha define pequenos jardins que envolvem as

edificações configurando uma espécie de coroamento de vegetação arbustiva, luminárias

e holofotes.

São delimitadas áreas de circulação para pedestres e ciclistas, áreas de bosque,

com vegetação relevante a ser preservada e um mirante. O mirante é uma estrutura

denteada linear integrada ao passeio, arborizada, equipada com mobiliário urbano que

permite a contemplação da paisagem e que conecta a Faculdade à Estação Principal. A

partir dele é posslvel ver a cidade do outro lado, além de ter uma vista mais próxima da

linha de trem e do Ribeirão Quilombo.

Espera-se que com estas ações a área tome-se uma referência conhecida na

cidade, e que seja usufruída pela sociedade como ponto de encontro e de

reconhecimento de sua história.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
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I PROCESSO CONDEPHAAT D~7_0BB4 .. 12014 IJ~__
1. Para autuar e protocolar a documentação recebida.

3. Ao Setor Técnico, Erika Hembik Borges Fioretti, para ciência

e manifestação.

UPPH, 12/05/2014



./

GOVERNO 00 ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
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PROCESSO CONOEPHAAT 70884 2014

Parecer Técnico UPPH nO GCR-1243-2014

• Interessado: EMTU

• Data do Protocolo: 09/05/2014 (fI. 243)

• Assunto atual: Pedido de aprovação de intervenção (fls. 244-275)

• Detalhe do assunto: Construção do CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE "VER.

BILEO SOARES" - TRECHO VARIANTE SUMARÉ-HORTOLÂNDIA

• Pós Intervenção: Não
• Dosslê Preliminar: Não

• Endereço do imóvel:

Av. José Maneini x R. Antonio Jorge Chebab, sIno - Sumaré - SP

• Proteção do Bem: INSERIDO EM BEM TOMBADO

• Integra o conjunto: Conjunto Ferroviário de Sumaré (Resolução 5C-4, de 2-2-2013)

• Área envoltória de: N/A

• Síntese do Parecer: desfavorável

À Diretoria do GCRBT,

Trata.se de novo protocolo (9/5/2014) da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos -

EMTU, do Governo do Estado de São Paulo, relativo às intervenções previstas no Conjunto

Ferroviário de Sumaré, bem tombado segundo a Resolução em epígrafe, para a construção

de variante do Corredor Metropolitano Noroeste, no trecho Sumaré.Hortolândia.

I. RELATO DOS ÚLTIMOS TRÂMITES

A nova juntada de documentos ocorre após reunião realizada nesta UPPH, em 16/4/2014, a

pedido do Conselheiro-Relator José Luiz Blselli (f. 239.verso), em função do Parecer Técnico

UPPH nO GCR.870.2014 (f. 196.227), que sugeria envio de Comunique.se à EMTU. Da

reunião participaram:

• Arq. Silvio Oksman, Conselheiro do CONDEPHAAT, integrante da Comissão (que

precisou se ausentar da reunião antes de seu término);

• Arq. Lara Melo Souza, Diretora do GCRBT/UPPH;

• Arq. Erika Hembik Borges Fioretti, técnica do GCRBT/UPPH;

• Arq. José Antonio Chinelato Zagato, técnico do GEI/UPPH;

• Regina Marcela B. T. Palerma, Assessora Técnica da Coordenação da UPPH;

• Cristiane P. Diaz, da EMTU;

• Tiago Simões Borelll, arquiteto da FUPAM;
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• Joaquim Lopes da Silva Jr., Presidente da EMTU;

• Adriana Ciman de Carvalho, da EMTU.

A Ata dessa reunião (fls. 241-242) ressalta a necessidade de:

• esgotamento dos estudos de alternativas, Inclusive a de passagem inferior ~

(P.I.) em consonância ao espírito da Comissão Colegiado-Técnica formada na

Sessão de 17-4-2014 (Ata nO 1737);

• aprimoramento de projeto em termos da inclusão e relação com o bem

tombado;

• anuência do proprietário para intervenção no bem, ou justificativa para

apresentação deste documento em momento posterior.

A Ata foi assinada pelos presentes, ficando o processo em aguardo até envio de nova

documentação, segundo Despacho 2601-2014 (fI. 240), da Diretora do GCRBT Lara Melo

Souza.

n. DOCUMENTAÇÃO PROTOCOLADA

Foram protocolados os seguintes documentos (fls. 244 a 275):

1. Duas cópias do Ofício OF/DP/393/2014 (fls. 244-245 e 248-249), de 8/5/2014,

assinado pelo Diretor-Presidente da EMTU, Sr. Joaquim Lopes da Silva Jr.,

reapresentando a solicitação, com nova argumentação técnica e justificativas das

soluções, bem como peças gráficas, ressaltando a opção pela transposição área do

bem tombado.

2. Memorial DEPjGOPjMAIOj2014, intitulado "Justificativa da opção por transposição

aérea sobre sitio tombado" (f. 252-261), contendo a argumentação para a defesa

desta escolha pela EMTU, apresentando estudos preliminares das alternativas de

sistemas construtivos considerados, suas vantagens e desvantagens, e a descrição

dos serviços necessários: Tipo 1 - Passagem Inferior (P.I) - MétOdo Destrutivo; e

Tipo 2 - Túnel NATM (New Austrian Tunnelling Method).

3. Prancha sinO (fi. 262), Rev. A, de 07j05j2014, "Projeto Funcional do Corredor

Metropolitano Noroeste - Variante do Trecho Hortolândia-Sumaré", intitulada

"Proposta de transposição - passagem inferior sobre o bem tombado Avenida José

Mancini - Terminal Sumaré - Tipo 01 - MétOdo Destrutivo", contendo planta e corte

Folha2 de1~
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(VCA);

4. Prancha s/no (fi. 263), Rev. A, de 07/05/2014, "Projeto Funcional do Corredor

Metropolitano Noroeste - Variante do Trecho Hortolândia-Sumaré", intitulada

"Proposta de transposição - passagem inferior sobre o bem tombado Avenida José

Maneini - Terminal Sumare - Tipo 02: Túnel NATM", contendo planta e corte do

estudo para transposição subterrânea do bem, pelo método profundo, New Austrian

Tunnelling Method;

5. Documentos DEP/GOP/MAIO/2014, intitulado "Considerações a respeito da

implantação e sua integração com o entorno" (fls. 264-270), contendo pranchas

tamanho A3, indicando: o traçado do Corredor Metropolitano (fI. 265), detalhe do

Terminal (fi. 266); área de influência de implantação OAE (Obra de Arte Especial -

viaduto) em relação ao bem (fI. 267); detalhe da OAE em relação ao bem tombado

(fI. 268); esquema de fluxos de pedestres e ciclistas no bem tombado (fI. 269);

fluxos do tráfego geral (fi. 270);

6. Memorial do "Projeto Funcional Obra de Arte Especial e integração com o seu

entorno", nO DEP/GOP/Maio/2014 (fls. 271.273), com a descrição da obra e sua

intenção de relação com o entorno, além de estudo preliminar paisagístico para a

área externa dos edifícios listados no tombamento;

7. Prancha nO DE-3.26.03.00-8B2-001 (fI. 274), Rev. A, de 07/05/2014, contendo a

Implantação do projeto do viaduto (OAE), escala 1: 1000;

8. Prancha nO DE-3.26.03.00-8B2-002 (n. 275), Rev. A, de 07/05/2014, contendo a

Implantação do Conjunto Ferroviário de Sumaré e sua interface com o viaduto

(OAE), em escala 1:500.

UI. ANÁLISE TÉCNICA

Após a reunião realizada, no material protocolado observa-se um aprofundamento dos

estudos das alternativas das transposições aérea e subterrâneas (método destrutivo e

método não destrutivo).

Contudo, a despeito de novas informações - demonstrando a possibilidade técnica e de

baixo impacto urbanístico, social (desapropriações) e de paisagem - da passagem Inferior'/

por método de Vala a céu Aberto/ VCA - método destrutivo (fI.262), a requerente

mantém a escolha pela transposição aérea./

Folha 3 de 13



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado \ (
UPPH - Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (SV

PROCESSO CONDEPHAAT 70884 2014

Parecer Técnico UPPH nO GCR-1243-2014 -3
Essa escolha é fundamentada em aspectos considerados negativos pela EMTU - decorrentes ~

da passagem subterrânea - em sua argumentação (passagens inferiores: fls. 252-261,

pranchas fls. 262-263j viaduto: fls. 272-273, pranchas fls. 274-275), os quais podem ser

itemizados da seguinte forma, com a respectiva análise deste Setor Técnico:

Impacto viáriQ

1. A rampa da passagem subterrânea "provocaria a interrupção das ruas Dom Barreto e

Antonio do Valle Melo, ruas estas importantes para a cidade, pois [contam com] leito

carroçável maiores e serem eixos comerciais da cidade" (grifo nosso; f1.256)

2. "significativas no fluxo e na fluidez de veículos das Avenidas José Mancini e

Rebouças, uma vez que a implantação dessa rampa [da passagem subterrânea]

provocará a interrupção das ruas Dom Barreto e Antonio do Valle Melo no caso do

Tipo 1.[ ... ] A Interrupção dessas ruas acarretaria grandes transtornos para a cidade,

[ ... ] por possuírem leito carroçável maior. Além disso, tratam-se de [sic] importante

eixos comerciais da cidade." (fI. 256)

3. "com o possível fechamento das Ruas Dom Barreto, Antonio do Valle Melo e Luiz

José Duarte, sobrecarga das Avenidas Rebouçase Mancini." (f1.257)

4. "inserção da rampa de acesso traria muitos malefícios à região [ ... ] que complicaria
a fluidez do trânsito. [ ... ] Dessa forma, conclui-se que a transposição do sítio

tombado através de PassagemInferior se mostra "absolutamente ineficaz" (f1.257)

5. "As metodologias estudadas [de transposição subterrânea] necessitariam de estudos

complementares de geologia e levantamentos de impactos nas circulações do

entorno devido a potencial diminuição da mobilidade das vias adjacentes"

[transversais] (fI.259)

Novamente, os dados não correspondem ao verificado em nossas visitas: a Rua Antonio dO-------

Valle Melo não possui o maior leito carroçável entre as vias paralelas, mas a menor.

Tampouco estas vias parecem ser efetivamente o tipo de eixo comercial que se pretende

qualificar, uma vez que são poucos os Imóveis não-residenciais nestas vias.

Em relação à "sobrecarga das Avenidas Rebouças e Maneini" (f. 257), há que se ponderar

que o tráfego atual nesta última é bastante leve, enquanto na primeira, a própria

implantação de um modal de média capacidade de transporte coletivo tem o potencial de

diminuir o fluxo de veículos, ao invés de aumentá-los (razão última da implantação do

corredor de ônibus).
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A respeito do possível fechamento das Ruas Dom Barreto, Antonio do Valle Melo e Luiz José

Duarte com a transposição subterrânea, argumentados pela EMTU, observamos que a Rua

Antonio do Valle Melo ainda poderia ser transposta, por vigas convencionais (ou

pretendidas), uma vez que o pé-direito livre necessário para o tráfego ser de 6 metros, e,

neste ponto, a vão resultante seria de 7,BOm - portanto comportando uma viga de até

I,BOm para transpor os 18 metros de largura da Vala. Aliás, vale ressaltar que o viaduto

bloquearia esta via - a despeito de sua alegada importância -, algo que, com a Passagem

Inferior e esse pequeno pontilhão, não ocorreria.

Quanto à mobilidade do pedestre, observamos que a Rua Dom Barreto poderia receber

uma singela passarela para I transposição dos pedestres, que desta forma não

necessitariam caminhar muitas quadras para cruzar o emboque da P.I. Tendo em vista que

o pé-direito neste ponto é de 5,80, bastaria elevar tal dispositivo a mais 20 cm para

permitir o tráfego no emboque.

Declividade de 8,3°/0 da rampa

6. "Segundo o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DNIT, a

declividade máxima de rampas aceita para vias arteriais é de 8% considerando-se a _

obtenção da velocidade de 60 Km/h, esperada para esse tipo de empreendimento,"

(fI.256)

7. "Essa relação velocidade x declividade implicaria na [sic] implantação de uma rampa

de acesso à PI - Passagem Inferior, com 8,3% de declividade, que no caso do

estudo Tipo 1 [Vala a Céu Aberto - Método Destrutivo], para atingir a profundidade

esperara de aproximadamente 9 metros, essa rampa deveria ter o comprimento

aproximado de 450 metros de embocadura da passagem, começando, portanto, no

cruzamento da Avenida José Mancini com a Rua Luiz José Duarte." [ ... ] (fI.256)

Considerando que a declividade recomendável pelo DNIT é de 8%, o acréscimo de apenas

0,3 ponto percentual a este índice, nos parece, não representaria uma perda expressiva na ~

velocidade dos veiculas.
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Localizacão do ponto de Ônibus

8. "a parada de ônibus proposta para a Avenida Maneini seria afetada pela localização

da rampa." (fI.257)

Entendemos que há outras opções de alocação de parada de ônibus a serem consideradas,

tendo em vista a existências de exemplos similares de BRT, noutras cidades, com soluções

para estes casos: é o de Lima, já citado no Parecer Técnico anterior, fl.202 e também o BRT

Transcarioca no Rio de Janeiro, Mergulhão Clara Nunes (foto abaixo) .

... ',
•

, : ~
http://www.cidadeolimpica.com.br/projetosLtra nscariocal

Manutenção da transposlcãol sistema de bombeamento

9. Em relação à interface de uma Passagem Inferior com o Ribeirão Quilombo, cuja

linha d'água normal corresponde ao ponto mais baixo deste possível dispositivo (ver

corte à fI. 262), "a solução seria utilizar sistemas mecânicos e mais comPlexos
1
para

realizar a drenagem como a implantação de grandes caixas de retenção e um

complexo sistema de bombeamento" (fI.257)

lO. No item "Descrição dos serviços de Implantação das obras", descreve~se de forma

preliminar de como se daria a PassagemInferior, e se afirma que o dispositivo de

drenagem por bombeamento nos eventuais casos de alagamento "seria

extremamente oneroso para sua implantação e futura manutenção que deverá ficar

sob a responsabilidade do município" (fi. 258)
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li.num desemboque da P.I. numa região de várzea do Ribeirão Quilombo, onde hoje a

cidade já sofre com alagamentos constantes". (fI.260)

12."despesa de manutenção do sistema de manutenção de bombeamento, que deverá

ser suportado pelo município que não apresenta condições financeiras para

manutenções tão onerosas como tal." (fI.260)

Há que se examinar e qualificar o regime hidrológico do Ribeirão, para verificar se os

alagamentos ocorrem apenas no período de chuvas na região (verão). Se o forem durante

um pequeno período, a manutenção do},istema de bombeamento pode ser obtida por meio

de contrato de manutenção periódica 1i" ser firmado nos moldes daqueles utilizados para os

"piscinões" da Região Metropolitana de São Paulo.

Em relação à manutenção da passagem inferior (ou de qualquer meio de transposição),

cabe indagar: o viaduto não receberia manutenção da EMTU?A Prefeitura arcaria com sua

manutenção ao longo da vida útil?

Assim, no caso de um viaduto, se a Prefeitura de Sumaré não dispuser orçamento para

manutenção ao longo da vida útil, a EMTU não se responsabilizará pela integridade da

estrutura, permitindo seu comprometimento? O mesmo raciocínio valeria para a Passagem

Inferior.

Risco às fundacões dos bens tombados

13. As obras para a transposição subterrânea "ocorreriam muito próximas, praticamente

rentes às edificações tombadas e, mesmo que tomados todos os cuidados através

das técnicas disponíveis, as colocaria em situação de risco, visto que são

antigasn(fI.258}.

Há exemplos variados de obras rentes a bens tombados, cujas estruturas foram

preservadas a partir dos cuidados devidos. Dos mais recentes, podemos elencar o grande

conjunto de edifício da Praça das Artes na Capital, erguido geminado ao antigo

Conservatório, sem que isso implicasse seu comprometimento. O próprio exemplo citado no

à f. 237 (Museu da História de São Paulo) demonstra como estruturas antigas podem ser

mantidas adequadamente, a despeito de obras Imediatamente adjacentes.
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Custo

14,Admite-se que o "custo para implantação de uma passagem inferior utilizando esse

método construtivo pode ser compatível ao da construção de uma transposição

aérea. O custo estimado para a implantação dessa passagem inferior é de

aproximadamente 78 milhões de reais" [grifo nosso] (fI5.258-259).

Assim, se este preço é compatível ao da transposição aérea, deve-se priorizar tal opção,

uma vez que não implicará Impacto permanente e irreversível aQ Conjunto Ferroviário

tombado.

Provável duplicacão da ferrovia

15."devemos contemplar uma provável duplicação da ferrovia" [com a transposição

subterrânea] (fI.260).

Trata-se de uma suposição não comprovada em documentos. Nesse sentido, vale lembrar

que a empresa concessionária ALL tem feitos sucessivos investimentos no sentido de retirar

o tráfego ferroviário dos centros urbanos, construindo variantes (contornos) nos municípios

paulistas (tal como Araraquara), inclusive por pressão das Prefeituras, devido aos

transtornos que o tráfego ferroviário causa no cotidiano das cidades. Ademais, uma

duplicação enfrentaria grandes dificuldades no tecido urbano de Sumaré, uma vez que as

áreas lindeiras da ferrovia possuem amplas áreas ocupadas e/ou já urbanizadas.

***

A respeito desses pontos, a maioria dos quais apresentados no protocolo anterior,

entendemos que devemos reiterar nossos argumentos de então (Parecer Técnico ~

UPPH nO GCR-870-2014 fls. 196-227), e acrescentar os acima expostos nos itens

abordados, e também dois a seguir:

o Corredor na escala metropolitana

Pela primeira vez, os autos dispõem de uma prancha com o traçado do Corredor

Metropolitano (f1.265), o que permite a visualização do mesmo em escala metropolitana,

não somente no nível municipal como até então, e também algumas observações:
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o Terminal Metropolitano foi alocado no lado leste da ferrovia, embora o traçado

Corredor seja pelo eixo da Av. Rebouças, a oeste. Esta escolha de traçado é o que implica a

interferência com o bem tombado, por estar no eixo da avo José Maneioi, a despeito do

Corredor terminar logo após sua transposição, sem continuidade adiante. Assim, a conexão

metropolitana de média capacidade efetivamente se dará pelo eixo do lado oeste da

ferrovia.

Parecer Técnico UPPH na GCR-1243-2014

Recuperação do conjunto lombado

o projeto paisagístico será influenciado pelos usos a serem atribuídos às edificações e o

esquema de circulação decorrente.

Nota-se o esforço da EMTUem conectar o Corredor ao conjunto tombado com a proposição

de acessos de pedestres e ciclistas, como também pela proposta paisagística nos interstícios

dos bens listados (fls.274.275). Da reunião efetuada em 16/4/2014, foi de consenso que a

proposta de recuperação dos bens listados seria de responsabilidade da Prefeitura.

•
Entretanto, até o momento, não recebemos essa proposta oficialmente da Prefeitura,

apenas um documento da SePlan da Prefeitura de Sumaré (f. 85.103) e uma cópia de um

trabalho de graduação de uma funcionária da mesma (fls. 109.179), o que continua a gerar

certa preocupação por parte deste Setor Técnico, uma vez que, de fato, ainda não temos

uma formalização da recuperação do conjunto tombado . ....-/

Assim, face à incerteza do que de fato será proposto no conjunto pela Prefeitura, e seu

compromisso de execução, a proposta paisagística (fls.274-275) apresenta-se como um __

estudo preliminar do que se pretende fazer na área, embora sem a respectiva proposta de

recuperação dos edifícios.

Caixa d'água

Com base no material protocolado, não constam informações se haverá necessidade de

mover/deslocar a caixa d'água, bem listado no tombamento do Conjunto, independente daJ

solução de transposição a ser adotada. Tal informação ainda deverá ser esclarecida.
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reiterando, reconhecemos o avanço no detalhamento das alternativas subterrâneas e

aérea; no entanto, as Justificativas da EMTU pela não adoção da passagem subterrânea

pelo método VCA, entre a Subestação e casas da Vila dos Engenheiros, considerada por

este Setor Técnico a opção que não prejudica o conjunto tombado, são principalmente,

pelo:

• Impacto no sistema viário;

• Impacto nas fundações dos bens contíguos à vala a abrir no método VCA (ou túnel a

escavar, no método NATM);

Manutenção;

• Custo.

Entendemos que o grande impasse é o custo?impactos no sistema viário e nas fundações

dos bens contíguos à vala já foram objeto de análise no nosso Parecer anterior e neste

presente. O dado novo que chega com esta documentação é o custo estimado de cada

alternativa:

• Passagem subterrânea por método VCA: R$ 78 milhões

• Passagem subterrânea por método NATM: R$ 162 milhões

• Passagem aérea! viaduto metálico: não informado/

• Viaduto estaiado inicial: R$ 45 milhões (t. 223, segundo Prefeitura de Sumaré)

Quanto à questão do custo não compete a este Setor Técnico se manifestar, visto que é um

dado a ser problematizado no âmbito do Orçamento do Estado e da política de

preservação do patrimônio, exercida pelo conjunto de agentes do governo, encabeçada

por esta Secretaria de CultUra e pelo Condephaat. Portanto, a escolha da Intervenção em

função de seus custos deve se refletir nos impactos que dela decorrerão: o impacto--'

permanente e irreversível ao bem tombado, ou o Impacto momentâneo ao orçamento (que

poderia, por exemplo, receber uma contrapartida desta Secretaria de Cultura, nas próximas

dotações orçamentárias (2015, 2016, além de 2014).
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QUADRO IX
DESPESA POR FUNÇAO, SUBFUNÇAo E PROGRAMA CONFORME o VINCULO DE

RECURSOS
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Em resumo:

•

Elemento de Transposição

Condicionantes Ponte Estalada Viaduto
Passagem Subterrânea

(método VCA)

Riscos ao bem tombado Sim Sim Sim

Interrupção de vias Sim (1) Sim (1) Sim (2)

Custo R$ 4S milhões ?? R$ 78 milhões

Impacto permanente Sim Sim Não
Manutenção da transposição Sim Sim Sim

Cabe ao Conselho, nos parece, ponderar: deve-se autorizar um intervenção

permanentemente impactante, embora haja alternativa técnica que implicará impacto zero ~

ao bem? E mais, cujos custos são alegadamente compatíveis e poderão ser diluídos ao

longo da existência do Patrimônio em si?

o raciocínio é simples: uma ponte seccionará para sempre o bem tombado, a despeito de

toda e qualquer medida mitigadora. Uma passagem, se em princípio impactante, resultará

numa transposição respeitosa ao Patrimônio Cultural1•

V. CONCLUSÃO:desfavorável

Para a apreciação do Conselheiro-Relator e do Colegiado do presente projeto, entendemos

fulcral a leitura deste Parecer, bem como do anterior, que explicitam as questões orau

debatidas.

Assim, à luz do exposto, entendemos que o projeto de Passagem Inferior - P.I. (à fl.262

- "Proposta de transposição por VCA") permanece como solução mais adequada para a .~

preservacão permanente do Conjunto ferroviário de Sumaré, Inclusive por sua viabilidade

técnica, e ao qual nos colocamos favoráveis.

I Lembremos dos túneis sob o Parque Ibirapuera e o Obelisco, e sob o Rio Pinheiros/Bairro Cidade-
Jardim/ avo Juscelino Kubistchek, ou as linhas de metrô sob diversos bens tombados em São Pauto.
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No que se refere aos custos financeiros, devemos relembrar que a própria EMTU

que o custo desse "método construtivo pode ser compativel ao da construção de uma

transposição aérea" (f1s.258-259). Porém sua justificativa reiterada é devido aos supostos
riscos ao bem tombado e à fluidez do trânsito.

Parecer Técnico UPPH na GCR-1243-2014

Para a tomada de decisão da escolha de uma transposição, entendemos que tal debate deve

ser travado no âmbito do Colegiado e da esfera executiva desta Secretaria (e talvez do

Governo do Estado), posto que são os agentes responsáveis pela definição das políticas de

preservação do Patrimônio Cultural paulista.

o debate acerca do custo é uma escolha que deve ser matizada pelo impacto zero ad

eternum que uma passagem inferior representará ao Conjunto Ferroviário tombado. Trata-

se de uma decisão que supera a esfera técnica, pois problematiza a política de preservação

do patrimônio cultural como parte de todas as outras ações de governo (nas áreas de

Transportes, Educação, Fazenda, etc.).

Somos, portanto, desfavoráveis ao projeto de viaduto sobre - e seccionando - o Conjunto~

Ferroviário de Sumaré, com impactos permanentes e irreversíveis a este bem tombado pelo

CONDEPHAAT.

Por último, independente da decisão do Colegiado, deve-se ressaltar que o presente

processo trata de um projeto funcional, motivo pelo qual o projeto executivo ainda --"

deverá ser submetido a este Órgão para aprovação previamente ao início das obras, em

função do tipo de dispositivo aprovado pelo Colegiado.

Sem mais por ora, era o que tínhamos a informar.

UPPH,

~~~ •..

Arq. Eri~~mbik BorgeslFioretti

Arquiteta II - GCRBT/JrPH

13 de Maio de 2014.

\/~;.
AJ:Ef;,""JosAnt n C. Zagato
""'"
Arquite o 11 EI/UPPH

JOS£ ANTONIO CHINElATO ZAGAT(.i
ArqultetoCAU ,481.D4-3

Secretiul. de Estado da Cultura
Unld.de de Preserv.çlo do
Patrlm6nlo HistÓrIco - UPPH
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado qLj
UPPH - Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico

I-PR-O-C-E-S-S-O-C-O-N-D-E-PH-AA-T-I]-7-08-8-4-----12-O-14--~D===============I\Y
Despacho: 1779.2014

Interessado: EMTU

Assunto; Pedido de aprovaçâo de intervenç:fio

A Coordenação,

Trata o presente de pedido de aprovaÇao de trecho do Corredor Metropolitano Vereador Biléu Soares - /

Noroeste - Trecho Variante Hortolàndia, passando pelos municlpios de Hortolandia e Sumaré. A

intervençao tem interferência no Conjunto da Estação Ferroviaria de Sumaré, tombada pela Resoluçao

se 4, de 6 de fevereiro de 2013.

o interessado protocola nova documentaçao após reuniao ocorrida na UPPH. conforme ata (fls. 241-

242), que visa atender a duas questOes basicamente, segundo entendimento registrado, o esgotamento

das alternativas a uma transposição pelo sitio e um projeto mais consolidado do ponto de vista da

inclusao do bem tombado. Assim, o material protocolado contém documentação que, segundo carta de

encaminhamento (fi. 245), visa a complementação dos argumentos técnicos que justificam as soluçOes

adotadas e, ainda, peças gráficas que auxiliam no entendimento da integração do projeto do tecido

urbano consolidada. A fim de justificar a transposiçao em via aérea, sao descritos os sistemas

construtivos de transposição subterranea - aventada pela UPPH em suas primeiras informações-

aplicáveis no projeto em estudo e todas as condicionantes que nele incidem. Após elencar vantagens e

desvantagens destas alternativas, o interessado conclui pela nao utilizaçao, escolhendo pela

transposiçao aérea (fls. 252-263), e apresenta desenhos mais detalhados do conjunto tombado na sua

relaçao com a subida do viaduto, com seus apoios e com a chegada da cidade e seu sistema viário.

Mostra, conceitualmente através dos desenhos, uma ideia de integraç.ao e paisagismo do sitio tombado

(fls.264-275).

o Parecer Técnico UPPH nOGCR-1243-2014 (fls. 277-289) dos arquitetos Erika Hembik Borges Fioretti

e José Antonio C. Zagato ao analisar a documentação enviada reitera sua posiçao desfavorável ao

projeto. A justificativa baseia-se na contra-argumentaç.ao das desvantagens pontuadas pelo interessado

para desabonar a solução em transposição subterranea, mesmo reconhecendo do avanço no

detalhamento. Entram também em temas como dotação orçamentária e polltica de preservaçao do

património em .ambito governamental e finalizam entendendo que o projeto de passagem inferior

permanece como SOlUça0mais adequada para a preservação permanente do Conjunto Ferroviário de

Sumaré.
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Vista aérea do conjunto com indlcaçao aproximada do traçado proposto (amarelo) e do perlmetro de tombamento
(vermelho). Imagem retirada de BARROS, Cinlhia O,M. de, Universidade Popular das Artes - UPA. Trabalho Final
de Graduação. Unicamp: 2006, p. 24 (fi. 119),

Do mesmo modo, reiteramos os termos finais do Despacho 1305-2014 (fls. 232-233) para deliberaçao do

Condephaat. O interessado buscou melhorar a SOlUÇa0 de transposiçao aérea a principio apresentada,

que passou a se colocar de forma mais amena, lê elementos do conjunto e busca nao interferir

fisicamente nas estruturas. Procurou também justificar com mais detalhes e argumentos a opçao

escolhida e apresentar desenhos mais aproximados, que vislumbram uma relaçao do bem tombado com

a cidade e o novo objeto no nlvel do solo.

Da perspectiva do bem cultural, não há como negar que a transposiçâo da ferrovia e do Ribeirão dos

Quilombos sobre o conjunto tombado sim lhe causa impacto, ao fragmentá~lo e inserir um novo objeto

fora de sua singela escala_ Cada solução, como discutido e demonstrado ao longo das documentações

enviadas e das informações da UPPH, gera também uma série de outros impactos, de naturezas

diversas, seja no próprio bem tombado, seja no entorno imediato e nas suas relações urbanas, seja no

planejamento das açOes, etc. que talvez possam, inclusive, extrapolar a esfera desta área técnica; as

questões, portanto, não podem ser observadas sob um ponto de vista único.

Aceitar a proposta apresentada seria assumir o impacto - ainda que ele tenha sido diminuldo - e implica

em balancear uma série de outros fatores: o interesse da preservação do bem tombado, sua utilização e

fruição, o interesse comum, os beneficios da operação, a sua inserção no planejamento, etc. Esgotar as

Pagina 2 de 3



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado
UPPH - Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico

tentativas de fazer com que o impacto da intervenção seja nenhum ou o mlnimo passIva!. faz parte

de.ssa.premls~eja q'1a! for a orÇa0 adotada.

Enfatizamos, assim como os arquitetos Erika Hembik Borges Fioretti e José Antonio C. Za9ato no

Parecer Técnico UPPH nO GCR-1243-2014 (fls. 277-289), que esta fase é de projeto funcional.

UPPH.13/5/14
;y) ;"---"JJ _

arquiteta La1 M~lo~~uza,-d;retbf~GeRBT
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Encaminhamento com parecer divergente do apresentado pela área técnica da UPPH.

Após reunião realizada a pedido do conselheiro relator - com a finalidade de melhor esclarecer
a alternativa de projeto apresentado - entre área técnica da UPPH, EMTUe conselheiro Silvio
Oksman, o interessado protocolou documentação com as explicações solicitadas que se referem
e fundamentam a escolha pela transposição do bem, da ferrovia e do ribeirão por meio de
ponte, como alternativa para integração entre as duas áreas urbanas do Munidpio de Sumaré.
Observe-se que o munidpio de Sumaré possui uma segregilÇãodetermjnada peJa linha férrea e
.pelo ribejrão do Quilombo que cone paralelo a ela.

Os técnicos Antonio Zagato e Erika Fioretti reiteram a posição contrária ao empreendimento
por deixar de aceitar as argumentações do interessado, contrárias a opção pela transposição em
passagem subterrânea, o que em meu entendimento foi devidamente justificado.

Na opinião deles, a passagem inferior seria a solução mais adequada.

Considerando que:

- Conforme já manifestado, a passagem inferior resultaria em uma importante divisão da malha
de circulação urbana;

- A Transposição Subterrânea implicaria em necessidade de instalação de bombas de recalque
para evitar a inundação do túnel conforme o regime de chuvas. Resalte-se que o problema de
inundação de passagem inferior já ocorre a pouca distância dalí, em outra passagem
subterrânea, e que, mesmo em Munidpios ricos como São Paulo o bombeamento não se
apresenta como boa solução gerando além do elevado custo de manutenção uma baixa
eficiência. A exemplo temos situação análoga na Passagem Tom Jobim onde, os imprevistos
como roubo da fiação, quebra das bombas, ou sua insuficiência frente ao regime das chuvas
levaram a episódios de inundações.

- Que a EMTU acrescentou informações sobre o custo das diversas alternativas que nao podem
deixar de ser avaliados na ocasião da definição da solução.

- Que, a estação integra um conjunto de patrim6nio ferroviário e isoladamente tem valor
municipal, mas encontra elementos similares quanto vistos da amplitude do Estado;

~Que o eventual dano a ser assimilado é em relação à ambiência não impactando diretamente
no bem tombado;

- Que cabe ao administrador e mesmo aos preservadonistas ponderar sobre a proteção aos bens
tombados, porém dentro de um conceito do desenvolvimento econômico e social que permita a
fruição do patrimônio histórico com a menor restrição posslvel ao planejamento urbano c
territorial metropolitano, inclusive na otimização dos recursos;

Nesse contexto, encaminho com manifestação favorável à proposta como se apresenta.

"-1 20/05/2014

gos



Senhora Presidente, senhores conselheiros,

Trata.se de análise sobre o pedido de aprovação de intervenção (Proc. 70884/2014) no trecho
do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares - Noroeste - Trecho Variante Hortolândia,
mais precisamente de transposição aérea sobre o Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré,
bem tombado pelo CONDEPHAATpor meio da ResoluçãoSCnl!4/2013 (DOE20/02/2013 p.87).
O tombamento do conjunto ferroviário é definido por um perlmetro e alguns bens listados, a
saber: Estação Ferroviária de Sumaré, Subestação Elétrica, residências da Vila de Engenheiros,
CaixaD'Água e Postesde iluminação elétrica.

Dada a importância da decisão a ser tomada por este Egrégio Colegiado (EC), foram feitas
visitas ao local e reuniões técnicas entre os técnicos da UPPHe os proponentes da intervenção.
Daanálise geral dos procedimentos e relatos constantes no processo, é possível perceber que:

1) A transposição da via férrea tem importância estratégica para a mobilidade urbana da
população de Sumare (2S8 mil habitantes) e para a RegiãoMetropolitana de Campinas
(2,8 milhões de habitantes), dando à solicitação relevância e legitimidade frente aos
objetivos traçados para a Empresa de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU/SP
(páginas de 1 a 6 do Anexo, denominado "Justificativa:);

2} De acordo com os estudos e visitas, o local escolhido - passando pelo conjunto
tombado - reúne as condições necessárias para a implantação do projeto e a opção
dos proponentes foi modificada de um viaduto estaiado para um viaduto que "se
harmonize com as edificações tombadas e que valorize a leitura da paisagem
existente";

3) Para viabilizar as condições necessárias à realização do projeto proposto para o
ambiente que envolve os bens tombados, a Prefeitura Municipal de Sumaré deve
obter a Cessãode Uso do perímetro e a EMTU se responsabilizará pela revitalização do
Conjunto Ferroviário de Sumaré;

4) Segundo o Anexo "Projeto funcional, obra de arte e integração com seu entorno"
(DEP/GOP/EMTU;maio de 2014, última página):

• "O conceito do projeto para a recuperação da Vila Ferroviária consiste em
transformar a área em uma grande praça convidativa aos moradores locais e
turistas. Para cumprir esta tarefa são propostas ações de revitalização e
valorização do perímetro tombado com projetos de luminotécnica e
paisagismo, para dar condições de futuro uso e ocupação pelo município.

• Sobre uma malha ortogonal constituída por placas, são definidos espaços que
orientam o percurso, indicam áreas de descanso e destacam as entradas das
edificações tombadas. Simultaneamente, a malha define pequenos jardins que
envolvem as edificações configurando uma espécie de coroamento de
vegetação arbustiva, luminárias e holofotes.

• São delineadas áreas de circulação para pedestres e ciclistas, áreas de
bosques, com vegetação relevante a ser preservada e um mirante. O mirante é
uma estrutura denteada linear integrada ao passeio, arborizada, equipada com
mobiliário urbano que permite a contemplação da paisagem e que conecta a
Faculdade à Estação Principal. A partir dele é posslvel ver a cidade do outro



lado, além de ter uma vista mais próxima da linha do trem e do Ribeirão
Quilombo"

5) De qualquer forma, o que cabe agora - como lembram os técnicos da UPPHe ressalta
a sua Diretora em Despacho de Encaminhamento - permanecemos na fase de
apresentação do projeto funcional e, em sendo aprovado, os interessados deverão
apresentar a este ECo Projeto Executivo e s6 depois de sua aprovação dar inicio às
obras.

VOTO

Considerando todos os argumentos elencados, considerando que as medidas descritas acima
sejam tomadas por quem de direito - a saber, Prefeitura Municipal de Sumaré e Empresa de
Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP)- e reiterando a condição de que a intervenção
concreta só se dê depois da aprovação por este ECdo Projeto Executivo, voto favoravelmente
á aprovação do Projeto Funcional de Intervenção (Proc. 70884/2014) no trecho do Corredor
Metropolitano Vereador Biléo Soares - Noroeste - Trecho Variante Hortolândia, mais
precisamente de transposição aérea sobre o Conjunto da Estação Ferroviária de 5umaré, bem
tombado pelo CONDEPHAATpor meio da ResoluçãoSCn24/2013 (DOE20/02/2013 p.87).
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IDO
Processo CONDEPHAAT

Int.: EMTU

11 Processo nO.
70884 IAno I1 Rubrica

2014

)

)

Ass.: Solicita aprovaçAo de trecho do Corredor Metropolitano Vereador Blléu
Soares - Noroeste - Trecho Variante Hortolândla, passando pelos
munlciplos de HortolAndla e Suma ré.

Ao Conselheiro José Luis Blzelll para relatar.

CAAC/Condephaat, 14105/2014.

VALERIA ROSSI DOM
Vice Presidente

Recebido em: __ I 1

Assinatura _

Devolvido em: __ I_~/. _

Assinatura _
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IDO
Processo CONDEPHAAT

Inl.: EMTU

11 Número
70884 IAno II Rubrica

2014

Ass.: Solicita aprovação de trecho do Corredor Metropolitano Vereador Biléu Soares
- Noroeste - Trecho Variante Hortolãndia, passando pelos municlpios de
Hortotàndia e Sumaré.

SINTESE DE DECISÃO DO EGR~GIO COLEGIADO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 19 DE MAIO DE 2014

ATAN°1751

Em votação o parecer do Conselheiro Relator, referente à aprovação de trecho do Corredor

t1e.trQpolitano Vereador Biléu Soares - Noroeste - Trecho Variante Hortolândia, passando.

pelos municípios de Hortolândla e Sumaré, recebeI! 4 votos favoráveIs e 13 votos

contrários. não sendo portanto acatado, restando indeferido o projeta.

1. Á CAAC para:
a) providenciar publicaçêo no DOE;
b) oficiar o interessado.

2. Ao NAA/PT para aguardar.

CAAC/CONDEPHAAT, 19/0512014.

VGONZAGA
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Oficio Condephaat-315/20 14

Processo 70884/2014

São Paulo, 20 de maio de 2014.

Senhor Diretor Presidente,

Vimos, por meio deste, informar que em sua Sessão

Ordinária de 19 de maio do corrente Ata nO 1751, o Egrégio Colegiado do

CONDEPHAAT deliberou pelo indeferimento do pedido referente ao trecho do

Corredor Metropolitano Vereador Biléu Soares - Noroeste - Trecho Variante

Hortolândia, passando pelos municlpios de Hortolandia e Sumaré.

Atenciosamente,

..///
./

/'

~_//

VALÉRIA RO NGO
Vice Presidente

EMTU
JOAQUIM LOPES DA SILVA JÚNIOR
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 244
SÃO PAULO - SP
01013-000

VGONZAGA

Rua Mauá, 51 - luz - São Paulo/SP
CEP: 01028-900

PABX: (11) 2627-8000
www.cultura.sp.gov.br

http://www.cultura.sp.gov.br
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OF/DP/443/2014

São Paulo, 23 de maio de 2014.

Ref.: Solicitação de Intervenção em Bem Tombado ~Construção de Viaduto dentro
do Per/metro Tombado pelo CONDEPHAAT da Estação Ferroviária do
Município de Sumaré.

Senhor Secretário,

A cidade de Sumaré, que contempla uma população de
aproximadamente 270 mil habitantes, tem seu crescimento urbano segregado pela linha
férrea e pelo Ribeirão do Quilombo. Atualmente, o município conta com uma única
travessia em calha semienterrada como alternativa para a conexão viária entre os dois
lados da cidade, de modo a viabilizar o acesso da população, tanto de automóvel, quanto
de ônibus a importantes equipamentos públicos. Ernnorãrjos de pico. essa situação leva
a congestionamentos de cerca de 50 minutos. para a transposição..

A Região Metropolitana de Campinas, formada por 19 municfpios,
tem como eixo principal de deslocamentos a Rodovia Anhanguera - SP-330. Essa região
tem apresentado relevante desenvolvimento socioeconômico, que trouxe como
consequência a sobrecarga das rodovias que a servem. Mesmo após investimentos para
ampliação da capacidade dessas rodovias através da construção de pistas marginais no
trecho entre Hortolãndia e Suma ré, ainda existem pontos de gargalo nos horários de pico,
devido ao grande fluxo urbano e metropolitano que delas dependem.

A im lanta o de um corredor de transporte de média capacidade
.Iigando os municipios de Santa Bárbara es e, mencana, NoVa Odessa 3uIIlar ,
8ortolândja e Camp.inas.-QU.e.JHQP.orcioneum deslocamento metropolitano através de um
..tracadQ....[etíllneQ,independente da.$Rodovias Anha.lliluera - SP-330 e dos Bandeirantes
-\SP-348, com poucas interferências de fluxo, localizado dentro da área de interesse dos
usuários e interligando as áreas centrais dos municipios vem atender a uma demanda
crescente, oferecendo um transporte eficiente, de alta qualidade, operada por veiculas
modernos e confortáveis, mediante a oferta de linhas de ônibus intermunicipais com
tempos de percurso reduzidos para o adequado transporte da população.

Excelentissimo Senhor
MARCELO MAnOS ARAÚJO
Digníssimo Secretário de Estado da Cultura
Rua Mauá, 51 -1/ andar - Centro
São Paulo - SP

SGPIecva(GPP)
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Diante desse contexto, a Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo S.A. - EMTUlSP desenvolveu projeto funcional da Variante
Hortolândia-Sumaré, como complemento do Corredor Biléo Soares (Noroeste) com
diversos trechos implantados. Para a viabiliza ão dessa variante é necessária a
implantação de uma transposição que se dará por melO e um via u o sobre a vIa lê ea
existente e ql 'ase prolongará no seu trecho final, através de uma ponte sobre o Ribeirão
.Quilombo

Consideradas as restrições urbanas existentes, ta'is como, largura
das vias, adensamento populacional, impossibilidade de demolição da Igreja Matriz,
restou como única possibilidade de traçado, que a referida travessia se desse no ponto
'nterrom ido da Avenida José Maneine, junto ao Pátio da Estação de Trens da cidade,
!bem tombado pelo CONDEPHAA . ne USlve, esse raça o a en e estrateglcamen
demanda gerada pela região central da cidade.

o Pro'eto Funcional elaborado prevê tão somente a transposição
aérea.- dentnLdo perímetro do bem tombado. não imp lcando em emollção ou
deslocamento de qualquer edificio histórico.

,Vale lembrar que o tombamento incluiu toda a área de ediflcios que
compunham a antiga Estação, com eixo de extensão de 450 metros paralelo a linha...
férrea-Criando por si dó um bloqueio de cerca de cinco quarteirões à circulação
transversal.

Em cumprimento à legislação, a proposta foi protocolada para
apreciação do CONDEPHAA T.

Considerando:

- Que em reunião do Egrégio Conselho na data de 19 de maio de
2014, onde foi votada a possibilidade de transposição por viaduto, a proposta não obteve
aprovaçêo;

- Que o empreendimento, representado pela Variante Hortolãndia -
Suma ré, parte integrante do Corredor Biléo Soares (Noroeste), possui uma previsão de
recursos para implantação do seI! sjstema viário da ordem do 120 milhões de reais, e,
que uma passagefILS.ublerrãnea Pl - Método Destrutivo 'Vala a Céu Aberto), custaria 78
milhões de reais, portanto, um valor significativo em relaçàQ....aoda implantaçãa......do
corredor;

- Que solução em passagem subterrânea, como a já existente,
apresenta diversos inconvenientes:

• secciona vias estratégicas a montante da travessia para atender
as normas de declividade;

• gera problemas de inundação, por ocasião de chuvas intensas;
impondo um sistema de bombeamento oneroso e nem sempre
eficiente;
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• tem metodologias de execução de
que integram o bem tombado;

maior risco para os edifícios

• que o empreendimento contará com acessos tanto para ciclistas,
quanto para pedestres ao conjunto tombado, e, que conforme
compromisso assumido pela prefeitura de Sumaré, o municlpio
adotará providêncías para revitalização do bem.

Que, por fim, a impossibilidade da opção por passagem aérea
inviabiliza o empreendimento como um todo, prejudicando inclusive a velocidade de
operação dos trechos já implantados, deixando de beneficiar a população de toda a
Região Metropolitana de Campinas, no atendimento a mobilidade urbana e interurbana.

Pelo exposto, contando com a sensibilidade na avaliação de pleito,
que considera a otimização da utilização dos recursos públicos sem, contudo, agregar
dano direto ao bem tombado, recorremos da decisão exarada .•.

Respeitosamente,

~

JOAQUIMLOPE O ILVA JUNIOR
Diretor-Presidente

SGP,,"evo(GPP)
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ESTADO OE SÃo PAULO

Olicio n° 305/14

Ao
RXl1Io. Sr. JOalluim Lopes da Silva Júnior
Presidente dn EMTU

Considerando a intonnação que o CONDEHIAAT. em reunião nu data de
20/05/2014 rejeitou o pedido dessa EMTU de autorização de implantação de um
viaduto sobrepondo bem tombado no município de Sumaré.

Considerando que essa implantação necessita de lima transposição da linha
Icrrca c do Rio Quilombo aproveitando o eixo criado pela instalação de torres parn n
passagem dos cabos de energia da RFFSA que, transformou seu trajeto em dl.msgrandes
lJvcnidas, s<1oclas: Avenida Rebouças c Avenida José Mancini, importuntcs eixos de
ligaçào no nosso Municipio.

Dentre as diversas justilicalivas p,ml a viabilização desta obra, podemos
deslaci.lr:

- é a única opção viável de interligação entre a região central de Sumaré com
apmximadamcnte 60 mil habit<mtes e todos os b,lirros que compõe o distrito de Nova
Veneza, com aproximadamente 190 mil habitantcs que atualmente contam com uma
ll11iC<lpassagem sob a linha félTcaconstruída há mais de 30 anos.

- este patrimônio industrial de indiscutivcl valor histórico e social precisa ser
reconhecido como pnrtc da realidade urbana e. vem de encontro cOIn o interessc que O
município tem em implantar o Corredor Metropolitano Noroestc em parceria com a
EMTU, solidilicando a unidade do Município de forma que este se relacione com sua
periferia de forma eficaz, sendo ali um ponto cstrmégieo para que esUl unidade scja
conquistada.

- Com as melhorias de vias nas cidades circunvizinhas o !luxo de "eículos
aumcntou exponcncialmente, e hojc Sllnconfomlação já não compOJ1amais o trMego de
forma segura c eficiente portanto e~1a obra trnrâ reJlexos positivos em relação ti
mobilidade c ao !luxo de veículos que hoje transitiull na região central, servimlo de
alternativa viâria, retirando o tráfego da única passagem existente atualmente (Viaduto
COlllcndador Aristides Moranza);

- outro lutar importante a considenu ê que a velocidade de urbanização se
sobrepõe ú capncidadc de phmejamcnto de infrneslrutura. sistema viãrio e transporte
público. O crescimento desordcnado de Sumaré e região trouxe todos os problemas das
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Interessado: EMTU

Data do Protocolo: 27/3/2014 (último protocolo, f1.61)

Assunto atual: Pedido de aprovação de intervenção (fls. 62-83)

Detalhe do assunto: Construção do CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE "VER.

BILEO SOARES" - TRECHO VARIANTE SUMARÉ-HORTOLÂNDIA

I
(

i

• Pós Intervenção: Não

• D05Slê Preliminar: Não

• Endereço do Im6vel:

Av. José Manelni x R. Antonio Jorge Chebab, s/no - Sumaré - SP

• Proteção do Bem: INSERIDO EMBEMTOMBADO

• Integra o conjunto: Conjunto Ferroviáriode Sumaré (Resolução SC-4, de 2-2~2013)
• Área envoltória de: N/A

À Diretoria do GCRBT,

Trata-se de novo protocolo da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU, do

Governo do Estado de São Paulo, relativo às intervenções previstas no Conjunto Ferroviário

de Suma ré, bem tombado segundo a Resolução em epígrafe, para a construção de variante

do Corredor Metropolitano Noroeste, no trecho Sumaré-Hortolândia.

I. RELATO DOS ÚLTIMOS TRÂMITES

Nova juntada de documentos ocorre após deliberação na Sessão Ordinária de 17-4-2014,
Ata nO 1737 (fl.58), quando o Colegiado "deliberou converter o julgamento dos autos em

diligência, considerando a criação de uma comissão entre Conselheiros do CONDEPHAAT e

técnicos da UPPH, para que seja realizada uma visita ao local do empreendimento, a fim de

verificar a possibilidade de indicar alternativas e soluções para a implantação do

empreendimento".

~ referida cOf.llis_sãoé composta pelos seguintes membros, conforme publicação no DOE de

]:3:3.:2014 p. 55dcópia anexa) da Ata da referid.~essão:

• Conselheiro-Relator José Luiz Bisellij

• Conselheira Beatriz Mugayar KÜhlj

• Conselheira Cristina Meneguello;

• Conselheiro Silvio Oksman;
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• Arq. Erika Hembik Borges fioretti, técnica do GCRBT/UPPHj

• Arq. Lara Melo Souza, técnica e Diretora do GCRBT/UPPH;

• Arq. José Antonio C. Zagato, técnico do GEI/UPPH.

A diligência foi realizada no dia 12/3/2014, com a p..N~ençª-d..Qs--A[q,Erjka Hembik BQrges

Fioretti, Arq. José Antonio Zagato, Coordenadora Valéria Rossi da UPPH, Conselheiro-Relator

José Luiz Biselli, e o Secretário da Cultura, Marcelo Mattos Araújo, além de representantes

da EMTU e da Prefeitura Municipal de Sumaré, bem como a Prefeita.

Após a visita ao local, realiZou-se reunião nesta UPPH no dia 13/3/2014, com a presença

desses mesmos técnicos e da Coordenadora, de representantes da EMTU e da Prefeitura. A-
Ata da Reunião encontra~se lavrada no Parecer Técnico UPPH nO GCR-702-2014 (fls. 181-

.• 184), com a ciência, via correio eletrônico, dos participantes (fls. 185-195).

Finalmente, no último 27/3, foi juntada nova documentação pela EMTU, acompanhada de

material fornecido pela Prefeitura de Sumaré sobre possibilidades de utilização do Complexo

Ferroviário de Sumaré, acostada às fls. 62-179 dos autos.

11. DOCUMENTAÇÃO PROTOCOLADA

Foram protocolados os seguintes documentos (fI. 62 a 179):

1. Ofício OF/DP/282/2014 (fI. 62-63), assinado pelo Diretor-Presidente da EMTU, Sr.

Joaquim Lopes da Silva Jr., com a apresentação do projeto e comprometimento da

empresa na responsabillzação pela "revitalização do conjunto tombado (projeto e

obra) através da Implantação de um pólo cultural";

2. Informação Técnica nO IT-DEP-068-2014 (fi. 66-79), com Justificativa do

empreendimento e das alternativas de traçado consideradas pela EMTU;

3. Prancha s/no, com Implantação e corte da proposta de passagem subterrânea (fI.

80);

4. Prancha nODE-3.26.03.00-882-001, contendo implantação, planta, corte e maquete

eletrônica de nova proposta de transposição do conjunto ferroviário tombado, sendo

um viaduto metálico (f. 82), com sobreposição dos modais (veícUlOS motorizados no

tabuleiro superior, ciclovia e passagem de pedestres no tabuleiro inferior,

compreendendo altura total Inferior à proposta anterior de viaduto estaiado;
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5. Prancha nO DE-3.26.03.00-8B2-002, contendo detalhamento desse viaduto metálico,

em planta, corte e perspectiva eletrônica (f. 83);

6. Documento intitulado "Contribuição da Prefeitura Municipal de Sumaré", contendo o

relatório "Complexo Ferroviário de Suma ré: Reflexões sobre seu valor cultural na

indústria patrimonial e as possibilidades de uso para o resgate deste 'vazio urbano"',

de Clnthia Ongaro Monteiro de Barros, Arquiteta da SEPLAN da Prefeitura de Sumaré

(fls. 85-103);

7. Cópia do Parecer Técnico UPPH nO GCR-702-2014, contendo a Ata de Reunião de.

13{3{2014 (fls. 104-107);

8. Cópia do M.I. na 054/2014, da Prefeitura de Município de Sumaré, acerca do

Levantamento social do Complexo Ferroviário (fi. 108);

9. Cópia de parte de trabalho de graduação de Clnthia Ongaro Monteiro de Barros,

intitulado "Universidade Popular das Artes-UPA", para Faculudade de Engenharia

Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

(fls. 109-177), Incluindo duas pranchas de projeto para a área (fls. 178-179);

lIl. ANÁLISE TÉCNICA

A. Introdução

Após a diligência ao local, durante a reunião com representantes da Prefeitura e EMTU, de

13/3/2014, registrada na respectiva Ata (f. 181-184), estes técnicos desta UPPH, Arq. Erlka

Hemblk Borges Floretti e Arq. José Antonio Zagato, realizamos diversas recomendações

para alternativas de projeto, das quais destacamos:

1. A indicação de estudos para "transRO.Si.çãosubterrâ.nea...menos profunda, Ror método

'destr-utWo4-VCA Va~-a-€éu-AberteTifI:--182-);--

2. A existência de ampla área entre os edifícios da Subestação Elétrica e a Residência

da Vila de Engenheiros (mais de 25 metros), o que permitiria a abertura da vala sem

interferência direta dos bens (fI. 182);

3. O estudo da "possibilidade de separação dos modais: pedestres e ciclistas por

passarela distinta e independente da passagem de veículos, em local a ser

determinado" (fI. 182);

4. A "contrapartida para os impactos advinctQ~~-ª-lnt~!y'eJlção_n9_bem tpmJ~CI_(:tQ.Jt~yeni

...seLi.ormaIlzad a.em..documen to_juntadQª OS_ªutos....de-'lídam.enteJj rma do po r tod as as
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partes envolvidas (proponentes, Prefeitura, UPPH/CONDEPHAAT/SEC,etc.), com a

definição do cronograma de projetos e execução de obras e recuperação (restauro) e

valorização do bem tombado, e a previsão orçamentária correspondente -

preferencialmente executando as intervenções de preservação e de transposição de

forma simultânea" (fls. 182-183);

5. A disposição dos arquitetos da UPI?H...,paradiscussões técnicas sobre as alternativas.

de transposição (fi. 183).

B. Justificativas e proposta da EMTU (fls. 76 a 79; pranchas às fls. 80-83)

Em relação à possibilidade de construir uma passagem inferior (subterrânea) à linha do

trem por meio de método VCA (Vala a Céu Aberto) - utilizado, por exemplo, na construção

da Linha l-Azul do Metrô de SP -, a EMTUadmite que "a grande vantagem [ ..] é que esse

método Implica em [slc] impacto visual zero mantendo o bem tombado sem interferências".

Por tal motivo, os técnicos desta "PpH desde o início sugeriram tal alternativa como a

preferencial para a preservação do Patrimônio Cultural em tela.

A empresa estatal, entretanto, apresentou os seguintes argumentos para não optar pela

alternativa da passagem inferior, por método de Vala (fI. 76 dos autos):

1. Que a declividade recomendada pelo Manual de Projeto Geométrico de Travessias

Urbanas_dQ..pNIT C8~o)Jrn.p!icaIla"um~----E!!!!p':ade ap-coximadamente de 450 metros,

9J,!2~j'.l,__!3pr~senta ..6, 5%_de.__dettiYldade";

2. Que essa rampa "provocaria a interrupção das ruas Dom Barreto e Antonio do Valle

Melo, ruas estas importantes para a cidade, pois [contam com] leito carroçável

maiores e serem eixos comerciais da cidade"; (grifo nosso)

3. Que "a interrupção dessas vias de ligação [Dom Barreto e Antonio do Valle Melo]

acarretaria na afluência do fluxo de veículos para as yjas adjacentes principalmente

na Avenida RebOIJças..e..nas.J.1Jas.l.uiz..José-Duarte..e-Antonia..JorgeLhebab:.-(.ga:ifo..

nosso)

4. Que "a Avenld.a...Manclolsofreria uma séria aglomeração de veículos, pois para que a
------ I

_rampa seja Inserida a avenida teria uma diminuição de caixa apresentando apenas

c uma faixa de rolamento p'0r sentido" (grlfQ!!osso)

S. Que "feita essa análise [ ... ], a influência da inserção da rampa de acesso traria

muitos malefícios à região" (grifo nosso)
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6. A "Avenida José Manjeinl teria sua caixa reduzida para uma faixa [ ... ] que

complicaria a fluidez do trânsito das vias perpendiculares que encontram a Avenida,

o que causaria um grande problema de fluxo no local" (grifo nosso)

7. Que "o nível d'água do Ribeirão dos Quilombos é mais alto que a cota de nível da

passagem inferior", o que levaria a supostos problemas de alagamento, cuja solução

seria.um..sistema preventivo.de,bambeamento-.eJetenção;

8. Segundo ª.EMTU, o método_VCA_poderia_causar....:abalosa estwtura, rachaduras do

bem, afetar a estrutura ou causar o recalque da fun~ação"

Em suas conclusões (fI. 78), a EMTUafirma:

9. Que na transp.oslcão d-ª....áLeatombada.-é.a_rnelhoLaltematl\lapara_a--Cidade,-vistoque-

proporcionará a reorganizacão do tráfegQJlaáreacentral.~..;_{-grifO----flosso), _

lO.Que a EMTUse responsabilizará pela revitªl.I1..~_Çã.º---ºº-ÇoDjynto_(p.[ojelQ_e__obra);

C. Considerações Técnicas

A respeito desses argumentos, apresentamos abaixo nossas análises e ponderações, em

correspondência a cada um dos itens supracitados:

1. Declividade recomendada e extensão da rampa.

Cabe observar que a extensão da Av. José Mancini é de quase 600 metros, Incluindo-se o

recuo não edificado no polígono de tombamento, junto à R. Antonio Jorge Chebab.

Segundo o próprio desenho do corte elaborado pela EMTU, acostado à fI. ao, há uma

diferença de 51 metros a ser vencida pela passagem subterrânea (Cota +593,00 da Av.

Mancini e Cota +541,00 no ponto mais baixo da base da passagem subterrânea, sob a linha

férrea).

Portanto, considerando a declividade recomendada pelo ONU (B%), a extensão total de

uma rampa resulta em 600 metros - exatamente a extensão da Av. José Mancini.
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Cabe lembrar que a Avenida Rebouças, na Capital, também possui um corredor de ônibus à

-esquerda,-a..rlespeito.daJampa.acentuada..=....ta.lYez até maior que a recomendada - nas

adjacências do Hospital das Clínicas e na Rua da Consolação. em direcã.Q...à....Av.paulista........

o esquema a seguir permite visualizar tais características, para sustentar a alternativa

proposta por esta área técnica.

Diferença de cotas;

+ 593,OOm ;: Av. Rebouças x Av. José Manein!

1+ 542,ooml= Ponto mais baixo da passagem sob a via férrea

, Diferença = 51 metros a serem vencidos de rampa

CálculQ de extensão de rampa com 8010 de declividade (ONIT):

51 x 100 = 600 metros> extensão necessária para a rampa
8
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Nesta proposta alternativa, a parada do ônibus na Av. José Maneini poderia ocorrer na

projeção subsolo da Rua Antonio Jorge Chebab, exatamente sob o limite do perímetro de

tombamento, e também bem próxima ao núcleo comercial da cidade.

Este tipo de solução já foi adotado em outro corredor de ônibus de perfil BRT (Bus Rapid

Transit), como o Noroeste, diante da existência de bens tombados.

Trata-se do BRT de Lima, capital do Peru, cuja estação terminal é subterrânea, assim como

a imediatamente anterior, devido ao grande acervo edificado tombado como Patrimônio

Cultural Nacional e da Humanidade (UNESCO) no centro, Essa cidade, vale lembrar, ainda

está sujeita a abalos sísmicos, fenômeno que tampouco impediu a adoção de uma solução

moderna que respondesse à demanda de transporte pública, e, simultaneamente, à

preservação do patrimÔnio.

BRT (Bus Rapid Transit) em trincheira, construída método VCA, Notar o acesso à parada de ônibus no canteiro

central, por meio de pontilhão, em meio a edifícios de interesse histórico no entorno, que foram preservados.

Imagem: Google Street Vlew, 02/2013

Em relação a eventuais riscos aos bens tombados, _devidoàs escavações em VCA (como

recalQue e integridade estrutural), é oportuno lembrar que a engenharia brasileira dispõe d,e,
amplos métodos para assegurar a Integd.dade.-es.truturald,e....imóveis..nas.-acljacêndas.No

limite, a execução do VCA poderia eventualmente até mesmo contemplar o desmonte e

remonte de uma das residências da vila, para ampliação do espaço.
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Essa opção, embora radical, tem em perspectiva o beneficio permanente advindo que ª ,
passagem subterrânea la não interferência na qualidade ambiental e na pajsageum~) _

representaria para o Patrimônio tombado. Vale pontuar que escolha semelhante já ocorreu,

em casos extremos, como os Templos de Dendur e Debod, quando da inundação do Rio Nilo

no Egito, transferidos como um sinal de cooperação internacional, respectivamente, para

Nova York-EUA (Metropolltan Museum of Art) e Madri.Espanha (Parque Del Oeste).

Os custos decorrentes de tal alternativa, segundo nossas pesquisas, seriam equivalentes

ou até menores que a do antigo "viaduto estalado", orçado em torno de R$ 45 milhões,

segundo informado durante as reuniões;

Ademais, recentemente houve a construcão de outras passagens inferiores de mesmo tipo

sob linhas de trem da ÇfIM na Capital - empresa também estadual com interlocução

permanente o CONDEPHAAT. Trata-se, pelo menos, da Linha 9-Esmeralda/Estação

Primavera-Interlagos/Av. Preso João Goulart e Estação Autódromo (Zona Sul), e na Linha -

12-Safira/Av. Gabriela Mistral (Zona Leste), esta última inclusive em área de várzea

próxima ao Rio Tietê, portanto em cota Inferior à da ferrovia em Sumarê, mas viável.

Tais passagens têm custo variado a deQgndeLº-~1i_e~ecifícidades de cada local. Porém)

Ji.-ªQundonossas p~;?quisasd~odem girar em valores de R$ 8 milhões e R$20 milhões,

..fompJJJíveis com obra_d~orte---ºo CQrredor Noroeste e com baixíssimo impacto permanente
_DOCOnjunto Ferroviário.

2. InteHupção de vias

Pelo que constatamos em vistoria, e exemplificado por imagens do Google Street View, as

referidas ruas não são as de maiores calhas, tampouco são, nas quadras Imediatas da José

Mancini, predominantemente ruas "comerciais" (ver imagens abaixo). Portanto, a demanda

de veículos poderia se dar através da reordenamento viário. com alteração da dire.ção

("mão"1_Q3!~....Yl~,contornado os trechos obstruídos pela rampa.
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A exemplo, a Avenida Eusébio Matoso, na Capital, dispõe de apenas uma faixa de

rolamento, sem que Isso implique maiores complicações no trânsito - cuja solução parcial

requereria a desapropriação e demolição de toda faixa Iindelra:
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Fonte: Goog/e Street Vlew, 2013.

3. Afluência de fluxo E

4. Aglomeração de veículos na Av. Mancini

5. Rampa traria "maleficlos ã região"

6. Complicação da fluidez de trânsito

A respeito que "a interrupção dessas vias de ligação [Dom Barreto e Antonio do Valle Melo]

acarretaria na afluência do fluxo de veículos para as vias adjacentes principalmente na

Avenida Rebouças e nas ruas Luiz José Duarte e Antonio Jorge Chebab" (grifo nosso); "a

Avenida Mancini sofreria uma séria aglomeração de veículos, pois para que a rampa seja

inserida a avenida teria uma diminuição de caixa apresentando apenas uma faixa de

rolamento por sentido" (grifo nosso); "a influência da inserção da rampa de acesso traria

muitos malefícios à região" (grifo nosso); e a "Avenida José Manicini teria sua caixa

reduzida para uma faixa [u.] que complicaria a fluidez do trânsito das vias perpendiculares

que encontram a Avenida, o que causaria um grande problema de fluxo no local" (grifo

nosso): mais uma vez, nota-se certa prioridade ao tráfego de veículos, interrupção de vias,

sem mensurar o REAL PREJUÍZD PERMANENIE_QUl'....QCDMERÁ.NQ PATRIMÔNIO

GULTURAL~.Há_que. se_ponderaG_Q_patrimônio...cultura 1,_noJJmJte,.refere-se a processos e

assuntos paulistas, ou seja. â cultura de 40 milhÕes de pessoas. ~Rossfvel perda da

unidade.espaclaLdo_copjuJltol,grroviário tombada está sendo de fato considerada ou tratada

,apenas cama empecilho?
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7. Nível da água do Ribeirão dos Quilombos

Embora a EMTU afirme que o nível da lâmina d'água do Ribeirão dos Quilombos represente

óbice à execução da passagem inferior, cabe registrar que diversas outras localidades

possuem tal recurso, sem que a proximidade de cursos d'água constitua impeditivo

definitivo à construção de dispositivos subterrâneos.

Com exemplo, temos a Margina Tietê na altura da Ponte das Bandeiras, na Capital, cujo

rebaixamento foi necessário para a preservação desse patrimônio, bem de importância

histórico-cultural para a história da cidade de São Paulo. Para viabilizar tal passagem, sabe-

se que sistemas de drenagem/bombeamento devem ser feitos; porém prescindir desta

alternativa, sem ao menos comprovar os custos decorrentes, pressupõe descartar a priori

um melo que pode, simultaneamente, responder à questão do transporte, da drenagem e

da preservação patrimonial.

Além desses, há ainda a passagem Inferior da CPTMna Av. Gabriela Mlstral, (Linha 12-

Safira), em área de várzea do Rio Tietê, e devidamente resolvida pejas técnicas de

engenharia.

8. Atribuição de responsabilidade à Prefeitura para obtenção da guarda

A EMTUatribui a obtenção da guarda do conjunto ferroviário à Prefeitura, porém esta até o

momento não formalizou a proposta, inclusive com prazo para execução, de modo a ser

passível de cobrança pelo CONDEPHAAT.

9. Transposição aérea: "melhor alternativa para cidade e reorganização do tráfego"

Deve-se ponderar esse argumento: afinal, a melhor alternativa, nos parece, deve ser

aquela que responda com eficácia à demanda do transporte público e, simultaneamente,

preserve o Patrimônio Cultural tombado. E, até o momento, a transposição aérea não

demonstra ser tal alternativa, pois implngirá impactos permanentes ao bem tombado,

enquanto a subterrânea terá impactos contornáveis no trânsito local.

10. Responsabilidade da EMTU pela revltallzação do conjunto (projeto e obra):
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Nossa preocupação com a definição de cronograma preciso para projeto e execução de

obras, com a anuência e comprometimento dos agentes envolvidos e interessados, justifica-

se devido ao histórico de outras intervenções aprovadas neste órgão, que resultaram em

impactos a bens tombados pelo CONDEPHAAT sem que, nem sempre, as devidas

contrapartidas tenham de fato se concretizado.

Como exemplos, podem-se citar o caso da demolição de diversos edifícios das Indústrias

Matarazzo no bairro da Água Branca na Capital - dando espaço a empreendimentos

imobiliários - e a demolição de quase dois terços do Armazém de Exportação do Complexo

Ferroviário de Santos - para a construção da Unidade de Operações da Bacia de Santos da

Petrobras.

Nesse sentido, é fundamental que, a despeito da forma da intervenção, tais contrapartidas

sejam definidas e firmadas pelas partes, com vista à possibilidade de acompanhamento e

fiscalização das Iniciativas decorrentes.

A Secretaria de Planejamento de Sumaré sinaliza que fará a gestão do conjunto após a

revitalização (fI.96): "entendemos (a municipalidade) que ficará a cargo do Município de

Sumaré a gestão e manutenção de todo o complexo cultural após sua revitalização,

executada às expensas da EMTU". Porém, não está juntado aos auto nenhum Protocolo de

Intenções ou compromisso similar fiunado_entre.-cs.agentes-envob/ldos,_com ..devidas __

assinaturas, das autoridades .competentes, .a, sugerir,.entre_ a Prefeitura...de_Sumaré,..£MTU e__

Secretaria de Estado da Cultura.

D. Considerações Finais

Por fim, cabe salientar que a maior parte dos argumentos apresentados pela EMTU refere-

se, basicamente, a supostos e eventuais prejuízos que uma extensa rampa da passagem

inferior traria ao trânsito e fluidez do tráfego neste limitado setor da cidade.

Por outro lado, minimizamMse os permanentes e significativos prejuízos que o bem tombado

em questão sofrerá ad eternum, posto que a construção de um viaduto, qualquer que seja

seu desenho, possivelmente se constituíra irreversível. O seccionamento do Conjunto

Ferroviário será contundente, devido à escala da estrutura demandada.
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Nesse sentido, é imperioso o aprofundamento dos estudos das alternativas passl.v.eis..-

s.Q.bretudo a p'assagem infe[i.or._de-'JJon~t[andQ.asJ.esoJuções...técn.k:as para tanto e os custos

..d.eJa.s....decorrentesCabe insistir que, até o momento, nada se provou quanto à inviabilidade
da obra do ponto vista da engenharia. ou seja. da técnica. Pelo contrário, nos parece

priorizado, na proposta atuar, o viés do trânsito e da fluidez do tráfego local, em detrimento

do patrimônio, e não conjugado a este elemento.

Tampouco na perspectiva econômico.flnanceira ficou demonstrado que a sugerida

passagem inferior seria significativamente mais onerosa aos cofres estaduais. Segundo

consta, o inicial "viaduto estalado" teria um custo de aproximadamente R$ 45 milhões;

portanto, é necessário demonstrar os custos de uma passagem subterrânea, para passar a

se cogitar uma transposição aérea, cuja eventual execução representará irreversíveis
impactos à percepção e à ambiência do bem tombado.

Oportunamente, finalizamos estas observações lembrando que diversos bens tombados no

Estado de São Paulo são transpostos de forma subterrânea, sem que tais obras tenham

implicado danos ao patrimônio paulista, ao invés, antes resultando em beneficios

permanentes à preservação, como são eloqüentes os exemplos a seguir:

a) Túnel Ayrton Senna: Parque Iblrapuera
Executor: Prefeiturade SãoPaulo

Vantagens: ; Impacto zero na paisagem; baixa
Interferência física com o meio ambiente construidoe natural
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(

Fonte: Google lmages, 2014.
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Fonte: Google lmages, 2014.

b) Túnel submerso Santos-Guarujá

Proponente: Governo do Estado de São Paulo/ DERSA

Vantagens: i transferência de tecnologia; menor interferência

física com o meio ambiente construído e natural

o Governo do Estado de São Paulo, por meio da DERSA, procedeu ao estudo de diversas alternativas

no caso da transposição do estuário de Santos, para viabilizar a conexão rodoviária das cidades de

Santos e Guarujá. Após extensos estudos técnicos, a alternativa considerada ideal foi a construção

de um túnel - em detrimento de uma ponte também estaiada - sob o estuário, sem interferir com
o Porto de Santos.

Ademais, a escolha por essa alternativa representará ganhos para a engenharia brasileira, na medida

em que a tecnologia a ser adotada será pioneira no Brasil - relegando um avanço para as instituições
e empresas brasileiras.

Fonte: Google lmages, 2014.
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Um túneL diferente
OerSll recO! r('(J a especialistas e!>tr<lIlgeiros
para planejar estrutura Inédita no Brasil
Segmentos lIeamcrelo ~r~ submersos nomar
com a ajuda de barcus l' mergiJllladores.
Atividades no porto ficaraOSUSllfn!HlS
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Fonte: Google Images, 2014.
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c) Túnel ComendoAristides Moranza: sob linha férrea da antiga Companhia Paulista

Executor: Prefeitura de Sumaré

Vantagens: baixa interferência física com o meio construído; baixo impacto na paisagem

Fonte: Google SCreec Vlew, 2013.

d) Túnel Jânlo Quadros: Rio Pinheiros I 8alrro Cidade-Jardim I Linha 9-Esme..-aldaCPTM
Executor: Prefeitura de São Paulo

Vantagens: baixa interferência física com o meio ambiente natural;,l!ilgill'.lll!émllll;r;il!I~;J!a
(bairro Cidade-Jardim); baixo impacto na paisagem;

Fonte: GoorJle lmages, 2014.

e) Passagens Inferiores da CPTM:
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Estação Primavera-Interlagos da Linha 9-Esmeralda I Av. Preso João Goulart
Executol'": Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

Vantagens: baixa Interferência física na linha da CPTMi baixo impacto na paisagem;

Fonte: Goof}/e 5treet View, 2013.

Linha 12-Safira I Av. Gabrlela Mlstral

Executor: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

Vantagens: baixa interferência física na linha da CPTMi baixo impacto na paisagem;

Fonte: Google StreefView, 2013.
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Por fim, cabe ainda lembrar o caso simbólico da proposta de demolição da Escola Caetano V
de Campos na Praça da República, um ponto de destaque na trajetória do CONDEPHAAT.

Na época, a demolição justificava-se como única alternativa à construção de estação do

metrô homônima, na Linha 3-Vermelha. Após grande mobilização de consideráveis parcelas

da sociedade, ficou provado que havia alternativas não destrutivas, que resultaram na

preservação daquele Patrimônio, bem como à construção da referida estação.

IV. CONCLUSÃO

À luz do exposto, solicitamos de emissão de "Comunique-se", via Ofício e/ou DOE,

requerendo:

1. Revisão da proposta de passagem inferior (subterrânea) por VCA - Vala a Céu

Aberto, considerando:

a) A possibilidade técnica da escavação pela Engenharia:

b) A....erle.nsãa...da-rampd-a~Av ......Rebouças,tendo ..em. vlsta_que...asvia!i

transversais à Av. José Mancini não são predomjnantemente_co.lUerclas~e
determinantes;

2. Em reiteração ao Parecer Técnico UPPHnO GCR-102-2014, o.u;amentos comparativos

para a exewção das três alternativas de transp.oslção:

a) ....Eassagern-inferior.pOLmétodo.de_vala .iLcéu-aberto (Item 1);

b) O "viaduto estaiado" inicialmente previsto pela EMTU;

c) ..o~\{lad.Y1o--ffi~tálico"ora proposto pela EMTU.

3. Em reiteração ao Parecer Técnico UPPHna GCR-102-2014: definição de cronograma
,----------

de projetos-e~execUJ;ão de obras. com prazos concretos para a sugerida

"[e...vltªli~Ç1ç?to..:....doConjunto Ferroviário de Sumaré, em contrapartida ao

empreendjmento, independente de sualouna....de transposição.;_

4. Em reiteração ao PareCer Técnico UPPHnO GCR-702-2014: documentação•
comprobatÓria da formalização da transferência de Guarda do Conjunto Ferroyiário

da União para a prefeitura de Sumaré, medida sem a qual não será possível, smj,

realizar a sugerida":revitallzaçãa:.do.bem..tombado pela EMTU;

5. Em reiteração ao Parecer Técnico UPPHnO GCR-102-2014: Protocolo de Intenções ou

compromisso similar firmado entre os agentes envolvidos, com devidas assinaturas

das autoridades competentes (Prefeitura de Sumaré, EMTUe Secretaria de Estado

da Cultura).
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MINUTA OFÍCIO:

(

Oficio UPPH- /2014

Processo 7088412014

São Paulo, 02 de abril de 2014.

Prezado Senhor,

Em atendimento ao oficio OFIDPJ282f2014, que trata do

Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares - Noroeste - Trecho Variante

Hortolàndia. com intervençào no Conjunto Ferroviário Central de Sumaré, bem

tombado pelo CONDEPHAAT, temos a informar que, para continuidade da análise

técnica é necessário a apresentação de:

1. Revisão da proposta de passagem inferior (subterrânea) por VCA • Vala a Céu

Aberto, considerando:

a) A possibilidade técnica da escavação pela Engenharia:.
b) A extensão da rampa até a Av. Rebouças, tendo em vista que as vias

transversais à Av. José Mancini não são predominantemente comercias

e determinantes;

2. Em reiteração ao Parecer Técnico UPPH nO GCR-702-2014, orçamentos

comparativos para a execução das três alternativas de transposição:

c) Passagem inferior por método de vala a céu aberto (item 1);

d) O .viaduto estaiado. inicialmente previsto pela EMTU;

e) O "viaduto metálico. ora proposto pela EMTU.

3. Em reiteração ao Parecer Técnico UPPH nOGCR-702.2014: definição de

cronograma de projetos e execução de obras, com prazos concretos para a

sugerida "revitalização. do Conjunto Ferroviário de Sumaré, em contrapartida

ao empreendimento, independente de sua forma de transposição;

4. Em reiteração ao Parecer Técnico UPPH n° GCR-702-2014: documentação

comprobatória da formalização da transferência de Guarda do Conjunto

Ferroviário da União para a Prefeitura de Sumaré. medida sem a qual não será

posslvel, smj, realizar a sugerida "revitalização. do bem tombado pela EMTU;

5. Em reiteração ao Parecer Técnico UPPH nOGCR-702-2014: Protocolo de

Intenções ou compromisso similar firmado entre os agentes envolvidos, com
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devidas assinaturas das autoridades competentes (Prefeitura de Sumaré,

EMTU e Secretaria de Estado da Cultura).

Atenciosamente,

Erika Hembik Borges Fioretti

Arquiteta UPPH

José Antonio C. Zagalo Valeria Rossi Domingos

Arquiteto UPPH Coordenadora UPPH

A
EMTU
JOAQUIM LOPES DA SILVA JUNIOR
Rua XV de Novembro, 244 - Centro
São Paulo - SP
01013-000

UPPH, 02 de Abril de 2014.

Arq. Erik

Arquit H

i C. Zagato

EI/UPPH

JosÉ ANTONIO CHIN ELATO ZAGA lU
A.rQulteto CAUAS7.04.3

StcrtUtl1 d. EU.dl) d. Cultura
Unidadede 'reHlr~.,ID dD
hUlmlnl. KIU6fl1r.- UPPH
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Ref.: Solicita autorização para intervenção em

CONDEPHAAT Estação Ferroviária

Sra. Coordenadora da UPPH

bem tombado pelo

de Sumaré.

Solicito conhecer e manifestar-se quanto ao recurso interposto
pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU.

São Paulo, 02 de junho de 2014

~~,.tl\-~/
MARCELO MATiOS ARAUJO

Secretário de Cultura

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP

CEP; 01028-000

PABX: (11) 2627-8000

www.cultura.sp.gov.br

http://www.cultura.sp.gov.br
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São Paulo, 02 de junho de 2014.

Ref.: Ref. Solicita autorização para intervenção em bem tombado pelo
CONDEPHAAT- Estação Ferroviária de Sumaré.
Proc: SC/70884/2014.

Prezado Secretário,

Conheço o recurso e ratifico minha manifestação exarada nos
pareceres técnicos às fls. 234 a 238 e, 294, que, junto com as razões
apresentadas pelo conselheiro relator às fls. 295 justificaram meu voto
favorável à aprovação da proposta de transposição do bem tombado
com a construção de um viaduto, conforme projeto apresentado pela
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU, as Fls. 82 e
83. de modo a conectar os dois lados da cidade de Sumaré e estabelecer
o eixo do corredor metropolitano Noroeste no Estado de São Paulo.

Esclareço que entendo que, é papel da Preservação do Patrimônio
Histórico e Arquitetõnico a manutenção dos bens sem, contudo,
priorizá-los em detrimento de outras questões de suma importância ao
desenvolvimento urbano e econômico das regiôes.

o projeto apresentado se mostrou indispensável no atendimento a
demandas legitimas de mobilidade urbana e interurbana; tecnicamente

Rua Mauá, 51 - luz - São Paulo/SP

eEp; 01028-000

PABX; (11) 2627-BOOO

www.cultura.sp.gov.br

http://www.cultura.sp.gov.br
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restou justificada a escolha, localização e inserção da transposição
viária por meio de viaduto dentro do perimetro tombado da Estação de
Sumarê, posto que as demais alternativas de traçado estudadas
resultariam economicamente inviáveis e de grande impacto para o
sistema viário existente.Por fim, o viaduto não causará dano nos
edifícios que compõem o complexo tombado, vez que , a travessia aérea
prevê que a construção fique afastada de todas as edificações
histôricas.

Pelas razões expostas, proponho o acolhimento do recurso
interposto.

Atenciosamente,

~

...~. //~'

- ~ t/t
~AL A~o;s??~
Coordenadora da UPPH

Vice Presidente do CONDEPHAAT

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP

CEP: 01028-000

PABX: (11) 2627"8000

www.cultura.sp.gov.br

http://www.cultura.sp.gov.br
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JUSTIFICATIVA DA OpçÃO POR TRANSPOSiÇÃO AÉREA SOBRE SiTIO TOMBADO

Pautados pelo entendimento do CONDEPHAA T, devidamente manifestado na Ata

de Reunião do dia 13/03/2014, da qual participaram representantes do UPPH -

CONDEPHAAT, da Prefeitura Municipal de Sumaré, da FUPAM e da EMTU, quanto à

inviabilidade das alternativas de traçado a não ser aquela que transpõe o sítio onde se

localizam os bens tombados, nos cabe, nesta explanação, a justificativa da transposição

ocorrer por meio aéreo e não subterrâneo.

Lembramos, de que o objetivo da transposição da via férrea existente a,

consequentemente, do sitio onde se localizam os bens tombados é a implantação de

trecho do Corredor Biléo Soares - Noroeste, como obra complementar e fundamental

para a eficiência de sua operação, visto que o traçado que os ônibus percorrem

atualmente naquele local é compartilhado com o tráfego normal, por vias tortuosas, sem

acostamento e, portanto, com infraestrutura absolutamente precária quando analisada do

ponto de vista do seu objetivo. A intenção é prover a região de um Sistema de Transporte

Público Coletivo, que atenda aos requisitos mínimos para a garantia da sua eficiência e

qualidade, de acordo com as premissas dispostas no ~Manual de Projeto Geométrico de

Travessias Urbanas" do DNIT, que indica como declividade máxima de rampas aceita

para vias arteriais é de 8%, para a velocidade de 60 Km/h.

Ainda anteriormente à justificativa de fato, nos cabe esclarecer que a intervenção,

objeto da solicitação de autorização desse Conselho, apenas transporá o sitio definido

pelo perimetro do tombamento, que não afetará as edificações tombadas pelo fato de que

a sua implantação se dará por entre as edificações, sem nelas tocar.

DESCRiÇÃO DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS ESTUDADOS

CONSIDERANDO.SE A TRANSPOSiÇÃO DO BEM TOMBADO ATRAVÉS DE

PASSAGEM INFERIOR OU TÚNEL NATM E A JUSTIFICATIVA DA OpçÃO POR

TRANSPOSiÇÃO AÉREA

Para esclarecer a justificativa pela opção de transposição do bem tombado por via

aérea, passaremos a descrever os sistemas construtivos de transposição subterrânea,

aplicáveis no projeto em estudo e todas as condicionantes que nele incidem. Para tanto,



METROPOLITANO .#.~I OEMTU

foram considerados dois sistemas construtivos possíveis para a transposição do bem

tombado:

Tipo 1: Passagem Inferior - P.I. (Vala a Céu Aberto) - Método Destrutivo

Tipo 2: Túnel em NATM - Método Não Destrutivo

Tipo 1 - Passagem Inferior (P.I.) - Método Destrutivo

Essa metodologia construtiva é comumente utilizada e baseia-se na escavação do

solo a ser transposto de maneira invasiva (demolição) e posterior requalificação do trecho

sobre as lajes de concreto que são instaladas sobre o trecho subterrâneo.

Figura 01 - Túnel Paulo Autran na Washington Luis - São Paula/SP

Um dos vários exemplos que temos deste tipo de passagem inferior é o Túnel

Paulo Autran na Av. Washington Luiz em São Paulo, parte do Sistema Viário

complementar próximo ao Aeroporto Internacional de Congonhas.

Tipo 2 - Túnel NATM

o NATM (New Austrian Tunnellling Method) consiste na escavaçào sequencial do

maciço utilizando concreto projetado como suporte, associado a outros elementos como

cambotas metálicas, chumbadores e fibras no concreto, em função da capacidade

autoportante do maciço.
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Por meio do método NATM, a deformação do maciço adjacente é deliberadamente

favorecida, adaptando-a ao contorno escavado, bem como redistribuindo e reduzindo as

tensões máximas induzidas, evitando-se assim a desagregação do maciço.

Abaixo. uma representação esquemática deste método, de acordo com material

fornecido pelo Metrô de São Paulo:

o MÉTOOO CONSTRUTIVO NATM

Detalhe típICOde Incorporação de cambOtas com concreto prOjetado

2" Etapa JO Etapa

A. ApliCação de uma camada de concreto projetado sobre a superfíCie escavada

B - COlocação da cambOta

c -Execução partlal da 2" camada de concreto projetado

D - Complementação da 2" camada de concreto projetado no passo anteoor

Figura 2: Representação esquemática do sistema NATM

VANTAGENS

Estudo Tipo 1 • Passagem Inferior (P .1.) - Método Destrutivo: A vantagem está

na metodologia construtiva que trata da execução de vala a céu aberto de maneira

tradicional e bastante conhecida pela engenharia, porém com a assunção do risco de

dano físico e até mesmo desmoronamento de parte dos prédios tombados.
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Estudo Tipo 2 • Túnel em NATM - Método Não Destrutivo: A vantagem se

obtém pela metodologia de construção não destrutiva, proporcionando baixo impacto

destrutivo nas construções Iindeiras durante a implantação das obras .

•

DESVANTAGENS

Estudos Tipo 1 e 2:

Segundo o ~Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas H do DNIT, a

declividade máxima de rampas aceita para vias arteriais é de 8% considerando-se a

obtenção da velocidade de 60 Km/h, esperada para esse tipo de empreendimento.

Essa relação velocidade x declividade implicaria na implantação de uma rampa de

acesso à PI - Passagem Inferior, com 8,3% de declividade, que no caso do estudo Tipo

1, para atingir a profundidade esperada de aproximadamente 9 metros, essa rampa

deveria ter o comprimento aproximado de 450 metros da embocadura da Passagem,

começando, portanto, no cruzamento da Avenida José Mancini com a Rua Luiz José

Duarte. Já no estudo Tipo 2, para atingir a profundidade esperada de aproximadamente

18 metros, a rampa deveria ter o comprimento aproximado de 578 metros da embocadura

do Túnel, começando, portanto, antes do cruzamento com a Rua Luiz José Duarte, muito

próxima da confluência com a Avenida Rebouças.

Isso implicaria em alterações significativas no fluxo e na fluidez de veiculas das

Avenidas José Mancini e Rebouças, uma vez que a implantação dessa rampa provocará

a interrupção das ruas Dom Barreto e Antônio do Valle Melo no caso do Tipo 1 e, além

das já descritas para o Tipo 1, da Rua Luiz José Duarte para o caso Tipo 2. A interrupção

dessas ruas acarretaria grandes transtornos para a cidade, pois funcionam como as

principais vias de ligação centro-bairro e bairro-centro, paralelas à linha Férrea e por

possuírem leito carroçável maior. Além disso, tratam-se de importantes eixos comerciais

da cidade. Conclui-se que, na tentativa de transpor um grande obstáculo físico que é a

via férrea que já divide a cidade em duas partes, estaríamos implantando um novo grande

obstáculo, que interromperia o fluxo de vias importantes para a mobilidade urbana de

Sumaré.
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Outro ponto que temos que elencar, com o possível fechamento das Ruas Dom

Barreto, Antônio do Valle Melo e Luiz Jose Duarte, é a sobrecarga das Avenidas

Rebouças e Mancini, uma vez que para se inserir a vala da rampa na Avenida Mancini,

sobrará somente uma faixa viária por sentido para circulação local e conduzir todo o

deslocamento do município em direção à transposição.

Além desses problemas, a parada de ônibus proposta para a Avenida Manciní

seria afetada pela localização da rampa uma vez que a mesma deveria ser implantada no

cruzamento da própria avenida com a Rua Luiz José Duarte, ou seja, no mesmo local

onde a rampa se inicia.

Feita a análise dessas duas alternativas que atendem as diretrizes do DNIT,

observa-se que a influência da inserção da rampa de acesso traria muitos malefícios à

região interrompendo importantes eixos viários de ligação bairro-centro e centro-bairro,

criando afluências de fluxo de veículos em vias que não apresentam caixa de rolamento

apropriada. Além disso, a Avenida José Mancini teria sua caixa reduzida para uma faixa

de rolamento fator que complicaria a fluidez do trânsito das vias perpendiculares que

encontram a avenida, o que causaria um grande problema de fluxo no local. Dessa

forma, conclui-se que a transposição do sítio tombado através de Passagem Inferior se

mostra absolutamente ineficaz, visto que, para solucionar um problema, geraria muitos

outros.

Também se faz necessária a análise das condicionantes hidrológicas da área de

implantação do empreendimento. Ao estudarmos as cotas no corte do terreno, é possivel

observar que o nivel d'água do Ribeirão dos Quilombos é mais alto que a cota de nível do

futuro piso da passagem inferior, o que seria um grande problema visto que se trata de

uma área de várzea do Ribeirão e a consequente inundação da passagem inferior seria

iminente,

Tal fator implicaria num grande problema de drenagem do entorno da Avenida

Mancini e da P,I., uma vez que não seria possível realizar a drenagem pelo sistema de

gravidade e a solução seria utilizar sistemas mecânicos e mais complexos para realizar a

drenagem como a implantação de grandes caixas de retenção e um complexo sistema de

bombeamento para a drenagem das águas acumuladas na passagem inferior.
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DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS

Passagem Inferior (P.I.) Método Destrutivo - Tipo 1:

Devemos considerar que a passagem inferior em si é apenas um trecho do

comprimento total da Obra de Arte Especial projetada. Utilizando este método construtivo,

o comprimento total desta OAE seria de aproximadamente B70m, sendo resultado da

soma da rampa de acesso (vala a céu aberto), da passagem inferior com cobertura em

laje de concreto e da rampa de saída, também a céu aberto.

Foi prevista uma estrutura a céu aberto com aproximadamente 20,5 metros de

largura, 154 metros de comprimento. 6,Om de altura e a 9,0 metros de profundidade.

Para sua implantação, primeiramente seria necessária a execução das paredes de

diafragma de concreto que serviriam tanto como contenção das construções lindeiras à

rampa, quanto de apoio das vigas de travamento e apoio da futura laje de cobertura e

fechamento, caracterizando a Passagem Inferior. Posteriormente à execução das

paredes, seria executada a escavação das valas, o rebaixamento do lençol freático,

drenagem e a pavimentação do piso da P.I. e entorno. Em função das cotas do piso da

P.I., observamos a necessidade de construção de caixas de retenção de águas de

chuvas, tipo piscinões, com bombeamento para sua drenagem, uma vez que o nível do

piso ficaria abaixo da conta de água do Ribeirão Quilombo. Esse dispositivo seria

extremamente oneroso para sua implantação e futura manutenção que deverá ficar sob a

responsabilidade do município. Também em função da cota de água, prevemos a

necessidade de implantação de obras de retificação do Ribeirão Quilombo no trecho da

ponte de chegada da P.1.a rotatória junto ao futuro Terminal de Sumaré.

Além disso, cabe lembrar que as obras, que utilizariam equipamentos e máquinas

de grande porte para a execução das paredes de diafragma, ocorreriam muito próximas,

praticamente rentes às edificações tombadas e, mesmo que tomados todos os cuidados

através das técnicas disponiveis, as colocaria em situação de risco, visto que são antigas,

provavelmente providas de fundação superficial e poderiam sofrer algum dano fisico que

comprometesse sua estrutura e integridade, podendo, inclusive, virem a desmoronar.

o custo para implantação de uma P.I. utilizando esse método construtivo pode ser

compativel ao da construção de uma transposição aérea (conforme solicitação de
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intervenção), porém, os riscos a que se expõe o bem tombado e a interrupção das vias

transversais que incorreriam no previsto caos gerado na fluidez do trânsito da região

impossibilitam a justificativa da sua implantação.

o custo estimado para a implantação dessa P.1.é de aproximadamente 78 milhões

de reais.

Túnel em NATM, Método Não Destrutivo - Tipo 2:

Da mesma forma que no método anterior, considera-se o comprimento total da

OAE a soma da rampa de acesso (vala a céu aberto), da passagem inferior (túnel) e da

rampa de saida, que através do método NATM é de 994m aproximadamente.

Trata-se da escavação de um Túnel utilizando a metodologia NATM com

aproximadamente 16 melros de largura, 159 metros de comprimento. 8,5 metros de altura

e aproximadamente 16 metros de profundidade, construção de valas de contenção dos

emboques do túnel, o rebaixamento de lençol freático, drenagem e a pavimentação do

piso do túnel e do entorno das valas de contenção do emboque do túnel. Observamos

também que devido sua profundidade ser maior que a P.l., também prevemos a

necessidade de construção de caixas de retenção de águas de chuvas, tipo piscinões.

com bombeamento para sua drenagem, uma vez que o nfvel do piso ficaria ainda mais

abaixo da cota de água do Ribeirão Quilombo. Esse dispositivo será extremamente

oneroso para sua implantação e futura manutenção que deverá ficar sob a

responsabilidade do municipio.

O custo para implantação de uma P.1. que utilizasse o Método Não Destrutivo -

Túnel em NATM mostrou.se muito mais elevado que quando comparado ao custo de uma

P.1.que utilizasse o sistema de Vala a Céu Aberto ou ao de uma transposição aérea.

O custo estimado para a implantação desse túnel é de aproximadamente 162

milhões de reais.

Conclusões a respeito da alternativa de transposição subterrânea:

Concluimos, portanto, que as duas metodologias estudadas necessitariam de

estudos complementares de geologia e levantamentos de impactos nas circulações do

entorno devido a potencial diminuição da mobilidade das vias adjacentes uma vez que,
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para a implantação da Passagem Inferior, seria necessário o fechamento de diversas

importantes vias de conexão centro-bairro-centro e drástica redução na largura da caixa

das vias remanescentes da Avenida José Mancini no trecho onde seriam implantadas as

paredes da P.1.. Podemos adiantar também que os custos de construção para o caso de

opção da implantação através do Método Não Destrutivo - Túnel em NATM

inviabilizariam a implantação do empreendimento visto que extrapolariam orçamento

previsto e reservado, pois são excessivamente elevados devido às características e

complexidade desse tipo de obra. Já no caso da implantação de Passagem Inferior

através de Método Destrutivo, há o risco de danos físicos ao patrimônio tombado,

inclusive com a possibilidade de desmoronamento total. Ainda, considerando-se as

caracterfsticas geofisicas do local, temos uma topografia com declividades desfavoráveis

para implantação de uma passagem inferior, assim como, devemos contemplar uma

provável duplicação da ferrovia a ser transposta e a previsão de um desemboque da P.1.

numa região de várzea do Ribeirão Quilombo, onde hoje a cidade já sofre com

alagamentos constantes. Devemos salientar também que devido ao fato da necessidade

de implantação de sistema de retenção e bombeamento mecanizado das águas, outro

relevante fator econômico tem que ser considerado, que é a despesa de manutenção do

sistema de bombeamento, que deverá ser suportado pelo município que não apresenta

condições financeiras para manutenções tão onerosas como tal.



OEMTU
Secretaria dos

Transportes Metropolitanos



 

 

 

 

 

 

 

Consultar MAPA no 

Processo 

 

 



EMPRESA
METROPOLITANA

DE TRANSPORTES
URBANOS

DE SÃO PAULO S.A.

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA

IMPLANTAÇÃO E SUA
-INTEGRAÇAO COM O ENTORNO

DEP/GOP
Maio/2014



CORREDOR

\,

ESC 1:100.000

1-.1 I ../,

'V-1 ~m

L

"".SI"""ESPECWSECORROOES

\

to-&~ ~tJ.6
.4 ~¥Gl~.w-.l
V~I/tft,tUl$.mJ"J
TlIJl~oU;.Io<»~

TmIP.I:'tIIllr:'u _C".1Il
T<lI'\!p.R~dIl~lbf ~>:rrto•

• 3trl!p~dl~f9J'
P:lSAinirtWDr M.&orql~
PIlrtfl&';!<dI _,.,ot.dl~a
D£;)J~fuI do .~~ !;PIO\ - DER

N. URMWJ.METRCPOU",~
fT. ESTAÇÃODE 'JRA.\'SFEROOA
OAE. CllRAOEARTE ESPEC\o\l.

13,U:.'"
•.••u

T -

OEMTU



:INE
elhor estruturado
-ição da linha

FN
~Lusr
EXr.9,7~

PLANTA SEM ESCALA

MULTIMODAL SUMARÉ

OEMTU



,
Area de influênci.

3S\v-

-'

_ / l_

J

I

I If

/

l/Fi I

/
.~

PLANTA SEM ESCALA

(lEMTU



Implantaç;

--

I

~~~
;!~~
1;!mg
5~~----------.., S;

J[
L__

PLANTA SEM ESCALA

OEMTU



""

5" 1:=,", I~
A IMPLANTAÇÃO DA ~ f, i ,@
CONTINUIDADE DO S I, I i I~
CORRED?R METROPOLITANO ,I :I, ~
VER. BILEO SOARES EA < i

VIABILIZAÇÃO DE MAIS UM. I MOBILIÁRIO URBANO
LOCAL DE TRANSPOSiÇÃO DAI' PROPICIA O DESFRUTE
LINHA FÉRREA PARA O I DE ÁREA DE DESCANSO E
MUNiCíPIO, PROPICIARÁ H CONTEMPLAÇÃO DA
MELHORES CONDiÇÕES DE <I REGIÃO MAIS BAIXA DA
MOBILIDADE PARA O I CIDADE.
CIDADÃO, ALÉM DE I
VIABILIZAR A REVITAlIZAÇÃO I ~
DE HISTORICAMENTE i ' I ._

IMPORTANTE ÁREA DA ' I. II : ê-
CIDADE, MELHORANDO i i I 1 •
SOBRETUDO A RELAÇÃO DE j' I ,= PROJEÇÀO OA PONTE

VIVÊNCIA E PERTENCIMENTO 1I,; (1f;:~r~~~~~~r-'-'-'-'-'-'-":'
DAS PESSOAS EA CIDADE ,~, "I" 1, :cT'''''-'=" •••.•••.•••
QUE HABITAM. -" - '-1-£,. , _

.:;,:,:.,~1.~-:-ii~:;,:;.:.:;,~~:;.-;-;.:.:"=.:;.:;.=.=.=.~- -- ~
t.::l I

A COMPOSiÇÃO DE PASSEIOS ~ i : tt,
EJARDINS CONDUZEM ':g I !t I
NATURALMENTE O PÚBLICO .i "I 1= 1
Às EDIFICAÇÕES EAO :!' ': .~
MESMO TEMPO À i ': I \?
C~,NTEMPLA~~~ DO ESPA~O.' i: I,: \."
--'-----,--- Ilit- __ ~_ I' I,I

I I I I ( ~ I
II II ••••••••••_.... ..,11 I I

- I' II I',Iil ' I i II I
-I';'~ "li I

I I I - - I" I
II II .-. ')

, 'I
I" I "!
I j I,

"",
""

II II
II II
II II
IIII
II II

,
,
"

CORTE PONTE METÁLICA
SEM ESCALA

PLANTA SEM ESCALA

OEMTU



RUA JUSTlNO FRANCA :IM DOS PRINCIPAIS
lBJETIVOS DA

1- MPLANTAÇÃO DE UM
I SENTIDO DOS FLUXOS :ORREDOR DE ÔNIBUS
I NO VIADUTO PARA O lESTA MAGNITUTE É O DE
I CORREDOR DE ÔNIBUS 'ROPICIAR A ORGANIZAÇÃO
: COMPARTILHADO COM lO TRÁFEGO DOS ÔNIBUS,
I O TRÁFEGO GERAL tACIONALlZANDO O

- - - - - - - - - - -iISTEMA COM SERViÇOS
'RONCAIS, ASSIM COMO
IIELHORAR A FLUIDEZ DO
'RÁFEGO GERAL.

\ IMPLANTAÇÃO DA OAE
CICLOV~IA ~RGANIZARÁ OS flUXOS DE
: . _-:,0:0' -.:,,:""RÁFEGO GERADOS PELA

-~ ~ ,.... lEMANDA DOS BAIRRO~ E
••••••• -. .r-:?AS RUAS ADJACENTES A
~ __ ;;JJ>" . REA, E FACILITARÁA
:--~JJTEGRAÇÃO DO CIDADÃO
~~=<.\O TERMINAL MULTIMODAL___ -==)~ lE SUMARÉ PREVISTO PARA

__ _"ER IMPLANTADO TAMBÉM
r-------~ 'ELA EMTU, QUE ABRIGARÁ

SENTIDO DAS VIAS DE __ )S SERViÇOS RODOVIÁRIOS,
TRÁ~EGO NO ENTORNO VlETROPOllTANOS E
DA AREA REVITALlZADA VlUNICIPAIS.

OEMTU



3SS
\J:

EMPRESA
METROPOLITANA

DE TRANSPORTES
URBANOS

D E S A O PAU L O S.A.

PROJETO FUNCIONAL

OBRA DE ARTE ESPECIAL E
-INTEGRAÇAO COM O SEU

ENTORNO

DEP/GOP
Maio/2014



METROPOUTANO #~/ OEMTU

OAE - OBRA DE ARTE ESPECIAL PARA TRANSPOSICÃO AÉREA DO SíTIO

TOMBADO

Implantação e Relação com o Seu Entorno

Memorial Descritivo

o perimetro de tombamento a ser revitalizado e recuperado apresenta edificações

que nos remetem a um momento importante na história da fundação da cidade, a Vila

Ferroviária, responsável pelo controle e exportação do café das fazendas de imigrantes

estrangeiros, principalmente portugueses e italianos. A cultura cafeeira impulsiona o

crescimento e desenvolvimento inicial da cidade que atinge outros ápices nas décadas de

60 e 70 pelo desenvolvimento industrial e pela grande oferta de terrenos.

Atualmente a cidade de Sumaré encontra-se dividida por um grande eixo

constituído pelos trilhos da ferrovia, suas respectivas edificações que compõem a Vila

Ferroviária e por um curso d'água, o Ribeirão do Quilombo, este último envolvido por um

corredor verde formado por espécies nativas.

Com a evolução dos meios de transporte e o adensamento demográfico há a

necessidade novas ligações estruturais, essenciais para um desenvolvimento que

acompanha o ritmo e crescimento da cidade. Propõe.se como solução. uma ligaç130

estrutural entre as duas partes da cidade fazendo-se um prolongamento da Av. José

Mancini por meio de uma ponte que se conecta ao futuro terminal da EMTU.

A ponte em seu trajeto passa sobre o sitio tombado da Vila Ferroviária. para tanto

é necessária uma intervenção cuidadosa que minimize o impacto sobre as edificações

tombadas, o rio e sua várzea onde há abundante vegetação.

Para a inserção da ponte que passa sobre o sitio foram tomados vários cuidados,

dentre os principais est13o: um desvio suave na Av. José Mancini necessário para que a

ponte passe por entre as edificações tombadas e não sobre elas, e o estreitamento da

ponte no trecho que passa sobre o sitio tombado para aumentar o afastamento entre a

ponte e as edificações tombadas. Este estreitamento é possivel graças à implantação da

ciclovia e da passagem de pedestres na parte inferior da ponte, além disto. esta última

solução colabora ainda para aumentar a relaç130dos transeuntes com a área tombada

uma vez que estes estão mais prõximos fisicamente do sítio.
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o perímetro de tombamento incorpora a estação principal, a subestação elétrica, a

vila de engenheiros e a residência do chefe da estação. Atualmente as edificações

lombadas encontram-se em estado de degradação e ocultadas pela vegetação natural

que cresce de forma desordenada, reforçando o desconhecimento do perlmetro histórico

inclusive pela população local.

O conceito do projeto para a recuperação da Vila Ferroviária consiste em

transformar a área em uma grande praça convidativa aos moradores locais e turistas.

Para cumprir esta tarefa são propostas ações de revitalização e valorização do perímetro

lombado com projetos de luminotécnica e paisagismo, para dar condições de futuro uso e

ocupação pelo municipio.

Sobre uma malha ortogonal constituida por placas, são definidos espaços que

orientam o percurso, indicam áreas de descanso e destacam as entradas das edificações

tombadas. Simultaneamente, a malha define pequenos jardins que envolvem as

edificações configurando uma espécie de coroamento de vegetação arbustiva, luminárias

e holofotes.

São delimitadas áreas de circulação para pedestres e ciclistas, áreas de bosque,

com vegetação relevante a ser preservada e um mirante. O mirante é uma estrutura

denteada linear integrada ao passeio, arborizada, equipada com mobiliário urbano que

permite a contemplação da paisagem e que conecta a Faculdade à Estação Principal. A

partir dele é possível ver a cidade do outro lado, além de ter uma vista mais próxima da

linha de trem e do Ribeirão Quilombo.

Espera-se que com estas ações a área torne-se uma referência conhecida na

cidade, e que seja usufruída pela sociedade como ponto de encontro e de

reconhecimento de sua história.
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ESTADO DE SÃo PAULO

Sumaré, 10 de Julho de 2014.

Oficio - SMGPC o. 0440/14

Ref.: Oficio 261f2014-MAO - Inquérito Civil nO14.1096.000001512012-0

Senhor Promotor

Aproveitando para romprimentá-Io e em atendimento ao Oficio citado acima,
encaminhamos as informações prestadas da Secretaria Municipal de Planejamento.
Desenvolvimento e Gestão Estratégica. através do Eng. José Carlos Alves - Secretário
Municipal.

Na expectativa de ter atendi o solicitado. permanecemos à disposição.

RECEBIDOP~,LJq"?k~'
protocolo n20(iJ "{/l.

AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ÃO PAULO
GAEMA PCJ - PIRACICABA
EXMO. SR. DR.IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

RA



MUNlciPfO DE ,

SUMARE

i1õ~
0-'

Municipio de Sumaré
Rua Dom B,meto, 1303 - Centro - $umilré/$P

CEP 13170-001- Telefone: 19 3399.5100
WNW.sumare.sp_gov.br

•

Resposta ao Oficio 261/2014 - MAO
Referência: Inquêrito Civil n014.1096.0000015/2012-0
Assunto: Corredor Metropolitano Noroeste - Lote Sumaré /5ta Bárbara D'Oeste
Data: 03/07/2014

A • Sim. Criado em 1918, a origem do Horto Florestal de Sumaré está ligada
diretamente à Ferrovia. Inicialmente planejado para fornecimento de madeira
(eucalipto), o Horto Florestal de Sumaré foi perdendo sua importância paralelamente ao
declínio e sucateamento do transporte ferroviário ocorrido no final da década de 70.
Com a falência da antiga FEPASA, o terreno passou por diversos tipos de problemas,
como ocupações irregulares e invasões.

Da área ocupada originalmente pelo Horto Florestal de Sumaré (cerca de 882
hectares), foram destacadas glebas que atualmente compõe, além das Represas do
Horto, três assentamentos agrícolas (Assentamento I, 11e 111),restando cerca de 92
hectares de sua área inicial. Em meados da década de 80, a Prefeitura Municipal de
Sumaré desapropriou o remanescente ainda não depredad%cupado do terreno no
intuito de proteger esta área tão importante do Município. Em março de 1981, Sumaré
declara de utilidade pública e desapropria outra área para a construção de uma nova
barragem que viria a formar um grande lago, o que aumentaria muito a capacidade de
fornecimento de água para abastecimento público da cidade.

A Prefeitura Municipal institui, em novembro de 1988, a Lei Municipal
n02005188 que dispôe sobre as áreas de proteção de mananciais hídricos do
Município, no intuito de proteger as bacias que compôe as represas existentes no Horto
Florestal, formadas pelos Córregos Taquara Branca, dos Bassos e Jacuba.

Através de legislação específica, a municipalidade desenvolveu estudos e
propostas para a conservação e manutenção do local, inclusive prevendo a criação do
Parque Ecológico do Horto Florestal por meio do Plano Diretor de Sumaré (Lei
Municipal n02500/92), aprovado ainda em 1992.

O Município institui o Parque Ecológico do Horto Florestal através da Lei
Municipal n03496/00 de 03 de outubro de 2000, conforme previsto no Plano Diretor. A
Legislação de Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal n02831/95) também se
adequou às diretrizes previstas no Plano, definindo essa área como Zona Especial de
ocupação. O Plano Diretor de 1992 foi objeto de revisão em 2006, conforme previsto no
Estatuto da Cidade, por meio da Lei Municipal n04250/06.

No Mapa anexo estão indicadas as áreas integrantes do conjunto
(assentamentos, represa, faixas de servidão, ferrovia, área da municipalidade, etc.)
com as respectivas Matriculas e Auto de Imissão de Posse. Em anexo segu
também o Mapa indicando a área que o Município detém a Imissão de Posse com s
respectivas coordenadas em UTM.
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B - Até a presente data, a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão Estratégica (SEPLAN) do Municfpio de Sumaré teve acesso a somente um
estudo funcional apresentado pela EMTU, não se tratando de projeto definitivo elou
executivo. Neste estudo, parte do traçado proposto para o Corredor Noroeste atravessa
trecho da área do Horto Florestal, mais especificamente no prolongamento da Avenida
Rebouças (área remanescente da linha de transmissão desativada) até sua interligação
com a Avenida Olfvio Franceschini no Município de Hortolândia, onde existia uma
servidão destinada à passagem de linha de transmissão de alta tensão (torres). O
Município ainda não possui estudos ou pareceres relativos aos impactos ambientais
e/ou urbanísticos que serão gerados pela obra. Todavia, a Lei Municipal n04250/06
(Plano Diretor) estabelece a necessidade de realização do Estudo e Relatório de
Impacto de Vizinhança para empreendimentos e/ou atividades que venham interferir
significativamente no territôrio de Sumaré, em especial nas questões relacionadas à
geração de tráfego, paisagem urbana, patrimônio natural e cultural, poluição (ruídos,
vibrações, qualidade do ar, etc.). Paralelamente, deverá ser exigida também da EMTU
a apresentação do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, conforme determina o
artigo 105 do citado Plano.

c - O Município ainda não possui estudos relativos aos impactos positivos e
negativos que o atual traçado acarretará para a mobilidade urbana, porém, como já
explanado no item anterior, o Plano Diretor estabelece a necessidade de realização do
Estudo e Relatórío de Impacto de Vizinhança bem como a apresentação do Estudo
e Relatório de Impacto Ambiental para empreendimentos e/ou obras deste porte.
Caberá à EMTU elaborar e apresentar tais estudos que deverão ser analisados e
avaliados pelo Município.

O - Paralelamente, com a instituição da Comissão de Ordenamento Territorial
(COl) por meio da Lei Municipal n04300/06, instrumento de planejamento previsto no
Plano Diretor de Sumaré, empreendímentos e/ou obras deste porte dependem da
emissão da Certidão de Viabilidade para serem aprovados. Desta maneira além dos
Estudos e Relatórios previstos na Lei Municipal n04250106, o empreendimento
obrigatoriamente necessitará da Certidão de Viabilidade, documento este expedido
pela COT, para poder ter seus projetos analisados e aprovados pelo Município.

fi: ro Piazentin Neto
rquiteto & Urtlanlsta - SEPLAN

CAU n'A18509

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAo ESTRAT~GICA
RuaJoio frar",i5<O R.mos. n'lS9. C~nt'o. Sumar~. SPCH 13,170-028, fon~ 1019)3828.1818

eo ••O'dOfNO'''''''~ • Oficio 261-14 MP - PMS 1S4S4-14
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PODER JUDICIÁRIO
sAo PAULO

I\.t\.I\NDADO DE IMISSÃO NA POSSE

JOSE CARLOS DE LIMA

de Sumnré-SP

o noutor

I

. .ceSSRrIO .-.-.-.-.-._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
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•
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cer~tidões nece-:;5ários_ Dado e pass<3donesta cida.de
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te assinAdo. nos autos de

posse does) imó:vel eis), situado(s) nesta COt!1~TCfl de Sumnré-SP, minu-

enlre pdrtcs Prefeitura do Municipio de SumB:Té-SP centro FEPASA

FERROVIA PAULISTA SOCIEDADE ANONIMA.-
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Meritíssirno Juiz de Direito da 1

~

?7
311

Comarca: ... S..U_ID_'_'r_6S_'_p ~_
a
Vara

ciosamente descrito na inicial AneXA. ~~ndo-~e ciência nog even-

cív 01-~~-------------------------
Cartório do -l-'o Ofício _C_í_v_e_l _

[orocesso n.o 837/86 11
Oficinl -Od~ i r

~ tunis OCUpflntes da Área quanto fi Imisnno de Possa como t~mbem--
E
;i! que foi conceàido pelo M.M. Juiz de Direito, o pr"zo de 30 di's c
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n1lh~es,d~zentos s ViI1"t~ ~ DJve 1:il,cent~ ~ s~tectu e ~ffi, -

vinte l;i;~:'L.S uecr,;,j.:;s ( 2.220.171,2 •...:1:2 ),j~vijaIloent:3 des-
crita n3 p~~1ç5~illicibl,cuje co~i~ fic~ fJzdn~o ~'.:rt~in~£
brent3 J.~ste :l°:.lto.~.'J~tu;:; ~'~.i.SE:,-,j-:? Posse,luvra.:r.os o pr:=.._
isente JutO;,~U2 11Jo ü .-lcr~~juc....'n:ur:J.e,vai :levid8:hente uss.1
nado ,ar nO't~ficjais ,19~~s~1ça,pe10 r31~issn~~~teda uut£
ra,:':'ua ixcelâ~cia o J.-r'~L~.;t01\.tr.:c:p[ll :ie ....it\!il:.::.re;:r. Jose' __
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REGISTRO DE IMOVEIS

.., r ( SUMARe

; J]T'I:.o.1:~ <junlare: - "1Õint
LIVRO NO 2 REGISTRO GERAL

1r16VEI : Imóvl'!l rural denomin"du Nossa ~;p.nhnr<1 rj(l f\pparncirJ~, -
~iL\J;}rJD np.st., Conl1rC<l de Sljrnar~-SP., COm a 3rf'~ rlo 355 :llquni
rps, o 75 CHnt~simos (alqU~lrBs ~'~ulista),qlJ8 começa no earl-

t'õ"llo um:,! V::l: B <.l o r1 (l1t'f10 nquara [""lncí'\, segul1 nproRllllo-
rt::l:I1HHlb~em linha n'!tn nurnêl Elxtcns;;o de ct'rca da 1450. dividin
(in 11m torln e o)(t!ln~5o com (J fnzpnda Tnq\J:1rI3 flrnncn; rH-1SSfI po;l
to f'll 8nqulo (3 segue C11]reta )625 1Il!;, dividindo com tf~rrns =-
dn Jlntonio Ll!unmr, rranci::co fJucci e rr;lflci5cO UnlpR, MiqUld
r1in811i, O~5ilio llodriguos dos Sflnlos B novnnlonte rrrlnci~co--
fJucci 8 f"r:mcinco Vo1pF!; nesso ponto fnz 1:1ngu10 à Rsquerdn R-
scqun n'um~ reta de 2~O ms at~ cncontr~r o Ribeir~o do 'Jul1onl

bo qUH acompnnlm <ltÁ encnntrar torras 00 Hnnório SCll':F1d{) com=-
o" qu;'!os divide r'l'uma extens~o dp. pouco mais de 150 m"l, no riJl
rJos qU<l8::l encontrn a linha rerreo da adlluirontf! qur: acomp<H,h<l
,t~ um~ cerC<l [lUa d~virlo a fnzel,da de tRrrns de Jos~ rrut~ozo
f'! "'ntonio Il'lllet" n.te Bncantr<lr ~ cstnHJa do rad~gom de lleuou-
ça5, n~tr;:lI..J~ esto QUU é <1compunhada nté as tnrrns dn lPb3Sti-
r:l ~'nrlro r"lncisco, no fim dos qutH!S nncontra o nibeirno Taqu:l
rn IJrancn Q'II1 ocompnnha 'atô o ponto de p:"'1rtidu.PfWPrllr. f~rn,,::-
repnsn_rorrovia Vauli!'ôt1 !;/I\, conc£ls9ioná':~<l dn serviço públ!
co c trnnsporte ferroviario, com sede em 5ao r'nIJlo-l:nl,itnl, -
nslalJrlccic1n no Prnça Julio Prestes, 148, inscrita na cr;c.f.H'.
nOúll.500.990jOOOl-15.TlTIJLll nlllll!,lTII/ll:TrnnscrHo snb rÇ/12928
livro 3L, ftlls.135 do 19 'artória do Campinas :iumnrp. .J5.01
O llf. lInlor: ~ ,.,\,,',....0.../'\... .U Oficia11

(j-O-O J
nv.1_U.200_:-.dm71:'8, 7.6.05.01.Conforme cscritura de lü.l.19l\1,
livro 10"5, fls.16 do 5Çl f<lbp.lionato da Calnpin<ls, rugistrndn-
sou n9 1 flõ:l mntrict[ln 13.201, repnsa- Ferrovia f1"uJistn s/n.-
VU11c1pu~ Sy~lft_[Qlli~"menlo3 [letri~os l.tI1ft, p"r~e ieJenl, rti~o
pnrtn D(l i,,'ovsl, ObJAlo destn m~trlr;ulai conl n nrea rle ------
22,297,20 ms~ O," "aion',) ,~\L--:--Y .0 Oficinl, --. ~ A--- éJS--;;, . O
<:::> 0-0- oR.2-13.200.Sumar~, 23-4-1982. Nos termos do contrato pArticu-
lar lavrado em Sio Paulo, em 29 de outubro de 1981,3 proprie-
t5ria do im6ve1- Fepasa- Ferrovias Paulistas S/A. ,com se~ em
são Paulo, Praça Julio Prestes, 148, CGC.MF n9.60 500 998/ --
OOOI-IS, instituiu em favor da COflPANIIIAPAULISTA DE FORÇA E
LUZ ..servidão de passagem dos cabos de transmissio de ener---
gin cle€rica e terreno para implantação das torres de sus--
u'nção ,sobre tres áreas de terreno a seguir descritas~
':',L- ~~m 72.050,00 metros quadrados,as divisas desta área in1
cialll-seno ponto 1 situado sob a cerca divisória do alinhalt1en
to da l!strada Municipal, afastado aproximadamente 15 metros =
Jo vértice que tange os alinhamentos da Estrada MunicipnI c -
carrendor que divide os talhões 12 e 16 ambos da FEPASA lado
direito no sentido Sumarê; drí seguem em reta pelo eixo 'da li



•

1inl13 no sentido SE Santa nirbara (CESP) para SE Nova Apare-
cida (Sumar~) no rumo SE 39901' e na distancia de 1 040 me--
tras e 11R lapgura de 501metros sendo 2S metros para cada la-
do do eixo da lin113 at~ o ponto 2; neste ppnto faz uma defle
xão i esquerda com angulo de 34QIZ'E e segue em reta pelo e!
xo da referida linha no rumo SE 739 13' e na distancia de --
401 metros com a largl1ra de 50 metros sendo 25 metros para -
cada lado do eixo da linha até alcançar o ponto 3, situado -
no alinllsmento de uma irea pretentida pela Prefeitura Munlei
pai de StllU;lré paTa a construção de uma barragem,final da re~
ferida 5rea; confrontando na lateral direita com um caTres--
dor. com os talh5es 16 e 17 e parte do talhio 18 e com os --
carreadores que dividem os referidos talhões todos de pro---
priedade da FEPASA; na lateral esquerda com os talhões 12,16
e 17 e parte do talhão 18, e com os carreadores que dividem
os tal11ões, todos de propriedade da FEPASA; na extremidade 3
com o talhão 18, com área pretendida pela Prefeitura f'.tunici'
paI ~e Sumar6 para a construção de uma barragem e na extrem!
dade de I com a EStrada Municipal;ÃREA B- com )4,225 metros
quadrados, as divisas desta ~rea iniciam-s~ no ponto 3, si--
tllado 110 alinhamento de uma irea pretentida pela Prefeitura
~Iunicipal de Sumarê para a construção de uma barragem; daí
segue 11e10 eixo da linha com rumo SE 73913' e uma distancia
de aproximndamellte 284,50 metros e na largura de 50 metros,-
sendo 25 metros para cada lado do eixo da linha no sentido
SE S~nta n5rhara (CESP) para SE Nova Aparecida (Sumarê) at6
nlcnnçnr o ponto 4 situado no alinllamento da referida irea,-
£il1al da iren em objeto, confrontando nas laterais com a ~--
rea pretendida pela Prefeitura ~Iunicipal de Suma ré , na extre
midade 3 com o talhão 18 da FEPASA, e extremidade 4 com o ta
lhão 19 da FEPASA; 1\REA C - com:-=~__(U~_...wtrosquadrados,as
divisas desta 5rea iniciam-se em um ponto 4, situado no ali-
ll}lamentode uma 5rea pretendida pela Prefeitura Municipal de
SIlmnr5 para a constrllção de uma barragem; dai segue em reta
pelo eixo da linha com rumo SE 739 13' na distancia de -----
1 181,50 llletrose na largura de 50 metros sendo 25 metros pa
ro cada lado do eixo da linlla no sentido SE Santa B5rhara -~
(CESP) para SE Nova Aparecida (Sumarê at~ alcançar o ponto -
5 sitllado sob cerca divis6ria afastado aproximadamente 333
metros do carreador que divide os talllões 21 e 23 amhos de -
propriedade da FEPASA, final da referida ~rea, confrontando
na~ laterais com os talhões 19,14,20 e 21 e seus respectivos
carreadores todos de propriedade da FEPASA, na extremidade 4
com, ? talllio 19 d~ Fepasa e irea pretendida pela Prefeitura
f-IUtllcl(lalde Sumare para ~ construção_de uma barragem, e na
extremIdade 5 com a propriedade de Joao Snlánio Franceschini'
Outras condições: As constantes do contrato,cuja c6pia fica'

lcontlnua na 15.2)
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R.J_IJ.200_Sumaré, 31 de maio de 1984.Conforme contrato parti
euler"assinada em são Paulo, em 25.04.1984, a proprietária ~Q

pase- ferrovias Paulistas S/A, rotro qualificada, instituiu'
em favor da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, servidão de
passagem dos cabos de tran6m19Bão de energia elétrica B terra
no para lmplanté5ção de torres de suetenção, 90bnt duas áreB9-

de terreno a seguir dB9crita9IArB~: com 26.32~.OO metros
quadrados. As divisas deste área tem início em um ponto A, si
tuada sob o cerca divisória, entre 89 propriedades da fepa$o-
ferrovias Paulistas s/a, e João 5mBnio FrancQschini, da! S8

quem em reta pelo alinhamento divisório, por uma distBncia de
aproximadamente 1.620,00 metros, até encontrar o ponto a, de!
faz uma deFlexão à esquerda 8 seguem em rete pelo alinhamento
divisória, por uma distancia U8 oproximadament.e 270,40 metros
até encontrar o ponto c; da! Faz uma deFlexão à esquerda B S8
quem em reta pelo alinhamento divisório, por uma distância de

•aproximadamente 1.890,00 metros, ate encontrar o ponto D, si
tuado sob a cerca divisória entre as proprieda.o9 da repesa--
S/A., ferrovias Paulistas S/A, e João Smanio francBBchini,
da! Faz uma deflexão à esquerda e seguem om reta pela cerca t

divisória, por uma distância de aprcximadamente,!_S,OO metros,

até encontrar o ponto A, de origem. Controntando em A-8- e
8-C, com propriBdade da Fepeso_ferrovias Paulistas 5/1, em
C-D com a servidão da Cia Paulista de Força B luz 9 em O-A, I

C9m propriedade de Jooo Smanio France,chiniJ8 com- -
40.950,00 metros quadrados. As divisas dest8 araa tem inIcio
em um ponto A, situada sob a cerca divisória Q alinhamento da
.E9trada Municipal, dai 9sgUOm em rata pelo alinhamento divi3ó
rio, por uma distância da aproximadamente 850,00 metros, até

•

"
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encontrar o ponto 81 da! faz urna deflaxão à esquerda e seguem
elO reta pelo alinhamento divis6rl0 por uma.di9t~nciB de apro-
ximadamente 105,00 metrDB, atá encontrar o ponto C, daí faz I

uma deflBxão à esquerda B 9sguem em rata pela cerca divis5ria
por uma distância do apro~imadamBntB 788,00 metros, até ancon
trar o ponto O, da! faz uma deflaxão à esquerda B seguem mar-
geando a Estrada Municipal, por uma distância da aproximada--
mante 58,00 metros, até encontrar o ponto A, de origem, Con--
ftcntando em A-e com propriedade da Fepesa_Ferrovia Paulista-
S/A, e em O-A com a Estrada Municipal. Outras condições I as I

constantes do t!tulo~ cuja c6pia fica neste C8rt~rio ~rquiva-
da. VALOR.1i\9.339.09l.97. O OF. Maior. ~ .• -

{Lucia Helena IJ. de Camargo).O OflCi81l--'~ •

(Antonio P8dari~a). .

desta llIatrícula

I,Vilella de Camargo).
~

0-0-0
~v.04-13-2uo-Sumaré 02 de junh__o__de~1;?9Z-Do imóvel objeto
foi destacada a área de\S6.S80,OO ro2' e alienada por desapropriação ã Pre-._--~_.--'
fe~3 t-funicipal .s!e Sumarê. com sede nest3(jidade. con OTIne R.OI da lIla--

trícula 65.638 deste Cartório~A Oficial (Lucia Ilelena-

/\V.5-13.200-SLUnare.20 de outubro de 1992, dad judicial as--

mdo em 14.05.1992. pela H.f-l. Juiza de Direito 21 v desta-cidade

'~):~ _no gela f1arin Telles Lotti e edido d s --. -~~~ )
. -' ---=::-:- .----

.575/90. do Juizo ac1.ma, procede-se a presente averoaçao.,-para cons_tar_que ;r
o reI escente do IU.Jveldesta matricula apresenta umaárea dej8.820~11 - 3G415~1

• (lUe assim se descreve. l'lnicia-se no ponto 1, localizado na lateral -

direita do leito ferroviário trectlo Jundia1 - Colômbia. sentido Sun~-Crul
oinas no IJn65 + 492.95 m. por onde sev.u~ em Unha reta comruno .37!106'2G"

SVIe distância de 386.56 m até o ponto 2: deflete à esquerda e seroJeem-
• linha reta ccxnrurro 36!128'39" SWe distância de 178,31 m até o ponto 3: -

dpfletc à esquerda e segue em Unha reta comrumo35219'23" 5\'1 e distân--

con nua as fls. 03

~,Ir
o 8' I IIq 0)11 :.0. r- • l, I ,O>-t Hl

- ----
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>

eia de 88,6Ym até o ponto 4: deflete à direita e segue em lirula reta com
rum 35'252'32"SW e distância de 97,76 m até o ponto 5: deflete à direita
e seRUe em linha reta can rumo 36g13'44" SWe distância de lSl,26m até o

ponto G; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 36911'28" S''';'

c dlstânclia de 29S,96m até o ponto 7; deflete à direita e segue em linha
reta com rumo 36256'45" 5\1e distândia de 34,3:m até o ponto U; deflete'

à esquerda e segue em linha reta com rumo 36932'36" 5\'1 e distância de --

43,43m até o ponto 9; deflete à direita e segue em linha reta com rumo -
38'205'01" SWe distância de 225,7Bm até o ponto 10; deflete à direita e'
segue em linha reta com rumo 411115'22" SWe distância de 07, 73n até o

ponto 11: deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 361146'2B"S\'l

e distância de 5O,65maté o ponto 12; deflete à direita e sep,ue e~ lirulG

reta com ruro 37113B'0711SVI e distância de Bl,oo m até o ponto 13; defle-

te à esquerda e sep;ue em linha reta com rumo 361146'24" S\oJ e distôncla de

27,!)() m até o ponto 14; deflete à direita e segue em linha reta com rumo

3Bl102'SU"5\'/ e distândia de 37,6Qn até o ponto 15; deflete à esquerda et

sep'ue em linha reta com nJITlO 37916'4611S~Ie distância de 275,63m até o -

ponto 16, do ponto 1 ao ponto 16 confronta con terras de propriedAde de'

João Smánio Franceschini e Ju1ieta Francisca França Franceschlni, Licur-

RO José Franceschini e lrene Gonçalves l3astos Franceschini; Ana 1.1."lria-

Fronceschlni Falavina (' fle1son Fal~in~iJ deflete à direita e sep;ue em -

linha reta com rurro 59l!12'0211N\oJ e distândia de 121,5f:m até o ponto 17,-

confrontando com terras do Usucapião requerido por Ermantlno de C~o'

e Judlth de Camargo, João de Camargo e Isaura Quintino de CamarP,o;defl~

te à esquerda e sev,ue em linha reta com rumo 601151'4S"NWe distância de

9B,89maté o ponto 1Bi conf'rontando em 57,2911com terras do Usucapião ~

querido por Emantino de Camargo e Judith de Camarp,o, João de Camarp,oe -

ls3.ura OJintlno de Camargo, e nos 41,60n restantes com terras de propri.!:.

dade de Israel Benip,no Peres e Vi1ma Schu1tz Peres; def1ete à esquerda e
segue em linha reta can rumo 621122'57" N\'I e distância de 145,48 m até o'

ponto 19, confrontando em 57,02m can terras de propriedade de Im'ael Be-

( continua no verso )
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niPJlo Peres e Vllma Schultz. Perez. e nos 87,66 m com terras do usucapião
requerido por l'bacyr de Souza Campose virginia de Camargo; de:flete à di

rei ta e segue em linha reta com IUOO621111'0711 IM e distância de 107. 57m

até o ponto 20; deflete à direita e segue em linha reta com rumo -------
601132'2211 NH e distância de 13.48 m até o ponto 21; deflete1à direita e'
ser;ue em linha reta com rulnQ 00928'08" N\'I e distância de 64, g8maté o --

ponto 22; deflete à direita e segue em linha reta com ruro 561142'47"NW e

distância de 157,34m até o ponto 23, do ponto 19 ao ponto ~ confrobta -

I
com terras do usucap:ão requerido por VlOacyrde Souza Campos e Virp;lnia I

de Camarp'o; deflete a direita e sep;ue em linha reta com ruro 5/1
2
03'05" -

. e distância de 275.49m até o ponto 24, confrontando em 26B,97m com --

terrn!"; do Usucapião requerido por t.bacyr de Souza Campose Virgini'a de -

Carn,arr,o,e nos 06,52 m restontes com terras de propriedade de Eurides ,t,!;.
beiro Carrilho e Inês !!laria Ferrão Ribeiro; deflete à direita e sep;u.eem

" • I
linha reta com ruro 53Q19'46" N\~e distancia de 151,09m ate o ponto 25;',~

deflete à direita e segue em linha reta com runo 371129'03"HEe distân--

cia de 27,30 lU até o ponto 26, do ponto 24 ao ponto 26 confronta com tc£

ras de propriedade Eurides Hibeiro CarTilha e Inês !'-1ariaFerrão Hibeiro:

deflete à esquerda e segue em linha reta com nJlOO 60110S'03"NWe distân-

cia de 191,88 m até o ponto 27, confrontando em 59,95m com terras de p~

priedRde de Eurides Ribeiro carrilha e Inês Yerreo Ribeiro. em 61.44 com

\

r
arte

da represa implantada pela Prefeitura ['lmicipal de sumaré sobre a.c;

terr<1S de propriedade de Eurides Ribeiro Carrilho e Inês !'-1ariaFerrão lli

)eiro. e nos 70,4910 restantes comparte da represa implantada pela Pre--

fei tura n.miclpal de sumaré sobre as terras do Usucapião requerido por -. , ------
Hoâcyr de Souza Campose Virp.inia de Camarp,Oideflete a direita/e sep,ue'

em linha reta com rum:>481128146"NEe distância de 374,47m até o ponto -

28; deflete à esquerda e segue em linha reta com runo SlRS2' 33" NWe di~

tância de 9l~2m até o ponto 29. do ponto 27 ao ponto 29 confronta com

> pnrte da represa implantada pela Prefeitura l.rniclpal de sumaré sobre --
t~rras de propriedade de Isidoro Basso; segue em linha. reta com rumo --

51252'33 I~I e distância de B2.5Bmaté o ponto 30; deflete à direita e --

( continua às fls. 04 )
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scp;ue em linhn. reta com I'lllOO 50231' 51" NWe distância de 20.1Gm até o po~

to 31; deflete à CSQueroi1. e sep,ue em lirUla rctô1 com ruro de 51226'47" ""'/'

e distância de 78. 39maté o ponto 32; deflete à esquerda e sep;ue em linha

reta com XUTlO50"47'09" S\oJe distância de 79,7QT1até o ponto 33: deflete'

à esquerda e sep:ue em linha reta com nm:J 49905' 47" 5\4 c distÉincia de ---

97,15 m até o ponto 34; deflete à direita e segue em linha reta com rumo'
Ú2204'54" S\Ile distância de 08,43 m até o ponto 35. do ponto 29 ao ponto'
35 confronta com terras de propriedade de Isidoro llassoj segue emcurva -
~ .•.. \ ..a esquerda comdistancia desenvolvida de!-~~_ate..o ponto 36, confron-

tando em..J.OZ•.3QtLcom terras de propriedade de Isidoro Bassa, c nos .,l'Z.•.36Ull-

restnntes com a lateral direi ta da Estrada J.1unicipal que liga o bairro T~

-quara Branca à Sumare (centro); seRlle em linha reta can :rumo401117
1
59"ti,,;

e distância de 27,2Omaté o ponto 37; deflete à esquerda e sep,ve em lirulo

reta can rumo 571110'1611N\oJ e distância de OO,76maté o ponto 38; deflete'

à eSClUerda e segue CIO linha reta can rumo 671140'3611N'tl e distância de --

2/1,G7maté o ponto 39; deflete à esquerda e segue em linha reta com nllro'

Gqll00'l11t ,N\'/ e distânci<i de 36,9Gmaté o ponto 40; deflete à direitn e 5£

Rue em linho. reta cem rumo 581109'57" N\oJ e distância de 06,O~n até o ponto

<11;deflete à esquerda e segue em linha reta com runo 59110B'49
tt

N\oJ e cUs-

tância de 15,7lm até o ponto 42; deflete à direita e segue em 1irulu reta'

com rufO 5824U'22" N\~e distância de 72,3311até o ponto 43; deflete à di-

reita e se~e em linha. reta com :rumo5511:02'2811NWe distância de 3O,9Um-

até o ponto 44; deflete à direita e seRUe em linha reta com rufO ----

47929153" IM e distância de 20,4911até o ponto 45; deflete à direita e se

p:uc em linha reta com rumo 4411:08'2B'1N\'l e distância de 21.31m até o ponto

4G; deflete à direita e sep:ue em linha reta com rumo 4411:02'05"NWe dis--

tância de 5G.83maté o ponto 47; def1ete à esquerda e segue em linha retD

com rufO 441133'2911tM e distância de 23,36m até o ponto 48; deflete à di-

reita e sep:ue em linha reta com runo 41238'48" t.J\'1e distância de 25,8311-
até o ponto 49; deflete à direita e segue em linha reta com rumo ------

3811:10'1211rlWe distância de 147,71m até o ponto 50; deflete à direita e
SC£':IIC em linha reta com NTO 33201'55" IM e distância de 25.6Bmaté o -

( continua no verso )
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ponto 51; deflete à direita e seV,Ue em linha reta can rurro 261152'33" 1-1\'1'

e distância de 25.1~n até o ponto 52; deflete à direita e segue em linha

reto. com rumo 17R42'09" f.lWe distância de 25.27m até o ponto 53; deflete

à esquerd;:t e ser,ue em linha reta com rum 21"55'31" IM e distância de -

13.3:Vl até o ponto 54; deflete à esquerda e segue em linha reta com n.uno

301125'13'' tJ\'1 e distância de 28.2~ até o ponto 55; deflete à esquerda e'

sep,ue em linha reta com rumo 311119'3911IM e distância de 13,7án até o

ponto 55: deflete à esquerda e segue em linha reta com runo 34253'17
11

N'W

e distância de 90,52 m até o ponto 57; deflete à esquerda e segue em ---

\

linha reta com rurro 41251'58" NWe distância de 15,4011 até o ponto 58: -

deflete à direita e segue em linha reta com runo 41942'10" N'I'I e distân--

~ia d~ 32.7~n até o ponto 59; deflete à direita e segue em linha reta --

com ruro 3LI I!21'30" IM e distnncia de 127, 92rnaté o ponto 60; deflete à -
esquerda e sero;e em linha reta com riJr.lO 421107'S2" NWe distância de --

95.32m até o ponto 61i deflete à esquerda e segue em linha reta com IUOCl

42!l20'02" tM e distância de 36.84n até o ponto 62\ ~eflete à direi ta e -

ser;ue em linha reta com rumo 42!l06'41" tM e distância de 21,441naté o

ponto 63; deflete à esquerda e segue em linha reta com rurro SOllS8'13" N\'J

e distância de 27,44m até o ponto 64j -.Segue.em_cunra_D._d.i~:l,..tacom dis

-tância dcsenvolvida.de.28,52mLaté_o"ponto_6Si se~e.em curva.à direita~

£~~istPncia desenvolvida de lS.2Lm até o pqn~o_~6;-ªegu~~~º~~ª à di

.reita C~n distância_desenvolvida_de.13,99m até_.o.ponto_67õ---segue_em_cu~ -

.va à direita cem_distância_ desenvolvida.de_.27 .8QILaté_o.ponto_68;_segue-'

em_curva à _direi ta_com_distância desenvolvida_d~ __JQ,Gil!n._a,t;.~_()......P.9.JltoÇl9:-

.do pçnto 36 ao. ponto. 69_confronta_ccm_a lateraLdlreita.da_Estrada.l1.lni~
• • ( )I

_cipal_que_liR8 o Bairro T?-quara Branca a Sumare centro; segue em linha--~ -- . ~
reta com rt.DllO 40\117'3611NEe distância de 237,14m até aponto 70: defle-

te n~esquerda e segue em linha reta com rurro 381154'031l NEe distância de

371,3::m até o ponto 71; deflete à direi ta e segue em linha reta com rulllO

> 39!106'SOIlIIE e distância de 581,07m até o ponto 72: deflete à esquerda e

segUe em linha reta com rumo 38!lS3'19" 11Ee distância de l09.5Om até o -
ponto 73: deflete à. direita e sem1e em linha reta com t"'\.Jff() 4OV03129t1 HE'

( continua às fls. OS )



LIVRO N." 2

ima'rleura

l_13.200

REGISTRO
GERAL

["'" :]
Cartório de I'<egistro de Jmó"eis

de ..sumaré ..sp

, .

e distwlcia de 14,98m até o ponto 74; deflete à esquerda e segue em liru~
retn. com rurx:> 39"10'20" lJE e distância de 56,74m até o ponto 75; deflete I

à direi ta e sep;ue em linha reta com rumo 39214'2111 HE e distnncia de ---

136,5lm até o ponto 76; deflete à direita e segue em linha reta com rumo'

3gfl38'37" rJE e distância de 582,34m até o ponto 77, do ponto 69 ao ponto'
77 confronta com a lateral direi ta da Estrada r:unlcipal que liga Bairro -

do Cruzeiro à Sumare (centro); deflete à direita e segue em linha reta -

com rurro 49"45'34" SE e distância de 117t84n até o ponto 78: deflete à es

Querda e ser.ue em Unha reta com ~ 39251'09" NE e distância de 280,72

m até o ponto 79; deflete à esciu~~~ e segue em linha reta com ruro --
==- '--~

19926'=0" 0\'1e distância de 78,28m até o ponto 80, do ponto 77 ao ponto -

QO confronta com terras de propriedade da SiRla - Equipamentos Elétricos'

Ltdn;.. deflete à esquerda e segue em linha reta com rurn::J02259' 11" lJE e -

distância de 25,05m até o ponto 81, confrontando com via pública sem den£

mino.ção de propriedade da Prefeitura Funicipal de Sumare, irTlJlantadn com'

a finalidade de interlip,ar a Av. da Saudade com a Av. Rebouças; deflete à
direita e sep'ue em linha reta com ruoo 64'256'3111 SE e distância de 95,39m

até o ronto' U2; deflete à esquerda e ser,ue em lirUla reta com rumo ----

67234'12" SE e distância de 2L\6,79n até o ponto 83, do ponto 81 ao ponto'

83 confronta com terras de propriedade da Pref'ei tura H...1llicipal de sumoré'

(cemitério); deflete à esquerda e sep;ue em linha reta com rumo 671143'02"-

SE e distância de 120,3&11 até o ponto 04; deflete à esquerda e segue em'

linha reta com n..nroG41117'54'1m: e distância de 79,07 m até o ponto aS,do

ponto 83 ao ponto 85 confronta com terras de propriedade de ..I.osé £1.'"'50;"'-

deflete à direita e segue em Unha reta com ruoo 20248'05" SE e distância

de 44,G7m até o ponto AG, confrontando com terras de propriedade de Anto-

nio Carlos Bodrip,ues e r.laria Aparecida RodriRUes; deflete à direita e sc-

p,ue em linha reta com rumo 40245'4311 S~le distância de 134,6311 até o pon-

to 87; deflete à esquerda e segue em linha reta cem rufO 30'217'04" Sl~e -
> distância de 237, 21m até o ponto 88 i deflete à esquerda e segue em Unha'

reta com 1''.111103221G'37" SE e distância de 63,73n até o ponto 89; deflete'
ii direita c sCRUeem linha reta com rum::>30250'3U" SE e dist5.ncia de --

( continua no verso )
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dcrlcte à esquerda e ser;ue em linha reta com rumo 05Q35'4G
II

N\"l e distân-

9O,73n até o ponto 90; deflete à esquerda e segue em linha reta com ruro

63
2
13'3711 ~IEe distância de 225,B9maté o ponto 91; dcflete à direita e'

segue em linho reta cem I'\..llll'J 63{15Q'1411 HE e distância de 32,34m até o --

ponto 92; cleflete à direita e segue em linha reta com ruoo 64233'44" UE

e dlstMcia de 12.62m até o ponto 93; deflete à direita e seRUc em linha

reta com rtllno 69229'38" HE e distância de 36.8Qn até o ponto 94; deflete

à esquerda e ser;ue em linha reta com runo 67!!2B'OO"NEe distância de -

29,02m até o ponto 95; deflete à esquerda e segue em linha reta cem ruro

\

611'219'29" fIE c distância de 119,85m até o ponto 96, do ponto 86 a ponto'

9~ confro~~~ com terras de proprl~~~de de Deol1ndal3eru:nan e Rairrundo -
IJc.mn:m. AdeUa zagul {;tlcntal e Jose Ferreira Quental, Geraldo zap,ui e -

,
~anilde H::mecatti Zap,Ui, [)esoUna zar;ui. Foni Aparecida zap;ui Darljan e I

Sidnei Barijan. Sueiene Z~i Tonezer e CArlos Hoberto Tonezer, Hogêrio'
..__.-

7..J\r:Ui; deflete à esquerda e sep;ue em linha reta COOlruoo 64
9

11'52
11

1IE:""e'
d15tm,cia de l3,32m até ponto 97, confrontando nosentido transversal -

cem a Estrada 1.'hJ.nicipalpavimentada, que liga Hortolândia à sunare (cen-

tro); deflete à.direita c sep;ue em linha reta com rumo 64
V
45

1
55

111
'NEe'

distância de 1UG,HEmaté o ponto 98, confrontando COOlterras de propried~

de de Dcolinda l3err;mru"l e Hairmm.doBerr;man, !l.déUa Zagui Quental e José -
- --Ferreira QJenta1, Geraldo zar;ui e Vanilde Iolenegattl zagui, DesoUnA.7,n-

P'J,i, fani /\parecida Zap,ui Barijan e Sidnei Barijan, Sueiene zap;ui Tone-

7.er e Carlos Hoberto Tonezer, nor.ér10 zagui; .deflete à direita e segue -

em linha reta cem I'\.l1TO 64246'1411 NE e distância de 3O,17maté o ponto --

99, confrontando no sentido transversal com o leito ferroviário, trecho'

Jundnl _ Col&nbia de propriedade da Fepasa - Ferrovia paulista S/A: sc--
,

r.u
e

cm curva à direita COO1distância desenvolvida de 31O,lEm até o pon-

to ioo: scr;uc em linha reta com rumo 051/58132" rJW e distância de 52,?.'lm o. é
o ponto 101; deflete a direi ta e seRUe em linha reta com rumo 051/07' 5G

II1

1~1e distância de 17,9On nté 0 ponto 102: deflete à esquerda e se~e em
l

linha reta com ruro 0511l4'4611r.I\-./ e distância de Iu,glm até o ponto 103;-

( continua às fls. 06
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ela de lB,51m até o ponto lO~; deflete à esquerda e segue em linha reta -
cem n..lIlX) 05240'5501 IM e dif;tânc1a de 20.2~ até o ponto lOS; dei'lete à di
rei ta e sel1Ue em linha reta com rumo 05221'131t IM e distância de 11, lJ1rn -

até o ponto 106, do ponto 99 ao ponto 106 con:fronta com a lateral direita
do leito ferroviário, trecho JundiaI-Colôrrbla no sentido Campinas-Suma--

ré. de propriedade da Fepasa - Ferrovia Pnulista S/A: dcflete à direita e

scr;ue em linha reta com rum 79!i!43'OO" !'IEe distância de 36,24m até o pc!:!

to 107; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo ('91141'47" HE e'
distância de 66,25m até o ponto 108: deflete à esquerda e segue em linha'
reta com rumo 35213'25" IlE e distância de 16.5::rn até o ponto 109; deflete
à esquerda e segue em lintk, reta com rumo 04217'4011 rM e distância de ---

07,lOm até o ponto 110; derlete à direita e se~e em linha reta com rumo'

66ll05'4411NEe distância de 14,91m até o ponto 111; deflete à esquerda e'

sep,uc em linha reta com mITo 10ll12'04" N\i e distância de 11,52m até o po!!

to 112, deflete à esquerda e segue em linha reta com rufO 4711:20'02"H\i e'

distância de 23,52m até o ponto 113; def'lete à direita e ser;ue em linha -

retA com IUOO 3111:07'59" HEe distância de 31,41 rn até o ponto 114: defle-

te à direita e sep,ue em linha reta com rumo 6311:35126"HEe distância de -

19,66 até o ponto 115; deflete à direita e se~e em li~ reta con nMnO -
76926'1211SE e distância de 2l,37m até o ponto 116, do ponto 105 ao ponto

116 confronta com a marp,emdireita do afluente sem denominação, no senti-

do da Jusante,da rnarr.emesquerda do Hibeirão C,\.lll00bo; deflete à direita. ,
e 5CP,UCem linha reta com 20ll11/13" SE e distância de 37,830 até o ponto'

117~ dcflete à direita e sep,ue em linha reta com tufO 11226'20" SE e dis-

tância de 24,09m até o ponto 118; def1ete à direita e segue elo linllO reta

can rumo031222'22" SE e distância de 113,2Hrnaté o ponto 119; ticílete à -
.dircitn e sep;ue em linllD. reta CCXTl['.1'1'0 039071il6" SE e distância. de 20,09m

até o ponto 120; denete à esquerda e segue em linha reta com rum::>--

> OB913'05't SE e distância de 15,37m até o ponto 121; def'lete à esquerda e'
sCp'ueem linha reta com rumo 22900'0611SE e distância de 96,23n até o --

ponto 122: dcflete à esquerda e segue em l1nlla reta com rumo 28907'1lO" SE

( continua no verso )
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c distância de 26,GUmaté o ponto 123; deflete à direita e segue em linhél

reta com rurro27Q~9'20" SE e distância de lOl.99m até o ponto 124; defle-

te à esquerda e sep;ue em linha reta com nnro 52226'13" SE e distância de

53,2UTlaté o ponto 125; dcncte à esquerda e scp;ue em linha reta com nJ/1l0

53ROO'SOI1 SE e distância de 17,7Qn até o ponto 126; deflete à direita e -
sep,ue etn linl'" reta com ruro 40'36'18" SE e distância de 19,41tn até o po~

to 127; deflcte à esquerda e ser:ue em linha reta can ruro 59
11
30'44" S£ e'

distância de 66•.t:l2m até o ponto 12B; deflete à esquerda e segue em linha'

\

reta com rumo 661109135" SE e distância de 23,47m até o ponto 129; deflete

à direita e segue em linha reta com IUOO47ll38'52" SE e distância de --

4,69tn até o ponto 130: deflete à direita e seRUeem linlla reta com rumo'

33
f1
34'32" SE e distância de 52.a~.naté o ponto 131; deflete à direita e -

5e[')le etn linha reta com ruro 31'3B'54" SE e distância de 13,95tn até o pon

to 132; deflete à direita e segue em'linha reta cem nJIl¥J 28
2
28'13

11

Si!: e -

distôocia de 27,7un até o ponto 133: deflete à esquerda e segue etn linha'

reta com turo 33245'24" SE e distância de 27,6:l1l até o ponto 134: deflete

à direita e scj1Ue"em linha reta com I'Ul1'O2111:35
1
04

11
SE e distância de ---

2S.Gún até o ponto 135; deflete à esquerda e sep;ue em linha reta com rurro

55'36'06" SE e distância de 09,92m até o ponto 136; deflete à esquerda e'

segue etn linha reta com ",,1'0 63'21 '24" SE e distância de ll,~&n até o po~

to 137f. deflete à esquerda e segue em linlla reta com ruro 73'54' 30" SE e'

distôocia de 14,04tn até o ponto 13B: deflete à esquerda e segue em linlla'

reta com ""1'0 87'41'05" SE e distância de 15,9Qn até o ponto 139: deflete

à esquerda e segue em linha reta com runo 8911:16
1
30

11
N¥.:e distância de -

57,BOnaté o ponto 1<00;deflete à direita e segue etn linl'" reta com ruro'

110'57'54" SE e distância de 19,25tn até o ponto 141: deflete à esquerda e'

se",'" em linha reta com ""1'0 Bl'13' 13" SE e distância de 30, 311maté o po~

to 1'12: deflete à direita e seroJe em linha reta com nDTO7811:25
1

29"SE e -

di~tância de 19,59:n até o ponto 143: def1ete à direita e seRUe em linha -
> reta com ""1'0 6B'53'32" SE e distância de 10,9Qn até o ponto 144; deflete

à direita e segue etn linl'" reta com ruro 38'12'44" SE e distância de --
( continua às fls. 07 )
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15,Gr"naté o ponto 145; deflete à esquerda e seroJe em linha reta com rumo

813925'2ü" UE e distância de 02,39m até o ponto 146; deflete à esquerda el

SCfR]e em linha reta com rumo 78\157'52" tlE e distância de 4O,79;naté o po~

to 147; deflete à esquerda e sep;ue em 11nha reta com I"UlTO 70246125" Nr: e'

distância de OS.93m até o ponto 148: deflete à direita e se~e em linha -
retR com rumo 89924'13" fJE e distância de 4O,47m até o ponto 149; deflete

:1 esquerda e sep;ue em linha reta com runo 83241'40" NEe distânciA de --

B7,47rn até o ponto 150; deflete à direita e seRUe em linha reta com rurro'

751:107'02"SE e distância de 41,28m até o ponto 151: deflete à direita e -
serole em 11nha reta com n1l'OO 70953'06" SE e distância de 48,9011até o pc!:,!

to 152; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 67207'19",5£ e -

distância de 28,49m até o ponto 153; def1ete à esquerda e se~e em li~la'

reta com furo 81112B'34"SE e distÔIlcia de 21,32rn até o ponto 154; deflete

à direitA. e segue em linha reta com rum::>{)91136'36" SE e distânciA. de ---

16,4~ até o ponto 155; deflete à direita e se~e em lirula reta com rumo'

47'i!18'39" SE e distância de 3G,34maté o ponto 156; deflete à direita e -

sep:ue em linha reta com nJmO 30249'09" SE e distância de 22,lBm até opa!:!.

to 157; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 73913'07" SE e'

distância de 49,49m até o ponto 158; deflete à esquerda e sep;ue em l1nhn'

reta com rumo 80232'25" SE e distância de 7B,49maté o ponto 159; deflete

à esquerda e sep;u.eem linha reta com IUTOB4I103'03" NEe distância de ---

37,14m até o ponto 160; deflete à direita e sep;ue em linha reta com rumo'

G9'i!15'5B"Sf, e distância de lB,B7maté o ponto 161; deflete à direita e -

sep'lle em linha reta com rumo 681140'41"SE e distância de 20.Bl!lnaté o PC!]'

to 162; deflete à esquerda e sep,ue em linha reta com rumo B121G'22
11

NEe'

distância de 4B,67maté o ponto 163; deflete à direita e segue em linha -

reta com rumo 891103'32"NEe distância de 44.B9maté o ponto 164; dcflete

à direita e segue em linha reta com rum::>781154'10"SE e distância de ---

13,7()n até o ponto 165; deflete à direita e sero;e em linha reta com rumo'
> 77'i!20'5S" SE e distância de 57,38m até o ponto 166; deflete à direita e -

seRU~em linha reta com rumo 77200'56" SE e distância de 3O,79n até o pOli
to 167 do ponto 116 ao ponto 167 confronta com a margemesquerda do ---=

I m",i"I, ~
L_l~.~

( continua no verso )

,/ ..:,:.:,~_.P
, t.

". • (' ,"'l." '. ". ...., ,.'" .
. \ ,\)

•, '.'



-- matr~~'~~

13.~

Ribeirão CUUornbo que divide a área em descrição, com terras de proprie-

dade da Soma Equipamentos Industriais S/A; deflete à direita e se~e em
linha reta com lUTO 26!l56'15" SE e dintâncla de 272,2311até o ponto 16B;

deflete à direita e sep;ue em linha reta com rt.JSOO 381139'29" ~V? e distân-

cia de 1'17,19maté o ponto 169; deflete à direita e segue em linha reta'

COlO runo 311115?'lU"SW e distrmcia de 61,27m até o ponto 170j deflete à -
esquerda e sep;ue em linha reta com rurro 371151'2711 SWe distância de ----

81.3On até o ponto 171, do ponto 167 ao ponto 171 confronta com terras -

de prooriednue de Dina Podolsl<y Uallespl e "l1p;uel Ballespl Abad, Silvia'

Podolsl-:yBallcspi, I.brina Podolsky Uallespi de Castro Vasconcellos e Ho-

berto IDlz de Castro Vasconcellos; deflete à esquerda e sep;ue em linha -

r__.J com rurno 313'243'12" SWe distância de 283,79m até O ponto 172, con-

frontrnido em 145,24m com terras de propriedade de Dina Podolsky Ballespi

c f.1iç;ue1Uallespi Abad, Silvia Podo1sky Bal1espi, !'1arina Podolsky Balles

pi de Castro Vasconcellos e Hoberto Luiz£c Castro VasconcelloS, e nos --

13U,515tnrestantes com terras de propriedade de Hilton Podolsky Júnior; -

deflete à direita e seRUe em linha reta cem rumo 36950'31" SWe distân--

cia de 67,23m até o ponto 173; def1ete à direita e seRUe em linha reta -

cem n.lIno38°55'54" SWe distância de 140,86m até o ponto 174; deflete à'
direita e sep;ue em linha reta cem IUTlO 391120'45"5\~e distância de 131,73-

até o ponto 175, do ponto 172 ao ponto 175 con:fronta com terras de pru-

priedade de Hilton Podolsky Júnior; deflete à esquerda e segue em linha -

reta com rurno 37!i!15'02tl SWe distância de 18,52m até o ponto 176, confron

do no sentido transversal com a Estrada t<\.Jnicipa1pavimentada Que lir,a

lbrtolând1n à sumaré (centro); deflete à direita e segue em linha reta --

com n..1ll0 39246'48" ~\."e distância de lG8,84m até o ponto 177; dcflete à -
esquerda e seRUe em linha reta cem rumo 381107'3411 SHe distância de ---

29,81111até o ponto 171:J;deflete à esquerda e segue em linha reta com runo

361239'46" SHe distância de 39,91m até o ponto 179; deflete à esquerda e
l

::> ser,ue em linha reta com runo 351100'27" 5\;/ e distância de 259,2&n até o -

ponto lBO; dcnetc à direita e segue em linha reta com rumo 351125'46" 5vl'
e distância de 2UO,4Gmaté o ponto 181 do fito 176 ao anta 181

( continua às fls. 08 )
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calculnda Mnl i ticrunente. A Oficial:

Vllcl1a de Cnm;)rp,o).-

PAULI~;Tf\S/A, perfazendo assim unil área de U.B2Lflll.

ta com terras de prooriedade de flJla Vedovato de Nadai. Vitnl1na de Nadai I

Célia i1er,inn. de Fátima de Nadai; deflete à esquerda e seRUe em linha reta

com rumo 31950107" 5\'1 e distância de 31,64m até o ponto 1, ponto inicial'

do presente fllClrorial. confrontando no sentido transversal como lei to ---

ferrovin.rio, tl'echo Jundia{-Colômbia de propriedade da FEPASA- FEHHOVII\'

~IVRO N.' 1 - REGISTRO
GERAL

(LÚcia Ilelena Vi-
~------

li'i.!:~I:; ; Área o. ffi.'1.trIcula GG..ll9G , ficando desta fonna encerrm.1a aI

pf'('r;~ntefll,,'l.tricula. A Oficial: :'TIF('/
1e11a de Camargo). - .•. A cl..- }.' I
0-0-0-0-0-0-0 V

Av.7-l3.~CXJ-Slll'MI'é, ~(J de outubro de 1992. Emvirtude do desmembramento'

const:mt~ ,h Av. G supra. forrun abertas hoje 4 novas matrIculas: a snber -

I\rca A. matrlculn r,r,.l'o~l:l ; Área lJ matrIcula r,ti.B901 Área c, matricula'

Iw.G-13.2CXJ-Sunaré, 20 de outubro de 1992. Confonne consta no fllc-'lJ1clnuo ~

tro referido. fi área remanescente de 8.021.811,81\ metros qU3drados, eles--

cri ta na Av. n'i! 5 retro. foi desmembrada em 4 Glebas denominad::'ls Área 'A,

COllJG.:Y.111.129,9'J m2: Área n, com 1.7Y5.79l,G9 mZ; Área c,com f2.~G.52-

",2; eiÁr'Ca u."-~om 6':>5:323,64 m2.1\./I. Oficial: , ...•..::...:::»/J
.. ,'_ "" tI •....•..--1.:.<

(Lucia Helena Vllelln de COIn.."U'P,O).- I ~

0_0-0-0-0-<>-0

0-0-0-0-0-0-0

MATRIcULA ENCERRADA

\

',., .. '

Swnar~.

.•, 1'''~Dh r';crUJio I:::!.tralda or r , .•
; _,;.1.,';:10 O ~l[P'f!. B e acordo com o 9 1.9 do Ar! I'J'

; ::: Ld fl015 de 31/1~/1Q13. elltando de e~úprml.1t,~";'

j uu:. o OJ!Q.lo",,1c:onlltunte do IDBtr. o.l! \.:J,Jro,
i ,l.~~~, mrtOlillo. do que dou te. i '."
I

: :_.:.:~EXOS DA COMAR~ADE SUMAH~ - ~;: \
: J!.ú< •• iJ(./ •••• li'!;!,.]!•• <I. I?••M •• -g.o ,

I'I""J,ll '>
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IbDVeL: Área de terras denomi~~da área A, com 6.308.129,99 metros qu&cr~

.'
dos, situada nesta Comarca d8 Su~-SP, que assim se descreve: Inicin-s

no ponto 1, locolizado na l~teral direita do leito ferroviário trecho --
JU'1dial-Colômbia, sentido Su,1,m - Campinas no Km65 + 492. 95"'!l, por onde
segue em linha reta com tuW 37º06126" 5\'1e distância de 386,56m até o -

ponto 2; deflete à esquerda c segue em linha reta com rumo 36"28139'1 Sd'

e distância de 178,31m até o ponto 3; deflete à esquerda e segue em li-
nha reta com rU1TD 35219'23" S'.l e distâ'1cia de 88,69m até o ponto 4; dc--

flete à direita e segue em li.&.a reta com rL..'"ilO35252132" 5\.J e distância'

de 97.7~~ até o ponto 5; deflete à direita e segue em linha reta CQ~ru-
mo 36213144" SHe distância de lS1,26m até o ponto 6; deflete à esque!'da

e segue em linha reta com nl7.0 36211'28" 5\1 e distância de 295,96;n até o

pento 7; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 36!il56'45tl S':: e

distância de 34,35m~até o po~to 8; neflcte à esquerda e segue em liru-z

reta com n.."TlO 36232'36'1 5We cistâr.cia de 43,43rn até o ponto 9; deflete'

à direita e sezue em linha reta com rL."T'D38205101" SH e distância ce ---

225,78m até o ponto lO: deflcte à direita e sef,tUeem linha reta com r'urno

41~lS'221t SH e distância de 07,73 m até o ponto 11; deflete à esqu~rdt-J.e

scr;ue em linha reta com rumo 3624612811S\'1e distância de 5O,65.'TI até o --

ponto 12: def1ete à direita e segue em linha reta com n..L110 372313'07" SH'

e distância de 81,9Om até o ponto 13; def1ete à esquerda e segue e~ liru~

reta com rumo 36246124" S\'l e distância 'de 27,5Omaté o ponto 14; deflete

à direi ta e selJ..le em lin'1a reta co:n rumo 38202158" S\.J e distância de --

37,6Qn até o ponto (:,5: deflete à esque:Ga e segue em linha reta co:n ~....uno

379.16146" S\'l e dista.'1cia de 275,6:h ate o ponto 16, do ponto 1 ao pon,:ol

16 confronta comferras de p:-opriedade de João ~iO Frances~hini e Ju-

1icta Francisca França Franceschini, Licurgo Jose Franceschin~ e lrene -

Gonçalves Bastos Franceschini, Ana Haria Franceschini Falavina e Nelson 1

Falavlna: deflete à direi ta e segue em linha reta com rumo 59"1210211Mil1
>

I
e.~istâ~cia de 121,5a~até c ponto 17, confrontando com terras do UsuCa-

plRO requerido por Errr.antino ee Ca",::argoe Judi th de Camargo, João de Ca-
~

( contL~ua :'0 verso )
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margo e Isaura QJintino de Camargo; derrete à esquerda e segue e."Tllinha I

reta com runo 60251'45" NWe distância de 98,8S':1lat~ o ponto 18, confror:.
~ando em 57. 29m com terras do Usucenião requerido por Emantino de Camar-

f!,o e Judith de Ca'T1a!"£,o,João de Ca:n::;.:"':30c Izauro. QJ.intino de Cçll1urgo, ~1

nos 41,60.n restantes com terras de p=opriedadc de Israel Benigno Peres e

Vilma Ser.ultz Peres; c.eflete à esquerda e segue em lin"w. reta com runo
62222'57" N\'l e distm-:cia ce 145,48:')1até o ponto 19, confrontando em --

57,82.;'\COI";'l terras de rropriedade de Israel Benigno Peres e Vilma Schu1tz
I ?cres. e nos 87. 66m CO::l. terras do UsucapirlO rcqJ.erido por l'-bacyr de Sou-

I ::.a Ca':lpos e Virginia de Camargo; deflete à direita e segue em linha reta

com rumo 62211'0711 NJI e distância C~ 107. 57maté o ponto 20; deflete à -
direi ta e segue em linha reta com n....'l1O60232' 2211 NHe distância de

l3,48r.1 até o pD:lto 21; d~flete à cireita c segue em linha reta com rurno'

SO!il2B'OS"NHe distâ'lcia de 54,98m ~:~é o ponto 22; deflete àdireita e se

gue em linha reta com ruI'1¥) 56!il421.1711NWc dist.:ncia de 157,34.'11até o po~

to 23, do ponto 19 ao ponto 23 eor:f:!."Ontacom terras do Usucapioo requer!

do por f.ioacyr de Souza Ca-npos e Virginia de Cp:narco; deflete à direita e

sc~e em linha reta com rumo 54203'C'G"N;.! e distâ"1cia de 275,49m até o -

ponte 24, confrontando ern 268,97m cem te!'ras co Usucapião requerido por
l

;.ioacyr de Souza Campos e Vireinia d0 Ca'1tu-go, e nos 06,52111resta"'1tes com

tcrr<.\S de propriedade de Eurides Rir:'3iro Ca..YT:.lhoe Inês rmia Ferrão Ri

beiro; deflete à direita e segue e:" li.nh<::.ret:J. corn rUDO 53219'46" Nl'l e -

distânci3. de 15l,09m até o ponto 25, confront.::ndo com terras de proprie-

dade de Eurides Ribeiro Carrilho e Inês ;.íaria Ferrão Ribeiro; deflete à I

direi ta c segue em linha reta com ~."'T':O :37229103" NE e àistâ.'lcia de --

426,55m até o ponto 26, confront~jo em 27,~ com terras de propriecade

de Eurides Ribeiro Carrilho e Inês t~ia Ferr~o Ribeiro, e nos 399,25m -

restc..'1tcs com terras dcsapropriadc.5 pela Prefeitura M,.JniCipal d; s~-naréC
> Área D); deflete à direita e segue: em linha reta com rumo 85248

1
09" SE e

distância de 237, 3Cmaté o ponto 27; deflete ~ esquerda e segue em linha

reta com n.."T1O 38254'57'1 N••.l e disL.i1cia à~ 168,26m até o ponto 28j deflete

( continua à~fls. 02 )
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à direi ta e segue em linha reta com rumo 3122313111 NEe distância de

991•76m até o ponto 29; deflete à direi ta e segue em linha reta com IU'":"O I
.'66224'13" j~ e distância de 197,l8m até o ponto 30; deflete à esquerda et

segue em linha reta com rumo 20246'01" tI.'IJ e distância de 479,Olm até o -

ponto 31; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 74215'2111 Mil

e distância de 117,SOm até o ponto 32; deflete à esquerda e segue em 11--
nha reta com nnno 20208134" SI<Ie distância de 260,77m até o ponto 33; de-

flete à direi ta e segue em linha reta com rumo 46242 I 29H S\'l e distância I

de 174,93m até o ponto 34; deflete à direita e segue em linha reta com ru

rro 76241'221t S\'l e distância de 154,43m até o ponto 35; c.eflete à direita I

e segue em linha reta com rumo 49255124" NWe distância de 370,3!:1n até 01

PO:1to 36; deflete à esquerda e segue em linha reta cem rurro 20200'35" SEI

e distância de 23l,04m até o ponto 37; deflete à esquerda e segue em li-

nha reta com runo 4O!!46'll" SE e distância de 387,92m até o ponto 38; de-

flete à direita e segue em linha reta com I'U.1lO 29205'0011 f9.;1 e distância -

de 498,45m até o ponto 39; deflete à direita e segue em linha reta com ~

m::>86252'31" SWe distância de 208,72m até o ponto 40; deflete à esquerda

e segue em linha reta com ru-ro 26251'00" SE e distância de 210,55m até o

ponto 41; deflete à direi ta e segue em linha reta com n..lI'T'Q 29232' 37" SVJe

distância de 146,74m até o ponto 42, do ponto 26 ao ponto 42, confronta -

com terras desapropriadas pela Prefeitura r:unicipal de SUmaré (Área9h -- ----- - - - - - ---- -----~~--
deflete à direita e segue em linha reta com rurro 51252'3311 N\'Je distância

de 82, SBmaté o ponto 43; deflete à direi ta e segue em linha reta com ru-

m::>50231'51" N\'1 e distância de 20,1Em até o ponto 44; deflete à esquerda'

e segue em linha reta com rurno 51226'4711 N\'ie distância de 78,39m até o -

ponto 45; deflete à esquerda e segue em linha reta com ruoo 50247'09" S,'l'....
e distância de 79,7Om até o ponto 46; def1ete à esquerda e segue em linha

reta com n...,"'TlO 49205'47" SVI e distância de 97,15m até o ponto 47; deflete'

> à direi ta e segue em linha reta com ru'X> 62204154" SvJ e distância de -
08,43n até o ponto 48, do ponto 42 ao ponto 48 confronta com terras de -

propriedade de Isidoro Basso; segue em curva à esquerda com distância de-
~

( continua no verso )
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senvolvida de 124,66m até o ponto 49, confrontando em l07,3Om com terras-

de propriedade de Isidoro Basso, e nos 17.36~ !'estantes coma lateral di-

rei ta do. Estrada r'micipal que liga o Bairro Taq~ Bra~ca à Sumaré( ce!2
tro ); segue em 11.nha reta com rumo 48217'59" NVJe distância de 27,2Cm-

até o ponto 50; denete à esquerd.3 e segue em linha reta cem rumo _

57218'lGll N\:l e distâ"'lcia de 08,76maté o ponto 51; deflete à esquerda e _
segue em linha reta com rumo 67º4')'36t1 NWe distância de 24,67m até o PC.!}

to 52; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 69200' 1111 NWe _

distância de 36,96m até o ponto 53; deflete à direita e segue em linha ~

ta COi.l rumo 58!!09 r 57" fi"W e dist8.'1cia de 06,09:n até o ponto 54: deflete'

à esquerda e segue em linha reta com IU":'lO S9º'08'49" IM e distância de __

15,71m até o ponto 55; deflete à direita e segue em linha reta cem IUTIO _

5824812211 NI'ie dist3ncia de 72,33"n até o ponto 56; def1ete à direita e s~

gue ern 1i.nt"'.areta co~nrumo 55Q02128" NV! e distância de 3O,98maté o ponto

57; deflete à direita e --segue em linha reta com ruro 47229'53" l\'T\'1 e dis-

tância de 20,49.n até o ponto 58; àef1etc à direita e secue em linha reta 1

com N'IX) 44208 I28" f-..i" e dist5ncia de 21, 31maté o ponto 59; deflete à di-
reita e segue em linha reta com r.:.:'!O 4Lj:!02'051l l',r•.l e distância de 56,S3'n _

até o ponto 60; deflete à esquerda e se~e er.1linha reta com ruroo _

44233'29" N\oJ e distância de 23,3Gm até o ponto 61; àeflete à direita e s~

gue em 1inr.a reta co;':'}rumo 41Q38'Ll8" I\l'\"l e distância de 25,83m até o ponto

62; denete à direita e segue em linha reta com rumo 38QI0'12" tM e dis-

tânóia de 147,71 m até o ponto 63; deflcte à direita e segue em lin~ re-

ta com rurno 33201~55" NIN e distância de 25,6Cra até o ponto 64; deflete D..1

direita e segue em linha reta com rumo 26º52'33" M'I e distância de 25,19'

m até o ponto 65; deflete à direita e S2gue em lin.'m. reta com rurro _

171142'09" IWI e distância de 25,271':1até o ponto 66; deflete à esquerda e _

segue er:l linha reta com rumo 21955131" Ii\,'l e distância de 13,35m até o po~

to 67; deflete à esquerda e segue em linha reta com rurno 30226'13" NWe _>
distância de 28,23m até o ponto 63j deflete à esquerda e segue em linha -

:::;:etacem rurno 31219139" I\live distmcia de 13,7E:maté o ponto 69j deflete'
a esquerda e segue er:1linha reta com ru,mo34253'17" NWe distância de _

( continua às fls. 03 )
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"\
9O,52maté o ponto 70; denete â esquerda e segue emlinha reta comn.m'lOI
41251'5811 N\ve distância de 15,4Om até o ponto 71; deflete à direita e se..' -
guc emlinha reta comIUmO41242110" rJWedistância de 32,75maté o pc4'1to
72; deflete à direi ta e segue emlinha reta comrumo34221138"NEe dis-
tância de 127,92maté o ponto 73; deflete à esquerda e segue emlinha re-
ta comrumo4220715211 N,ve distância de 95,32maté o ponto 74; deflete à'
esquerda e segue emlinha. reta comrumo42220'02" N\>Je distância de _
36.84maté o ponto 75; deflete à direita e segue emlinha reta comrutilO_
42206'41" N\'le distância de 21,44n até o ponto 76; de:flete à esquerda e _
segue em linha reta comrumo5025811311 N'I" e distância de 27,44n até o ~
to 77; segue em curva à direita co.~distância desenvolvida de 28,52m até'
o ponto 78; segue emcurva à direita comdistância desenvolvida de _

l5,21m até o ponto 79; segue emcurva à direita comdistância desenvolvi-

da de 13,99.11até o ponto BO;segue emcurva à direita comdistância desen
volvida de 27,8CXnate o ponto 81; segue emcurva à direita comdistância I

desenvolvida de lO,64maté o ponto 82, do ponto 49 ao ponto 82 confronta'

coma lateral direi ta da Estrada r-1llnicipalque liga o Bairro Taquara Bran
ca à Sumaré(centro); sef,'Ueemlinha reta comrumo40111713611NEe distân-
cia de 237,14maté o ponto 83; deflete à esquerda e segue emlinha reta _
cem rumo38254'03" NEe distância de 371,35maté o ponto 84; deflete à di
reita e segue emlinha reta comrurno39110615(J"NEe distância de I
58l,07m até o ponto 85; def1ete à esquerda e segue emlinha reta comrumo
38º53'19" NEe distância de l09,5Qn até o ponto 86; deflete à direita e _

segue emlinha reta comrumo4Oº0312911NEe distância de 14,9Bmaté o pon

to 87; deflete à esquerda e segue emlinr.a reta comrumo391110I20" NEe _
distância de 56,74m até o ponto 88; deflete à di~ita e.segue emlinha _

reta comrumo39214121" NEe Cistância de l36,5lm até o ponto 89; deflete
à direita e segue emlinha reta comn..Jm:) 39238137"NEe distância de __

582,3~ até o ponto 90, do ponto 82 ao ponto 90 confronta coma lateral _
direita da Estrada ~Unicipal que liga Bairro do Cruzeiro à sumaré (cent )

def1ete à direi ta e segue em linha reta comrumo49º45134" SEe distânci
'-._------------------------------~

>

----- ---_ ..-_._ ...~--_. -----_ .. _. . _,,-.- --._--~-~-.-,-
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de 117,84m até o ponto 91; dcfletc n esquerda e segue em linha reta comi

IU'TlO39251109" NE e distância de 2['.O,72r.1até o ponto 92; deflete à esqu~

da e !;c:J.le C:11linha reta com n.lll'!O19220'5011!{I:! e distância de 78,28:11at'

o ponto 93, co ponto 00 ao ponto 93 confronto. cOl~terras de propriedade 1

de Sigla - EGuipa~ntos Elétricos Ltda; deflete à direita e segue em li~

nha reta. com runo 02259111" NEe di~tância de 25,O!:m até o ponto 94; con

frontando com via pÚblica sem deno:ninação de propriedade da Prefeitura -

p'iunicipal de sumaré, implDIltada cem a finalidade de Interligar a Av. da 1.
Saudade com a Av. Rebouças; deflete a direi ta e segue em linha reta cem1

rumo 64(15613111 SE e distância de 95,39m até o ponto 95; deflete à esquer

da e se~e em linha reta co:n runo 67234112" SE e distância de 246,79m -

até o ponto 96, do ponto 94 ao ponto 96 confronta com terras de proprie-

dade da Prefeitura Vunicipal de sumaré (cemitério); deflete à esquerda 1

e sep,ue em linha reta com nxno 67243102" SE e distância de 120,38m até o

ponto 97; def1ete à esquerda e scst.:'J em linha reta com n.u"TlO 64217154" !':E

e distfi,lcia de 79,07m até o ponto 93, do ponto 96 ao ponto 98 confrontai

com tcrras de propriedade de José 3~~so; deflcte à direita e segue em -

lin.'la reta com rumo 202.:18'05" SE e CistL'I:,cia de 44,67m até o ponto 99, -

conf'ront.:mdo com terras de propricçbde de AntO:1ioCarlos Rodrigues e VI2.-

ria l\pa-~cida Rodri~es; def1ete à direita e segue em linha reta com ru-

rro 4324514311S:J e distância de 134,63rn até o j)Onto 100; derrete à esque.£

da e scr:;ue em linha reta com n;mo 3O~l7104" SE e distâr1cia de 237,2lm--
até o ponto 101; deflete à esquerda e S:Jgue em linha reta com rurro --

32216137" SE distância de 63,73m até o ponto 102; deflete à direita e s~

gue em linha reta co;n rumo 30250'3811 SE e distância de 9O,73maté o pon-

to 103; deflete õ. esquerda e segue em li:1ha n;ta com rumo 63213137" NE e

distância de 225,89m até o ponto 104; deflete à direita e segue em linha

reta com r\.líOCl6325811411NEe distância de 32,34rn até o ponto 105; defle-

te à direi ta e segue em linha reta CQ:nl"UlTlO649.33'4411NE e distância de 1
12,62m até o ponto 106; deflete à direita e segue em linha reta com rumo

6922913Gll NE e distância de 36,80':1 até o ponto 107; deflete à esquerda e
seBJ.e e:':1linha reta com runo G72231{1S11I'X e distância de 29,02rn até o -

( co~tinua às fls. 04 )
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ponto 108i deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 64219129"

l{Ee distância de 119,85m até o ponto 109, dS ponto 99 a ponto 109 con---
f'ronta com terras de propriedade de Deolinda Ber~ e Raimundo Be~ 0'0

Adélia Zegui. Q,..lental e José Ferreira Çuental. Geraldo Zagui e Vanilde t.:e-

negatti Zagui. Desolina Zagui I Fani Aparecida zagui Barijan e Sidnei Bari

ja'l, Suelene zagui Tonezer e Carlos Roberto Tonezer, Rogério Zaguij defle
te à esquerda e segue em linha reta com rumo 64!i!11t 5211NE e distância de t

13.32m até o ponto 110, confrontando no sentido Transversal com a Estrada
tlmicipal pavimentada que, liga Hortolândla à Su~ (Centro); deflete à'
direi ta e segue em linha reta com rumo 64245155" NE e distância de

106.86m até o oonto 111, confrontando com terras de propriedade de Deolin

da rermnan e Rai.m..mdoBerg;r.an, Adélia Zag;ui Qu.ental e José Ferreira Q...1en-

tal, Geraldo Zagui e Vanilde l'lenegatti Zagui, Desolina Zagui, Fani Apare-

cida Zagui Barijan e Sidnei Barijan, Sue1ene 2agui Tonezer e Carlos Robe

to Tonezer, Ronéri~ Zagt.1i; seeue em curva à esquerda com distância desen-

volvida de 4q-,55n até o ponto 112; ser;tJe em linha reta com rumo 20!i!41'34"

SE e distância de 45,9Om até o ponto 113; deflete à esquerda e segue em -

linha reta corr.ru'TO20255'22" SE e distância de 45,5On até o ponto 114: de

flete à esquerda e segue em linha reta com rumo 21200'12" SE e distância'

de 46,llm até o ponto 115; denete à esquerda e segue em linha reta com -

rumo 2120613411SE e distância de 45,69m até o ponto 116; def1ete à direi-

ta e segue em linha reta Cor:1rumo 20255115" SE e distância de 45,98m até'

o ponto 117; segue em curva à direita com distância desenvolvida de 44,6

metros até o ponto 118; segue em linha reta com rumo 15210'11" SE e dis-

tâ~dia de 43,54m até o ponto 119; segue em curva à direita com distância'

desenvolvida de 92,3:.m até o ponto 120; segue ~m linha reta com rurno

01214158" SioJ e distância de 56.2O"naté o ponto 121; segue em curva à di

reita com distância desenvolvida de 64,3Om até o ponto 122; segue em 11-

n.'la reta com rumo 08226'42'1 SV! e distância de 457,2lm até o ponto 123;58
gue em curva à esquerda com distância desenvolvida de 221,69m até o pon

124; ser;tJe em curva à esquerda com distâ.'1cia' desenvolvida de 84,78m até o
ponto 125; segue em linha reta com rumo 18205'55" SE e distância c.e

( continua no verso )
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38,4Crn até o ponto 126; deflete à csquerea e se2Ue em linha reta CQ.l'I !'U-

rro 18210'35" SE e distância de 39,92:"naté o ponto 127; deflete à esquer-
da e se;:ue em linha reto. CÇllTl rumo lU21Sl07tl s:~ e distância de 39,49m até

o ponto 128; deflete à esquerda c S<~GUeem linha reta com rumo 18216'25"

SE e di~tância de 39,32m até o ponto 129; deflete à direita e segue em -
linha reta com n,..."'TlO 18215'57" SE e disttncia de 39,S3maté o ponto 130;-

deflete à esquerda e segue em lir'.ha reta com rurro 18218'0011 SE e distân-

cia de 4O,52maté o ponto 131; defli~te à esqu0rda e segue em linha reta'
COiTl:ru:rK>18224' 57" SE e distê.."1cia de 68. 9sm .s:.té o ponto 132 j segue em -

curvo. ii esquerda com àistÊncia de'::;c:""Nolvida(.le 134,24m até o ponto 133;-

segue em curva à esquerda com distância desenvolvida de 316,62m até o -

ponto 1, ponto inicicl do presente remorial. do ponto 111 ao ponto 1 con

fronta com a lateral direi ta do lci to ferroviário trecho Jundiai - Co-

llxnbia (remanescente - Área C) de propriedade da FEPASAFERROVIAPAULIS-

TA S/A, no sentido Surnaré - Campi::~, pe~fazendo assim uma área de ---

6.308.129,99 metros quadrados J calculado. anal i ticamente. PTIOPHIETÁRIA: -

FEPAZA_ FERROVIAPAULISTAS/A, c~ sede em SW Paulo-Capital, na rua -

r.:au.á, nf! 51, Bairro da I..uz, i,LScrita no CGC60.5CO.998/CCOl-15. TíTUlO -

AQUISITIVO.Transcriçno n2 12.928, :ivro L, fls. 135, do 12 Cartório

dc Campinas-SP, e matricula 200, de -e Cürtório. sumaré, 20 de outu-

bro de 1992. A Oficial: (LÚcia Helena Vilel1a de

Camargo) .-
_ 0-0-0-0-0-0

AV.1-66.893 -Su:nare, 20 de outubro C'3 1892. Sobre o im5vel objet:o desta -

rr.atricula consta as :::;eguintes servidões em favor da COl'1PANHIAPAULISTADE

FORÇAE LUZ, e 3 n2..7,:ltricu1a 13.200, deste Cartório.

A Oficial: (LÚcia Helena Vilella de Camargo.-

-0-0-0-0-0-0
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~

n'DVEL: Área de terras denominada área B, cem 1.795.791,69 metros quadra-
dos, situada nesta Comarcade sumaré-sp, CIl!~ assim se descreve: Inicia-se

no ponto 1, localizado na lateral direi ta do lei to ferroviario trecho Jun

diai - COlôrr.bia, sentido Ca'Tlpinas - Sumare no Km65 + 486.56m, por onde'

segue emcurva à direita comdistância desenvolvida de 300,3~ até o pon-
to 2; segue em curva à direita cem distância desenvolvida. de 130,5:m até

o ponto 3; segue em linha reta com rum 18224'49" N\oJ e distância de __

68,57m até. o ponto 4; deflete à direita e segue em linha reta com rumo __
181!18!OO"N":l e distância de 4O.48maté o ponto 5; deflete à,direita e se-

gue em linha reta com !U'OCl 18215157" fI.'We distância de 39,8lm até o ponto

6; def'lete à esquerda e segue em linha reta com I'\.lI!X) 18216'25" NWe dis-

tância de 39,33m até o ponto 7; deflete à direita e segue em linha reta _

cem rumo 18215'06" Nl,1e distância de 39,48m até o ponto 8i deflete à di-

LIVRO N.' 2
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reita e segue em linha reta com rumo 18210'35" N\'/e distância de 39,88.'"n _

até o ponto 9; d~flete à direi ta e segue em,linha reta com IU'TIO ----I
18205155" NWc distância de 38,400 até o ponto 10j segue em curva à direi

ta com distância desenvolvida de 81,4Qn até o ponto 11; segue em curva à'
direita com distância desenvolvida de 210,67m até o ponto ~2; segue em 1!

nr.a reta com rumo 08226'3011 ;-.'E e distância de 456,27m até o ponto 13; se-,
eue em curva à esquerda com distância desenvolvida de 69,4Omaté o pontal

14; segue em linha reta com :uno 01214158" NE e distância de 56,2o.n até o

ponto 15; segue em curva à esquerda com distância desenvolvida de 1oo,9Em

até o ponto 16; segue em linha reta com rumo 15214115" N\I! e distâ'1cia de'

45,32m até o ponto 17; segue em Cl..l..<r'O\fa à esquerda com distância desenvo1v,!.

da de 45,88.'Tlaté o ponto 18; segue f'~ linha reta com rumo 20255115" Nl'l e'

distância de 45.97m até o ponto 19; deflete à esquerda e segue em linha -

reta com rum.:>21206'33" N'de distância de 45,79m até o pÓnto 20; defletel

à direita e segue em linha reta com rurr.o 21200111" NW e distância de --

46,06m até o ponto 21; deflete à direita e segue em linha reta com rumo -
20255123" N\']e distância de 45,4frn até o ponto 22; def1ete à direita é s~

gue em linha reta com :rumo 20241134" NWe distância de 45,67m até o ponto

( continua no verso )
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23; sep:ueemcurva à direita comdistância desenvolvida de 365,2Qnaté o
ponto 24; ser.ue emlin.1>a.reta COr:1 rumo0525E'32tl i~'Je distância de 52,24
metros até o ponto 25: deflete à direita e segue emlinha reta comruno'
05207'56" 1'1\,,' e distMcia de 17,9Cr.laté o ponto 26; deflete à esquerda e'
segue emlinha. reta comruroo05214'46" r~.¥e distância de 18,91maté o
ponto 27; deflete à esquerda e sep:ueemlinha reta comrumo05235'46" N\¥

e distâ~cia de 18,5L~ até o ponto 28; deflete à esquerda e segue em11--
nha reta comrumo05240'55" I\J'\.J e distância cc 20,25maté o ponto 29; de-
flete à direita e S(~~e emlinha reta comrumo05221'1311 NWe distância'
de 11,14maté o ponto 30, do ponto 1 ao ponto 30 confronta coma lateral

direi ta do lei to ferroviário, trecho Jundial - Colômbiano sentido Camp.!.

nas _ sumaré (remanescente-Área C), de propriedade da FEPASA FERROVIA--
PAUliSTA S/A; deflcte à direita e segue emlinha reta cemrumo79243'00"
t~ e distância de 3D,24maté o ponto 31; deflete à esquerda e segue em-
linha reta Co.11IU':"IO 69241'47" NEe distância de 66,25maté o ponto 32;d.:::.
flete à esquerda e seglle em linha reta comrumo35213'25" NEe distância
de l6,55m até o ponto 33; deflete D. esquerda e segue emlinha reta co:n-
~D 04217'40" I~1e distância de 07,lOmaté o ponto 34; def1ete à direi-

ta e segue emlinha reta cor.!rumo66205'4411 T1Ee distância de l4,9lm até

o ponto 35; deflete à esquerda e segue emlinha reta comrumo10212'04
lt

-

N\ll e distância de 11,52maté o PO:l'::O 2r, i deflete à esquerda e segue em-
linha reta cornrumo47220'02" 1\1\./;- dist3ncia de 23,52maté:.. ponto 37;d~
f1ete à direita e segue emlinhD.reta comr lO 31207159"NEe distância'
de 31,4lm até o po~to 38; deflete à direita e segue emlinha reta com~

mo63935'26" NEe distância de 19,6f1naté o ponto 39; def1ete à direita'

e segue em linha reta comrum 76226'12" SE e distância de 21,37maté o'

ponto 40, do ponto 30 ao ponto ~Oconfronta corna margemdireita do aflue

te se:":";denominação,no sentido Qa Jus?..nte, da.margemesquerda do Ribei--

> rão Quilombo;deflete à direita e segue emlinha reta comrumo20211'13"

SE e distância de 37.83maté o ponto 41; deflete à direi ta e segue em--
linha reta com I"I..t".O 11226'20" SE e dif>tância de 24 09maté o oonto 42: - >

( continua às fls. 02 )



deflete à direita e segue em linha reta com rumo 03Q22122tl SE e distância

de 113,28m até o ponto 43; de-flete à direita e segue em l~ reta com ~

mo031!07t46" SE e distância de 20,09m até o pànto 44; deflete à esquerda'
e segue em linha reta com ru:TIO 081!13I05" SE e distância de 15,37m até o -

ponto 45; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 22200106" SE'

e distância de 96,23m até o ponto.46; deflete à esquerda e segue em linha
reta com IU'TO 28207'4011SE e distância de 26.68m até o ponto 47; deflete1

à direi ta e segue em linha reta com rumo 27M9 I 2011 SE e distância de --

lOl,99m atéo'o' pont'~48; àeflete à esquerda e segue em linha reta com rumo

52226'13" SE e distância de 53,2On até o ponto 49; deflete à esquerda e -
segue em linha reta com rurro 53208I50" SE e distância de 17, 70n até o PO!}.

to 50; deflete à direita e segue em linha reta com rLlJ"OC)4823611811SE e -

distância de 19,4lm até o ponto 51; deflete à esquerda e segue em linha -

reta comm-no 595138'4411SE e distância de 66,42m até o ponto 52; defletel

à esquerda e segue em linha reta com I"l..lfOC) 661109135"SE e distâ"1cia de -

23,47m até o ponto 53;deflete à direita e segue em linha reta com rumo'

47238'52" SE e distância de 44,69m até o ponto 54; deflete à direita e -

segue em linha reta com ru:no 33103413211SE e distância de 52,89m até o --

ponto 55; def'lete à direita e segue em linha reta com rumo 31238154
11
SEI

e distância de 13,95m até o ponto Só; deflete ~ direita e segue em linha

reta com ruro 28228'13" SE e distância de 27,7óm até o ponto 57; deflete

à esquerda e segue em linha reta corn rumo 33245t 2411SE e distância de -

27,63n até o ponto 58; deflete à direi ta e segue em linha reta com rumo'

21235'04" SE e distância de 25,66m até o ponto 59; deflete à esquerda e
l

segue em.linha reta com rumo 55236'06" SE e distância de 09, 92maté o

ponto 60; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 63221124" SE

e distância de 11,48m até o ponto 61; deflete à esqu~rda e segue em 1i--
fll"'.areta com ro:no 7325413011SE e distância de 14,04n até o ponto 62; de-

flete à esquerda e segue em linha reta com rumo 87241105" SE e distância

de 15,9Omaté o ponto 63; deflete à esquerda e segue em linha reta com -
rumo 89º16130" NEe distância de 57,8Omaté o ponto 64; deflete à direi-

L ta e segue em lini'.a reta COl7l rumo 801157'5411~E -::uistância de 19 25maté

• I

>
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o ponto 65; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 8151:13'13" -

SE e distância de 3D,38m até o ponto 66; deflete à direita e segue em 11-
--

!lha reta com rutrQ 7851:2512911SE e distância de 19,59m até o ponto 67; de-

flete à direita e segue em linha reta com rumo 68253'32" SE e distância -

de lB,ron até o ponto 68; deflete à direita e segue em linha. reta com ru-

mo 38912'44" SE e distância de lS,66m até o ponto 69; deflete à esquerda'
e se£Ue em linha reta can rumo 8822512611NE e, distância de 02,39m até o -

ponto 70; deflete à esquerda e se(':'J.eem linha reta com rumo 781157'5211 NE'

e distância de 4O,79maté o ponto 71; ccflete à esquerda e segue em linha

reta co:n rurrx:>70246'2511 NEe distância de 05,92m até o ponto 72; deflete'

à direita e segue e:n linha. reta com rumo 89224'13H NEe distância de --

4O,47maté o ponto 73; deflete à esquerda e segue em linha. reta co:n rUIno'

83!il41'40" NEe distâ'1cia de 87,47m até o ponto 74; deflete à direita e s~

gue em linha reta com I"I..lI'l)O 75!il07'02" SE e distância de 41,28m até o ponto

75; deflete à direita e~segue em linha reta com ru:no 70253'06" SE e dis-

tância de 48,9Dmaté o ponto 76; deflete à direita e segue em linrd reta'

com rurnQ67207'19" SE e distância cc 2S,49m até o ponto TI; deflete à es-

querda e segue em linha reta com n.......x:> 01228'34" SE e distância de 2l,32m'

até o ponto 78; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 69236'36'

SE e distância de lG,44m até o ponto 79; deflete à direita e segue em 11-
n'la reta com IUrr,o 47218'39" SE e distância de 36,34m até o ponto 80; de-

flete à direi ta e seGUeem linha reta com rurrx:>30249' 09" SE e distância -

de 22,lBm até o ponto 81 j deflete à esquercb e segue em linha reta ccm ~

mo 73213'07" SE e distância de 49,4S'rnaté o .-,':loto82; deflete à esquerda'

e segue em linha reta com IU'TIO 80232'25" SE C' distância de 78,49in até o -

ponto 133; deflete à esquerda e sesue em 1in:;:~ reta ccm I'\JlOC) 84!il03'03" NE'

e distância de 37,14~ até o ponto 84; deflet0 à direita e segue ew.lir~'

reta com :ruro 69215'58" SE e distância de 18,87m até o ponto 85; àeflete'

> à direita e segue em linha reta com runo 68!il40'41" SE e distância de --
20,88m até o ponto 86i deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo'

8lQ16'22'~ NEe distância de 48,67m até o ponto ••87; deflete à din:ita e 5.£1
gue em linha reta com rurro 89203' 32" tJE e distancia de 44 89mate .n

( continlkl às fls. 03 )
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88; àeflete à dir-eita e segue em linha reta C01Tl rum 78254'10" SE e dis--

tância de 13,7Om até o ponto 89; deflete à direita e segue em linha reta'
com rurno 77220'55" SE e distância de 57,38m at~ o ponto 90; deflete à di-
rei ta e segue ern linha reta com t'"...uo 77200' 5611 SE e distância de 30.79m-

até o ponto 91, do ponto 40 ao ponto 91 confronta CO,11 a margem esquerda -

do Ribeirão Quilomboque divide a área em descrição. comterras de pro-
priedade da SomaEquipamentos Industriais SIA; deflete à direi ta e segue t

em linha reta ~Q~rumo 26256'15" SE e distância de 272,23m até o ponto --
92; deflete à àireita e segue emlinha reta cem runo 38239'2911 &,,/ e dis--

tância de 147,l9m até o ponto 93; deflete à direita e segue em linha reta.
com rumo 3825211811 SWe distância ce 61,27m até o ponto 94; deflete à es-
querda e segue em linha reta com rumo 37251'2711 SH e distância de Sl,3Om'
até o ponto 95, do ponto 91 ao ponto 95 confronta com terras de propri.eda, -
de de Dina Podolsky Ballespi e f1iguel Ballespi Abad, Silvia Podolsky Bal-

lespi, l,larina Podolsl<y Ballespi de Castro Vasconcellos e Roberto Luiz de'

Castro Vasconcellosj defle"te à esquerda e segue em lL'1ha reta com ru110 -

36º4311211 S\'[e distância de 283,79m até o ponto 96, confrontando em --

145,24m com terras de propriedade de Dina Podolsky Ballespi e Miguel Bal-

lespi .A.bad,Silvia Podolsky Ballespi, r.árina Podolsky Ballespi de Castro'
I

Vasconcellos e Roberto 1ll1z de Castro Vasconcellos, e nos 138,55'T1rest~

tes CQ~terras de propriedade de Milton Podolsky Jú~iorj deflete à direi-

ta e segue em linha reta com rum 36250'31" S\'l e distância de 67,23m até'

o ponto 97j def1ete à direita e segue em linha reta com rumo 38º55154" SVi

e distância de 148,86m até o ponto 98; deflete à direita e segue em linha

reta com rumo 39220'45" S\Ve distância de 13l,7.'h até o ponto 99, do pon-

to 96 ao ponto 99 confronta com terras de propriedade de !>li1ton Pod01sky'

Júnior; deflete à esquerda e segue em linha. reta com ru.m 37º15I02" s..J el

distância de lB,52m até o ponto 100, confrontando no sentido transversal 1

com a Estrada I\micipal pavimer.tada que liga Hortolândia à sumaré (centro

def1ete à direita e segue em linha reta com rumo 39º4614811 S\'l e distância

de 168,8411até o ponto 101; deflete à esquerda e segue em linha reta com'
rumo 38º07'34" S\Ve distância de 29. RIm até o 1n~. ,.4",-1"'1"",, à es

( continua no verso )
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qJerda e sc£t1e em lin'fu reta com rumo 36239'46" SVfe distância de 39,9lm',

até o ponto 103; deflcte à esquerda e segue em linha reta com I'\...lI'TCo

35200'27" S..J e distância de 259,28m até o ponto 104; "deflete à direita el

seJ3U.e el':1linha reta com rum 35225'4G" SvJ e dist.3ncia de 280,4&1 até o -

ponto 1, ponto inicial do presente memorial, do ponto 100 ao ponto 1 con-

:::'ronta com terras de propriedade de !.na Vedovato De Nadai. Vitalinc. de --

Nadai. Célia Regina de Fátima de I\a.c:bi. calculada analiticamente. PROP~

'1...•\.'UA: FEPASA FERROVIA.PAULISTA S/A, com sede em são Paulo-Capital. na -

1"'"Jaj.;auá, n9: 51, Bairro da Luz. i~crita no CGC 6O.5CO.998/COOl-15. TíTU-

LO AQUISITIVO: Tr?n5crição n2 12.928, livro 3-L, fls. 135, do 12 Cartório
Ce Ca1lpinus-SP, e rr.atrlcula 13.200, óe e Cortório. sunaré, 20 de outu-

bro àe 1992. A Oficial: (LÚcia fl.elenaVilella de -

Comargo) .-

REGISTRO O", IMÓVE!S
COMARCA DE SUMARÉ .. SP

Lucia Hel.:ml.lvnell~ de Camargo
Of.i('ll\L

CERTRDÃO
A prE':sente Certidão extraida por processo reprográfico, foi
expedida de acordo com o S 1.° do Art. 9 da Lei 6015 (;"3

31/12/1973, estando de conformid~ e com o criginal
constante da matrfcula n.o 'G:>.~q dest~ cartório

do ~u~doufé. 15 MA

GISTRO DE IMÓVEIS DE SU
Lúdo Helena V. Camargo

CERTIDÃO
Oficial..••......••.•..• RSt2.1!-
Estado •••••••.•••••.•• RS
I'> •••••••• RS
Reg, Civil ••.••••..... R$
lob. Justiça •••..•..• R$ -
lotal. R$ ~

0-:>-0-0-0-0-0
Av.2-66.894-Sumare, 07 d 'aneiro de 1997.Ficam canceladas as servidões em favor da
Companhia Paulista de F ça e Luz, constante da Av.l desta matricula, nos termos do
instrumento icular datado de 12.12.1996, assinado em Campinas-SP. A
Oficial: (Lúcia Helena Vilella de Camargo)
0-0-0-0

0-0-0-0-0-<>-0
A.".1-66.894 -SUma....-.é, 20 ce outubro de 1992. Sobre o imóvel objeto des-

ta matricula consta as seguintes servidões em favor da COHPANHIAPAULISTA

DEFOnçAE WZ, 3 na matricula 13.200, àeste Cartó-
l~io. AOficial: (LÚciaHelena Vilella de Ca'Tlill'

eo) .-
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>

11ÓVI:L: Á.rea de tcrrm, denorninnda área C, can (2. 5GGI 52 metros qumJl'[ltlof; I

~Ütumln rlestn COrll..'U'CCide SLm'l.l'é-SP. que BSf5im se descreve: Ini.cin-se no -

nanta I, locali7.ado na lnteral direita do leito ferroviório trecho JUI1--

t1ial _ ColÔlnhin, sentido CDlnpinns-Sumaré no 1:Jn'E+ .40GI5Gm por onde 5C--

r;uc em linha reta can n.uro 31250'07" S\'l e difitância de 31,Gt1lll nté o ponto

2, con-fr'Olltan<Jo no sentido transversal como leito ferroviário trecho ---
JumJinl _ ColÔmbia de propriedade da FEPASi\ FEIUKNIA l'l\ULIS'l'/\ S/A;!.>c-

r;ue em curva à direita com distÔJlcla desenvolvida de 316,G2rn até o ponto I

3; ser;uc CIO curva à direi ta comdistância desenvolvida de 134,24n até o -
ponto 11; scr,ue em UnhA. rct:'l. com rUlIo 1822415711N\'J e distância de 6B,9l'm'

até o ponto 5; dcflete à direi ta c segue em linha reta COlOnulO 189.18'00"

11\'1e dist5ncia de 4O,5?m Rtê o ponto 6; defletc à direita e RCfJ.\lCem li--

run rctn com nllOO10215157" tJ\'1 e distância de 39,B:Jn atê o ponto 7; def1~

tP. D. esqucrdn e segue em linha reta com f\..\flO181116'25" li\;/ e distru\cia dei

39,32m até o ponto 1\; deflete à direita e 5CJJ)..leem linha reta C0l11lUllO -

lB1!1!)I07tl1:\/ c distância de 39,49111ntê o ponto 9j uefletc ;; direita c r;c-

)':ue em linha reta com luro 1U210'35t1 1J'.'1e distnncla de 39,92111nté o ponto

10; dcflcte à direitn e !3cp;ueem linha reta cOInruno 189:05155" UUe (115-

t[ulcl<"1de 3U,40n até o POllto U; ser.ue em curva à direita com dist[Ulcia -

desenvolvida de £1ll,78maté o ponto 12; segue em curva à direitn cem di5-

t[Ulc1a desenvolvida de 221,69m até o ponto 13; seQJe em linha retn cem ru

1110OB1I26'1\211fIE e distância de 457,2101 até o ponto 14; seeue em C\IIV!1.à-
--p~qU(~rd;)com distâncln desenvolvida dc G4,30n até o ponto 15; ~Cr:\ICCIII

linhn reta COl1\ruTO 011!l4'5W' In~e distnncin de 5G,20m até o ponto 1(;; GC

,ry,l~em curva ii esquerda com distância desenvolvida de 92,3!:fn <lté o ponto
l

17; gcr.uc em linha reta cem nrro 15111011111IJI.-! e distância de 113,Si'lInaté.o

ponto 111; gef':ue em curva à esqu.et"dn com distBJlcin desenvolvlt\n de 411,ü!~111

até o ponto 1~; segue em linha reta COInrulO 201155115"1:\'1e dislro,cin dei

,1~-),9Pm Rté o ponto 20; deflete à esqucron e ser,ue em linha reta com nuro'
?l\!OGI3t1" \1\., c dir;tnncin de 45,G~m nté o ponto ?l; dencte ;; direita c ~;.z
r:ue em linlUl retn con f\..\flO21ÇOO'12" tM e {U:.tância de 4G,llm até o ponto
22; dencte :i. eJireitn c 5er.ue em linha reta cem lUlIO 2ü!!~5'22" 11\1e t1hõ--

( continua no verso )



l
'--mahlcula

r,.;. nl~~-,

tt'illCill de -1!.).5()1laté o ponto 23; ueflcte à direita e sep:ue em linha l"'Ctn'

CO'l! l'UllO 201141'34'1 IM c distnncia de 45,OOn até o ponto 2-4; SCf';UC em CUr'-

vn .;dircitn com distância desenvolvida de 44.5~ até o ponto 25, do pon-
to 2 no ponto 25 cOllfrontn com área remanescente (àrea A) de propriedade'

(ir. FErASfI. - fEIUK.lVI/\ PAULISTA S/A; sep,ue em linha reta com rufO 64º45'55"

lI!.':c distfulcin de 3O,17rn até o ponto 3{i,. confrontando no sentido tr~U1GVe.£

~[ll com o lei to ferroviário trecho Jundiai - Colômbia.de propricdmlc ela I

FEI'ASA - FElUtOVIJ\ PAULISTA S/J\i_sc~e_cm curva à esquerda cem distôncia -
--- -- ------

deGNI'Jolvida de Ll7,05tn nté o ponto 27; senue esn linha reta com nJlTO -----

2u241 '3fj" ~;l~e disti'incia de 45,G7rn até o ponto 2U; deflcte à esquerd.'1 e -
3cp,ue em linha reto. com rumo 20º55'23tt SE e distância de 45,4Gm nté o po~.

to 2q; deflete ii. esquerda c sel':uc em linha reta com runo 21200'11" SJ<c -

dist:ulcin de Ilú.Oún 3té o ponto 30; deflete fi esqucrda e ~croJc em linha

l'eta com runo 21206'33" SE c distrulcin de J15,791n até o ponto 31; dcfletc'

ti di['l?ita e scr,uc em linha reta com rt.IIllO 2025S'15" SE e dist5ncia ele --

45,9710 até o ponto 32; sCf~e em curva à direita com distôncia dcsenvo1vi-

(1':1de 4S,Bl3In nté'o ponto 33; sep,uc em linha reta com nJlllO 15214'15" SE e'

distância de 1l5',32maté o ponto 34; sep,ue em curva à direita com distân-

cin dcscllvolvidn de lCXJ.9Gm até o ponto 35; sep;ue em linl'k"'\ reta com rumo'

01214'SU" S\'I e distância de 56,20'n até o ponto 36; ser,ue em curva à direi

I
ta COIIl dist5.ncia desenvolvida d~ G9,4Cmaté o pon~ 37j sep;ue em linha 1,£

ta com nuno 0022(j'30" 5\'1 e distancia de 45G,27mate o ponto 30; sep:ue em'

curvn n esquerda com distnncia desenvolvida de 210,67111até o ponto 39;sc-

f';ue em curva à eS'1uerda COln digtâncio desenvolvida de Bl,4Un até o ponto'

40; ser;\.lC cm linha reta com rlllTl'O18205'55" SE e distância de 3S.4Gm até o

ponto 41; dcflete à esquerda e segue em linha reta com rUllú 10210'35" SE'

e distnncia de 3Y,BBlI1até o ponto 42; deflete à esquerda e segue em linha
r'Ctn' com I'Ull'O 1U2lS'OC>11 SE e distílIlcla de 39,4Bm até o ponto 43; deflctc'

> i:J e"qucron c ser;ue em linJ'k'1 retn com rufO 1U216'25" ~E e distância de --
39,3:3:11até o ponto 41l; def1etc à direito e selJUe em linha reta cem rUllK)-

lB9l~)'!J7"~;Ee dist-rulCl~< "O 3'1"1 t' •,.. ,,'J 1113 e o ponto 1l5; def1ete n emlllcrua c'

( continua õ.s fls. 02 )
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de Sumaré - S P

!;Cr,llC em lillh •...l reta com rUlllQ lUlllB'OO" SE e distnncia de 110,4FoIlI até o p0!..!

to ,1[,; dcnetc à ef;qucrdn e se~e em linha l'Cta COIIIlUfO 1I11124'L1!llt SE ~ -

di:it;'ulcln de {ja,57rn até o ponto 1\7; scr,uc em curva n esqucl't.tl1 com dict;'ul-

cin dCCCllvolvidn de 130,S~ até o ponto 48; 8e,p;ue em curva'; cr;qucrdn cOIn
di!;tnncJ;l desenvolvida de 3CXJ.3~n até o ponto I, ponto iniclnl do prcf,en-

Le memorial. do ponto 26 :'\0 ponto 1 confronta com a área rcm,mcncclltc ---

(/u'C<t 11) de propriedade da FEI'f\S/\ FEHHOVIAPAULISTAS/A, ealculadn nnnli-

tiC[UllClltP.. PHOPllIE'l'ÁHIA: FEPAS/\ FEIUIOVI/\ PAULl:j'f/\ 5/1\, com sede e1ll~;~o

I'nulo-Cnpitnl. 11.."\lua I.auá, n2 51, lJairro dn l.U7-, inscrita no tx;.c r>ob n!!
rl).5(KJ.~J':JB/(x.:o1-15. 'fl'1'UW AQUISITIVO: 1'rnnscrição nll 12.920, livro a...,.L,-

flG. 135, do 1º Cartório de Canpinas-SP, e matricula 13.?OO, d stc C<'lrtó-

rlo. ;'\lIl••.,ré,?U de outu1Jro de 1992. A Oficiol: ~

(Jílcin Ilcl{'lltl Vilclln de Cannt.p,o).-

0-0-0-0-0-0-<>

I\v.l-f,li.B!6 -~lUl\.'ll'é. 2U de out-ubro de 199? Sobre o imóvel objeto dp.r;trl.

nntr1culn const~ as ser;ulntes servidÕes em favor da CO[.U1AInIIA PAULISTADI::

FonCAE W;:, rcgü;troda da matrIcula 13.200, deste Cílrlório.

A Oficinl: . (LÚcin Ile1eno. Vilclln ele C[lJl~.,rp.o).-

0-0-0-0-0-0-0

Av_2-66_895~Su, aré. 07 d janeiro de 1997.Ficam canceladas as servidões em
favor da Companhia Paulista de Força e Luz, co ante da AV.2 desta matricula,
nos lermos .do instrumento articular dai o de 12.12.1996. assinado em
Campinas.. A Oficial: ,,-. (Lúcia Helena Vilella de
Camargo)
o~o.o.o

__ ' __ o .~ •• ~.,. __ • ~ •••••• l.••.••..•.".,~

í-:~~~,~;:Üuij' ilE,(;I',rHO Dl: IMU',! ,:, i
I C ~•.It ••••'" ( .. ,.,.,.~--..-.---- •.~•••.•.••...•.•

! £'-AN'"['X"ÕS' DA COMARCA UE SUi,\AH{', - ,~: I
.l!,u •• ~l./-.c)9;JJ1. b. eJ •• ~ \

0,,('1,1,1. j
> CEflTIDAO I._ ro:....~ilo erlrl1lda por procellllllOrt-pw. :

A ,~ft •.•_.1" 9 fI,.' 191
.ol~.'9ro! e.•.~lda (!e lu..-ordo cem o ~ 1. do n.. I

_~ ~-t'l tXll~ de ~~n~/19'13,eswndo de c,~ r I .:' I

c.):!) c \".11rJulIl cor.!tt.a:\t~ d. matr. D. . \ ~o
1r.:\e .,.r'"••":r1e. do que dou ré. 1''' ; úo"'~

'um"" , 1 0111 lO 00 c~'
.~ / 'IJ'

____ . .---. ::,.0, ~c
--- ti ~0 \.li

o/$' o- ti.~ '"'.~(:V,"
~~ c..,•.y ••f:' (.
V ~"' •••.o _. \~ .•.•

~?-!\.O
~ ./
<T' ".()_ l\).
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REGISTRO Cartório de r<egistro de 0",ólJeis
GERAL II t "í "<.h: I, fJ+ I,) de Sumaré - SPn \

~ 00 ~~'or 1\1Jf1uFWrti1UX-)

>

li I •

UÍNEL: Área de terras denominadaárea D, com655.323,()4 metros quadra---_.-------- -
dos, si tunda nesta Comarcade sumaré-sp, que assim se descreve: Inicia-se

---.-- ..__ .- -_.~. -- _._-;---_._;-_._--_ .._---------------
no ponto 1, localizado no vertice divisaria da poligonal do perimetro da'

área desapropriada, intersecção dos alinhamentos de divisa das proprieda-

des da FEPASAFEHROVIAPAULISTAsiA, e de Eurides Ribeiro Carri1ho e Inês

Fiaria Ferrão Ribeiro, por onde segue emlinha reta cem IUlX) 601108'03
11m/'

e distância de 191,88maté o ponto 2, confrontando em59,9!;mcomterras -

de propriedade de L1lrides Ribeiro Carrilho e Inês ~~ia Ferrão Ribeiro,enl

61,44n ccxnparte da represa irrqJ1antadapela Prefeitura n,micipal de SLll\D.-

ré sobre as terras de propriedade de Eurides illbelro Carrilho e Inês Fer-
rão IUbeira, ~ nos 70,4911restantes cemparte da represa implantada pela'
Prefei tura I-k.mlcipalde sumaré sobre as terras do usucapião requerido pc
~bacyr SoUzaCampose Virginia de Camarr,.o;deflete à direita e segue em-
linha reta ccm.ruoo 481128'46"NEe distância de 374,47m até o ponto 3;de

flete à esquerda e segue em linha reta comrufO 51252'33" IM e distância'

de 91,92maté o ponto 4, do ponto 2 ao ponto 4 confronta comparte da re

presa ilnplantada pela Prefeitura 1.1unicipalde sunaré sobre as terras de

propriednd~ de Isidoro Bas~o; deflete à direita e segue em linha reta cal

nJ1TO 291132137"f tE e distância de l4G,74n até o ponto 5; deflete à esque
da e sep,ue em linha reta cem :ruro 26251'00" NWe distância de 210,5:.mat'
o ponto fi; deflete à direita e segue em linha reta comruno 861152'31" HE'
e distância de 206,72maté o ponto 7; deflete à esquerda e segue em li~
reta can IUOO 292051(X)I , fiE e distância de 498,4!;maté o ponto 8; deflete'

à esquerda e segue em linha reta can IUOO 40246111" NVI e distância de -

3U7.93naté o ponto 9j deflete à direita e segue emlinha reta cem ruro

201100'35"H\~e distância de 23l,04n até o ponto 10; deflete à direita e

ser;ue emlinha reta cem rurro 49256124"SE e distância de 370,3::maté o
ponto 11; deflete à esquerda e segue emlinha reta cem I'\..llP 761<41'22" W:

e distância de 154,43maté o ponto 12; deflete à esquerda e secue emli-
nha reta cem ruoo 461142'29"NEe distância de 174,9311até o ponto 13; de
flete à esquerda e segue em linha reta can ruro 201108'34"NEe distânci.
de 2oo,77maté o ponto 14j def1ete à esquerda e se e em linha reta c

( continua no verso )
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rum::>74215'21" SE e distância de 117,5On até o ponto 15; deflete à direi-

ta e segue em linha reta can :ruro 201146'01"SEe distância de 479,Olmaté

o ponto 16; ue:flete à direita e segue em linha reta cem rumo 661124'13115H

e distância de 197,lBm até o ponto 17; deflete à esquerda e segue em 11--
nha reta com rumo 31112313111 SWe distância de 991,7Cm até o ponto 18; de-

flete à esquerda e segue em linha reta com nJmO 38"54'57" SE e distância I

de lGO,S&n até o ponto 19; deflete à direita e segue em linha reta com ~
rro 85114H'09" U\"I e distância de 237,3On até o ponto 20; deflete à esquerda

e segue em linha. reta can rumo 37029'0311 SWe distância de 399,25n até o'

ponto 1, ponto inicial do presente mefTK)rlal,do ponto 4 ao ponto 1 oon-

onta con a área rern:anescente (Área A ) de propriedade da FEPASA_ FEH-

ROVIA PAULISTA S/A, calculada analiticamente. PllOPIlli.'fÁRIA: FEPASA FER-

HaVIAPAULISTAS/A, com sede em são Paulo-Capital, na rua fttauá, nll 51, _

Bairro da illz, inscrita no CGC00.500.998/0001-15. TÍ1'UUJ AQUISITIVO: _

Transcrição nll 12.928, livro 3-L, fls. 135, do 111 Cartório de Campinas-SP
e matricula 13.200, ória. Sumaré, 20 de outubro de 1992. A _

Oficial: (LÚcia Helena Vilella de Camargo).-
0-0-0-0-0--0-<>

Av.l- GG.896 -sunaré,
ta rn.'ltrlcula consta as
DEfOnçA E WZ, regi

rio. A Oficial:

20 de outubro de 1992. Sobre o imóvel objeto des-
seguintes servidões em favor da CONPANHIAPAULISTA

sob nll 2 e 3 da matr!cula 13.200, deste Cartó-
(LÚciaHelena Vilella de Camargo).

>

Av.'-GG. :1qr'-~'IlI\l.l1~. 1 .11. . 9~. Pl'OCede-Ge a presente ;:\V/:'ri lar;~o, !lOS tel'-

II~):J do tu'I:. ?1.1. 1;'\ Tl:'l Ik)lJ Hl?üifJt:!'Os Púhlicos, e t~nl1f)l"lIl vista 11mrnc-

XCllIf'!'lO l.tl.ul() '1"'1 poss11l111tr.1l\ H !lll~rb.u'a d~litu "l<:\tl'lclll~" pnrr-\ con~;l;~u"I
f}1l~ 01''\;.' 1.1 111l:;v,~11l,,~,Je Gl,44 Ill'"t, confrontn CQlIl tel'l~'\:'> de prorried~rJ~ d.~ _

n..lJ'1d('~ nj1J~lr' "l'rilho e f'l.1.I'iaFp.rr;io R1helro, ~ não ceolin c:nl)f;tnll.

li Orlclf'll: (úicia Helena Vilellél de Céllf\.'.U"'eO).-

( continua à:> fls. 02 )
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Cartório de I'<egislro de Jmóveis

de Sumaré . Sp

r
Il.:\_f",f;.:I'lri_r;'1rI"l'''~.O:"Cl<1.1'lfri. IJo~ Lennos tb C:Jrtn (l~ S~nb"'rll;:) pXIl,:,cll.b-

rio i!i•. !lli:'. rlP Dl'''':'iln lk. fiynval '['0:",7,illl, de 0<1.0:\.ltll1r" nQ pt'OCP~:f-;OdI"~

,1''',.u'l'''I'I'in.;=in li'} 17C,/Hl, enl1tl~;1n [WOll)'jctÍ1ri<'l F'pp;:;:;;\r':T'l.,)"I~\ IJ,1\1l1~,t:,'

::/1\. 1~l:I" qllrd.irlc:uln. () i!\()vl'l nhJ,~I,(J 11('[\\:;, 1Il.'ltl,íClll;.l.foi illr~'HT)(H'õl{kl'

;'0 ,n1.1'il,/;,ll.I) d~1'~::{lrY][lI't::'l\b~f'IIEFEI'I'UH/\ r.nJlJlCII'l\J, m: :-;:nl,iHf:. (~lll;i',l,~tl(' c1(.~-
,Ij n'l In 1.(lhl i~(). r(~' ~:"c101l•.~:I.J1 l~i.bcl(~,11,' l-'ln h~!lr~'lI'I",.'I,o. nll ]3(13, lt1~:-

r.1'i t~111'", r::r.c/nr 11<11\'1: 7117. G!1'/(Y)'Jl....(Xl. IIQ w,lol' d" r:r~a2.:~Cl2.".'3!\.rx}. (,\I li!

P.'I::), fi ()ri.c1~ll: (i.l'iCi:'l llP]l?fV~Vile] 1:~dn C:lIII:II",O).-

..
. , ;'l~.'\)O '~'l.i:.~,.'.'.,.1; \

, K \ ÜR lU, . '.: ;., ;.. ~,~~l.;~~~.,....-:....:....N,_." •...•. -", ". :' ... -.__._.-... ,.....•.• - E SUMtRI' - ,~,.,
':. .ê.:lE)(OS DA COMARCA O • - ";" i
\ --J}." :Jl,.l- C)9;I.l./4 J. (24-'94 i\
1 UoC" o"e/A'

, CERU°}"O I
\ u Cutld10 e'l.tfBldapor procellO repf~~ \
: A rN!H:. ida de 81~ordocom o i 1.1' '<10Art.
\';>;ri11C09 ,0'5O'dped31/12/1913. eaando de CObDlO ~tt{!!'1\
".Ld601 e1 • t •. , I' 1 constaote da ma f, n. ..
, ,>nt •• r f.rI- , ••. dou:r~~"e-rtAn-. do que m\1.,~~1 \

surnar~ .. I
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Prefeitura de Sumaré defende necessidade de aprovação urgente do novo
viaduto Centro/Nova Veneza perante promotores do Gaema

~'pf",<n'.n',', d, P""""'.I ,I. '" m.,. ,I.
1,'o,1.c.", pc""" pmm"',,r., ,I" '1,10"'.' (li, u~"
d• .\1•••,.10 t:'I'«!" d. lJule>•• ,I" \1"0 Amh,."
«I d ".,.",d"d. ur~.n•• qu•••• -"1,,,1. t.", p.I"
v"h,h,."i" d,' ••m. """. II~.'<""v,.," 0."••.•
,.~,l••«n".I ••• "'''.,M. d. ",1.,,1.,f.p •••••
,.d.' p.l. eM,troç;'" d. um n"w "'."h"" ",h".
,hnh.1 f""••<" R,h.".;" Qo,h'","'" h~.,nd".I>
.w,""d., I"'" '1.""", c d.•A"",.•.I•. ,) vu.lu'"
~ uma propO'" dn """I" ,I. ,.," P,lul". ,.,.
,..10"<1,, 1"'" BIT\! {Emp,."., \1'-''''p"I,'.,n"
d. T'd"'po"" II,h.n",}.

0' .' •.•.un'."."' 1',<1'."<1"'" I'I'''' •.•, ,.,,1,1."
.1."t. p"ne,p..olm.nh'd"I' ••m _,,,,t.o,I. (••"1.",,.
,t.' ,,,d,,, o. mo'"'"'''' q"" r.".<,'''' 1'<'1. ,.~, .•"
con".I) I'".m .1pr..,enf,l~'" ~'" .,,",' ,.",""" ."
"n~I••o "qu"",ón"'" d.' .""".' F,'p'''. (F"f,,~•• P.,,,h,u, SAl. re.I",,,I.' 00 ,,1"'''0 ,1,., ,I

de lulhu
Fu,e,pll,~do ~o, pro",,,',,,," 'I"e.' 'M'",."

.b l',.r.II",", com .sr. 1'.""'.1 '''"). EMTII,';
'.,ml><". de re,up"". ar, •• \. ,"""JIo'f~p"",.
".",rorm.,ndo .• "um pu,,", '"rj"",o. d~ I•• ~r
• d" col'ur> 1'.' •• 1'01'"1,,",, ,1",.,lm"nl<.. '
"'.'0' 1>'"lOda<1'."".' oJ~ ,,,,,h,,, •• ". I',""
m<>o,o,~ I"md""" .., "d,d,. ,,>Ir,' """ o JIo"~.,I,,
O" ",n,"o e a, ohr., do n,,,..,,.,.,,"".)VdO Im-
", .••• "ub,hd,d< v,.r ,. eM, ,.. " V.,,"' «~",e.,
1."IJt.mdo Om"~r.,áo d<S"O'.""

T.",bó" f". d•••'~<.d" ~u.,' ,,,,","u,.;,,<I"
",.,1"'0" um ,nv",t1m<n'u ~,oe,P'e','"'''' n."
PO". f"or ,oz,"h •. dopen,'",,,I,, ,I" v"k"lj"",I"
do,,,, P"'e'U <om" ,"u,'<I"O ,l, f.,,,,,l,,. ", .vt,
d. f.MTU Ap~v"Jo inl".1 ,I,. ,,,•• ,I,,,,,,",,,, n"
••.,du'o "'., d. RS",~m,fl1o.,

[,,,ver.m p'e>o"",,, "' I'",m"'"re, I,'"n
~"".J<o (a'l.1nl1e"". do lO;""',' d,. P"." •.,b.,
Rod,,~o >.,"che. G."I> e Ge",hln ~"'f1" (.
11.<\.,.<toC,om,l <t"~.'"P'".>' ,. ,""<,,mo(m"
",lI"~,,r ••• Luca, I." Ré.d" M'n"','",, l'i''1I,«o
,1. S,,",., •. (A"'r, de SUM'.'•. ,l>",.n,ht,,, d"
G".m. h.v'.,m ~"''''I.do,. "."" ,I" [MTI! <'"
S.,n'.' H.;rbau <1'0<"'0. Ant"'" ,'o. " ~,,~. n,I.,
,,'.)

T,m~m e,tav,m ~I<'r"'", '",n,<o, ,L,
lMTIl, d. 'op,m (","d'I',lo 1'><.'" 1""1"'"
<m Alqu"<"'" e Ambt<"l< .• " f.""ld ••l< ,1<
""1"".'0'<1 < U,b.OI,mo d" II~P). ,1., C",,,,b
\.n<j. AmbLon1>1d" f."."1,, ,I, '>.;" 1',,,,10).<lu
,d"pl1",,' [Co",olh" d" l1.k", ,t" I'.",mo",,,
.""';<0. A"I"ooló~o<o,Art;,,"",, e Tuti••,,''').
d" DHE ID.~,n.,m.nlo f.<! •••lu.11Je ,\~"'" r
F,,<r~,a EI"'ma). ,lo,M.AS (A""",,,~,,,I,,, ["
~e",1<o,o•• Alq""el". <IrS"m,,,<'). ,'n"e O""',,
órgl'"

A<qu'l"" ,to r'".">",,,. <I",.'''"''' 'I< ,o""",)
l ••" ••~"m.,,1>. h",1" I~,, •• ,''''',n! •• ,,,,,r,,,.,,
"', • ,.,,, .•,'.' p,,,,,,~.'m '''''''U' .,,,,h,, "t. <"mo
-\'L.,Io"" ("", •.,,,1,,,",, A1j,,,M, Mo'.""", .,1.",
,t" um ~.,,~.,Io ,,,o .," 'r."."" ('1"0 'O"","'"'r,,
,.", "' •••• '". ,k r''''),'' ,.,••10.'''' "'" 1'",101"0",
,le ~,)"',k Piobh, •. f""q"o> ,,,I,,,., ,'m m,", 1'.1••
,l,'m",. q",' ',''''', " ""n,i'O". ,I,' p."'r"'", ,,,.
,,,",,, ,1.,.',." "'~",~, d.' ,,4.,,1., "o~< "''''.'0'
"fi. ,Ie lHOo"r ,"m>reo","" ,"O. Uf',1I"'"
.I."k 4. 1'"""" M",,,ilm,'u'''I.t,, I.,,,lrm 'I ""
,,'n"u, "",co I""'"'' '6ro,,~ ~•.,".,," II h,,,., ,j"

,,,1.,,1,.• q",' ,,<" ".' f.~,.16,."".1
~I,\", ,h"" .. ' ~"'p""" ",' fo",h',_,ç.'" \'."~

" "''''LOv,.••l"",. ,'''''''.1' .ve""t" ~1.~,"H',. ,~,
~,n,,:)4e. o. ",<'Ih", ""'0';0 I'"'"''' ,k "~os"~,.
",m"',,o (1''''' '-.' ~"e "." '"""''' ",~0",,1.,,1.
"" "' ••,,"••• ,1",.'I""I""' •.••.'l ~",'o,'.",t,,,."

"" e,«n"", 1"''' -d""mlo",.'- ,1".'"me"'e",,
t'''''''' ,.",q'''' '.'.' 'e""" ","'" Tertmo,,1R",l,,_
",.",,' M"""'I",I

1'", 10m.,," .I."'."'.,d" ",,, .• '" 1"""'''''''.'
'Iuo. """0""" ","",,_,d, com Do<l.ld". ,1• ." ,1.'
"." ""<ri",, ~ ,lo,,1." m."m v",h,h,I.ILI. 1'""" "
I""r"""",,, h",,,,,('O h"r< '"""1,,,- d.' o,.""' I',,,
'e <I., I"'\,ul.o,.""~re,'.,m,,"m""h,,", 'e,"1'<'
f.,,"O ,I,"" 1'.,,,,,,,,\,,,,, ~'" o""" ,I" BIT". e",
".or•.• , •• (Om. p".te ''''J
"'-'h pr""",''''''. ~,,~""''''1'.''0.,",., "h,.,

"" ,eg,.l". "',,, 'l""e','m ,,,1000'.' '"" e"'end,
m<,"'" ,,,hfO ., V"'po".) ,lr 1",'"I".çol" 1',".' o
"" ••t'L!O M., .k •• ,'o"I,,'fe •• m • ,'o>n""r>.l'.'"
'"''0.''''''''' ",h" • :.""."ol" ,I" 1".tr,m1,",o.11-
'I"'h"';""'" "'mh.,d" ,'m S""''''''. "fI",,,,I,, ~
'"b.,'", ..lo .t" rO"f~'., •.• F,'"",,, F"'Tnv"••".

d" Robu",,". ~ "",10.,,,, ••,h'e" .',,'"m. "','"''
d., "d".;,'. ""n ,"""ç.io "pe".f 1'''.' '" .~••~,
I",' '.1''''."','''''_' ~,In 'V,,,<I,,,,,("mo'Orl."h"
",,,,,do, "'O"'M~'. p,~"e"m."'.o "n"o f,~,,,J,,
"".1 ""',, .•.•ro~,ó« <I•• "I."h'. e .•...M."';","
'''""do> "" IOicto <I,,, .I>'on,J." 1"100 V,""'n •.••
lo, •.,r" ~m".,I,' (I",~I "ud, <I••• ,.., "'"'''"Id"
O''""" T<rm,,,.1 Rod,,,",,,,,•• ",~un,h,. FMT1t).
en"e C,,""_, """,,,. <I.•,-.d.,do

Ih rmn",""," ,.,,,,h.,,, c""hoc.""" co",.
Suhe".";,,, ""de '"""0"' "lO«,,',p Cu,"",'.!
m."I"I" I'd" Prolo""",. o 4deo,!.r.,m .1'<f"
I"".,J" ,. "t,I",o,~" ,1""'V',,,. <"mo)" "0"""
o. I'rnl""'" ,1_,~Mnl.N"me,,,,. r'ol'f1"~. q"<
'en, .1""" ,1.,""m"".' de F••.,d" d" Cul"".I.
~ E".{J" o D''''''0 'oml1.d", '.,mhem """ ••
''''''I'''"d". e ""f".,I", I',lf.' Ion,,uri.""" ,.
,,,I',,ral>. ,um ,'O"'" ,I,'or~",\I'l.,{~",I"f'"

Mais de 22 mil alunos voltam às aulas da Rede Municipal de Sumaré na
próxima segunda-feira, dia 14 de julho

~, •• d. Z~,",I "I"no, v"I',m :" ."1,,, ".
~,o"n,."g,,"d, le"'. d" l4 ,h' ,,,I~,,.1'."."
_«,~""do'em •• ,,,. <I"'0" 1"1"" ".,. ~~ "",,1.,-
de, e5<ol••",. m."tL"'" pel. ~•.•lo <tunLClr,,1,1<
,:""no <I. P,el••'ur. d. ~"m,,,~ O ",lo",I,\r,,'
M"(l "r.<••! p.r. 2014 prl"c,,"'.,." ""~."".,
min,m,I>d" 200 d,.,I •• ",,,, hm.•• ,"1." ""."
beJocid•• n. le, d<P"N'''.' ,.11."•.' d. hl",.-
lá" N,,,,",,,'(9.]~~/1q'lô I

Oror","Oa,~nt.c •• pó, " ~,","'"I",k "., ,.,
'" <'Col., d. "'<In d. 'n" q"o h'"" '"h'","" ,I"
IZ.t. ,,,,,h,, • ~"r. U."r .""'. "'0"'" un' """"'-

~,.,," "'1"',,,,1 ,"" ,"e •••l,me,,"',o .•,"~" ~'I d.'
1.<',,'.dolOl ,,- IZ 101ol/2012,~IJO"" .•holo'"""
'I"" '0' ""t'm" ,1<"""OC d<,,,-.;o '1"'" ,"
c.,lond",w, .,,,,I.He, ,I" lorm.' q"e ." I., r." ,.,
",f"e, .Iem,,<,,"', ,h, .n""'.,m.,,'" .1." ."'"
d"d., I."v." ,I" 1""'''''0 ,e"",',,' ,I" .M. "'"
"",)h.l<crm<o,,", ,I,.""""" ,I,", ,,,lo" 1"'101,,.,e
!,,,v.lIl.,..•h,.n,.'m 10"1",,I'"""d" ,'n". ,I "'"'
,,,',' • n ,","rr.,m,'"'" d" (OI" Jo \l,,,,,to fi ,A
,Ol~Lh'F"'d,,li.

1'". o, ~o,,""" d. E<I",."',\<' """'''1',,1, o
",,,',,,,,fu "" r.,I",,1.,lIo e«ol.u i m"1!~""~'"

t,o"" 1'.",' ~'H',,. _,I"n", ,le".,",,'O' ~ 'e'",",'m
'0'" um ",.-Ih", ","""",,','me,,'O"" I'lOf<'''''''''
'I,"O",I",'£e", ,I" 'O~""d" "mo",,'. ''''"~,.,
p" ,."",.'!"md,."'',,'o ~"oo r"mc<," ''"'e'''r
,," h.,t"n'o """",n Fn"" •• 'çile, rr",""v"l."
.,,' I",." ,I", _el> 1'"m<lfO_'"'C"" ,1n ."" IN'v"
,''','''. !"" <"'"'ri",. «.,.1"'1',••"1,, d. lutn,,,I,,
.I", I'r""",,,", ""\""'.'n,l" ,l I•• ,I" f/l .. ' '"
"00.,.1" ,lo' ",,,hd,,I,,,, •. ,'I,'''ón,w, e p,"q'"
"ho, ,"1.'"'"', o I.",'.,mon'o d" P"OI.'" 'PI.'"d.
I,.,,,,,,,' ,'"m., ~r..,.""" 0o ,"""m.,l" e""',,'
~,r,<hI",°do><'nv"Iv,"""',, d" r'"'''!''' ti,••."",-

"en."",ol".~ ."mb.'e" d<n""., ""oi' I'''''".''
"I",jo., • r"l'" <I" \1"",1". e""e ',!OI,,, u"tr."
", •.,d."'."

A"'I". '" ""I", v," .',n<l" ",.;, <le~~ ""I
.1f,,00•••• ,,,,,,,;,,, n." l~ "",d"M, r""I:,,",.
e,,'''' ~M(E,,"I •• M""><'p.1I.f,[MFI. Ib •.•,),,,
M"""I"'" ,I. f,t" •• ,.•" 1"",",,1). f"lH, Ib"o
I•• M"""",,.'" <I,."""n" F"",I.lm"n'.,f). b<t.I"
M"n,,,p.'" < •• LI"" •• ,,,Ia, m"n",I"'" q"r
"f.fe<em ,'n'lo" ,"",ho e '.cn"" 01<",.~",.tlo.
,""'.,h,hJ,J,'. ,d""""".<"". ",~",;,,,,. "" Ir.,
1o"lh"e ,,,I,,,m.ô"",



J.



58 Rua An1ônio Jorge \...hel b

+

::~ 1-.'- ,..•.~.- ".
_.... 4'
-. ". 1 •

ComoniCar um problema





'-

j

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAOP DE SÃO PAULO---~ '-=--Grupo de Alusção Especial de Defesa do Meio Ambiente
N~1eo PCJ.Pir;lCicaba

Ofício nO 26112014-",0

Ref.: Inquérito Civil n° 14.1096.0000015/2012-0

Piracicaba, 23 de junho de 2.014.

I1ustrissima Senhora:

Pelo presente, a fim de instruir o processo em epigrafe,

instaurado com o objetivo de apurar detalhes técnicos e juridicos versando

sobre representação noticiando eventuais irregularidades na implantação do

denominado "CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE - RMC

LOTE SUMARÉ - SANTA BÁRBARA D'OESTE", requisito-Ihe, nos

termos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo 8°, ~ 1°, da Lei n°

7.347/85, artigo 26, I, ub", da Lei nO8.625/93 e artigo 104, inciso I, ub", da

Lei Complementar Estadual n° 734/93, que, no prazo de \O (dez) dias (se

possível enviar antes do dia 02/07/14), as seguintes infonnações:

a) O município de Sumaré possui horto florestal ou

outro tipo de área ambiental mente protegida localizada em seu território,

seja(m) ele(s) de titularidade federal, estadual ou municipal? Caso positivo,

apontar oIs) titulas de dominio(s) daIs) respectiva(s) área(s) e os respectivos

diplomas legais protetor, com envio de cópias e, se possiveI, coordenadas

geográficas?

b) Diante do traçado apresentado pela EMTU para o

corredor metropolitano que atravessará a cidade de Sumaré, tal

empreendimento, em algum trecho, atravessará ou margeará alguma

unidade de conservação ou área tombada localizada no município ou sua

I
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO------ "'-- ,---
Grupo do Aluação Especial de Delt>Séldo Meio Ambiente

Núcleo PCJ.Pimcicaba

zona de amortecimento? Se sim, identificar detalhadamente qual e quais os

impactos ambientais efou urbanisticos que serão gerados pela obra,

encaminhando cópias dos estudos técnicos e pareceres disponiveis sobre o

assunto;

c) Quais os impactos positivos e negativos o atual

traçado do Corredor Metropolitano acarretará para a mobilidade urbana no

Município de Sllmaré~apresentando os eventuais estudos realizados pela

municipalidade sobre o assunto;

d) Outras considerações efou sugestões consideradas

pertinentes para o encaminhamento do caso.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e

apreço.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

A Ilustríssima Senhora

CRISTINA CONCEiÇÃO BREDDA CARRARA

DO. Prefeitura Municipal de Sumaré

Rua Dom Barreto, 1303 - Centro - Sumaré - SP CEP: 13170-00 I

2
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RÉ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
diência vai expor trecho do Corredor
apoio da Prefeitura de Sumaré. o governo estadual realiza dia 8 de agosto, as 10h, no antigo

inário, na Avenida Brasil, 1.111, no Jardim Nova Veneza, audiência de apresentação do trecho
Variante Surnaré-Hortolãndia do Corredor Metropolitano. O trecho \/'al da Avenida Ollvio Franceschlnl, em
Hortolãndia, até a Avenida José Maneini, no Centro de Sumaré.
http://portal.tododia.uol.com.br/?TodoDi3'''cidades& Mater!a=84485S&di ao::: 23&mes=07&ano=
2014 - 27/07/14

http://portal.tododia.uol.com.br/?TodoDi3'''cidades&
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Bruno 8acchetli I bruno,bacchetti@rac,com.br
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FOIO Dlvulgaçao
Corredor Metropolitano em obras em Nova Odessa. via vaI Inferllgar as pnncipals cidades
da RMC com investimentos de RS 145 milhões

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de Sao Paulo (EMTU/SP) reafrzara no
dia 8 de agosto em Sum3re audiência publica para apresentar o trecho denommado
Varrame Sumare - Hortolãnd13 do Corredor Metropolitano Vereador Blléo Soares A
audiência sera realizada as 10h, no Anfiteatro do Semlnano, e contara com a presença do
diretor presidente da EMTU Joaquim Lopes

A audiência e aberta a populacão Que pOde tirar duvidas e tomar conhecimento das
inlervençoes O Corredor Metropolitano que Ja esta em obras em vá nas cidades da
Região Melropohtana de Camp nas, vai reestruturar o sIstema de transporte publico
ononzando o trafego do transporte de mêdla capacrdade incluindo terrrllnalS de
passageiros pontos de pa ada cober1os v ar os e ntegração das hnhas de õnibus
IntermUniCipaIS e munrclpals

o lrecho Sumare Honolandt8 lera 5 5 qwlometros de extensão e estão prevIstos
prolongamento da avenIda aliVIO Franceschlnl ale a avenIda Reboucas na confluênCIa
com a avenIda José ManclnJ InclUindo construç.ão de sele pontes e viaduto sobre a hnlla
ferre a e o Rlbelrão QUilombo Entre os beneficIos estão a revrtaltzação da avemda
Rebouças melhonas na 11umlnaçào e c dovla Sera realizada uma audiência publica para
discutIr a respeito de um trecho que liga a Avenrda Olivlo Francesch nl que da acesso à
Hortolãndl8. até a Avenrda Rebouças Eu tenho defendido que o Interesse de Sumare
precIsa ser preservado levando em conta que a A enlda Reoouças esta murto integrada a
Ida do Cidadão afirmou a prefeIta Cnstma Carrara (PSD8) Enlão vamos buscar

constrUIr a melhor a!tamatlva Junto a comunidade e à EMTU completou
http://correio.fac.com .bri conte udo/2 O14107 /ig pauIista/19289 Soemtu -faz-audiencia -sobre-
corredor.metropolitano.html.27/07/14

mailto:bruno,bacchetti@rac,com.br
http://correio.fac.com


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
está em;HomeAudiôncia Pública

AUDII:NCIA PÚBLICA

• Audiência Pública para apresentação do trecho denominado Variante Sumaré-Hortolândia do
Corredor Metropolitano Vereador Biréo Soares (Noroeste).
Data: 08 de agosto de 2014.
Horário: a partir das 10h.
Local: Anfiteatro do Seminário - Avenida Brasil, 1111, Jardim Nova Veneza, Sum8ré (SP).

http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/audienda~publica.fss
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LISTA DE PRESENÇA

Reunião realizada no prédio sede do Ministério Público do
Estado de São Paulo em Campinas, referente ao IC nO. 2590/13

Data: 24/06/2014 Horário: 14 horas
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Cargo/ Instituição: l'f1L
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Cargo/ Instituição:
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E-mail: ------- ---------------------------
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