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CONCLUSÃO

Aos 19 de dezembro de 2012, 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 GAEMAPCJ-Piracicaba.
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EXMO. SR. DR. PROCURADOR - GERAL DE JUSTIÇA

PRESIDENTE DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

InguéritoCivil n° 011/10-1 _
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
PROTOCOLO: 0104997/11 2' Entrada
':ata . 22/0112013 "o~a:13:12:19-' :4050502
LocaJ. de Entrada: _
~UB-A~Er. 0£ APGIO:..D\AIN,- PROlO~OLOGE~AL
Assur.to:
'ERMO DE AJUSWJENlO DE CONDUlA
Ints1.'essado:

IvAN CM~:-.JEIRCCAST,lN~lIRC.. . - - --
O presente Inquérito Civil foi instaurado para apurar a

legalidade da implantação e vendas dos condomínios verticais e

horizontais denominados "Beach Park" (atual "Spazio Beach") e

"Arkansas", onde estão sendo construídos 640 apartamentos e 35

casas residenciais no primeiro e 384 apartamento no segundo, pois, ao

que consta, a referida região não foi projetada para comportar

empreendimento desta magnitude, uma vez que se estima o aumento

populacional de 3375 habitantes, no prazo mínimo de 02 anos,

aumentando sobremaneira os problemas sociais locais, impactando o

sistema viário, além dos danos ambientais.
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Ao relatório apresentado a fls. 1883/1902, cumpre

acrescentar que houve expedição de oficios à ARTESP e AutoBAn,

para que se manifestassem quanto ao problema no sistema viário, que

decon'eria da implantação do Condomínio e de possível construção de

"shopping center".

Notificou-se a empresa "MRV", a fim de qu

esclarecesse sobre o cumprimento de item do TCRA, referente a

plantio de 3.700 mudas de árvores nativas, bem como o andamento do

cumprimento do TAC preliminar e comentários ao parecer elaborado

pelo Assistente Técnico de Promotoria, Michel Metran da Silva.

O oficio endereçado à CETESB - Agência de

Americana solicitava informações quanto ao cumprimento do TAC

preliminar e quanto ao plantio das nativas pela empresa investigada,

bem como comentários pertinentes ao parecer do ATP Michel.

Solicitou também considerações quanto a uma questão levantada

sobre a construção de ETE para uso dos futuros condôminos ou uma

contrapartida para que ampliasse a ETE já existente, a Carioba, que

receberia os efluentes da região.

Ao DAE de Americana foram solicitados informações

quanto às estimativas de custos da implantação de ETE dos
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condomínios e custos de investimento na ETE Carioba, bem como

comentários ao parecer do ATP MÍchel.

Foram juntados os seguintes documentos:

a) Oficio da AutoBAn, fazendo questionamentos do

Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, apresentado pela MRV;

b) E-mail encaminhadopeloSr.Luiz Pizzi, noticiando

que a construção de novo condomínio na região da Praia do

Namorados, com irregular aprovação pela Prefeitura de American .

Após, foram encaminhados oficios, via e-mail, visando agilizar as

respostas, às Secretarias de Planejamento (Seplan) e Unidade de

Serviços Urbanos (USU), bem como ao Prefeito Municipal, acerca das

notícias recebidas por este Núcleo;

c) Oficio nOI78/20 I2/CJA, da CETESB de Americana,

informando que não foi totalmente cumprido o plantio das espécies

arbóreas nativas, constantes no TCRA;

d)Petição dos advogados da MRV, atendendo à

solicitação de informações quanto ao plantio das mudas, mas se

isentando quanto à análise do parecer técnico do ATP Michel,

apresentando, em anexo, cópia dos Projetos de Compensação

Ambiental, bem como resposta da "Maximus Engenharia" em relação

ao parecer técnico;

e) Respostas das Secretarias de Desenvolvimento

Físico e Urbanístico e Unidade de Serviços Urbanos, em atenção ao

oficio mencionado no item "b";

3



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~l~ -___ I_"_" __ .GoAUU

GAEMA PCJ-Piracicaba

1) Resposta da Prefeitura de Americana ao oficio 25/12

(fls. 1921/1927), anexando cópias dos registros no CREA dos técnicos

responsáveis pela elaboração do EIV; pareceres das Secretarias

Jurídica, de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Transportes e

Sistema Viário sobre o referido estudo, conforme consta no TAC

Preliminar; cópia da publicação da expedição de certidão de aceitação

do EIV pela SMA; cópia de ata de audiência ocorrida BA região da

Praia dos Namorados em 26/10/11; cópias das manifestações da

equipes técnicas das Secretarias em relação ao parecer técni

apresentado pelo Assistente Técnico deste Núcleo;

g) Resposta da Prefeitura ao oficio

solicitava esclarecimentos acerca das informações trazidas pelo Sr.

Luiz Antônio Pizzi, mencionadas no item "b", noticiando que a

emissão das diretrizes foram providenciadas antes das recomendações

deste Promotor de Justiça;

h) Documento encaminhado pela AutoBAn, pela qual

ela se isenta da responsabilidade de realização dos estudos

preliminares de melhoria no sistema viário da região;

i) Outro documento enviado pela AutoBAn, anexando

tabela complementar das empresas especializadas na elaboração dos

estudos referentes à engenharia de tráfego;

j) Cópia do Oficio 16/12, da Setransv de Americana,

encaminhado à ARTESP, pelo qual solicita a agência a autorização

para que os estudos de tráfego necessários sejam feitos pela AutoBAn;
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k) E-mail com a discriminação das unidades

habitacionais na Praia dos Namorados nos anos de 20 IO, 20 Ii e 2012;

I) Ata de reunião ocorrida em 19/10/12, no qual restou

acordado, de maneira consensual, que deverão ser seguidas as fases e

os prazos determinados para a seleção da empresa que realizará os

estudos do sistema de tráfego, bem como os prazos para sua análise, a

serem realizados pela ARTESP e AutoBAn;

m) Oficio nO 0265/12, expedido pela Diretoria d

Assuntos Institucionais da ARTESP, tecendo comentários ao EIV

bem como afirmando que a análise e projeto no sistema viário dar-se-á

pela própria ARTESP.

Em 10 de dezembro de 2.0 I2 foi elaborada a minuta do

TAC, a qual foi remetida a todas as partes, bem como aos

representantes dos moradores, ficando designado o dia de I7 de

dezembro de 2.012 para a assinatura do acordo extrajudicial. Após a

apresentação de contribuições e/ou solicitações de alterações de

cláusulas por parte de todos, a reunião final foi realizada na data

prevista, quando o Termo de Ajustamento de Conduta foi, finalmente,

celebrado, nos termos constantes no documento anexo, podendo ser,

resumidamente, destacado os seguintes aspectos:

a) Os empreendimentos "Spazio Beach" (antigo

"Beach Park") poderá ser licenciado pelo Município, após o

cumprimento das condicionantes estabelecidas pela CETESB,

Município e aquelas previstas no próprio TAC, tais como
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contrapartidas adicionais de R$ 3.000.000,00, construção de estação

provisória de tratamento de esgoto enquanto não concluída a

ampliação e/ou adequação da ETE Carioba (pactuado em outro acordo

judicial, com prazo de conclusão até 2.014);

b) Parcela ainda não definida do valor da contrapartida

a ser dada perla MRV, que a garantia por fiança bancária, será

utilizada para o custeio dos estudos sistêmicos de tráfego e posterior

estudo de funcionalidade, visando identificar as formas de evitar o

minimizar os impactos negativos de 16 novos empreendimentos j

previstos na região (além dos dois da MRV) e os futuros

mobilidade urbana da região, especialmente na transposição

Rodovia Anhanguera, que divide o município no KM 120 ao 128;

c) Os estudos sistêmicos de tráfego e posterior estudo

de funcionalidade têm critérios técnicos mínimos a serem

contemplados, os quais estão previstos TAC, sem prejuízo de outros a

serem fixados por uma Comissão Avaliadora mista composta por

representantes do Município, dos moradores e da AUTOBAN, sendo

que caberá ao Município e à ARTESP a definição das opções de

intervenções viárias sugeridas. O pagamento de tais estudos será

efetuado aos responsáveis pelas elaborações diretamente pela MRV;

d) Enquanto não realizados os estudos de tráfego, com

exceção dos dois empreendimentos da MRV, para os quais já há

contrapartida do empreendedor, não poderá haver licenciamento dos

empreendimentos residenciais e/ou comerciais em andamento, por

parte do Município, bem como de outros futuros empreendimentos;
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e) Haverá "congelamento" da correção do saldo

devedor (INCC) para os compromitentes compradores das unidades

habitacionais dos empreendimentos "Spazio Beach" e "Arkansas", a

partir do 13° mês da assinatura do contrato até 60 dias após a

transferência para dos empreendimentos da MRV para o agente

financeiro (Caixa Econômica Federal - "Spazio Beach" e Banco do

Brasil- "Arkansas)

Portanto, não havendo, por ora e aparentemente, outras

providências a serem tomadas por parte do Ministério Público do

Estado de São Paulo nestes autos, PROMOVO O ARQUIVAMENTO

dos presentes autos, ressalvando-se a possibilidade de fiscalização e

acompanhamento do cumprimento das cláusulas do mencionado

Termo de Ajustamento de Conduta.

-se os presentes autos ao Egrégio Conselho

Superior do Mi stério P' blico, no prazo improrrogável de três dias,

nos termos d artigo 9°, S 1°, da Lei 7.3 7/85, para fins de análise

quanto à ho ologação do referido Termo justamento de Conduta.
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XC14.0187.0000013/2010-1

TERMO DE DATA

Aos 19 de dezembro de 2012, eu ~ 1, Ariane Cristina
I

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, certifico qLle recebi estes autos

na Secretaria.

JUNTADA

Aos 09 de janeiro de 2013, eu4--1, Ariane Cristina
I

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, junt;o a estes autos os

seguintes documentos:

• Termo de Ajustamento de Conduta devidamente

assinado por todos os compromissários;

• Ofício JUR-AB-14116-2012-0, expedido pela "CCR

AutoBAn", manifestando-se acerca da resposta da ARTESPao Ofício 19/12-

act, expedido por este Núcleo;

• Procuração "ad judicia", emitida pelo DAE de

Americana, nomeando os advogados para representação perante o TAC;

• Procuração emitida pela "CCR AutoBAn", nomeando

o Sr. Fernando Silveira Eduards a representá-Ia perante o TAC;

• Petição de juntada, expedida pela "MRV Engenharia

e Participações S/A", da anexa procuração do Sr. Eduardo Fischer Teixeira de

Souza, pelo qual representará a empresa na assinatura do TAC.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

(Inquérito Civil n° 14.0187.0000013/2010-1- 2" Promotor de Justiça de
•

Americana e Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente

- XII Núcleo PCJ-Piracicaba)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO

PAULO (MPSP), neste ato representado pelo Promotor de Justiça

Substituto LUCAS FREHSE RIBAS, no exercício das funções_do cargo de

2° Promotor de Justiça de Americana, e pelos membros do Grupo de

Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, XII Núcleo PCJ-

Piracicaba, IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO e ALEXANDRA

FACCIOLLI MARTINS, ora denominado COMPROMITENTE;

Firma o presente Termo de Ajustamento de Conduta

<;
",

(TAC) com:

¥r
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DO SISTEMA

CNP J 02.451.848/0001-62,

CONCESSIONÁRIA

ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A,

"MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A",

pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nO,
2720, bairro Estoril, na cidade de Belo Horizonte/MG, CNPJ/MF

08.343.492/0001-20, neste ato representada por seu Diretor Executivo

Regional, Dr. EDUARDO FISCHER TEIXEIRA QE ~OUZA, doravante

denominada simplesmente de "MRV", figurando como PRIMEIRA

COMPROMISSÁRIA;

MUNICIPIO DE AMERICANA, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrito no CNPJ sob nO45.781.176/0001-66, com

sede na Avenida Brasil, n° 85, neste ato representado por seu Prefeito

Municipal, Dr. DIEGO DE NADAI, RG nO 30.885.632-6. brasileiro:

casado, advogado, doravante denominado Município, ou por vezes

Prefeitura, assistido pelo Dr. Cristiano Martins de Carvalho, Secretário de

Negócios Jurídicos, inscrito na OAB/SP nO 145.082, figurando como

SEGUNDO COMPROMiSSÁRIO.

. pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Prol". Maria do Carmo

Guimarães Pellegrine, nO 200, Bairro Retiro, JundiaílSP, neste ato

representa'da por seu diretor MAURÍCIO SOARES VASCONCELLOS,

RG 12.733.911-7 e CPF 034.302.747-02, bem como pelo Sr, ROBERTO

SIRIANI DE OLIVEIRA, RG 6.849.890-01 e CPF 601.476.288-49,

doravante denominada AUTOBAN, neste ato representado pelo Sr.

FERNANDO SILVEIRA EDUARDS, RG M82877, CPF 219.749.506-20,

conforme procuração com poderes especiais que será oportunamente

I
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juntada, assistida pelo Dr. MAXIMILIAN MENDONÇA HAAS, OAB/SP

n° 256.663, figurando çomo TERCEIRA COMPROMISSÁR~A.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
AMERICANA, doravante denominado DAE, autarquia, com CNPJ

46.755.690/0001-90, com sede na Rua Estudante, n° 333, nesta cidade de

Americana, neste ato representado por seu Diretor Geral, Eng.
. .

RUMOALDO JOSÉ KOKOL, brasileiro, casado, portador do RG nO

8.317.883- I SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nO 868.343.558-04,

residente na Rua Teresa LinareIlo Meneguel, 96, Jardim Paulistano,

assistido pelo Coordenador Jurídico, Dr. LUCIANO HERLON SILVA,

inscrito na OAB/SP sob n° 16I .076, visando submeterem-se aos

regramentos legais.

I

DOS OBJETOS DO TERMO DE AJUSTAMENTO
CONDUTA

O presente termo tem por objetos:

a) Fixar as medidas mitigatórias e compensatórias a

serem cumpridas pela compromissária MRV para que possa ser liberada,

pelo Município, a continuidade do processo de licenciamento do
•

empreendimento imobiliário anteriormente denominado "Beach Park

Condomínio Club", o qual teve o nome alterado para "Spazio Beach'"

situado na Av. Comendador Thomaz Fortunato, Gleba 2", Bairro Barroc
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em Americana/SP, visando à liberação do bloqueio estabelecido no Termo

de Ajustamento de Conduta Preliminar de 20/06/11 (fls. 1.584/160.6), com

isso possibilitando a regularização do financiamento imobiliário, bem como

a oportuna expedição de "habite-se" e regularização registrária, obedecidas

as demais disposições legais:

b) Fixar as medidas mitigatórias e compensatórias por

parte da MRV para que possa ser liberada, pelo Município, a continuidade

do processo de licenciamento do empreendimento iniobiliário denominado

"Condomínio Residencial Parque Arkansas", doravante_ denominado

"Condomínio Arkansas" ou simplesmente "Arkansas", situado na Av.

Comendador Thomaz Fortunato, Bairro Barroca. em Americana/SP.

visando à liberação do bloqueio estabelecido no Termo de Ajustamento de

Conduta Preliminar de 20/06/11 (fls. 1.584/1606), para fins de posterior

requerimento e eventual expedição de Alvará de Construção por parte da

Unidade de Serviços Urbanos (USU), visando possibilitar a regularização

do financiamento imobiliário e construção das unidades habitacionais e

demais obras do empreendimento, bem como a oportuna expedição de

"habite-se" e a regularização registrária, obedecidas as demais disposições

legais; .

c) Estabelecer o abatimento no valor dos custos

financeiros, calculados com base no Índice Nacional da Construção Civil

(INCC), a incidir sobre os contratos firmados entre a MRV e os adquirentes

das unidades habitacionais nos empreendimentos imobiliários mencionados

nos itens "a" e "b" ("Spazio Beach" e "Arkansas", respectivamente) por

parte da MRV. bem como cessar a incidência do INCC 1 valor financiado,

nos termos da Cláusula Quinta; ,
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d) Estabelecer a obrigatoriedade de realização de

estudos de tráfego e de funcionalidade na região da Praia dos Namorados,

de maneira a atender ao aumento da demanda por mobilidade urbana em

decorrência dos novos empreendimentos imobiliários aprovados, em fase

de aprovação para a região, dentre eles os empreendimentos mencionados

nos itens "a" e "b" ("Spazio Beach" e "Arkansas", respectivamente), bem

como considerando a perspectiva de crescimento do local e implantação de

novos empreendimentos nas áreas disponíveis;

e) Pactuar a não aprovação de..novos empreendimentos
\

por parte dos órgãos competentes do Município de Americana, sejam eles

comerciais e/ou industriais, para a região da Praia dos Namorados,

,delimitada a Leste pela represa e a Oeste pela Rodovia Anhanguera entre o

km 128+500 e 120, enquanto não realizados os estudos de tráfego e de

funcionalidade encontrada(s) adequada(s) solução(ões) para atender ao

aumento da demanda que surgirá para o sistema viário com o aumento

populacional decorrentes de' novas unidades habitacionais ou de,

empreendimentos comerciais;

f) Estabelecer/rati ficar a necessidade de construção de

Estação de Tratamento de Esgotos domésticos que atenda à demanda a ser

gerada para os empreendimentos "Arkansas" e "Spazio Beach", conforme

exigência técnica da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

(CETESB), lançada no processo 34/01132/10 (Protocolo GRAPROHA

10.341), de 12104/11.
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FUNDAMENTOS FÁTICOS E/OU JURÍDICOS PARA SE
FIRMAR O PRESENTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA DEFINITIVO

CONSIDERANDO o teor do Inquérito Civil n°

13/2010, no qual consta a implantação e vendas de condomínio vertical e

horizontal denominado "Beach Park Condomínio Club", com denominação,

em fase de alteração para "Spazio Bel/C" ", onde será finalizada a

construção de 640 ,apartamentos e 35 casas residenciais asso bradadas pela

empresa empreendedora "MRV Engenharia e Participações S/A", na região

da Praia dos Namorados, na cidade de Americana, estimando-se o aumento

populacional de 2.700 habitantes no prazo de 2 (dois) anos, o que, em tese,

poderá impactar gerar problemas urbanísticos e ambientais, cõmo o fluxo
I

de veículos, além de causar significativa demanda de recursos ambientais

(água, esgoto, área verde etc.);
,

CONSIDERANDO a recomendação efetivada pe o

Pú

n
0610611}L "g'o púb I '" (p"r,lt«rn de

CONSIDERANDO' a aprovação pela Prefeitura

Municipal de Americana, do "Condomínio Residencial Parque Arkansas",

doravante denominado "Arkansas", situado ao lado do "Condomínio

Residencial Beach Park". com oferta e venda de 384 apartamentos, onde
,

irão residir um número estimado de I .536 habitantes, com comercialização

das unidades habitacionais já efetivada pela incorporadora "MRV

Engenharia e Participações S/N°;

Ministério

;;

1••.1...
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Americana, DAE e CETESB) para não emitirem pareceres favoráveis

(certidão de diretrizes para uso e ocupação do solo) e/ou aprovarem

quaisquer loteamentos na região do bairro Praia dos Namorados (fls.

1.477/1.4 78, 1479/1480, 1486/1.487, 1.481/1.482, 1.483/1.484), enquanto

não realizados o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e verificadas as

contrapartidas necessárias por parte dos empreendedores para se

amenizarem os impactos negativos de ordem urbanística, ambiental e

social;

CONSIDERANDO a necessidade de se aprofundar os

estudos de tráfego, visando verificar quais as alternativas possíveis para

atender ao incremento no número de viagens entre o Centro de Americana

e a região do pós-Rodovia Anhanguera, especialmente para os moradores

atuais e futuros da região da Praia dos Namorados e bairros adjacentes,

garantindo a mobilidade urbana em um patamar adequado, sempre com

vista a se verificar a necessidade das medidas necessárias e/ou as medidas

mitigadoras dos impactos urbanísticos e ambientais dos diversos

empreendimentos que se instalaram, os que estão sendo instalados e os que

se instalarão na região da Praia dos Namorados, bem como as

contrapartidas a serem exigidas 'dos promoventes dos empreendimentos em

tàse de aprovação e dos fu~uros empree~dimentos; ~/

CONSIDERANDO as certidões de diretrizes para usoV .
ocupação do solo na região da Praia dos Namorados já expedidas ou com

processo de licenciamento em andamento e/ou suspensos junto aos órgãos

públicos competentes do Município, especialmente na Secretaria

~ ~ 1 ~
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Planejamento (SEPLAN) e Unidade de Serviços Urbanos (USU), inclusive

aqueles suspensos em razão de recomendação ministerial, conforme se

observa de fls. 2.309/2313 e 2.316;

CONSIDERANDO que com os 17 novos
)

empreendimentos habitacionais aprovados ou em tàse de aprovação na

Região da Praia dos Namorados, os novos moradores, somados à

população existente, chega ao montante estimado de 15.500 pessoas e

10.300 veículos, com potencial para gerar problemas de mobilidade urbana,

de geração de efluentes sanitários domésticos, de poluição hídrica e

atmosférica, também impactando a flora e a fauna;

f)

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 75, S 3°,
da Lei n°.4.597/2008, a aprovação do empreendimento ficará condicionada

a assinatura de Termo de Compromisso pelo interessado, em que este se

compromete a arcar com as despesas decorrentes das obras e serviços.

necessários à minimização dos impactos decorrentes da implantação do

empreendimento e demais exigências apontadas pelo Poder Executivo

Municipal, antes da finalização do empreendimento.

CONSIDERANDO que a Rodovia Anhanguera, entre

os KM 120 e 128, no trecho urbano do Município de Americana, também

vem sendo utilizada de forma indevida como viário municipal, quando tal
,

via é de classe I, ou seja, tem como função servir ao tráfego de veículos de

médias e longas distâncias de viagens entre a origem até o destino, não se

prestando à ligação de vias arteriais urbanas diretamente à rodovia e p ra

n~l
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VIagens de curtas distâncias e, ainda, que tal rodovia não conta com

adequadas faixas de aceleração e desaceleração entre os KM 124,5 e 125,.

para atender ao tráfego vinculado ao município no principal acesso 'dos

moradores da região da Praia dos Namorados ao centro de Americana;

CONSIDERANDO que a Rodovia Anhanguera divide

o território da Cidade de Americana, trazendo impactos na mobilidade

urbana, exigindo assim a realização de estrutura viária adequada para

permitir o acesso de moradores e demais pessoas até a Região da Praia dos

Namorados e adjacências;

n

CONSIDERANDO que as aprovações e construçõés de

empreendimentos imobiliários em grande escala, na Região da Praia dos

Namorados, podem causar significativos impactos negativos no sistema

viário, especialmente np travessia Bairro-Centro e Centro-Bairro da

Rodovia Anhanguera, com. grandes congestionamentos, gerando maior

demanda de tempo na locomoção, maior emissão de poluentes decorrentes

da queima de combustíveis, bem como riscos de acidentes no acesso às

pistas da Rodovia Anhanguera e também durante o trajeto mencionado no

parágrafo anterior, e longitudinal (bairro-bairro). Por consequência, esse

trânsito eminentemente local reduzirá a funcionalidade desse trecho da

rodovia, com queda no nível de serviços;

CONSIDERANDO a inexistência, no Estudo de

Impacto de Vizinhança (EIV), elaborado em cumprimento ao Termo de

Ajustamento de Conduta Preliminar de 20/06/11
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estudos sistêmicos de tráfego e de funciol1alidade, como o estudo funcional

pari adequação 'do trevo/viaduto do KM 125, remodelação dos trevos do

KM 120 e 128 (os quais atualmente já se encontram com sua capacidade de

operação praticamente saturada, não dando vazão ao grande volume de

trãnsito nos horários de pico da )nanhã, no meio do dia e à noite) e do

viário adjacente, estadual e municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de verificação

quanto à necessidade de construção e/ou remodelação de outras vias

públicas que servirão de ligações entre os trevos dos KM 120, 125 e 128,

bem como com outras vias adjacentes, desafogando a dema'nda urbana do

trânsito na Rodovia Anhanguera, bem como de estudos que identifiquem a

necessidade e/ou conveniência de outros pontos de transposição de tal

rodovia, atualmente operada pela 'AUTOBAN, mediante concessão do

Governo do Estado de São Paulo, cuja fiscalização do contrato de

concessão está a cargo da Agência de Transporte do Estado de São Paulo

(ARTESP);

CONSIDERANDO o apontado equívoco na

classificação da Rua A~tônio Pinto Duarte, como Nível de Serviço "A" (fl.

1.865), a qual dá fluência ao trânsito originário da região central ao viaduto/l /

do KM 125 da Rodovia Anhanguera à região da Praia dos Namorados; LY/
CONSIDERANDO que com o nível de saturação e de

risco de acidente na confluência entre a Av. Comendador Antônio Thomaz

Fortunato e a Rodovia Anhanguera, no acesso ao KM

;;

I
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situada no pós-Anhanguera, não se pode permitir que a principal via de

ligação entre a Região da Praia dos Namorados com o centro de Americana

continue a ser essa confluência. Por ela, o trânsito local, em curto trecho

situado na zona de aceleração e desaceleração da Rodovia Anhanguera,

continua a ingressar diretamente em tal rodovia, gerando concreto perigo

de acidente, como aquele detectado na fotogratia do "Google Street

Viewer" (fl. 1.870);

CONSIDERANDO a necessidade de_a MRV cumprIr

todas as condicionantes estabelecidas pela CETESB para obter as

aprovações dos empreendimentos "Arkansas" e "Beach Park" ("Spazio

Beach"), no tocante a esgoto (fls. 1.413/1414), plantio de mudas de

espécies nativas 1 relativos aos Termos de Compromisso de Recuperação

Ainbiental (TCRA) nO 78.762/08 (3.700 mudas - Beach Park

posteriormente denominado "Spazio Beach") e nO71.800/08 (Arkansas);

CONSIDERANDO ser função institucional do

Ministério Público a proteção do meio ambiente, da ordem urbanística e de

outros interesses difusos e coletivos (art. 129, 111,da CRl1988, e ar!. I° da

Lei Federal n° 7.347/85, com redação dada pela Lei nO10.257/01);

CONSIDERANDO que o meio ambiente congrega os

seguintes componentes: I) meio ambiente natural, que seriam as florestas,

águas, flora, fauna e o solo;. 2) meio ambiente cultural, com intervenção

humana, antrópica, é valores especiais agregados; 3) meio ambiente



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

<:;
o-~

artificial, que é onde está o ordenamento humano, através das ruas, da

construção de prédios, de logradouros públicos e do parcelamento do solo;

CONSIDERANDO que o artigo 3°, m, da Lei Federal

6938/81 define poluição como a degradação da qualidade ambiental

resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a

saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições

adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem

desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do

meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os

padrões ambientais estabelecidos;

CONSIDERANDO que os danos ambientais

provocados pela ocupação desordenada do solo prejudicam a qualidade de

vida das gerações atuais e vindouras, gerando impactos negativos

principalmente sobre os recursos hidricos e sistema viário, cuja quantidade

e qualidade são essenciais à manutenção do equilíbrio ecológico e da saúde

da população;

CONSIDERANDO que todos têm direito ao melO

ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de. vida,

exigindo as Leis nOs6.938/81 e 9.985/00, em conformidade com o disposto

no art. 225, IV, da Constituição Federal, estudo de impacto ambiental e o

respectivo relatório quando da construção de empreendimentos que possam

causar significativos impactos ambientais, sendo que 110 mesmo sentido o

artigo 75, * 2°, m e * 3°, da Lei Orgânica do Município

!
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CONSIDERANDO que o art. 2°, 9 6°, da Lei 6.766/79,

dispõe que a infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas

habitacionais consistirá, no mínimo, em: I - vias de circulação; 11 -

escoamento das águas pluviais; III - rede para o abastecimento de água

potável e; IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia

elétrica domiciliar;

EIV;

CONSIDERANDO que o Estatuto das Cidades

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (art. 1°, p. único);

CONSIDERANDO que o Estudo de Impacto

Vizinhança (EIV) deve incluir a análise dos impactos ql!anto a

adensamento populacional, os equipamentos urbanos ecomunitários, o uso

e ocupação do solo, a valorização imobiliária, a geração de tráfego, a

demanda por transporte público, a paisagem urbana, o patrimônio natural e

cultural, conforme dispõe o art. 37 do Estatuto da Cidade (Lei n°

10.257/0 I), devendo ser complementado por outros estudos específicos

para se averiguar tais requisitos, sempre que estes não tiverem inclusos no

CONSIDERANDO que o Estudo de Impacto de

Vizinhança, regido pela Lei Municipal nO5.0 I I, de 10/06/1 O, em seu artigo

. 3°, traz outros aspectos a serem analisados, dentre eles o "sistema viário e
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transportes, incluindo-se o tráfego gerado, a acessibilidade, as condições e

vagas de carga, descarga, estacionamento, embarque e desembarque";

CONSIDERANDO que o art. 36 do Estatuto das

Cidades dispõe caber ao Poder Público municipal conceder licenças ou

autorizações de construção,' ampliação ou funcionamento para

empreendimentos e atividades privadas ou públicas em área urbana que

dependam da elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV);

CONSIDERANDO que o estudo de impacto de

vizinhança realizado, em atendimento ao Termo de Ajustamento de

Conduta Preliminar celebrado em 20/06/11 recomendou a elaboração do

estudo funcional do sistema viário, o qual contemplará as alternativas

tecnicamente viáveis para a travessia da Rodovia Anhanguera, na altura do

KM 125 (viaduto do acesso principal à cidade de Americana), propondo a

melhor solução e os respectivos custos, sendo no mesmo sentido o Parecer

do Assistente Técnico de Promotoria Michel Metran da Silva (fls.

1.851/1.881), mais especificamente o item 9 (fls. 1.880);

CONSIDERANDO que o' disposto no art. 5°, ~ 6°, da

Lei Federal n° 7.347/85, com redação dada pela Lei n° 8.078/90, autoriza o

Ministério Público a tomar dos interessados compromisso de ajustamento
I

de conduta às exigências legais, mediante cominações, o qual terá efi

de título executivo extrajudicial;
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CONSIDERANDO que conforme o artigo 4° da Lei

Municipal nO5.011/1 O, "Para eliminar ou minimizar os impactos a serem

gerados pela atividade, o Poder Executivo poderá exigir do responsável a

execução de melhorias nos equipamentos públicos urbanos ou
,

equipamentos públicos, comunitários ";

CONSIDERANDO que conforme o artigo 5° da Lei

'Municipal nO5.011/10 "As ações necessárias de mitigação, recuperaç17o.

compensaç17oou compatibilidade para a pelfeita realização da atividade,

ficar170 a cargo dos respectivos responsáveis, devendo para isso firmarem

termo de compromisso ";

CONSIDERANDO que conforme o artigo 6° da Lei

Municipal nO 5.011/1 O "Quando necessárias à realizaç170 de medida

minimizadoras, mitigadoras ou compensatórias, ou mesmo a execuç170de

equipamentos públicos urbanos ou comunitários, previstas nesta lei, os

responsáveis pela atividade deverão apresentar cronograma ~e execução e

garantias de sua implementação, representadas por caução em imóveis,

, depósito em dinheiro, fiança bancária, carta de crédito, cédula de crédito

comercial ou seguro garantia, em favor da Prefeitura lvfunicipal de

Americana, .em valor sufic'íentepara suportar o custo real dessas medidas,
\

previstas e oriundas do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
apresentado ";

•• CONSIDERANDO as disposições
••" "Manual de procedimentos para o tratamento de•~ \L-•e

n••..1... pv f<~~~
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tráfego", elaborado em 2.00 I; pelo DENATRAN/FGV, "Manual de Estudo

'de Tráfego" - Publicação IPR-723 do Ministério dos Transportes'(Rio de,
,Janeiro: DNIT, 2006), "Highway Capacity Manual" (HCM 20 IO) rios quais

são mencionadas as informações mínimas que devem ser co,ntempladas em

um estudo de tráfego e de funcionalidade (fls. 2.340/2.341);

CONSIDERANDO o fato de que os adquirentes das

unidades habitacionais dos condomínios "Spazio Beach" e "Arkansas",

transcorridos cerca de 2 anos e 9 meses da aquisição, em razão dos

problemas investigados neste Inquérito Civil ainda 'não conseguiram

efetuar o financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal e Banco

do Brasil, respectivamente, o qual tinha a previsão de ocorrer em cerca de

, 06 a 08 meses da data da assinatura do contrato preliminar com a MRV;

r~

CONSIDERANDO que enquanto o contrato com o

agente financeiro não for assinado pelo Promitente Comprador o saldo

devedor, conforme cláusulas coi1tratuais, sofrerá correção pelo Í

Nacional da Construção Civil (lNCC), o qual contempla a evolu -o e

CONSIDERANDO que a partir do contrato com a

Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil os custos do

financiamento imobiliário passarão a ser bem menores, pois o crédito

imobiliário seria concedido no âmbito do "Programa Minha Casa Minha

Vida" (PMCMV) e não mais corrigido o saldo devedor pelo Índice

Nacional da Construção Civil (IN CC);

<:;
•,
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custos no setor da construção, .como materiais e equipamentos, serviços e

mão-de-obra.

CONSIDERANDO que em razão do excessIvo e

prolongado aumento do saldo devedor e, consequente\nente do valor da

prestação, os adquirentes que firmaram o contrato preliminar com a MRV

para adquirirem unidades nos empreendimentos imobiliários denominados

"Spazio Beach" e "Arkansas" eventualmente poderão passar a não mais ter

a renda mínima exigida para o financiamento do PMCMV;

CONSIDERANDO l1aver a necessidade de redução do

período de incidência do INCC na correção do saldo devedor pelo tempo

previsto para assinatura do contrato com o agente financeiro (6 a 8 meses -

fi. 1830);

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA observadas as cláusulas e condições a

seguir elencadas:

DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA "MRV ENGENHARí\
E PARTICIPAÇÕES S/A" (Primeira Compromissária)

õ

1•.
...L
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CLÁUSULA PRIMEIRA) A MRV cumprirá as

obrigações constantes do Parecer Técnico Conclusivo da Secretaria

Municipál de Meio Ambiente, nos itens I e 3, constantes da "Certidão de

Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança~', exarado em

16/01/12, no Protocolo Administrativo 48.853/2011 (Anexo I - fls.

1822/1828 do IC), o qual fica fazendo parte integrante deste Termo de

Ajustamento de Conduta, como anexo;

Parágrafo Primeiro) O prazo para cumprimento das

.obrigações ainda não adimplidas será aquele constante do cronograma de

execução das medidas mitigadoras a ser apresentado à Secretaria Municipal

de Meio Ambiente, dentro de trinta dias, depois de aprovado por tal órgão

ambiental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para

cada subi tem descumprido do cronograma;

Parágrafo Segundo) A não apresentação do

cronograma de execução das medidas mitigadoras previsto no parágrafo

primeiro ensejará multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

CLÁUSULA SEGUNDA) A MRV deverá voltar a

cumpnr as obrigações eventualmente ainda faltantes que constem do

cronograma de execução das medidas previstas nos Termos de

Compromisso e Recuperação Ambiental (TCRAs) nO. 78.762/08 e

71.800108 por ela firmados com a Companhia de Tecnologia de

Saneamento Ambiental (CETESB), no prazo de trinta dias, obedecendo

prazos ali previstos, sob pena de multa diária de

reais) e não emissão de Licença de Operação;
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CLÁUSULA TERCEIRA) A MRV, a título de

complementação das contrapa11idas dos impactos urbanísticos no sistema

viário destinado à adequação do viário municipal e estadual, bem como

eventual transposição da Rodovia Anhanguera e dos impactos ambientais,

em razão do incremento do adensamento populacional com a implantação

dos empreendimentos "Spazio Beach" e "Arkansas", além daquelas

obrigações firmadas com ó Município e com a CETESB, desembolsará o

valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);

Parágrafo Primeiro) O valor supracitado deverá ser

utilizado na realização de estudos sistêmicos de tráfego (estudos

funcionais), destinados a evitar e/ou amenizar os impactos negativos no

sistema viário em razão da previsão de aumento da população na região

pela aprovação dos empreendimentos "Spazio Beach" e "Arkansas", bem

como de outros 16 (dezesseis) empreendimentos imobiliários aprovados ou

em fase de aprovação na região, assim como de eventuais outros

empreendimentos imobiliários e/ou comerciais que ali vierem a se instalar;

Parágrafo Segundo) Se após pagos tais estudos

funcionais de tráfego e de funcionalidâde pela MRV (vide cláusula dez),

houver remanescente dos R$ 3.000.000,00 supracitados, o restante será,
depositado pela MRV em conta existente ou a ser aberta pelo Município de

Americana, para ser utilizado exclusivamente em obras de intervenção no

sistema viário da região, como por exemplo na construção e/ou

reformulação do traçado de alças de trevos do KM 125

Anhanguera, construção de viadutos de transposição da
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Rodovia e/ou outras obras e/ou estudos apontadas como necessários pelo

estudo sistêmico de tráfego e de funcionalidade;

Parágrafo Terceiro) A MRV, dentro do limite dos

valor supracitado, efetuará o(s) pagamento(s) à(s) empresa(s) contratada(s)

para a realização do(s) estudo(s) funcional(is) do sistema viário da região

da Praia dos Namorados e adjacências, referente a todos os custos pela sua

realização, o(s) qual(is) ocorrerá(ão) na forma indicada pela Comissão de

Avaliação responsável pela contratação dos estudos, quer quanto a

parcelas, quer quanto à formas de pagamento etc. (vide CLÁUSULA

DEZ);

CLÁUSULA QUARTA) A MRV concluirá a

construção de uma Estação de Tratamento de Efluentes Domésticos, a qual

será instalada com tecnologia que possibilite futura remoção, destinada a

atender exclusivamente aos empreendimentos "Spazio Beach" e

"Arkansas", a fim de se efetuar o tratamento do esgoto gerado em tais

locais, antes do lançamento na rede pública de coleta e afastamento de

efluentes, visando atender à condicionante estabelecida pela CETESB (vide

item "c" do Parecer exarado no processo 34/01132/1 O,de 12/04/11 - tl.

1.413);

Parágrafo Primeiro) A obrigação mencionada no

"caput" substituirá a segunda obrigação constante do item 2 da "Certidão

de Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança", exarado

em. 16/01/12, no Protocolo Administrativo 48.853/2011

'i Secretaria Municipal de Meio Ambiente, qual seja o depósito
•••
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1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)2 para o Fundo Municipal

de Saneamento, como forma de evitar a construção da ETE-de pequeno

porte, exigida pela CETESB quando do parecer favorável ao

licenciamento;

CLÁUSULA QUINTA) A MRV compromete-se a

suspender a incidência do Índice de Nacional da Construção Civil (INCC)

sobre o saldo devedor, nos contratos firmados entre a MRV e os

adquirentes das unidades habitacionais nos empreendimentos imobiliários

Spazio Beach e Arkansas, no' período compreendido entre o décimo

terceiro mês da assinatura do contrato com os respectivos adquirentes até

sessenta dias após a assinatura do contrato a ser firmado entre a MRV

agente financeiro.

2 Vide proposta na n. 2.130.

Parágrafo Segundo) Uma vez concluídas todas as

obras de ampliação e adequação da ETE Carioba, bem como emitida a

Licença de Operação Definitiva da referida ETE pela CETESB, conforme

acordo judicial firmado entre o Município e o DAE de Americana com o

Ministério Público, em 06/12/12, na Ação Civil Pública 1.041/08, da 2"

Vara Cível de Americana, a MRV poderá efetuar a remoção de tal estação

provisória de tratamento de esgoto, dando-lhe a destinaçã!J que melhor lhe

aprouver, a partir daí efetuando o lançamento do esgoto doméstico "in

.natura" dos empreendimentos "Spazio Beach" e "Arkansas" diretamente na

rede pública municipal para ser afastado e tratado na ETE Carioba, desde

que obedecida a legislação de regência;
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Parágrafo Primeiro) O saldo devedor excedente ao

valor apurado após doze meses de contrato será calculado e ajustado pela

MR V e apresentado aos respectivos promitentes compradores, na forma de

extrato detalhado, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias e antes da

convocação para assinatura entre o agente financeiro e o adquirente, com

posterior comprovação ao Ministério Público, trinta dias depois de'

esgotado o prazo de ajuste no saldo devedor;

Parágrafo Segundo) Nos casos em que os adquirentes

já tenham quitado o saldo devedor do imóvel entre o décimo terceiro mês

de ~ontrato e a assinatura deste Termo de Ajustamento de Conduta, o valor

excedente do saldo devedor reajustado deverá ser devolvido ao adquirente,

no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Terceiro) O ajuste do saldo devedor de que

trata essa cláusula não incidirá nos contratos firmados entre a MRV e

adquirentes a partir de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA) A MRV compromete-se a adotar

todas as providências determinadas pelo(s) órgão(s) público(s)

licenciador(es) competente(s), no prazo fixado, sob pena de multa diária de

R$ 1.000,00 (mil reais), a qual não incidirá caso o descumprimento seja

devidamente justificado;

CLÁUSULA SÉTIMA) Para efeitos de imediata

liberação das obras, licenciamento e registros nos órgãos competentes, de

maneira a possibilitar o financiamento imobiliário das unidades

habitacionais dos empreendimentos "'Spazio Beach" e 'A kansas", junto à

22 !
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Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, respectivamente, pelos

respectivos adquirentes, com posterior expedição de habite-se, registros e

averbações no Oficial de Registro de Imóveis de Americana, obedecidas às

respectivas legislações de regência, a MRV dará garantia de

implementação das obrigações assumidas com o Município, CETESB e

Ministério Público, representada por fiança bancária em favor do

Municipio de Americana, em valor suficiente para suportar o' custo

estimado dessas medidas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar

da assinatura do presente Termo de Ajustamento de Conduta; ,

- ,.
DAS OBRIGAÇOES DO MUNICIPIO DE AMERICANA
(Prefeitura Municipal de Americana - PMA)

CLÁUSULA OITAVA) O Município, por meIO da

Secretaria .de Transporte e Sistema Viário (SETRANSV), com a verba

disponibilizada pela MRV, indicará a(s) contratação(ões) de empresa(s)

que elaborará(ão) estudos sistêmicos de tráfego e estudo funcional, visando

averiguar a necessidade de construção e/ou remodelação dos sistemas

viários municipal e estadual, situados nas adjacências dos KM 120 a 128 da

Rod6via Anhanguera, de modo a desafogar a demanda urbana do trânsito

na Rodovia Anhanguera, bem como providenciará estudos que

identifiquem a necessidade e/ou conveniência de outros pontós de

transposição de tal rodovia;
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Parágrafo Primeiro) No prazo de dez dias, a

SETRANSV constituirá, sob Presidência do titular da pasta, Comissão

Avaliadora do Processo Seletivo para contratação da(s). empresa(s)

responsáveI(is) pelos estudos sistêmicos de tráfego e de funcionalidade;

Parágrafo Segundo) A Comissão avaliadora de que

trata o parágrafo anterior será composta por um representante de cada uma

das seguintes instituições convidadas: Município de Americana,

representado pelas Secretarias: SETRANSV, SEPLAN, SOSU, SNJ e

SMA; AUTOBAN, ARTESP, Associação dos Moradores da Praia dos

Namorados (AMA), representante dos adquirentes das unidades

habitacionais do Condomínio "Arkansas", representante dos adquirentes

das unidades habitacionais do Condomínio "Spazio Beach", representante

da. Câmara Municipal. Poderão particípar da Comissão técnicos em

trânsito, de órgãos públicos ou particulares, convidados pela Comissão,

bem como outras pessoas convidadas;

Parágrafo Terceiro) A SETRANSV, em conjunto com

a ARTESP, e com a colaboração técnica da AUTOBAN, no que diz

respeito ao estudo do impacto do tráfego de veículos, em obediência às

diretrizes deliberadas no âmbito da Comissão de que trata o parágrafo

anterior, deverão indicar os requisitos previstos na Lei Municipal 5.011/10,

bem como no "Manual de procedimentos para o tratamento de pólos

geradores de tráfego" (Brasília: DENATRAN/FGV, 200 I)} Manual de

Estudo de. Tráfego - Publicação IPR-723 do Ministério dos Transportes

(Rio de Janeiro: DNIT,2006), "Highway Capacity Manual" (HCM 20 IO) e

em outras normas técnicas de trânsito, a serem contemplados nos estudos
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de tráfego e funcional, que serão elaborados pela(s) empresa(s)

contratada(s), os quais deverão abranger, no mínimo, o seguintes itens:

1) descrição detalhada dos projetos ou empreendimentos

residenciais, comerciais e/ou industriais em andamento na região expandida

da Praia dos Namorados, delimitada a Leste pela represa e a Oeste pela

Rodovia Anhanguera entre o km 128+500 e 120;

2) delimitação e descrição da área de influência direta e,

indireta dos empreendimentos. Identificação e descrição das vias principais

de acesso e adjacentes ao terreno destinado à sua implantação.

Mapeamento da área de influência em escala adequada, mostrando a

localização prevista do empreendimento e das vias de acesso e do entorno

imediato;

3) identificação dos impactos a serem causados pelos

empreendimentos nas fases de planejamento, implantação, operação e

desativação;

4) medidas de controle ambiental e/ou medidas

compensatórias adotadas nas diversas fases;'

5) análise dos impactos sobre as vIas de acesso e

adjacentes aos' respectivos empreendimentos, em função das prováveis

ocorrências de congestionamentos e de pontos críticos de c,irculação e

segurança viárias, pela redução ou esgotamento de sua capacidade

tráfego e assimetria entre oferta e demanda de vagas de estacionamento;

6) síntese dos objetivos e características fisicas e

operacionais do empreendimento, data prevista de sua entrada em operação

e comparação da situação existente com a resultante da futura implantação

e/ou operação desses empreendímentos;
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7) caracterização atual do uso e ocupação do solo no

entorno dos empreendimentos;

8) dimensionamento e localização de áreas de embarque

e desembarque dos usuários dos empreendimentos;

.9) localização e dimensionamento, de acessos e áreas

específicas para veículos de emergência e de serviços;

10) facilidades para o acesso de pessoas com deficiência

fisica.

Parágrafo Quarto) Na análise da circulação na área de

influência na situação sem os empreendimentos em licenciamento também

deverá haver:

I) caracterização, das condições fisico-operacionais

(Nível de Serviço) do sistema viário no entorno dos empreendimentos, po

meio de software especializado. Aferição dos volumes classificados d

tráfego nos horários de pico nas principais interseções viária

(intensidade e sentido dos fluxos), especialmente nas primeiras

manhã, no horário de almoço e no final da tarde;

2) análise da capacidade viária e do nível de serviço nos

acessos e principais intérseções (semaforizadas ou não) na situação sem o

empreendimento;

3) análise das condições de oferta dos serviços de

transporte, coletivo e/ou táxi e/ou transporte escolar na área de influência.

Parágrafo Quinto) No tocante à previsão da demanda

futura de tráfego deverão ser efetuadas as seguintes avaliações:

I) estimativa de geração de viagens: produção e

atração de viagens pelos respectivos empreendime
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horários de pico (cedo, na hora do almoço e a tarde). Caracterização

dos padrões e categorias das viagens geradas;

2) divisão modal das VIagens geradas pelos

empreendimentos;

3) distribuição espacial das viagens geradas e alocação

dos volumes de tráfego no sistema viário da área de influência (vias

principais de acesso e vias adjacentes aos empreendimentos);

4) carregamento dos acessos e principais interseções

J o Highway Capacily Manual (HCM) e uma publicação do Conselho de Pesquisa de Transporte da
Academia Nacional de Ciências do Estados Unidos. Ele contém conceitos. diretrizes c procedimentos
computacionais para calcular a capacidade e qualidade do serviço de instalaç e de rodovias~ incluindo _

,
(semaforizadas ou não), na hora de pico, com o volume de tráfego total

(ou seja, volume de tráfego na situação sem os empreendimentos mais

o volume gerado pelos empreendimentos);

5) Para os locais de alta velocidade (? a 60km/h) é

necessário verificar as condições geométricas e de segurança, como por

exemplo o comprimento das faixas de aceleração e desaceleração e

necessidade de dispositivos de segurança (barreira rígidaldefensa metálica),

de modo a garantir a segurança dos usuários dos sistemas viários

municipais e estaduais; ,

Parágrafo Sexto) Para a avaliação de desempenho e

identificação dos impactos na circulação com os empreendimentos serão

considerados os seguintes aspectos:

1) análise comparada da capacidade viária e do nível de

serviço nos acessos e principaís interseções (semaforizadas ou não) nas

situações sem e com o empreendimento, utilizando a metodologia contida

no Highway Capacity Manual3, de 2.010. Identificação dos segmentos
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viários e aproximações de interseção significativamente impactados pelo

tráfego adicional;

2) avaliação das condições de acesso e de circulação de

veículos e de pedestres no entorno, levando em conta as possíveis

interferências dos fluxos gerados pelos empreendimentos nos padrões

vigentes de fluidez e segurança do tráfego;

3) aval iação dos impactos nos serviços de transporte

coletivo e/ou táxi e/ou transporte escolar em operação na área de influência

dos empreendimentos;

4) elaboração da matriz de análise de impactos,

considerando os seguintes critérios de avaliação: fase de ocorrência do

impacto, refleXo sobre o ambiente (positivo, negativo, não qualificável),

nível de reversibilidade, periodicidade, abrangência espacial e magnitude

relativa do impacto;

5) na análise dos impactos deverão ser também

considerados aqueles decorrentes das interferências das obras de

implantação dos empreendimentos sobre a operação da infraestrutura viária

e equipamentos urbanos existentes no entorno;

Parágrafo Sétimo) Como medidas mitigadoras externas

aos atuais e futuros empreendimentos, os estudos deverão indicar as

- intervenções fisicas, operacionais ou de gerenciamento nos sistemas viário

várias auto-estradas, estradas, vias arteriais. rotundas. sinalizados e interseções unsignalized. rurais
rodovias. e os efeitos de transporte de massa, pedestres c bicicletas sobre o desempenho desses sistemas .
... O HeM tem sido uma referência.mundial em- transporte e acadêmicos de engenharia de tráfego e
profissionais, e também a base de vários países manuais de capacidade específicos (Disponível em
http://translate. ganI! le.com .br/translatc?h I=pt-
BR&sl=en&u=hu ://en.\\'iki edia.oro/wiki/Hi!.!hwa' Ca adl\' ~:lal1l1al& rcv=/"carch%JF %3Dhi lh\\'3
v<!:ô2Bcapaci 1)'%2B manual%26h I%~Dpt-
BR%26tbo%3Dd%~6bh\ %3D 1600%26biho;(l30805&sa= X&ci=l. Vj\IUOO-
CrCCSOTas4G4Dg&sgi=2&\'cd=OCD007"E\\'A ~. Acesso em 15.dez.20: 2). ~

rr ~1 r!\\r- P



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

'i

1•.
.l...

e de controle de tráfego da área de influência diretamente impactada, bem

como nos serviços e infraestrutura de transporte público,se for o caso

Parágrafo Oitavo) Nos estudos de tráfego ainda serão

. considerados os seguintes objetivos básicos na análise de pólos geradores

de tráfego:

I) garantir a melhor inserção possível dos respectivos

empreendimentos propostos na malha viária existente;

2) diminuir ao máximo a perturbação do tráfego de

passagem em virtude do tráfego gerado pelos empreendimentos;

- 3) viabilizar a absorção, internamente à edificação, de

toda a demanda por estacionamento gerada pelos empreenditnentos;

4) assegurar que as operações de carga e descarga

ocorram nas áreas internas dos empreendimentos/edificações;

5) reservar espaços seguros para circulação e travessia

de pedestres;

6) assegurar um número mínimo de vagas de

estacionamento para deficientes físicos e motocicletas;

7) regularização dos acessos que interferem na fluidez e,

portanto, na segurança do trafego, por reconfiguração, remanejamento,

fechamento ou outro.

Parágrafo Nono) Os estudos sistêmicos de tráfego e de

funcionalidade deverão ser conclusivos quanto à recomendação de medidas

mitigadoras e compensatórias, tendo em vista os impactos negativos

previstos, em função da implantação e/ou operação dos pólos geradores de

tráfego, devendo as medidas propostas serem capazes de reparar, atenuar,

controlar ou eliminar seus efeitos indesejáveis sobre a ci culação viária.

~
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Parágrafo Dez) As intervenções recomendadas pelos

estudos de tráfego para mitigarem impactos indesejáveis nos sistemas

viário e de circulação deverão ser apresentadas sob a forma de estudo

conceitual e layout básico, com preparação de um plano de implementação

das medidas mitigadoras, com a indicação, para cada intervenção proposta,

das correspondentes fases e prazos previstos para serem implementadas,

para ~efinição dos pólos geradores de tráfego responsáveis pelos serviços e

obras de implantação, manutenção e conservação;

Parágrafo Onze) Os estudos sistêmicos de tráfego e de

funcionalidade deverão contemplar considerações técnicas fundamentadas

sobre as opções para adequação do trevo/viaduto do KM 125 e

remodelação dos trevos do. KM 120 e 128 da SP 330, os quais estão

próximos ao limite de vazão, com grande volume de trânsito nos horários

de pico da manhã, no meio do dia e à noite, com níveis de serviços

inferiores. Caso se verifique a necessidade de melhorias na geometria, com

a utilização de terrenos de terceiros, o Município e/ou o Estado,

respectivamente, serão responsáveis pela desapropriação das áreas com

ônus, se o caso, para os geradores de tráfego;

Parágrafo Doze) Os estudos sistêmicos de tráfego e de

funcionalidade deverão contemplar considerações técnicas fundamentadas

sobre o apontado equívoco na classificação da Rua Antônio Pinto Duarte,

como Nível de Serviço "A" (tl 1.865), a qual dá fluência ao trânsito

originário da região central ao viaduto do KM 125 da Rodovia Anhanguera

e à região da Praia dos Namorados, se o caso propondo soluções para a

adequação de tal via à demanda atual e futura;
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Parágrafo Treze) Também serão objeto de análise nos

estudos sistêmicos de tráfego e de funcionalidade, com considerações

técnicas fundamentadas e conclusivas, proposições de soluções para o alto

nível de saturação e de risco de acidente na confluência entre a Av.

Comendador Antõnio Thomaz F0rtunato com a Rodovia Anhanguera, no

acesso ao KM 124,5 (fl. 1.868), situada no pós-Anhanguera, a qual consiste

na principal via de ligação entre a Região da Praia dos Namorados com o

centro de Americana. Deverá ser objeto de consideração se está correta a

afirmação de que "poressa confluência, o trânsito local, em curto trecho

situado na zona de aceleração e desaceleração da Rodovia Anhanguera,

continua a ingressar diretamente em tal rodovia, gerando concreto perigo

de acidente, como aquele detectado na fotografia do "Google Street

Viewer" (fl. 1.870);

Parágrafo Quatorze) Expressa análise nos estudo

sistêmicos de tráfego e de funcionalidade, com considerações técnicas

fundamentadas e conclusivas, sobre as 08 (oito) proposições efetuadas pela

AUTOBAN em 15/06112 (fls. 1.970/1.971 do Inquérito Civil), as quais
,

ficam fazendo parte integral)te do presente TAC, com vista a melhorar o

sistema viário da região da Praia dos Namorados;

Parágrafo Quinze) Os estudos sistêmicos de tráfego e

de funcionalidade deverão ser realizados por equIpe técnica

multidisciplinar e os seus responsáveis (signatários) deverão apresentar,

juntamente com os documentos pertinentes, as respectivas Anotações de

Responsabilidade Técnica (ART);
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CLÁUSULA NONA) Para fins de contratação dos

estudos sistêmicos de tráfego e de funcionalidade, pela Comissão

Avaliadora mencionada nos parágrafos primeiro e segund~ da cláusula

oitava, deverão ser adotados os seguintes procedimentos e/ou prazos:

I) 15 (quinze) dias para a Comissão Avaliadora contatar

as 09 (nove) empresas previamente indicadas pela AUTOBAN (Anexo 2 -

fls. 2.300 do Inquérito Civil, que fica fazendo parte integrante do presente

TAC), colhendo manifestação dessas empresas quanto a seu interesse em

apresentar proposta técnica e orçamentária para a realização dos estudos

sistêmicos de que trata a cláusula anterior, acompanhado de cronograma de

execução dos estudos;

2) A(s) empresas interessada(s) em apresentar(em)

proposta no processo seletivo' para a contratação dos estudos sistêmicos d

tráfego e de funcionalidade deverá(ão) fazê-lo à Comissão Avaliadora em

30 dias, sendo que a proposta deverá conter os seguintes itens:

a) valor da proposta para estudo e projeto funcional;

b) prazo para entrega do estudo e projeto;

c) comprovação da capacidade técnica (acervo técnico-

experiência em adequação do sistema viário e transposição de rodovia);

3) A Comissão Avaliàdora analisará as propostas no

prazo de 20 (vinte) dias, escolhendo a(s) empresá(s) vencedora(s) de

acordo com a melhor proposta, pelos critérios de melhor técnica e preço,

podendo exigir esclarecimentos complementares da(s) empresa (s), bem

corno visitar obras similares executadas segundo o projeto da(s) empresa(s)

concorrente(s), antes de decidir pela(s) cont.ratação(ões);
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4) A(s) empresa(s) contratada(s) realizará(ao) os estudos

e o projeto no prazo máximo fixado pela comissão avaliadora.

5) Apresentados os estudos, eles serão inicialmente
,

analisados pela comissão, de forma preliminar e não conclusiva, em 5

(cinco) dias úteis, a qual poderá exigir complementações;

6) Após aprovação dos estudos pela Comissão

Avaliadora, eles serão remetidos, pelo Município, em cinco dias, à

AUTOBAN, a qual, em igual prazo, fará remessa dos mesmos à ARTESP,

que tàrá sua análise téc-nica no prazo de 30 (trinta) dias; prorrogável por

igual período;

7) A ARTESP encaminhará os estudos e projeto a

AUTOBAN, a qual fará sua análise em 30 (trinta) dias, podendo contratar

empresa especializada para realizar tais estudos ou assessorá-Ia nesse

trabalho, que deverá ser instruído com parecer técnico conclusivo quanto à

adequações de cada item do estudo, bem como sugestão de eventua

refazimento ou complementação de itens;

8) A ARTESP, por iniciativa própria ou mediante

provocação da AUTOBAN, poderá exigir, mediante fundamentação técnica

e no prazo de 10 (dez) dias, complementação dos estudos, sendo que os

custos correspondentes serão de responsabilidade da(s) empresa(s)

contratada(s), os quais deverão ser cumpridos no prazo de 30 (trinta) dias;

9) Concluídos os estudos sistêmico-funcionais dos

viários municipal e estadual, inclusive de transposições da Rodovia

Anhanguera, por se tratar de obras a serem executadas em áreas de

domínios municipais e/ou estaduais, o Município e a ARTESP escolherão,

por decisão fundamentada, o(s) projeto(s) a ser(em) executado(s) na suas

t;J ~ r f~ ~
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respectivas áreas de domínio. no prazo de 90 (noventa) dias, sendo que os

mesmos providenciarão as autorizações necessárias para as intervenções

que serão realizadas nas suas áreas de circunscrição, nos termos da

legislação de regência;

CLÁUSULA DEZ) A(s) empresa(s) escolhida(s) pela

Comissão Avaliadora de que trata a cláusula oitava,'parágrafos primeiro e

segundo, elaborará(ão) os projetos executivos das obras viárias definidas,

obedecendo as normas técnicas e legislação vigentes, bem como o

cronograma físico-financeiro, os quais serão custeados pela MRV;

Parágrafo Único) Após comunicada pela Comissão

avaliadora do momento e montante de sua obrigação, conforme cláusula

terceira, a MRV fará o pagamento dos estudos sistêmicos diretamente à(s)

empresa(s) executante(s) dos estudos de tráfego e funcional, comprovand

o adimplemento perante à Comissão e ao Ministério Público, em montant

que não ultrapasse o valor estipulado de até R$ 3.000.000,00 (três milhões

de reais), cujos projetos prioritários serão então definidos;

CLÁUSULA ONZE) Na aprovação dos

empreendimentos residenciais, comerCiaiS e/ou industriais com

requerimento de análise já protocolados, em fâ'se de aprovação, situados na

região da Praia dos Namorados, dentre eles aqueles relacionados no

parágrafo único, bem como nos empreendimentos futuros, o Município,

com amparo nos artigos 4°,5° e 6° da Lei Municipal n° 5.011/10 e se assim

tiver sido definido nos estudos de tráfego e de funcionalidade aprovados

pela Comissão Avaliadora e pela -ARTESP, compromete-se a estabelecer
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condicionantes aos empreendedores para que, em tais licenciamentos,

sejam obrigatoriamente consideradas as condições de viabilidade de

implantação, de acordo com os resultados dos estudos, bem como previstas

medidas para implantar para reparar, atenuar, controlar ou eliminar os

impactos gerados pelo empreendimento ou para compensar os prejuízos

não mitigáveis que serão causados à circulação pela implantação desses

empreendimentos, sob pena denlllidade do licenciamento e multa de

10% (dez por cento) do valor previs!o do empreendimento.

CLÁUSULA DOZE) O Município de Americana,

enquanto não realizado e aprovado os estudos de tráfego e de

funcionalidade mencionados no presente Termo de Ajustamento de

Conduta, compromete-se a não expedir "habite-se", alvará de construção

e/ou operação, ou qualquer outra espécie de licenciamento, aos

empreendimentos que tiveram protocolados pedidos de diretrizes e/ou de
Ilicenciamentos para fins de expedição de autorização de parcelamento de

solo (retalhamento de glebas), construções de edificações comerciais de

médió e grande porte em glelias já existentes, shoppings centers e afins.

Parágrafo Único) Segue relação exemplificativa e não

exaustiva de 16 (dezesseis) empreendimentos imobiliários e/ou comerciais

ainda não aprovados, embora com requerimento de licenciamento em

andamento [Jara fins de deferimento ou não do licenciamento, os quais

terão de aguardar a conclusão dos estudos de tráfego e de funcionalidade

,para verificar sua viabilidade e necessidade ou não de contrapartidas

consistentes em medidas mitigatórias e/ou compensatórias, conforme

relações de fls. 2.309 e 2.311/2.314, as quais ficam fazendo parte integrante
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do presente Termo de Ajustamento de Conduta. Os empreendimentos são

os seguintes:

I) Regularização de aumento de área do Iate Clube

Campinas, protocolo 51977/1999;

2) Condomínio residencial horizontal (76 casas),

protocolo 41.544/2011;

3) Condomínio residencial de dez chácaras, protocolo

33.112/2012;

4) CondomÍnÍo de Atividades Econômicas, com 40

salões, com planta aprovada sob n° 81.669, protocolo 58.348/2008;

5) Construção de Centro Comercial, protocolo ,
40.886/20 11;

6) Aproveitamento de gleba, com Projeto de Alvará de

Construção em andamento, cadastro 32.0520.0010.0000, na Av. I, do late
\ .

Clube de Americana, figurando como requerente late' Clube de Americana,

protocolo 27.878/2000;

7) Projeto de Condomínio residencial horizontal,

cadastro do imóvel 33.0520.0124.0001.002, na Av. Comendador Antônio

,Thomaz Fortunato, nOs 250 e 180, figurando como requerente Pedro

Nicoletti Empreend. Imobiliários LIda, protocolo 48.477/2009;

8) Aproveitamento de Gleba, requerida por Waldemar

Marques Contatto, protocolo 25.984/2010, cadastro 26.0525.0020.000,

Estrada Municipal da Boa Esperança;

9) Retalhamento de Gleba, requerida por Hélio

Madergan e Dulcineia Maria Zanini Madergan, protocolo 57.300/2008,

cadastro 26.0620.0020.000, Estrada Municipal, 565, Bairro Boa Esperan a;
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10) Condomínio Residencial Horizontal, requerido por

Alexandro Martins Capitão, protocolo 8.688/2011, Estrada Fazendinha,

Cad. I, Bairro Barroca, com projeto de construção residencial horizontal

em andamento;

11) Loteamento residencial para posterior fechamento,

requerido por Anagro Agropecuária Ltda, protocolo 8380/2011, na Av.

Olímpica Lionello Ravera, Bairro Barroca, cadastro 34.0600.0040.0001 a

003;

12) Condomínio Horízontal (atividades econômicas),

requerido por Marcelíno Corral Neto (Storage Admin. Imóveis Ltda), na

Av. Santino Faraone, Gleba B, bairro Camargo, protocolo 35.146/2011,

com projeto de construção em andamento;,

14) Aproveitamento de Gleba para construção de centro

comercial, requerido por T.A. Administradora de Bens Ltda, protocolo

13) Condomínío horizontal residencial, requerido po

Eduardo Fenley Júnior, protocolo 50.519/2009, na Av. Comendado

Antônio Thomaz Fortunato, 394, Bairro Praia dos Namorados, cadastr

33.0520.0250.000;

39976/2011, na Av. Comendador Thomaz Fortunato, 3.466, Bairro
/

Barroca, cadastro 35.0500.0010.001 a 003, com projeto em andamento;

15) Aproveitamento de Gleba (condomínio residencial

vertical, de interesse social), requerido por Avanti Ind. e Com. Impor!. e

Export. Ltda e outros, protocolo 59.979/2010, na Av. Com. Thomaz

Fortunato, gleba 5, cadastro 35.0550.0100.000, em andamento;

16) Empreendimento de David Paulo Succi

maiores informações - tl. 2.314 do Inquérito Civil).

~f/~
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CLÁUSULA TREZE) O Município, tendo em vista

que a MRV irá construir Estação de Tratamento de Esgoto para tratar os

efluentes domésticos dos empreendimentos "Spazio Beach" e "Arkansas"

(vide cláusula quarta) compromete-se a nãQ mais exigir o depósito do valor

correspondente aos custos dessas obras na conta do Fundo Municípal de

Saneamento, conforme item 2 da "Certidão de Condições de Aceitação de

Estudo de Impacto de Vizinhança'", exarado em 16/01112, no Protocolo

Administrativo 48.853/20 I I (fl. 1.826), pela Secretaria Municipal de Meio

Ambiente.

CLÁUSULA QUINZE) O Município compromete-se a

liberar os empreendimentos imobiliários da MRV denominados "Spazio

Beach" e "Arkansas", o primeiro para fins de habite-se e o segundo para

fins de construção, atendidas todas as exigências da legislação de regência,

em até 15 (quinze) dias depois de que a MRV preste a fiança bancária,

estabelecida na cláusula sétima.

CLÁUSULA QUATORZE) O Município compromete

se a analisar, no prazo de trinta dias, o cronograma apresentado pela MR

para o cumprimento das obrigações ainda não adimplidas relativos à

execução das medidas Initigadoras, conforme item I da "Certidão d

Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança, de 16/01/12

(fls. 1.829/1.830 do Inquérito Civil).
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CLÁUSULA DEZESSEIS) Tão logo concluídos e

aprovados os estudos sistêmicos de tráfego e de funcionalidade da região

da Praia dos Namorados (vide cláusulas oitava à décima), caso haja

. remanescente da contrapartida financeira de R$ 3.000.000,00 de

responsabilidade da MRV (vide cláusula terceira, parágrafo segundo), o

Município compromete-se a abrir conta bancária específica, no prazo de 10

dias após ser notificada para tanto, devidamente remunerada, para depósito

do valor remanescente.

Parágrafo Primeiro) A verba r remanescente será

utilizada exclusivamente em obras de intervenção no sistema viário da

região, como por exemplo na construção e/ou reformulação do traçado de

alças do trevo do KM 125 da Rodovia Anhanguera, adequação dos acessos,

remodelação de dispositivos, construção de viadutos de transposição da

mencionada Rodovia e/ou outras obras apontadas como necessários pelos

estudos sistêmicos de tráfego e seus funcionais;

Parágrafo Segundo) Após pagas as contrapartidas da

MRV à(s) empresa(s) responsável(is) pelos estudos sistêmicos de tráfego e

de funcionalidade (vide Cláusula terceira), bem como depositado o saldo

eventualmente remanescente, o Município se compromete a liberar, no

prazo de trinta dias, as garantias prestadas pela MRV (vide cláusula

sétima).

Parágrafo Terceiro) O presidente da Comissão fará, a

contar desta data, a prestação semestral de contas aos demais membros da

comissão, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Ministério Público,

mediante apresentação de relatório, incluído o andamento e tramitação
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'estudos e obras,' bem como das movimentações financeiras relativas ao

presente acordo. '

DAS OBRIGAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DE AMERICANA (DAE)

CLÁUSULA DEZESSETE) O DAE. desde que

adequadamente construída e operada a Estação de Tratamento de Efluentes

Domésticos destinada a absorver exclusivamente o esgoto gerado pelos

empreendimentos "Spazio Beach" e "Arkansas" .(vide cláusula quarta),

compromete-se a receber na rede pública de coleta e afastamento de

efluentes. se, efetiva e previamente tratado em estação de tratamento

esgoto devidamente licenciada pelos órgãos públicos competentes.visan o

a'tender condicionante estabelecida pela CETESB (vide item "c" do Pare r

exarado no processo 34/01132/10,de 12/04/11 - fl. 10413), desde que par

tanto sejam atendidas as demais condições da legislação de regência

CLÁUSULA DEZOITO) Após concluídas todas as

obras de ampliação e adequação da ETE Carioba, bem como emitida a

Licença de Operação Definitiva da referida ETE pela CETESB, conforme

acordo judicial firmado entre o Município e o DAE de Americana c~m o

Ministério Público, em 06/12/12, na Ação Civil Pública 1.041/08, da 2'

Vara Cível de Americana, o DAE autorizará a MRV efetuar a remoção de

tal estação provisória de tratamento de esgoto, dando-lhe a destinação que

melhor lhe aprouver;
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Parágrafo Único) Após a remoção da ETE, o DAE

autorizará, desde que atendidas todas as disposições da legislação de

regência, que os empreendimentos "Spazio Beach" e "Arkansas" efetuem o

lançamento do esgoto doméstico -'in natura" diretamente na rede pública de

coleta e afastamento de esgoto do DAE, assumindo o DAE o compromisso

de tratar esses efluentes na ETE Carioba.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA
ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A

AUTOBANADEZENOVE)CLÁUSULA
compromete-se a prestar toda a assistência técnica necessária para auxiliar

o Município, através -da Comissão Avaliadora de que trata a cláusula

oitava, bem como à ARTESP a definirem e depois avaliarem os requisitos

dos Estudos Sistêmicos e Funcionais de Tráfego do Viário da Região da

Praia dos Namorados, delimitada a Leste pela represa e a Oeste pela

~odovia Anhanguera entre o km 128+500 e 120, a serem elaborados nos

moldes da cláusula oitava, com procedimento previsto na cláusula nona.

Parágrafo Único) A assistência técnica a ser prestada

na forma do "caput" não implicará para a AUTOBAN em desembolso

financeiro destinado à contratação de empresas especializadas nessas

análises de adequação dos estudos. de tráfego e de funcionalidade

realizados pela(s) empresa(s) contratada(s) pela Comissão Avaliadora,

consistindo o auxílio técnico a ser prestado em orientações, análises e
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pareceres que puderem ser efetuadas com o corpo técnico da própria

AUTOBAN, facultando-se a tal concessionária eventual contratação de

terceiros por mera liberalidade.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VINTE E UM) As custas e despesas

processuaiS, bem como a verba honorária devida ao(s) perito(s) que

venha(m) oficiar(em) em eventual ação civil pública que tenha de ser, ,

CLÁUSULA VINTE) Caso algumas das exigências ora

assumidas pela MRV ou pelo Município porventura já estiverem

cumpridas, embora estipuladas em razão de informações faltantes nos autos

do Inquérito Civil nO1}/20 IO, bastará ao compromissário comprovar que a

obrigação já fora cumprida, podendo fazê-lo sem qualquer espécie de

punição, desde que demonstrada no prazo estipulado para seu

adimplemento;

proposta pelo Ministério Público em razão do descumprimento de alguma

cláusula do presente Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) serão de

responsabilidade da empreendedora MRV, visando r'apidamente viabilizar.

as constatações técnicas e proteção da ordem urbanística e do meio

ambiente.

CLÁUSULA VINTE E DOIS) Eventual indenização a

titulo de danos morais por parte dos consumidores adquirentes, deverão ser

arbitrados em ações individuais, propostas pel s consumidores que
õ

1•.
...,L
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entendam ter sido prejudicados, não servindo os termos deste TAC como

reconhecimento a qualquer direito à indenização de tal natureza.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS) Eventual

descumprimento ou violação de quaisquer dos compromissos assumidos

pela MRV e pela AUTOBAN, especialmente quanto aos prazos

estabelecidos no presente TAC, comprovado por qualquer meio, implicará

no pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

por obrigação descumprida, exceto se houver cláusula específica

estabelecendo outra penalidade em decorrência do inadimplemento, com

reajuste de acordo com a Tabelà Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo, incidente desde a data da vulneração até o dia do

efétivo cumprimento, a título de cláusula penal, enquanto perdurar a

ilegalidade, de conformidade com o que estabelece o art. 83, parágrafos 2°

e 6°, do ATO 484/06-CPJ, de 05 de outubro de 2006, sem desonerar a(s)

compromissária(s)do cumprimento, da obrigação principal, incluindo

execução especifica, na forma estatuída no parágrafo 6°, do ar!. 5°,

combinado com o artigo lI, ambos da Lei Federal 7.347/85 e art. 585,

VIII, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO) Eventual

descumprimento ou violação de quàisquer dos compromIssos assumidos

pelo Município de Americana, especialmente quanto aos prazos

estabelecidos no presente Termo de Ajustamento de Conduta Definitiva,

comprovado por qualquer meio, implicará no pagamento de multa diária

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por obrigaç -6'descumprida, exceto
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se houver cláusula específiéa estabelecendo outra penalidade em

decorrência do inadimplemento, com reajuste de acordo com a Tabela

Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidente

desde a data da vulneração até o dia do efetivo cumprimento, a título de

cláusula penal, enquanto perdurar a ilegalidade, de conformidade com o

que estabelece o art. 83, parágrafos 2° e 6°, do ATO 484/06-CPJ, de 05 de

outubro de 2006, sem desonerar o compromissário do cumprimento da

obrigação principal, incluindo execução específica, na forma estatuída no

parágrafo 6°, do art. 5°, combinado com o artigo 11, ambos da Lei Federal

7.347/85 e art. 585, VIII, do Código de Processo. Civil.

CLÁUSULA VINTE E CINCO) A eventual

inobservância, pelos compromissários, de qualquer dos prazos ou

obrigações estabelecidas no presente Termo Comprorriisso e Ajustamento

de Conduta, desde que resultante de caso fortuito ou força maior, na forma

tipificada no artigo 393 do Código Civil (Lei 10.406/02), deverá ser

imediatamente comunicada e justificada ao MinistéÍ-io Público, que se for o

caso, fixará novo prazo para o adimplemento das obrigações não

cumpridas.

violadas ou quando se verificar omissão

~
~

(/

CLÁUSULA VINTE E SEIS) O Ministério Público do

Estado de São Paulo acompanhará e fiscalizará o fiel cumprimento do

presente Termo de Ajustamento de Conduta, promovendo, se julgar

necessário, a notificação extrajudicial dos agentes públicos e particulares

signatários, visando o adequado cumprimento das cláusulas eventualment
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,
desnecessária tal notificação para fins de caracterização da mora, o que, se

efetuado, será por mera liberalidade.

CLÁUSULA VINTE E SETE) Se necessário, o

Ministério Público promoverá as demandas judiciais penais eventualmente

cabíveis, aquelas destinadas à responsabilização civil e pessoal pelos atos

comissivos e omissivos causadores de danos urbanísticos, ambientais,

patrimoniais e/ou de atos de improbidade administrativa (Lei nO8.429/92),

decorrentes de omissão ou execução incorreta execução dos termos ora

pactuados;

CLÁUSULA VINTE E OITO) O presente Termo de

Ajustamento de Conduta não obsta a tomada de outras l)1edidas judiciais e

extrajudiciais porventura julgadas cabíveis para a defesa dos direito

tutelados pelo presente Termo, caso haja descumprimento do estatuído

neste instrumento ou a ocorrência de fatos novos trazidos ao Ministério

19 e 21, todos da Lei 7.347/85.

Público que configurem a prática de ilegalidades ou irregularidades no

processo de regularização dos parcelamentos do solo em questão, bem

como fatos e/ou situações não pactuadas no presente termo.

Parágrafo Único) O presente TAC constitui-se em um

patamar mínimo de proteção urbanística, ambiental e consumerista, não

obstando que outras entidades co-legitimadas à propositura da ação civil

pública possam efetuar pleitos mais abrangentes em defesa dos interesses

difusos e coletivos aqui tutelados, conforme dispõem os artigos 5°, "caput'"
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CLÁUSULA VINTE E NOVE) O presente Termo de

Compromisso de Ajustamento de Conduta às exigências legais, mediante

cominações, terá eficácia de título executivo extrajudicial, conforme o,

disposto no art. 5°, S 6°, da Lei Federal n° 7.347/85, com a redação dada

pela Lei n° 8.078/90;

CLÁUSULA TRINTA) Fica consignado que os valores

eventualmente desembolsados a título de multa deverão ser revertidos para

o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos - FIO, de que tratam a

Lei Federal nO7.347/85 e a Lei Estadual nO 13.555 de 09/06/2009, a qual

altera a Lei Estadual n° 6.536/89, a serem depositados no Banco do Brasil,

Agência. I 897-X, Conta Corrente: 13.9656-0, podendo a multa ser

convertida, a critério do membro do Ministério Público oficiante .no

Inquérito Civil, em prestação de serviços ambientais em prol da

comunidade americanense;

CLÁUSULA TRINTA E UM) Este compromisso

produzirá efeitos legais depois de homologado pelo Egrégio Conselho

Superior do Ministério Público (SÚMULA nO 20 do CNMP), mas terá

eficácia retroativa a sua assinatura.

t46

\0

CLÁUSU.LA TRINTA E DOIS) Fica eleito o foro da
I

Comarca de AmericanalSP para a solução de quaisquer Iitigios decorrentes

.desse Termo de Ajustamento de Conduta, consoante o disposto no artigo 2°

da Lei Federal 7.347/85.
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Nada mais havendo, e por estarem de acordo, rubricam e

assmam o presente termo de ajustamento de conduta composto de 49

(quarenta e nove) laudas impressas somente no anverso, as seguintes

pessoas:

a (em substituição) .

DE SOUZA

GAEMA PCJ-Piracicaba

e ic na, 17de~
_.--\ .•.

ALEXA DRA FA

EDUARDO FISCHER TEIXE

Diretor da MRV Engenharia e Participações S/A
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haria e Parti Ipações SIA

u ídico do DAE (OAB/SP 161.076)

DIEGO DE NADAI

OAB/SP 218.362

DIEGO DE NADAI

Prefeito Municipal de Americana
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~
FERNANDO SILVEIRA EDUARDS

Analista de Relações Institucionais da CCR-AutoBAn

DR. MA ILI,AN MENDONÇA HAAS

Advo o CCR-AutoBAn (OAB/SP 256.663)

PIRACICABA

GAEMA PCJ

49

JOS LÁVIO DE PAULA EDUARDO

Analista de Promotoria - GAEMA PCJ PIRACICABA

Representante dos Adquirentes

~~~~~~
CRISTINA COSTA VILLÀLON GARClA

-~.J/l /1

LUIZ A/~IZZI

presidente~ ~sociaçào dos Moradores e Amigos da

Praia dos Namorados (AMA)

Testemunhas:

<;;
~
>



ConceulonJrla do Sistema Anh.ngüer ••Band~irant~sS.A.
Av. Prof'. MariiJ do Carmo Guimar3es Peflegrini. 200
Bairro dfJRetiro - 13209 SOQ-Jundlai - SP
fe!ffaJt; SS (I'J 4589 4000
lNW'N. grTJ(XJca, rom.br/autobdn

/I ., (l)
CCR AufoBAn

AI.: Dr. Marco Antonio Assalve
Diretor de Operações

~~R-AB-14116-2012~ ~ Nr; 17d:,"mb'::;&0
GAEMA- Núcleo IX- PCJ Piracicaba b/1/tt4I\AAA /Vil ~p.~/.-
Exmo. Sr. Dr. Promotor de Justiça Iva Cárr'l'elro Casranhêiro ' f Cf
Rua Almirante Barroso, 491, Bairro São ud}ls . /
Piracicaba/SP - CEP 1}. < gf)f I ~ p. /%
CIC para:- -. _ O O !

(~ 19 Z 2012

~RTESP - Agência Reguladora de Se '" ço£ ~ licof1 loi C.' êi\rlA
Delegados de Transporte no Estado de São R lo PCJ - racicaba
Rua Iguatemi, 105 - Itaim Bibi
São Paulo - SP

AT.: Dr. Paulo Henrique E. Sanches Vargas
Diretor Assuntos Institucionais

AI.: Dr. Theodoro de Almeida Pupo Júnior
Diretor de Investimentos

- - Inf. Ref.: Inquérito Civil nO14.0187.013/2010-1

Exmo. Sr. Promotor,

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGHERA-BANDEIRANTES S.A., já
qualificada nos autos do Inquérito Civil em referência, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, manifestar-se acerca da resposta da ARTESP ao
ofício nO 19/2012 - act.

A AutoBAn ratifica o posicionamento da ARTESP no sentido de que o estudo de
impacto de vizinhança, sistêmico de tráfego e de funcionalidade deve indicar as
medidas mitigadoras dos efeitos negativos da implantação / operação dos
empreendimentos.

Ademais, nos termos da legislação vigente, cabe aos empreendedores o custeio dos
estudos, projetos, execução das obras e serviços e de tudo mais o que for necessário
à mitigação dos impactos dos empreendimentos nos viários municipal e estadual,
uma vez que estes empreendimentos são os polos geradores,de tráfJ('

- Pag, 1 de 2

~



Co~U/CHIárld do Sistema A"h.1ngOerd-8.Jnde/r~nt.s S.A.
Av. Prof'. Maria do Carmo Guimar.ies Pellegrini, 100
Bairro do Retiro - 13109 SOO-Jundial- SP

f rellfax:5S{")45894«KJ
_.grvpoccr.cOtn.brlautoban

/I ., (l)
CCR AufoBAn

Com efeito, compete a AutoBAn apoiar a ARTESPna análise dos estudos/projetos,
cabendo à ARTESPa aprovação do projeto e, se o caso, aprovar as eventuais
intervenções na faixa de domínio da rodovia estadual (Anhanguera - SP330), de
modo que quaisquer obras não previstas no contrato de concessão ensejarão,
necessariamente, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão,conforme legislaçãovigente.

Portanto, este tem também o objetivo de reafirmar a posição da concessionáriade
que a responsabilidade e ônus de toda a mitigação dos impactos são dos polos
geradores de tráfego, conforme indicado por esta concessionáriae não contemplado
nos termos do TAC,ora assinado.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de respeito e considerações,
permanecendo à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam
necessários.

Atenciosamente.

CON MA ANHANG'~BANbftIRMIOfdS/A

C:') ~- L . H . C . Robnrto Sirianiel!nque asarn g

Pá9.
2de20'

\v. o
~
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AMERICANA
~l<><lo<-'900~"-

,
Departamento de Agua e Esgoto

Rua dos Estudantes, 333 - Caixa Postal 312 - CEP 13472-510 - Americana. SP
Fone: (19) 3471-2900 - Fax: (19) 3471-2928 - \\'Ww.dacarncricana.colTI.br

CNP! (MF) 46.755.690/0001-90 - IE 165.336.608.110

PROCURACÃO "AO JUDICIA"

Pelo presente instrumento particular de procuração, o DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

DE AMERICANA, entidade de Direito Público, de natureza autárquica, com personalidade juridica

própria, sede e foro nesta cidade e Comarca de Americana-SP, á Rua dos Estudantes, n.O333,

Bairro Cordenonsi, criada pela Lei Municipal n.o 1.258, de 22 de novembro de 1.973, devidamente

Inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n.o 46.755.690/0001-

90, aqui representada pelo seu Diretor Geral, SR. RUMOALDO JOSÉ KOKOL, brasileiro, casado,

Engenheiro, portador da Cédula de Identidade - RG/SP n.o 8.317.883-1 e do CPF n.o

868.343.558-04, com endereço profissional na Rua dos Estudantes, nO333, na Cidade e Comarca

de Americana, nomeado para esse cargo pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Americana, em

exercício, Dr. DIEGO DE NADAI, nesta condição, nomeia e constitui seus bastante advogados e

procuradores, onde necessário for e com esta se apresentar, Ora. TATIANA CAMARGO NEVES,

brasileira, solteira, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo,

sob o n.o 251.864, Dr. LUCIANO HERLON DA SILVA, brasileiro, casado, advogado devidamente

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo sob n.O161.076, Dr. MAURO DE

AGUIAR, brasileiro, casado, advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,

Seção de São Paulo sob n.o 91.090 e, Dr. LUIZ ROBERTO RIGHETO, brasileiro, solteiro,

advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo sob n.o

289.226, todos com o mesmo endereço profissional á Rua dos Estudantes, n.O 333, Bairro

Cordenonsi, em Americana-SP, para representá-lo judicialmente, em todas as instáncías, Tribunal

de Contas e perante os Tribunais, tanto Estadual como Federal, bem como junto a todas as

repartições Públicas Municipais, Estaduais e Federais, da Administração Direta e Indireta,

podendo individualmente ou em conjunto propor ou contestar ações, bem como intervir nos feitos

pendentes, usando para tanto dos poderes da Cláusula "AO JUDICIA", e os poderes especiais

para concordar, discordar, desistir, receber e dar quitações, e especialmente para representá-lo

perante os autos do Inquérito Civil nO14.0187.0000013/2010, em trâmite perante a 23 Promotoria

de Justiça de Americana e Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - XII Núcleo

PCJ - Piracicaba, e tudo o mais necessário para fazer para o bom e fiel desempenho deste

mandato, em face do Departamento de Água e Esgoto de Americana.

America a, 19 de dezembro de 2012.

RU:~~L

~tJrGeral
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AutoBAn

PROCURACÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA

ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A, inscrita no CNPJ nO02.451.848/0001-62, com sede

na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nO200, Bairro do Retiro, Cidade

de Jundiaí, Estado de São Paulo, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social e

por seus diretores os Srs. MAURICIO SOARES VASCONCELLOS, brasileiro, casado,

engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n° 12.733.911-7 SSP/RJ, inscrito no

CPF/MF sob n° 034.302.747-02, e ROBERTO SIRIANI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado,

engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.849.890-1 SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob n° 601.476.288-49, conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração

registrada na Jucesp sob n' 182.026/12-7 e Instrumento Público de Procuração, lavrado em

07.08.2008 perante o 1° Cartório de Registro Civil de Jundiaí, às fls. 231 do Livro n° 017, pelo

presente instrumento de procuração e mandato na melhor forma de direito nomeia e

constitui, seu bastante procurador o Senhor FERNANDO SILVEIRA EDUARDS,

brasileiro, casado, analista de relações institucionais, portador da Cédula de Identidade RG n°

M-82.877 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n° 219.749.506-20, domiciliado na Avenida

Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nO200, Bloco B, Bairro do Retiro, Município

de Jundiaí, Estado de São Paulo, para o fim específico de representá-Ia, em especial na

assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta oriundo do Inquérito Civil Público nO.

14.0187.0000013/2010-1, em tramite perante a 2" Promotoria de Justiça de Americana e

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - XII Núcleo PCJ-Piracicaba,

podendo assinar documentos, dar quitação e praticar todos os atos necessários ao bom e fiel

cumprimento do presente mandato. r.tJ

São Paulo, aos 18 de dezembro de 2012

~-,kd;, ~h/2' = ~
éÕN~ESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUE DEIBANTESS:

MAURÍCIO SOARES VASCONCELLOS ROBE~:rDE OLIVEIRA
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EXCELENTÍSSIMO

SECRETÁRIO DO

CASTANHEIRO

SENHOR DOUTOR PROMOTOR

GAEMA NÚCLEO PIRACICABA, DR.

DE JUSTIÇA

IVAN CARNEIRO

~

/

Inquérito Civil nOOI3/201O-1.

MRV - ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,

já qualificada nos autos do Inquérito Civil em epígrafe, por sua procuradora infra-assinado,

vem, mui respeitosamente, à presença de V. Exa., requerer a JUNTADA da PROCURAÇÃO

em anexo.

Termos que,

Pede Deferimento e Juntada.

Campinas, 28 de dezembro de 2012.

\
\

RECEBIDO PELO M.P.
Protocolo nº Q:r3) 13-

09 JAII 2013 ~

GAEMA i
PC) - Piracicaba
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PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.o 08.343.492/0001-20, com sede em Belo
Horizonte/MG, na Avenida Raja Gabaglia, n.o 2720, Bairro Estoril, exceto lado direito 1°
andar e sala 21, CEP: 30.494-170, neste ato representada por Maria Fernanda N.
Menin Teixeira de Souza Maia, Diretora Executiva Juridica, e/ou Luciana Candioto
de Carvalho Chalup Afi, Gestora Juridica, e/ou Heliane Helena Silveira,
Coordenadora Juridica, Sônia Mara de Melo Barbosa, Coordenadora Juridica, todas
brasileiras, advogadas, respectivamente inscritas na OAB/MG sob os números 86.300,
76.812, 87.901 e 97.429 e no CPF sob o número 040.415.096-96, 005.362.816-02,
491.136.826-87 e 051.656.187-14, com domicilio no endereço comercial retro citado.

OUTORGADO(A):Eduardo Fischer Teixeira de Souza, portador do RG n.o M 6.672.370
SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.o 000.415.476-24, com endereço comercial na Av.
Francisco Matarazzo nO1500, compl. Torre New York _11° andar, bairro Água Branca,
CEP 05001-100, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo.

A outorgante apresenta e credencia o outorgado acima qualificado como
PROCURADOR, outorgando-lhe poderes para representá-Ia perante qualquer Juizo,
Instância ou Tribunal, em qualquer grau, entidade, autarquia, repartições e órgãos
públicos em geral (Federal, Estadual e/ou Municipal), bem como em Tribunais/Câmaras
Arbitrais, na defesa de seus direitos e interesses, podendo requerer e assinar o que
preciso for, prestar depoimento pessoal, desistir, transigir, firmar compromissos,
celebrar acordos, enfim, exercer todos os atos necessários ao fiel cumprimento desta
procuração, especificamente no que diz respeito á assinatura do TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, referente aos autos do Inquérito Civil nO013/2010-1,
em trâmite perante o Ministério Público Estadual, na comarca de Americana.

B,loHOrl,oot''t',7,,,mbCO d, 2012.

MRV ENGE~A E PARTICIPAÇÕES SA
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Grupo de Atuação Especial de Meio Ambiente

,

Ofício nO 007/2013

Ref.: encaminha cópia de oficio expedido pela "AutoBAn", em referência

ao Inquérito Civil nO14.0187.0000013/2010-1

Piracicaba, 09 de janeiro de 2013.

ExcelentÍssimo Prefeito,

Por intermédio do presente ..e aproveitando a

oportunidade para cumprimentá-lo, encaminho-lhe cópia do Oficio JUR-

AB-14116-2012-0, emitido pela "CCR AutoBAn", no contexto do Inquérito

Civil em epígrafe, expondo o posicionamento da empresa quanto ao custeio

das obras relacionadas aos estudos de funcionalidade de tráfego, na região

do pós Anhanguera, bem como na travessia da mencionada rodovia.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos

de apreço.

[cOPIf\1
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO

Promotor de Justiça
GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

Doutor DIEGO DE NADAI

DD. Prefeito do Município de Americana-SP

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

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

mailto:gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~?<:~
Ofício n° 00312013

Assunto: Encaminha autos de Inquérito Civil com Promoção de

Arquivamento, em razão de celebração de Termo de Ajustamento de

Conduta, para fins de homologação

Piracicaba, 08 de janeiro de 2013.

Area: Meio Ambiente

Inquérito Civil n° 14.0187.0000013/2010-1

Representante: Associação dos Moradores da Praia dos Namorados

Representado: MRV Engenharia e Participações S/A

Objeto do Inquérito Civil: Apura eventuais irregularidades

licenciamento ambiental para a implantação dos loteamentos

residenciais denominados "Spazio Beach" e "Arkansas", bem como

apura os impactos no sistema viário da região da Praia dos

Namorados, no Município de Americana-SP.

ExcelentÍssimo Senhor,

Por intermédio do presente, encaminho a esse Egrégio

Conselho Superior os autos do Inquérito Civil em epígrafe para apreciação e

deliberação acerca de seu arquivamento, nos termos da legislação vigente.

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

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

mailto:gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos

de elevada estima e apreço.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça - Secretário

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

Doutor MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA

Digníssimo Procurador Geral de Justiça - Presidente do E. Conselho

Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo

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

Fone: (19) 3433.6185 - gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br

mailto:gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br
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se refere o artigo 228, de seu Regimento
Interno, e do disposto no ~ 2° do artigo go,
da lei nO 7.347/85, de 24
CSMP.em~#j1\ss.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELlIO SUPERIOR

R.G.lOAB:

REQUISITANTE:

Co> OL.\ 60]1- 1-

N" PROTOCOLO: 12>175 1--.13:..

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO SECRETÁRIO

Venho, respeitosamente, à presença de V. Excia, nos termos do
Comunicado CSMP nO 01/10, requerer vista cios autos do protocolado em epígrafe,
pelos motivos a seguir expostos:

~\Cfl-'G 'k
01\) ~ ~. 1'<\..." J é0-,\0

\

Q,IO'='\,Ii,:, '\~ ,..l. M.", c;,; ,:: ;;,

Na oportunidade, venho requerer, também, extração de cópias dos
autos, referente às tls:

(Xl FOTO/SCANNER () REPROGRAFIA

Nestes termos.
Peço deferimento.

SoaPaulo. ~ de &0:\ de 2Ql ~



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO

DISTRIBUiÇÃO

- Em 30/04/2013, este protocolado foi distribuído ao(à) Conselheiro(a) Relator(a), Doutor(a) JOSÉ

ANTONIO FRANCO DA SILVA. . -
CONCLUSAO

Aos 30/10/2013, faço estes autos conclusos ao(à) Conselheiro(a) Relator(a), Doutor(a)JOSÉ
•ANTONIO FRANCO DA SILVA.

\: Luciane Castaldi Saggíoro, Assistente Juridico.

PT. N°: 13775/13 NOde origem: 013110

Promotoria: GAEMA - NÚCLEOPIRACICABA
Promotor: IVANCARNEIROCASTANHEIRO
Tema: LICENCIAMENTOAMBIENTAL
Descrição do assunto: APURAR SE HOUVE REGULAR LICENCIAMENTOAMBIENTAL PARA A
IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DENOMINADO BECH PARK CONDOMíNIO
CLUB

Objeto de revisão: PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO(COMCOMPROMISSO)

1. MEIO AMBIENTE Inquérito civil instaurado para apurar a legalidade da implantação dos

empreendimentos denominados "Beach Park': (atual ."Spazio Beach") e "Arkansas", no

Município de Americana, pela empresa MRV Engenharia e Participações S/A, tendo em vista a

ausência de estudos prévios acerca do impacto viário e ambiental, bem como a necessidade

de adequação do abrupto crescimento populacional à infraestrutura local, para evitar

possiveis obstáculos de ordem socíal, urbanistica e ambiental, dentre outros - Realizadas as

diligências necessárias, houve celebração de Termo de Ajustamento de Conduta ás fls.

2414/2462 com os interessados, por meio do qual foram estipuladas obrigações visando

garantir o desenvolvimento urbanístico organizado e a preservação do"meio ambiente _

, Suficiência das obrigações assumidas, sem prejuizo do agendamento de prazos para

verificação; pela própria Promotoria de Justiça, do cumprimento do 'avençado, nos termos do

artigo 86, li 2° do Ato Normativo nO484-CPJ, de 05 de outubro de 2006 - Arquivamento (fls.
2406/2414) - Homologação.

2. Apresentarei o presente voto escrito, por ocasião da respectiva sessão de julgamento. '.
Inclua-se na pauta.

São Paulo, 31 de Outubro de 2013.

.',

TONIO FRANCO DA SILVA

Conselheiro(a)/Relator(a)

•
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NOOrigem: 013/10Ap.(s)Vol.(s) 14PT. NO 13775/13
Comarca: Piracicaba
Área: MEIO AMBIENTE
Tema: LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Descrição do assunto: APURAR SE HOUVE REGULAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO

LOTEAMENTO RESIDENCIAL DENOMINADO BECH PARK CONDOMINIO CLUB

Interessados:

SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DA PRAIA DOS NAMORADOS
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES S/A

Resultado do Julgamento:
HOMOLOGADA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO (VOTO ESCRITO)

DELIBERAÇÃO
Em reunião realizada no dia 05/11/2013, o protocolado em eplgrafe foi submetido a julgamento pelo

Conselho Superior do Ministério Público, por sua l' Turma de Julgamento (integrada pelos Doutores José Antonio
Franco da Silva, Tiago Cintra zarif, Vidal Serrano Nunes Júnior e Walter Paulo Sabella), obtendo-se o resultado que
vai acima especificado, por unanimidade, acolhido o voto doia) Conselheiro(a) Relator(a) Doutor(a) JOSÉ ANTONIO
FRANCO DA SilVA, que fica fazendo parte integrante desta deliberação. '

Providencie-se como de praxe.

,"o O,"", , ." ~'"

CERTIDÃO
GIANPAOlO POGGIO SMANIO

Conselheiro/Secretário

Certifico que, tendo recebido os autos na mesma data acima mencionada, providenciei, em cumprimento ao r. despacho supra, a
publicaçãodo edital respectivo(DiárioOficial do dia 07/11/2013).São Paulo,07/11/2013.. .

CO ". ~andrada Silva Casado ,Oficial de Promotoria.

TERMO DE REMESSA
Aos 22/11/2013, em cumprimento ao r. despacho supra, faço a remessa destes autos â Comarca de origem ( Piracicaba _ MEIO
AMBIENTE).

~_ Sandra da Silva Casado ,Oficial de Promotoria.
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IC nO 013/2010

CONCLUSÃO

Aos 18 de dezembro de 2.013, eu, (Á Marcia 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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IC n" 013/10
Autos Principais (após homologação Arquivamento pelo

CSMP)

CERTIDÃO
Aos 18 de dezembro de 2.013, eu, ( )

Ariane Cristina Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646,
certifico que, nesta data encaminhei e-mail ao Exmo. Promotor
de Justiça oficiante, as eventuais obrigações do TAC que, por
ventura, não estão comprovadas nos autos.

CONCLUSÃO
Em data supra, eu, ( ) Ariane Cri ina

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, tàço conclu os
estes autos ao Excelentissimo Senhor Doutor IV/'\
CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de Justiça do GAEM
PCJ-Piracicaba.

Apensem-se a estes os autos suplementares,
que tramitaram durante a fase de apreciação da Promoção de
Arquivamento deste Inquérito Civil junto ao Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público (2 volumes), passando a tramitar
nestes autos toda e qualquer di ligência.

Diante da documentação carreada aos autos
suplementares pela MRV (fls. 269/271), em resposta ao oficio
203/2013 de fls. 253/254 daqueles autos, ficou demonstrado o
cumprimento das obrigações constantes das cláusulas I, 2, 5 e i

I CLÁUSULA PRIJ\1 EIRA) A MRV cumprirá.as obrigações constantes do Parecer Técnico Conclusivo
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos itens I c 3. COllstnntes da "Cel1idào de Condiçôes de
Aceitaçilo de Estudo de Impacto de Vizinhança'.'. exarado em 16/01/12. no Protocolo Administrativo
48.85312011 (Anexo I - fls. 182211828 do le). o qual fica fazendo parte integrante deste Termo de
Ajustamento de Conduta. como anexo;
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de Termo de Ajustamento de Conduta pactuado, por pat1e
daquela empresa.

Resta ainda a comprovação do cumprimento
ou não da cláusula 4" de referido acordo, qual seja, a conclusão
da construção de uma Estação de Tratamento de Etluentes
Domésticos, a qual será instalada com tecnologia que possibilite
futura remoção, destinada a atender exclusivamente aos
empreendimentos Spazio Beach e Arkansas, a fim de efetuar o

Parágrafo Primeiro) O prazo para cumprimento das obrigações ainda não adimplidas será aque
constante do cronograma de execuçào das medidas mitigadoras a ser apresentado à Secretaria Municipa
de Meio Ambiente. dentro de trinta dias. depois de aprovado por tal órgão ambiental. sob pena de multa
diária de R$ 1.000.00 (UIll mil reais) para cada subitcll1 descumprido do cronograma: Parágrafo
Se~lJndo) A não apresentaçào do cronograma .de execuçào das medidas mitigadoras previsto no
parágrafo primeiro ensejará multa diária de RS 5.000.00 (cinco mil reais);
CLÁUSULA SEGUNDA) A MRV deverá voltar a cumprir as obrigações eventualmente ainda faltantes
que constem do cronograma de execução das medidas previstas nos Termos de Compromisso e
Recuperação Ambiental (TCRAs) nO 78.762108 e 71.800108 por ela firmados com a Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). no prazo de trinta dias. obedecendo prazos ali
previstos. sob pena de multa diária de RS 500.00 (quinhentos reais) e não emissão de Licença de
Operação:
CLÁUSULA QUINTA) A MRV compromete-se a suspender a incidêneia do indice de Nacional da
Construção Civil (lNCC) sobre o saldo devedor. nos contratos firmados entre a MRV e os adquirentes das
unidades habitacionais nos empreendimentos imobiliários Spazio Beach e Arkansas. no período
compreendido entre o décimo terceiro mês da assinatura do contrato COI11 os respectivos adquirentes até
sessenta dias após a assinatura do contrato a ser firmado entre a MRV e o agente-financeiro. Parágrafo
Primeiro) O saldo devedor excedente ao valor apurado após doze meses de contrato será calculado e
ajustado pela MRV e apresentado aos respectivos promitentes compradores. na forma de extrato
detalhado. no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias e antes da convocação para assinatura entre o agente
financeiro e o adquirente. com posterior comprovação ao Ministério Público. trinta dias depois de
esgotado o prazo de ,uuste no saldo devedor: Panígnlfo Segundo) Nos casos em que os adquirentes já
tenham quitado o saldo devedor do imóvel entre o décimo terceiro mês de contrato e a assinatura deste
Termo de Ajustrlmento de Conduta. o valor excedente do saldo devedor reajustado deverá ser devolvido
ao adquirente. no prazo de 60 (sessenta) dias. I'""igrafn Terceiro) O ajuste do saldo devedor de que
trata essa cláusula não incidirá nos contratos firmados entre a MRV e adquirentes a partir de dezembro de
2012.
CLÁUSULA SÉTIi\lA) Para efeitos de imediata liberação das obras. licenciamento e registros nos
órgãos compctentes. de maneira a possibilitar o financiamento imobiliário das unidades habitacionais dos
empreendimentos "Spazio 13each" e Arkansas. junto fi Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.
respectivamente. pelos respectivos adquirentes. com posterior expedição de habite-se. registros e
averbações no Oficial de Registro de Imóveis de Americana. obedecidas às respectivas legislações de
regência. a MRV dará garantia de implementação das obrigações assumidas COI11. o Município. CETESB
e Ministério Publico. representada por liança bancária cm favor do Município de Americana. em valor
suficiente para suportar o custo
estimado dessas medidas. no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. a contar da assinatura do presente
Tenno de Ajustamento de Conduta:
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tratamento do esgoto gerado em tais locais, antes do lançamento
na rede pública de coleta e afastamento de efluentes.

Também falta a comprovação do
cumprimento de obrigação constante da cláusula sexta, qua
seja, a de adotar as providências determinadas pelo(s) órgã (s)
público(s) licenciador(es) dos empreendimentos imobili rios
retrocitados, no prazo fixado, sob pena de multa diária d R$
\.000,00 (mil reais), a qual não incidirá caso o descumprim
seja devidamente justificado.

Importa notar que a cláusula terceira d
referido acordo traz a obrigação da MRV desembolsar o valor de
três milhões de reais destinados à realização de estudos
sistêmicos de tráfego, obrigação esta com execução
condicionada à contratação, pelo Município de Americana, da
empresa responsável pelos comentados estudos sistêmicos de
tráfego.

Já em relação às obrigações pertinentes ao
Município de Americana, nota-se que este coobrigado encontra-
se inadimplente, conforme os prazos fixados pelo próprio TAC.
Tanto a cláusula oitava quanto a cláusula nona não foram
integralmente cumpridas pelo Município de Americana, ao
menos no que diz respeito aos prazos lá fixados, conforme
demonstrados as fls. 347/348 (e confessados as fls. "278/279, em
documento datado de 22/05/2013) dos autos suplementares.

Em decorrência da cláusula 3 I, que
determina a produção dos efeitos legais do TAC apenas depois
de ser homologado pelo Egrégio Conselho Superior do
Ministério Público, ficando ressalvada sua eficácia retroativa,
por certo que as multas previstas no acordo não eram exigiveis
até então. Contudo, passam a ser exigível, com força retroativa a
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17/121 13 (data da Celebração do TAC), a partir da homologação
da Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil 13/2010,
ocorrida em 06/11/13 e publicada no DOE de 07/11/13 - n.
2.475 dos autos principais).

Resta noti ficar a MRV e o Município de
Americana, por meio de correspondência com Aviso de
Recebimento (AR), a fim de que, no prazo de dez dias úteis
comprovem o integral cumprimento do cronograma dos iten
pactuados no TAC Definitivo firmado em 17/12/12, justificando
documentalmente eventual atraso, para fim de análise da
ocorrência ou não de caso fortuito ou força maior que isente os
compromissários do adimplemento das obrigações assumidas
nos respectivos prazos pactuados, sob pena de execução da
multa diária.

Assim, determino:

" I) oficie-se à MRV, com cópia do presente
despacho, questionando quanto ao cumprimento da cláusula
terceira, quarta e sexta do Termo de Ajustamento de Conduta de
17/12/12, encaminhando os documentos comprobatórios do
adimplemento de tais obrigações, se o caso.

" 2) Oficie-se ao Município de Americana,
consignando a mora no cumprimento no acordado, advel1indo da
incidência das multas fixadas, bem como solicitando
informações precisas e documentadas sobre quais fases
encontram-se o cumprimento do Termo de Ajustamento de
Conduta celebrado em 17/12/12, mais especificamente quanto às
cláusulas oitava e nona, apontando a empresa que foi escolhida
para a elaboração dos estudos sistêmicos de tráfego e os
cronogramas dos trabalhos a serem desenvolvidos e entregues.
Na ocasião, a Prefeitura deverá esclarecer e comprovar, se o
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caso, o cumprimento das obrigações da empresa MRV,
especialmente quanto às cl' ulas terceira, quarta e sexta.

3) Agende-se os prazos ativos às
obrigações ainda nã vencidas ~ue sejam de res o

\dos compromissá ios, cobrando-se o
oportunamente, se o aso.

\
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Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente
Núcleo PCJ-Piracicaba

Piracicaba, 30 de janeiro de 2.014.

Ofício nO 067/2014 - mao

Ref.: Inquérito Civil nO 14.1096.0000013/2010

PREZADO SENHOR:

Pelo presente, tendo em vista a assinatura do Termo de

Ajustamento de Conduta - TAC em 17/12/2012, para cumprimento no prazo de

dez dias úteis, solicito-lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta Magna,

artigo 80, 9 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 nO 734/93,

esclarecimentos quanto ao cumprimento da cláusula terceira, quarta e sexta

do referido TAC, encaminhando os documentos comprobatórios do

adimplemento de tais obrigações, sob pena de execução do TAC, uma vez que o

arquivamento do Inquérito Civil já foi homologado pelo Egrégio Conselho

Superior do Ministério Público.

Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria protestos de

estima e apreço.

•\ .
_ ....• ----.
~. ". .;'~~

l,.' ...

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça - GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Ilustríssimo Senhor

EDUARDO FISCHER TEIXEIRA DE SOUZA

Diretor Executivo Regional da MRV Engenharia e Participações S.A.

1

Rua Almirante Barroso. 491 - São Judas - Piracicaba/$P - CEP 13,416-398

Fone: (19) 3433-6185 - gaemapiraclcaba@mp,sp,gov br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~~
Grupo de Atuaçào Especial de Defesa do Meio Ambiente

Nucleo PCJ.PlraCÍcaba

Piracicaba, 30 de janeiro de 2.014.

Ofício nO 068/2014 - mao

Ref.: Inquérito Civil nO14.1096.0000013/2010

PREZADOSENHOR:

Pelo presente, tendo em vista a assinatura do Termo de

Ajustamento de Conduta - TAC em 17/12/2012, solicito-lhe, nos termos do

artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo 80, S 10, da Lei nO7.347/85, artigo
26, I, "b", da Lei nO 8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da Lei

Complementar Estadual nO 734/93, informações quanto a mora no

cumprimento no acordado, advertindo da incidência das multas fixadas.

Também solicito informações precisas e documentadas sobre em que fase

encontram-se o cumprimento do TAC, mais precisamente quanto às

cláusulas oitava e nona, apontando a empresa que foi escolhida para

elaboração dos estudos sistêmicos de tráfego e os cronogramas dos

trabalhos a serem desenvolvidos e entregues.

Solicito, ainda, que seja esclarecido e comprovado, se o

caso, o cumprimento das obrigações da empresa MRV, especialmente

quanto às cláusulas terceira, quarta e sexta.

Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria protestos de

estima e apreço.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça - GAEMAPCJ-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

()lEGO DE NADAI

DD. Prefeito do Município de Americana

1

Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas - Plracicaba/SP - CEP 13416-398

Fone: (19) 3433.6185 - gaemapiracicaba@mpsp,govbr



Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

JUNTADA

Aos 31 de ja~eiro de 2014, eu, ~) Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, . junto aos autos petição solicitando extração de cópias do inquérito

civil em epígrafe.



,'i, C.,rI" •. \\,,11,'1 DII"rl,'

"'Cu "r di" Ahrl'U F,lu-llno

, lIN .•....H'!n'o ("H'lh"
OEJUSl1QJu:, ,"\dri,lll,l ,\\ol"('ir,1

.\\, n,] {',lf"ltll,1 "\1111111<"QU,IH"II'.,

l'rl.I.,ill\' ()li',',r,1 8"I,"\",ru

Lor,'II.\ ;....orOnh.l FI", li,
Juli.II'" C.,rd",,, ~UIII'_' '011/,1

TI.,~(> HI'lIft'llIl' l"rr"

0~ -Q A<J---=CC---
& VASCONCELLOS

.01 •• 1 01 ••1.\ .!, (oYl-J:~
ZETTEL

1-.,!l1,1I1" l",IIIlI"" Z\'lll,1

AI\ •• Chri,lill,l ,k V.I.'<Ollll,JJCh ,'101\"11",1

(;"c!"fr,.d" .\1"11,"<', .~I"ill"l1li Filhu
D,h"f.d, ,\1.,1"" D',IS "111,\

Olí"i" ,\1.1Ilgl'f(JlI,1 :\,_,,,

•.\[,111' (ll'II'ir,! Fr,"il",

".,riu., .I" Oi'II'ir" "d'.1
Lu, I,In.1 .\ IIdr":,11,1 CO'L,
l.d,l.\ FO'''n.\ {J!lillo d,1 CO'!.I
Edu.lr(l" B',lllr!linl '\\.':':.lil<'
Brullo I.:du.1rdc, 11 •. F,Hl,!

EXMO. SR. PROMOTOR DE JUSTiÇA DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE

DEFESA DO MEIO AMBIENTE - NÚCLEO PIRACICABA - (GAEMA) _ MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
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Inquérito Civil n°.: 013/2010

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., já devidamente qualificado nos

autos do INQUÉRITO CIVIL em epígrafe, instaurado pelo GRUPO DE

ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - NÚCLEO PIRACICABA _

(GAEMA) - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, vem à presença

de V. Exa., por meio de seu(s) Procurador(es) que a esta subscreve(m),

requerer a juntada do substabelecimento, sem reserva de poderes, que

segue anexo, bem corno seja concedida vista dos autos para extração de
fotocópia, nos moldes da lei.

Na oportunidade almeja que as futuras publicações referentes a este feito

se operem, exclusivamente, em nome dos advogados Dr. Fabiano Campos

Zettel, OAB/MG 79.569 E Dra. Ana Christina de Vasconcellos, OAB/MG
90.633.

Termos em que,

pede deferimento.

R la f-=:,I'I Court 11\
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ZETTEL & VASCONCELLOS

De Belo Horizonte/MG p/ Piracicaba/SP, 16 de janeiro de 2014.

Fabiano Campos Zettel

OAB/MG 79.569

''Í.~-~/
hV;"" r" .. ~ vXJ . /UZ..-:;;_.-['./..:,c::-.( \.' './:'/'

.--Dlivio Mangerona Neto
/

/ OA13/MG 106.317

Clóvis V. Laranjeiras Malheiros

OA13/SP 264.106

Ana Christina de Vasconcellos
//

O A 13/ M~f1JUJ3-'7 \_~

/"(.{,. ~~ )
.(/;~~=="<<<:~3íj;~
/', --~

/" EduardçLBianchinf Magano

OA13/MG 132.922

Felisberto C. de Jesus Filho

OAB/SP 294.782

Rua Ftih o COUfl n jr I <> L ""'-010,1 gfl ! P. ~l'l1.l'Jrlle Minas t.;t:!r3Is
C._P nO 3C:', 5,:1' -1~1 3', ""'i~(F~.'}OO !:'~~.l&LadvQi
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SUBSTABELECIMENTO

EDGARD HERMELlNO LEITE JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP n.Q92.114,
OAB/PR nQ 38.422 e CPF/MF nQ 065.275.548-85, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO,
brasileiro, solteiro, advogado, OAB/SP nQ 234.412 e CPF/MF nQ 221.965.658-65,
MÁRCIA HELOISA PEREIRA DA SILVA BUCCOLO, brasileira, casada, advogada, OAB/SP
nQ 36.434 e CPF/MF nQ 393.035.518-34; LAILA ABUD, brasileira, casada, advogada,
OAB/SP nQ249.243 e CPF/MF nQ302.391.578-42 e MARIO ROSSI BARONE, brasileiro,
casado, advogado, OAB/SP nQ 203.962 e CPF/MF nQ 281.355.258-50; integrantes da
sociedade EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS,inscrita na OAB/SP nQ4.251 e no
CNPJ/MF nQ 02.721.738/0001-73, todos com escritório na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek nQ 50 - 12Q andar - São Paulo - SP - CEP 04543-000,
SUBSTABELECEM SEM RESERVAS DE IGUAIS os poderes que lhes foram conferidos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕESS.A., especificamente para representá-Ia nos
autos do Inquérito Civil nQ013/2010 em trâmite perante o Grupo de Atuação Especial
de Defesa do Meio Ambiente - Núcleo Piracicaba (GAEMA), nas pessoas de FABIANO
CAMPOS ZETIEl, advogado, OAB/MG nQ 79.569 e ANA CHRISTINA DE
VASCONCELLOS, advogada, OAB/MG nQ90.633, ambos com escritório profissional na
Rua Fábio Couri, n,Q 190, Luxemburgo, Belo Horizonte/M,G" CEP30380-560, TEl.: (31)
3589-3000.

Página I de I



ZETTEL & VASCONCELLOS

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reserva, os poderes conferidos a mim por MRV

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., nos autos do Inquérito Civil nO

013/2010, em curso junto ao GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO

MEIO AMBIENTE - NÚCLEO PIRACICABA - (GAEMA) - MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE SÃO PAULO, aos advogados Clóvis Veiga Laranjeiras

Malheiros, OAB/SP nO 264.106 e Felisberto Cerqueira de Jesus Filho,

OAB/SP 294.782, com endereço profissional à Rua Largo da Misericórdia, nO

23, Conjunto 907, Centro, São Paulo/SP e aos advogados, Déborah Mara

Dias Silva, OAB/MG 124.198. Olivio Mangerona Neto, OAB/MG 106.317,

Aline Oliveira Freitas, OAB/MG 72.585, Talila Fonseca Olvino da Costa,

OAB/MG 124.881, Eduardo Bianchini Magano, OAB/MG 132.922, Bruno

Eduardo de Faria, OAB/MG 123.280, Aniela Alves do Nascimento,

OAB/MG 110.605, Wagner de Abreu Fauslino, OAB/MG 128.254, João

Carlos Mallet Duarte, OAB/MG 133.212, Inês Adriana Moreira, OAB/MG

141.991, Flaviano Cardoso Coelho, OAB/MG 117.130 e Maria Carolina

Antunes Quaresma de Oliveira, OAB/MG 100.738, Lorena Noronha Finelli,

OAB/MG 125.570, Juliane Cardoso Nunes Souza, OAB/MG 128.293, Tiago

Henrique Torres, OAB/MG 136.442, e aos estagiàrios Viviane Dias Martins,

OAB/MG 32.167-E, Daniel César de Castro, OAB/MG 33.680-E, Paulo

Roberto Pereira de Sena, OAB/MG 34208-E, e Elizardo Magalhães Junior,

OAB/MG 36485-E todos com escritório profissional na Rua Fàbio Couri, nO

190, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.380-560.

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2014.

Fabiano Campos Zettel

OAB/MG 79.569
~c~erAl)~
OAB/MG 90.633
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Grupo de AtuaçAo de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ.Piracicaba

IC nO 013/2010

-
CONCLUSÃO

Aos 31 de janeiro de 2.014. eu. (/-) Marcia Oliveira. Oficial

de Promotoria I, faço conclusos estes autos ao Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN

CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

IC013/2010

I 'N CARNEIROCASTAN
r d~stiça - GAEMA PCJ-

"-." .

Fls. 2 85/2487: Defiro o pedido de vista
\ .

para xtração de cópia dos áutos de inquérito
civil. \ .



Marcia Aparecida de Oliveira

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Zette!
Sra. Adriana,

Marcia Aparecida de Oliveira
segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 12:48
'ad riana@zettel.adv.br'. -
Solicitação de cópia Inquérito Civil nO013/2010- GAEMA-PCJ Piracicaba

Conforme solicitado através de petição protocolado em 28/01/2014, junto ao GAEMA PCJ-Piracicaba, informo que
foi deferido o pedido de extração de cópias do inquérito civil nº 013/2010 - MRV Engenharia e Participações, com
14 volumes.

~,~~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO ME):O AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
RuaAlmirante Barroso, nO491 - Bairro SãoJudas
Piracicaba-SP,CEP:13416-398
Tel.: (19) 3433-6185

.'

mailto:na@zettel.adv.br'


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

.-~
Grupo de AtuaçAo de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ-Piraeieaba

IC nO - 01312010

CERTIDÃO

Aos 06 de fevereiro de 2014" eu (j),Marcia Oliveira,

Oficial de Promotoria I, certifico que compareceu a Ora. Dúnia Neves Ruas, OAB-

MG 143.958(substabelecimento em anexo), retirando os autos, com 14 volumes e

dois apensos para extração de cópias, devidamente registrado no livro carga nesta

data, ás 10h45m e devolvendo ás 14h15m.
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SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reserva, os poderes conferidos a mim por MRV

ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES S/A, nos autos do Inquérito Civil nO

013/2010, em curso junto ao GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO

MEIO AMBIENTE - NÚCLEO PIRACICABA - (GAEMA) - MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE SÃO PAULO, a advogada Dúnia Neves Ruas, OAB/MG nO

143.958, com endereço profissional á Rua Brasilio Machado, nO424, Centro,

São Bernardo do Campo/SP - CEPo 09.715-140, e aos advogados, Déborah

Mara Dias Silva, OAB/MG 124.198, Olívio Mangerona Neto, OAB/MG

106.317, Aline Oliveira Freitas, OAB/MG 72.585, Talita Fonseca Olvino da

Costa, OAB/MG 124.881, Eduardo Bianchini Magano, OAB/MG 132.922,

Bruno Eduardo de Faria, OAB/MG 123.280, Aniela Alves do Nascimento,

OAB/MG 110.605, Wagner de Abreu Faustino, OAB/MG 128.254, João

Carlos Mallet Duarte, OAB/MG 133.212, Flaviano Cardoso Coelho,

OAB/MG 117.130 e Maria Carolina Antunes Quaresma de Oliveira,

OAB/MG 100.738, Lorena Noronha Finelli, OAB/MG 125.570, Juliane

Cardoso Nunes Souza, OAB/MG 128.293, Tiago Henrique Torres, OAB/MG

136.442, Felipe Augusto Gomes de Gouveia, OAB/MG 128.374 e aos

estagiários Viviane Dias Martins, OAB/MG 32.167 -E, Daniel César de

Castro, OAB/MG 33.680-E, Paulo Roberto Pereira de Sena, OAB/MG

34208-E, e Elizardo Magalhães Junior, OAB/MG 36485-E todos com

escritório profissional na Rua Fábio Couri, nO 190, Bairro Luxemburgo, Belo

Horizonte, Minas Gerais, CEPo 30.380-560.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2014.

Fabiano Campos Zettel

OAB/MG 79.569

I J.cu1)-J.,LÜ-J-,u.).Q cLt U. i~(e~u-«Jc
U Ana Christina de Vasconcellos

OAB/MG 90.633

Rua Fabio Couri, nO 190, Bairro Luxemburgo. Belo Horizonte, Minas Gerais
CEP nO 30.380~560 ~ Tel. (31) 3589-3000 I www zelte! ady br
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~
Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ.Piracicaba

IC nO - 013/10

CERTIDÃO

Aos 07 de fevereiro de 2014" eu cft.J, Marcia Oliveira,
Oficial de Promotoria I, certifico que o Sr. Luiz Alexandre Teixeira Ferreira, RG

22.896.260-2, a pedido da Autoban, obteve fotografia destes autos.



Grupo de Atuação de Delesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 013/10

JUNTADA

Aos 07 de fevereiro d~ 2014, eu, (~) Marcia Oliveira" Oficial de

Promotoria I, atendendo a determinação verbal, junto aos autos e-mail referente a

reunião dia 19/02 com MRV e ETE, confirmando a participação da CETESB ..Ag.

Americana.



Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Boa tarde,

zcarnicel@sp.gov.br em nome de cja_cetesb@sp.gov.br
sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014 15:58
Gaema Piracicaba
jeolima@sp.gov.br; cberaldi@sp.gov.br
Re: ENC: Reunião Dr. Ivan

Confirmado a participação da Agência Ambiental de Americana da CETESB.

An,

!li
CETESB

Eng.~ Zoraide de Souza Senden Carnicel
Gerente da Agência Ambiental de Americana - CETESB

Rua Florindo Cibin, 435, Vila Medon - Americana/SP
Tel.: (19) 3461-1550

De: "Gaema Piracicaba" <gaemapiracicaba@mo.sp.qov.br>

Para: <da celesb@sp.qov.br>, <zcarnicel@sp.gov.br>

Dala: 07/02/201411:26

Assunto: ENC:ReuniãoDr. Ivan

Prezada Zoraide, bom dia.

Por determinação do Dr. Ivan Car,neiro Castanheiro, gostaria de verificar com a senhora a possibilidade de_

comparecer à reunião (ou demais técnicos) solicitada abaixo pelo Dr. Fernando Salerno, procurador

municipal de Americana, no dia 19/02/14, às lSh, na sede das Promotorias dé Justiça de Piracicaba.

Atenciosamente.

.'
Ariane Cristina Teato

Oficial de Promotoria I - matr. 6646

mailto:zcarnicel@sp.gov.br
mailto:cja_cetesb@sp.gov.br
mailto:jeolima@sp.gov.br;
mailto:cberaldi@sp.gov.br


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) 3433-6185

De: Fernando [mailto:fernando.snj@americana.sp.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 29 de janeiro de 2014 14:58

Para: gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br

Cc: 'Jorge Silva'

Assunto: Reunião Dr. Ivan

Ariane bom dia.

Conforme contato telefônico encaminho o presente e-mail para consultar a possibilidade de agendamento

de uma reunião com o .Dr. Ivan para a segunda semana de Fevereiro do dia 12 em diante para tratar de

assuntos relacionados aos TACs (MRV e ETE)com participação da Secretaria de Negócios Jurídicos.

Atenciosamente.

Fernando Salerno.

2

mailto:gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br
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Grupo de AtuaçAo de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

. GAEMA PCJ.Piracicaba

IC nO 013/20j.Q

JUNTADA

Aos 23 de abril de 2014, eu, Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoría I,junto aos autos:

- Lista de presença da reunião realizada em 19/02/2014;

- Ofício entregue na reunião pela Prefeitura de Americana, datado

de 14/02/14;

- Documento contenQo a resposta do of. 067/14 da MRV,

protocolado em 05/03/14, sem os documentos que acompanham;
,

- Documento da MRV,protocolado em 11/03/14, com as devidas

informações;

- E-mail da Sra. Giorgia Garcia, em' 31/03/14 e solicitação de

informações a MRVpor e-mail, com o devido retorno em 22/04/14;

- Ofício 082/14-CJA,da Cetesb Americana, em 22/04/13.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

REUNIÃOrelatiya ao IC 013/2010

ASSUNTO; Beach Park Cand. Club

LOCAL; GAEMA-Piracicaba

QAIAi 19/02/2014

LISTA DE PRESENÇA

HORÁRIO; lSh

01) Nome: ~N<9 / ~4b'44 ~ ÓA44
Cargo: ~~é?l/.-..£{b7'1.?C' Instituição: ~'7<9.(lCJ- rlb2.J~Y?
Telefone fixo: ('2 "d~ ,jS"-.\.'O Telefone celular: /9.,q;)-8~ ~-I
E-mail: -dt:,(7.{;Ii.14 (9 ~ -r.:2I/" d-r::...,

02) Nome: Cr7-Jrb' dfV:O ;U(;w9./r{ k C4«t/lr1 é.fd;f}
Cargo: {C-d c/PG"pêc,'3. ê1v?1"bitl2;:InstituiÇão: JásA, /í--.~£,.út/d
Telefone fixo: :; t(fCJO ~ í Telefone celular: _

E-mail: h;?/'..-14J é;J r1t~. t/'t,v>j J-J>..' (01/. t3/ê

03) Nome: .::\ oi\.G,€" --0,'\ s:: \ L-v,*"
Cargo: :>EúJ' AÔ,{1,l"to Instituição: f?LE/. rdillfA(0WJ-
Telefone fixo: "iL;1t::-9'0]'!:./ Telefone celular: qql(-lj >-'J!b
E-mail: :JMV(. J~lAJ&dtJ<&(((.f,wl ,(/ c1Í7t1.2.Vl

04) Nome: ~PNOO 15etlSILiANO ~õ2IJO
~

Cargo: A~~ ~c#I(j) Instituição: P/lJ=7t---7rd» fvvr:P(k.!A

Telefone fixo: 3t~S9J3S Telefone celular: CAt4/3'Yt2..
E-mail: ~PNI:P.£;J@kr1r..71AWA • .¥..b<Ji.C12.

1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

REUNIÃO relativa ao XC013/2010

ASSUNTO; Beach Park Cond. Club

LOCAL: GAEMA-Piracicaba

MIAi 19/02/2014 HORÁRIO; 15h

06) Nome: &,w-.A ;;:~. O --'"t'c.e- {
Cargo: ~ InstituiÇãO: Cé:rc-.{.G
Telefone fixo: 127/ .5lr {t rJ'.-P Telefone celular: (/S / '7 ':76"~y e.,..t f3 ;:)

I

E-mail: CV-,1 - c...e ~ @ Se -c/-» -' S-.--t

07) Nome: CClA.d1'-nG'-- j1&0 /!{UL'!J tíAJ &cJ.c/;, ,
Cargo: -PM~I\C<- Instituição:_~C_c-~I_é_cS~D~ _

Telefone fixo: (1'1\ 3.lt01 IS 60 Telefone celular: (19 \ C)noZ. 6 ..Ui <í' I
E-mail: cbC:"Ta/d •.@¥<8{)v.by

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-mail: ----------------------------
11) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular:-------- ---------~

E-mail:----------------------------

2
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Secretaria de
Negócios Jurídicos

Americana, 14 de fevereiro de 2014.

OF. 085/SNJ/02/2014
Protoc. 11.073/2014

DOlltor Promotor,

IC: - IC 14.1096.0000013/2010
Assunto: cumprimento TAC - BEACH PARK.

Encaminhamos a Vossa Excelência, cópia do Contrato de Prestação de Serviços, em
que figuram como contratante MR V - Engenharia e Construção LIda e contratada
PERPLAN Engenharia e Planejamento LIda EPP, fornecido pela contratante.

No tocante as informações a serem prestadas pela MR V (Cláusulas 3', 4' e 6'),
encaminhamos correspondência á mesma com cópia do oficio de Vossa Excelência,
que preste as informações diretamente a essa Promotoria.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos á
disposição de Vossa Excelência para eventuais outros esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Respeitosamente,

Istiano M rtins e arvalho
etário Munici aI de Negócios Juridicos

Excelentissimo Senhor Doutor
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça
GAEMA
PIRACICABA -SP
SNJlkgm

~ -c...a. K5- ~ - e&P 13.465- 90/-?1~ - SP - 7á. {/91 3475. 9035
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COffTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

1) COffTRATANTE
Razão Social: MAV Engenharia e Participações S/A
CNPJ: 06.343.492/0004-72
Endereço: Rua Jesulno Marcondes Machado. 50S, Nova Campinas ~Campinas. SP eEP: 13.092-108
Representante legal: Tlllio Pereira Barbosa - CPF~ 941.309.306-72

2) COffTRATADA
Razão Social: PER.PLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTOA - EPP
CNPJ: 02.040.570/0001-30
Endereço: Av. carlos Kuntz Busch, 389 - Pq Egito Ragazzo -lImelralSP
Representante legal: Percival Bisca - CPF: 411.094.498.87

3) OBJETO DO CONTRATO
É objeto do presente contrato a elaboração de Estudos Slstêmlcos de Tráfego e de Funcionalidade, incluindo
coleta e analise de planos. projelos, Quantificação da demanda alual, elaboração de cenârios futuros de demanda.
elaboração de cenários futuros de olerla, modelagem oferta-demanda da rede comprometida e do novo sistema
viário. concepção funcional de sistema viãrio complementar. análise de impactos sobre o sistema de transporte
colelivo e sobre a circulação de pedestres. elaboração da matriz de análise de impactos, plano viário arterial
municipal e estadual incluindo interseções novas ou atuais com a SP330, diretrizes para a ocupação das regiões
próxima da rodovia por empreendimentos c diretrizes para viabilização de acesso à rodovia.

3.1) Todos os maleriais. maquillas, ferramentas. equipamentos e serviços adicionais necessários para execução dos
serviços acima descritos serão de responsabilidade da CONTRATADA.

3.1.2) Portanto é expressamente proibido qualquer faturamento direto à CONTRATANTE de empresas que
fornecerem material, máquIna, ferramenta, equipamento ou quaisquer serviços adicionais adquiridos ou
negociados pela CONTRA TADA conforme objeto do presente Contrato.

3.1.3) É expressamente proibida qualquer sub-empreitada do serviço acima descrito, sem prévia autorização
por escrilo da CONTRATANTE.

3.2) A CONTRATADA doverá manter nos canteiros de obra da CONTRATANTE apenas funcionários devidamente
registrados de acordo com as exigências do ministério do trabalho, assim como entregar sempre que necessário à
obra, cópia de todos os documentos legais incluindo tambem a documentação referente a segurança do trabalho.

3.2.1) A CONTRATADA é responsável por todas as despesas trabalhistas, sociais. fomecimento e uso dos
equipamentos de EPI da equipe que estará prestando serviços dentro do canteiro de obra da CONTRATANTE.
sendo assim, a CONTRATADA isenta a CONTRATANTE de qualquer ação ou prejuizos provenientes desta
natureza.

3.2.2) A CONTRATADA se compromete a entregar ao técnico de segurança do trabalho a seguinte
documenlação, na data do início dos serviços:

• PPRA (Original, sendo um para cada obra);
~ PCMSO (Original da Clínica onde seus funcionários deveram fazer o ASO, sendo um para cada obra):
. CópIa do Contrato ou Carta Aceite da MRV com Empresa:
• Cópia do Registro (Uvro) do funcionário com foto e assinatura ('rente);
• Cópia do ASa da Clínica, onde a Empresa le7.seu PCMSO;
. Cópia do Troinamento Admlssional - NR18, dado pela sua Empresa;
. Cópia da Ordem de Serviço - O.S., dado pela sua Empresa;
• Cópia de Ficha de EPt, fornecido pela Empresa;
• Cópia de Certificado de Treinamentos. de acordo com funçào (NR10. NR12, NR33 ou NR35).

3.2.3) A CONTRATADA se responsabiliza pela disciplina de seus empregados, reUrando da obra ou
promovendo a SUbstituição sem ônus para a CONTRATANTE daqueles que forem considerados indesejáveis
ou que não estiverem atendendo as regras e normas de segurança da CONTRATANTE.

3.3) A CONTRATADA declara ter recebido orientação suficiente para executar o serviço dentro das normas técnicas
e determinações dos órgãos fiscalizadores;

3.4) A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a CONTRATANTE por escrito ao departamento de
Suprimentos, qualquer divergência no escopo do serviço contratado.

3.5) Local da prestação do serviço:

Urbanização Beach Park.
Av. Comendador Thomaz Furtado, 1980. AmerlcanafSP
Contato: Eng. Pedro Ballsta - (19)9 8127-5631



4) PREÇO

Item Descrição

01 Serviço de Consulloria de Estudo de Tráfego

Total Geral

ate Und Preço Unlt

01 VB R$263.300.00

Preço Total

R$263.300.00

R$ 263.300,00

4.1) Os impostos que incidem sobre a Nota Fiscal de Serviço da CONTRATADA - e que serão retidos pela
CONl RATANTE, lá estão inclusos no preço acima:

o IRPJ: 1,5%
() Pis: 0,65%
o Cofins: 3,0%
o CSlL: 1,0%

(Os impostos deve(~10 sor destacados na corpo da NF. -'ogo após a descrição dos serviÇOS, sem aflRnJção do valor bruto)

4.2} Não haverá reajuste nos valores definidos para o presente em seu período de vigência indicado na cláusula
quinta.

4.3) Todas as despesas adicionais. como Alojamento, refeição. guarda e seguro dos materiais e equipamentos da
CONTRATADA ja. está inclusos nos valores acima e são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

4.4) Quaisquer sClviços ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, além dos previstos no Hem 3 e 4. serão
considerados como doação à CONTRATANTE.

5) PRAZO
Os serviços ora contratados terão início em 13/01/2014, com término previsto para 1310512014.

6) GARANTIA
A responsabilidade por prejuizos elou lucros cessantes. perante a outra parte ou a terceiros serão efetivamente
apurados e pagos mediania a comprovada culpa (negligencia ou imprudência) de quem deu causa ao dano.

6.1) Garantia de qualidade.
A CONTRATADA dará garantia de seus serviços por cinco anos conlados a partir da data de emissão da ART de
execução dos serviços rede de água potável que será enlregue à CONTRATANTE na última medIção. juntamente
com os laudos c/ou ansaios dos materiais utilizados para execução dos serviços.

6.2) Garantia de quantidade.
As medições serão baseadas nos serviço executado. portanto a CONTRATANTE poderá fazer a medição em
campo, conferindo as melragens constantes nas medições entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE.

6.3) Garantia de atendimento.
A CONTRATADA se compromele perante CONTRATANTE a prestar o serviço descrito item 3, nas condiçôes
conforme item 4, respeitando os prazos conformo Hem 5, dando garantia da qualidade dos serviços prestados
conforme previslo neste item 6.

7) PAGAMENTO
O pagamento do valor conforme acordado no item 4 sera efetuado com 35 dia,; após a emissão da nota fiscal.

7.1) As medições serão realizadas entre o Engenheiro responsável pela obra e a responsável técnico pelo serviço
da CONTRATADA, seguindo os seguintes prazos:

25% do vator total a 30 dias corridos após assinatura deste contraio;
• 20% do valor tolal a 60 dias corridos após assinatura desle contrato;
• 20% do valor total a 90 dias corridos após assinatura deste contrato;
• 35% do valor lotai a 120 dias corridos após assinalura deste contrato após entrega do relatório final.

7.2) CONTRATADA só poderá emilir nota Iiscal após aprovação da medição com o engenheiro da obra e entregar a
CONTRATANTE entre os dias 1° e dia 20 de cada mês. portanto fica proibida a emissão e entrega de NF pela
CONTRATADA à CONTRATANTE na únima dezena do mês.

7.3) As notas ficais devem ser entregues a CONTRATANTE no seguinte endereço:
Av. Comandador Thomaz Furtado, 1980 ~ Americana/SP
Pessoa responsável
Eng, Pedro Batista -(19) 9.8232.4344

7.4) O pagamento será efetuado através de depósito bancário.

7.5) É expressamente proibida a troca de lItuios em laloring.



.,

7.6) A multa por atraso de pagamento serâ de 2% 3.m (dois por cento ao mês)

8) RESCISÃO
A rescisão do presente contraio poderá ser requerida pela CONTRATANTE, sem qualquer antecedência e sem que
assista à CONTRATADA qualquer direito a reclamação, caso ocorram quaisquer das seguintes hipóteses:

a) O descumprimento de qualquer disposição estabelecida nesle contraio por parte da CONTRATADA;
b) liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA;
c) Pedido de falência ou de concordata contra a CONTRATADA.

9) INFRAÇÃO CONTRATUAL
O descumprimento de qualquer cláusula do presente instrumento. por qualquer uma das partes, caracterizará infração
contratual. ficando estabelecido o pagamento de multa fixada em 10% sobre o valor do presente contrato.

10) FORO
Para qualquer ação ou questão oriunda do presente instrumento as partes elegem o toro da comarca do municlpio de
Campinas, excluindo desde logo qualquer outro por mais privilegiado que seja.

o presente contrato sobrepõe a qualquer outro documento, seja proposta, contrato ou acordo firmado anterior à dala do
presente instrumento assinado entre as partes supracitadas

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 2 (duas) vias perante duas testemunhas, para que produza o
seu efeito.

Campinas, 13de Janeiro de 2014

<C_' ~ . ./~,"-,
r- ~c -~------ ~--,."-......- ~

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Tulio Pereira Barbosa

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Pedro Henrique Ferreira Batista

Testemunhas:

Gustavo Menezes Orumond
CPF: 054.177.006-30

I
Da I "d.ra Cerávolo
CP : 215.195.788-81=* ?

:::s
Marcus Vinicius de SOusa
CPF: 335.218.966-46

...•._~

PER.PLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTOA
Percival BisCB
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Amerícana, 14 de fevereiro de 2014.

OF. 093/SNJ/02/2014

PreZllIlo Senhor,

Assunto: PA 11.073/2014 - Oficio 068/2014 - GAEMA - Piracicaba de
30/01/2014 - IC 14.1096.0000013/2010 - TAC - BEACH PARI(.

Em atenção ao epigrafado oficio, encaminhado pelo GAEMA, estamos remetendo a
Vossa Senhoria cópia do mesmo para que sejam prestadas as informações ao quanto
solícitado, expressa no parágrafo 2° do mesmo, encaminhando diretamente àquela
Promotoria de Justiça.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, com cópia anexa.

Atenciosamente

A
MRV - Engenharia e Participações AS
ATT. Tlllio Pereira BarbosalRepresentante Legal
Rua Jesuino Marcondes Machado, 505
Bairro Nova Campinas - CEP 13092-108
CAMPINAS -SP
SNJ/kgm

~ &a«l. 85-&- -e&P 13.465-9OI-/f---.. -SP - 7d. 1f9J3475.9035
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Zettel E Vasconcellos 35863005 p.2

ZETTEL & VASCONCELLOS

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., já dEVidamente qualificada

nos autos em epígrafe, do INQUÉRITO CIVIL instaurado em seu

desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, vem. à

presença de V. Exa., por meio de seu(s) Procurador(es) que a esta

suoscreve(m). expor e requerer o que se segue.

IRr:CE8IDÕ~DELOM.r"
IP".1te,eo!Q 11~ O%7f'v

05;A}"1~14 I
I ~Mt.
LPCJ - Pir cicJba

J"~" ~'~rl". \-1.,11.\[;u"n,
\",~;,:,:,'r ,h' :\ht'l'u ::.1••••1:'"'
;;l •.•.I",,' C••.•. II~.("H\'lh"

"'.1Ii. ~";:r'llilu.\ntuIH'o (J1IH,"lh"

Cll.I"i'I,' "li>,'lrl B~I('drl1
1.<11','11.\~r.r'lllh., f,n..ll.

",Ii.,,, t,".I'I., •., ""IH'o "","oi
r.",;:." H"l1r,"I"" T"If'"'

f.-:ip" .\"gu.'" l;"un".1I: I,j,,"~d.
;'id~ ;'\':.~fl".,L"ih" •.•i'l',dr,1 ";"11 f"

O"!'

Ofício 067f2014

Inquérito Civil 14.1096.0

Exrv10. SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO-

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE -

NÚCLEO PCJ PIRACICABA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO

PAULO / _y JS' -
/) r

"'.I"'~'\" (:.1' .". 7.nld
"'n,1 Clu i>llI'~ :1<. V.1Hl:lll'"llo" Mua'''.l
(.;••d ••ln'uo !\.lr:h'fO" .'l,l;,,,-nli ;:illiO>
O:'hur.ll, .\LH.• Oi)~ S.lt.l
01:\"" l\'.I1~,'r'ln" 'l,'fn
."1111,' ,)1"'0'''. FI\";' ••
hH;l\"l fi,. Oliq',#.l ":ilv.
').,i •• F"n."t.l 01"'11-."d. ':,,<t .•
£:.1110',<1" Rioll.dd", \~.~ ••,'"
IÜUllo 1:.dllH,I" ~,. I'.r~.l
AI1.d •• AI"" •.• ,[ti ~,h.dllH'nl<.

,

1

Conforme constante nos autos, restou acordadõ, na presente data. a

apresentação da comprovação de cumprimento de determinados

itens do TAC celebrado.

f-! ., F :;:-, J".'~ I ll':'~"'I",',;":>.- r:~,k ...•c .:.:;'l:~ '.1.;.. ~•.~.,d.
. !:";~'_I"-,~! ::o ......• ,.,: .... '!'!!.:£;,:!~~~-':'i'-::.:.. '...'"J;''..t:

1
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ZETTEL & VASCOl'CELLOS
~ . " I' .i .; .1 " .i.. :: "i " .

Destarte, em atendimento ao pactuado. pugna a Investigada pela

juntada da documentação em anexo, com as Séguintes observações:

,
_ Cláusula 3": Conforme contrato em anexo, quedou contratada a

empresa PERPLAN para a realização aos estudos de tráfego, estando

os trabalhos em conclusão. Tão logo sejam finalizados informar-se-á

ao representante do Ministério Público.

_ Cláusula 4ª: Para comprovação do cum~rimento da citada cláusula.

requer-se a juntada do recebimento da ETE, Vêm como a Licença de

Operação emitida.

Cláusula 6ª: A teor da documentação que

manifestação. as diretrizes dos órgãos atinentes ao

estão sendo devidamente observadas.

acompanha a

objeto em tela

Estes os esclarecimentos pertinentes, coloca-se à disposição para o

que se mostre necessário_

I Termos em que, pede deferimento.

De Beio Horizonte/MG p/ Piracicaba/SP. 28 de fevereiro de 2014.

Fabiano Campos Zettel

OABIMG 79.569

.1,'0;:'
f~~/~'~~''::''''(':-:'(:''''',~/c-.r'-v:,~..'? /'"

/-Ol~vio Mangerona -Neto

./ OAB/'-1G 106.317

Ana Christina de Vasconcellos

OAB/MG?_~~t3 :, \'_'"
./ ~:, "•.. ,....- ,./

~-f _\~~~--P ~
l/ <::tk':<?:'~~.';'

/-<duac.d~BTã.D.chinl Mag ano
/ _- .'-.

OAB/MG 132.922

2

'-: (::1: ," :';::H:II :l" :~'.r.: :":;;:~',: .. " ~'1" ":',' ;.L'..,~:.::,:.. ','l.r.:: í;"',ll',)
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ZETTEL & VASCONCELLOS

F;'\hi~nu C.lmp(l~ Z('ltl'i
'\IU Christioa d.' \';'ISI""H'rl1os Morrir.l
(;."l"frrein :'.lrlll'Z(,' .\1,lill<"nli Filh"
D?horall "I.H.l \);'lS Silva
oti\"in M.•ngC'rnnol i\,'lo

,\lin,. Olh'dr.l T'rdtB
K.lrina ,I" Olh't'Ít.l Sih',),
T ..•1i(a """H"'.! 01";11" ,I,), l'<lHJ
("luu.\ •• lIianl.hini M.l,!l.:lllfl
lIrullo Edu.lr<l •• .Ir F.Hi ••
:\n;,,\a AI"" •• 1" N.l~dmrnln

J"3,, C,lrlos .'1..•11('\ DiluIr
\V.1gnl'r dr Ahrru Fall<lino
FI",";all" C"r'\"'ll Lurlh"

~Iari.l C.lTnlin,1 AnlulIl"< (,.lu.lrrsm.l
Cri~l"illl' Olivt'ir,l ll.tl"."irn

Lutell .• Nnrnnh.1 Finelli
Juli.ln,' C,lnl"." Nilo," 'nuz.l

-n.lgn Ih'nri'llll' T"trrs
h-lil''' Augusto (~"m('\ .1•.•l;"u"l'i"

Lida Milagrf" 1.01'<" Sirl'll'ir:l Gnmr.

EXMO. SR. PROMOTOR DE JUSTiÇA DR. IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO -

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE -

~~~~~O PCJ PIRACICABA.....r-M'NIST/É;ÚBLlCO DO ES~ fÇ;; ,
/(Z

I
Inquérito Civil 14.1096.00000 3/2010 I ~'~O:(Oê.0!c'i):-! -.MJ 'Jy, I
Otrcio 067/2014 I

1 ~~'!!'.' ,"',. I.• ' " , •. U •

ic. c i'Jl/\ \
P c. I ,-,--o -' '- I

.J - r:iCI:...JCJ1.:a I

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., já devidamente qualificada

nos autos em epígrafe, do INQUÉRITO CIVIL instaurado em seu

desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. vem. à

presença de V. Exa., por meio de seu(s) Procurador(es) que a esta

subscreve(m). expor e requerer o que se segue.

Conforme constante nos autos, restou acordada, na presente data. a

apresentação da comprovação de cumprimento de determinados

itens do TAC celebrado.

HLJ~FAbio Couri. nO 19(1, 8;:llrro Luxemburgo, Belo Horizonle, Minas Ger;ii5
C[P n" 30.380-560 .. Tel. (31) 3589-3000 II!{.Yl ..~ ..:1etlel.ª-dv.br

1



ZETTEL & VASCONCELLOS

Destarte, em atendimento ao pactuado, pugna a Investigada pela

juntada da documentação em anexo, com as seguintes observações:

- Cláusula 3ª: Conforme contrato em anexo, quedou contratada a

empresa PERPLAN para a realização dos estudos de tráfego, estando

os trabalhos em conclusão. Tão logo sejam finalizados informar-se-á

ao representante do Ministério Público.

- Cláusula 4ª: Para comprovação do cumprimento da citada cláusula,

requer-se a juntada do recebimento da ETE, bem como a Licença de

Operação emitida.

Cláusula 6ª: A teor da documentação que

manifestação, as diretrizes dos órgãos atinentes ao

estão sendo devidamente observadas.

acompanha a

objeto em tela

Estes os esclarecimentos pertinentes, coloca-se à disposição para o

que se mostre necessário.

Termos em que, pede deferimento.

De Belo Horizonte/MG p/ Piracicaba/SP, 28 de fevereiro de 2014.

Fabiano Campos Zettel

OAB/MG 79.569

/E
OAB/MG 132.922

Rua Fâbio eouri, n° 190, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, Min~s Gerais
CEP nO 30.380~560 ~ Tel. (31) 3589.3000 I www.zetlel.adv.br

2

http://www.zetlel.adv.br
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Prójeto de Recuperação F1or~tal voltados à Compensação Ambiental
de Projetos de Supressão Vegetal:-. Americana-SP

. ' ." .' ..

Processos SMA 12898/08 e 15126/2008 • CETESB.

RELATÓRIO TÉCNICO

Fevereiro de' 2010

~I' Engenheiro Flores!.'!1 '.
.~:y f I Rafael Thiago n.arbieri

~
. . . I 'CREA 5062546350 ,

. IBAMA' 4831718
•. :, •••• - .'k••.J. rathiba@hotmaiLcom



RELATÓRIO DE VISTORIA

- DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ÁREA VERDE, A

QUAL FOI OBJETO DE IMPLANTAÇÃO DE "PROJETO DE RECUPERAÇ$,O FLORESTAL DA MATA CILIAR

DO JARDIM DA MATA, EM AMERICANA-SP, APRESENTADO COMO FORMA DE COMPENSAÇÃO

AMBIENTAL, REFERENTEAOS PROCESSOSSMA 12898/08 E CETESB- 15126/2008.

Interessado - Contratante: MRV Engenharia e Participações SI A
local: Área Verde do Jardim da Mata (propriedade da Prefeitura Municipal de Americana)

Município: Americana - SP

Data: Julho de 2010

RM.
I cngonhiJria & : iI

MEIO AMBIENTE 1 •..1
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RELA~ÓRI.ODE!ViS10RIATÉCNICA

I

I MANUTENÇÃO 0'0 PLANTIO DE MUDAS NATIVAS. . ~ .

. "

.":'I ..,

.. '

I
.' I', .
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Interessad IContratante: MRV Engenharia eParticipações S/A .
Local: Áre~ Verde do J~rdiin d~ M~t;;;. . . ,

(prop~~dade da Pref~iturâ Municipal d~ Americana)
I '. ..' M:unicfPiO:Afme,ricana - SP .

D?ta: Nove bro de 2010'
. .. .. ,

. ~ii~J"engenharIa. & "fj

MEIO AMBIENTE '. j
I
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Relatório de manutenção de plantio

Interess"do: MRV Engenharia e Participações S/A
localização: Área Verde do Jardim da Mata - Reflorestamento
(propriedade da Prefeitura Municipal de Americana)
Município: Americana ~SP

Março/2011

---_._----._ .._-~.-.._._--_.-._._- - ----- ..
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RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO'D~ PLANTIO

, , Vistoria ,Técnica
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Interessado/Contratante: MRV .Engénharia 'e Participações S.A.'
, .' '. . ,

Local: Área Verde do Jardim da Mata (Propr. da Prefeitura Municipal de Americana) .
Município: Americana ~SP

. . ..
Data: Setembro de 201:1, "I)"'/'J'I),,"O 1:I.')j:):;~:::,.', ':::;::",:"°l>lOGOou1.r." •• ",,' .'. . J.:' ,
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Município

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DE PLANTIO

Vistoria Técnica

Interessado/Contratante: MRV Engenharia e Participações S.A.

Localização : Área Verde do Jardim da Mata

(Propriedade da Prefeitura Municipal de Americaona)

: Americana - SP

Data : Abril de 2012

o RM"~,,
I ~.~engenharia & r.
MEIO AMBIENTE j : 'o.•....•.•"
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: 02 / 07 / 2012

Município

Data

RELATÓRIO DE PLANTIO r c -.T)~--lI RECEe100 ti

Vistoria Técnica i 1'1": _. l.r 1..'(2&,,-_
[)AT,\ .C2Y:lf,.:1117_17C ? I .
N()ME ~ LV! 1"'1

, V~STO / d
Interessado/Contratante: MRV Engenharia e Participações S.fJ(. .

Localização : Área Verde do Jardim da Mata

(Propriedade da Prefeitura Municipal de Americana)

: Americana - SP

Este Relatório tem a finalidade de informar o plantio de 700 mudas de espécies

nativas na área descrita, acima como forma de complementar número de mudas previsto

no Termo de Compromisso .

• As operações de plantio foram realizadas entre os dias 18 e 29 de junho de 2012.

Em vistoria realizada em 02 de julho de 2012, observou que, devido ao fato de que toda

área verde destinada ao plantio encontrar-se reflorestada com mudas plantadas

anteriormente, estas 700 mudas não puderam ser plantadas em um único trecho, sendo

que foram plantadas nos trechos onde havia falhas dos plantios anteriores (ver

esclarecimentos abaixo) e na forma de enriquecimento de espécies nativas no interior das

áreas com regeneração de mata.

Visando esclarecer a perda de mudas plantadas, salfcnta-se que, por se tratar de

área pública, ocorrem obras para implantação de sistema viário e tubulações hidráulicas

de infra-estrutura urbana em alguns locais, provocando perdas de áreas reflorestadas.

Estas obras ainda continuam, sendo assim, alguns trechos do plantio ainda podem ser

danificados até a total finalização destas obras. A cerca de isolamento da área

reflorestada foi derrubada em alguns pontos devido à movimentação de terra para acerto

de ruas, sarjetas e calçadas, devendo ser restaurada, sugerindo-se, entretanto, aguardar a

finalização das obras.

flua José Paulino, 416 sala 507 - Cenlro - Campinas -SP - Fone: (19) 3308.2232
e-m.)il: rmOleioambienl~@rrnlTlcioall1bjenle.com.br .1
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RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DE PLANTIO
"

Vistoria Técnica

Inleressado/Contralanle: MRV Enge,!haria e Participações S.A.

Localização : Área Verde do Jardim da Mata
I

(Propriedade da Prefeilura Mimicipal de Americana)

Municipio : Americana. SP

Dala : Agosto de 2012
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9lELATORI0 TÉCNICO DE MONITORAMENTO DO PLANTIO I REGENERAÇÃO NATURAL

CETESB

.' 1. DADOS DO TCRA
N° Processo AV/15126/08 e AV/12898/08

Compromissário I Interessado MRV Engenharia e Participações S.A.

Nome da Propriedade Area Verde do loto Residencial Jardim da Mata

Endereço da Propriedade Rua da Floresta, s/n - Área Verde do Jardim da Mata

Município Americana - SP

Número do TCRA 78762/08 e 71800/08

Data das informações Março de 2013

Data do vencimento do TeRA

Localização da área compromissada (UTM ) I 7482488.00 m S I LONG I 269668.00 m E
LAT

2. QUALIFICAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁ VEL PELAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS
Nome do Técnico Rafael Ulysses de Miranda

Formação Profissional Engenheiro Agrônomo

N° de Registro no Conselho de Classe: 56.968/0 - Visto: 489019627.SP

N' da ART: 9,22212E+16

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM RECUPERAÇÃO

Estratégia(s) utilizada(s) na recuperação .'
(Técnica utilizada) Assinalar

Condução da regeneração natural O
Plantio de mudas 0
Outras (descrever) O

Citar medidas complementares (quando houver):

I_----~
Quadro de Áreas (em há) c, .•

Area Comum Não Protegida
Área de Preservação Permanente - APP 32340
Reserva Legal

Oulra Área Protegida Qual?

4. REGENERAÇÃO NATURAL

4.1 Dados da área do projeto
CETESB • A ERICANA

RECEBIDO
- N': Q 1.2.0 /(3

DATA; f0LQ,? D 3
VISTO' ( icPllie

"
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48.853/2011

Americana. 25 de agosto de 2011.

i.~

À I'REFEITURA MUNICIPAL J)E AMERICANA
À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
AO SECRETÁRIO JONAS SANTAROSA

l~ef.: Petlido de Análise tlc Documento

A Empresa MRV Engenharia <: Participações S.A.. inscrita no CNr J

08.343.492/0004-72, vem. respeitosamente, através deste documento. solicitar à

Secretaria do Meio Ambicntc~ atravé5 de seu Secretário, Senhor Jonas Santarosa, a

anàlisc do Estudo de Impacto de Vizinhança - ElV dos emprcendililento Beach I'ark e

Arkansas. de acordo com o que determina a Lei Municipal de númcro 5.01112010. que

•"disprie sohre o f\studo de ImpaclO de V;zÍlliwl1ça e dá olltm~ providências. "

O referido estudo contém três partes int;tuladas:

• Pal1e I,

o Parte 11.

• Parte m.

impressas c encadernadas em sultitc A4. c catorze l1nCX0S. ~cndo eles:

• i\nexo O I: Projeto Completo.

• AtÍexo 02: Projeto Completo,

• Anexo 03: Mapeamento das APP's.

• i\nexo 04: Adensamento Populacional.

• Anexo 05: Levantamento das Escolas c Centros de Lazer,

• Anexo 06: Principais Vias e Principais Indústrias no Contexto Histórico,

• Anexo 07: Mapa do Uso e Ocupaçíio do Solo,

Av. Jesuíno Marcondes Machado n' 505 - Nova Campinas -13.092-108 - (0"19) 3512-1816-
Campinas - SP

www.mrv.com.br

http://www.mrv.com.br
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• Anexo 08: Mapeamento dos Empreendimentos,

• Anexo 09: Mapeamento das APP's e Áreas Verdes na Área de Planejamento 02.

• Anexo 10: Mapa da Valorizaç.ão Imobiliária,

• Anexo 11: Mapeamento das Ruas, Avenidas c Interligações Atuais,

• Anexo 12: Equipamentos Urbanos e Comunitários,

• Anexo 13: Projeto de Alargamento da Rua Isabela Gonçalves F. Santarosa,

• Anexo A: Matriz de Impactos.

Sem mais para o momento. aguarda resposta do referido pedido de análise e pronta a

esclarecer possíveis dúvidas.

~_._-
MRV Engenharia e Participações S,A.

,

Av, Jesuíno Marcondes Moehado n,. 505 - Nov. Campinos _13.092-108 - (0"19) 3512-'1816-

Campinas - SP

www.mrv.com.br

,------

http://www.mrv.com.br


Secretaria de
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PREFEITURA DE
I'l fj ,.,V ,i:, f": "\1 tl <':f!

'~"'., ~. ~ ..t .....~,.J, }''''~f:t.;" C •••.~.

k lTff~;;~<~ig:.>Y~I'"k"(1.
Um governo ele trabalho

,,'

Certidão de Condições de Aceitação de Estudo de
Impacto de Vizinhança

latitude norte
47° 15'52. 29"
47°16'52.60"

latitude sul
22°43'3.69"
22"43'3,66"

Protocolo Administrativo: nO 48.853/2011
Empreendimento: Residencial Beach Park e Arkansas
Empreendedor: MRV Engenharia e Participações LTDA
Responsável pela elaboração do EIV: Maximus Engenharia e
Consultoria
Coordenadas geográficas:
Beach Park
Arkansas
Bairro: Praia dos Namorados
Área construída: 65.142,66 m2

Previsão de habitantes: 4.236
Cadastros dos imóveis: 35.0550.0082-000

35,0550.0060-000
Zóneamento: Zona de Uso Misto (ZM)
Área de planejamento: 02
Tipo de via: Coletora ou secundária
Com fulcro na Lei Municipal nO 5.011 de 10 de janeiro de 2010, na
lei nO4.597/2008, no Estatuto das Cidades e atendimento à cláusula
oitava do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta
preliminar assinado pelo município de Americana nos Autos do
Inquérito Civil nO 013/10-1 em trâmite na 2° promotoria de Justiça
de Americana,foi analisado o EIV e transcrito os pareceres das
secretarias; Secretaria de Planejamento protocolo
nO 69.727{2011 "a) - O empreendimento foi aprovado com base
nas Leis do POOI Leis n° 4.597/2008, nO 4.676/2008,
nO 5.011/2010 e 5.012/2010.b) - A referida gleba é ZM - Zona de
Uso Misto prevista e gravada no PODI Lei nO 4.597/2008 como área
de adensamento tendo em vista área contígua do ASTA 3 - Jardim
Paraíso e Audiência Pública realizada na ocasião da aprovação e
elaboração do PDDI, com base no Estatuto da Cidade. Secretaria
de Negócios Jurídicos - protocolo n° 69.731{2011 "A análise
e emissão de parecer, elaborado pela presente Secretaria atende a
cláusula oitava do Termo de Compromisso e Ajustamento de
Conduta preliminar assinado pelo município de Americana nos Autos
de Inquérito Civil nO 013/2010-1 em trâmite na 2° Promotoria de

.'
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Secretaria de
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Um governo de trabalho
Justiça de Americana. Referido termo (TAC) foi homologado pelo
Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo em
20.09.2011 sendo encaminhado para conhecimento do município
através do protocolo nO 71.291/2011 datado de 15.12.2011.
Compete a Secretaria de Negócios Jurídicos essencialmente a
análise do presente estudo com base na Lei Municipal
nO 5.011/2010 o qual vincula sua elaboração e execução a uma
série de requisitos formais. No que tange ao aspecto formal da
elaboração do Estudo é de se concluir que o mesmo está bem

; construído satisfazendo, além dos requisitos legais, outros itens de
interesses ligados à comunidade abarcada pelo presente estudo.
Não cabe a esta Secretaria se manifestar em relação às conclusões,
prognósticos e medidas mitigadoras apresentadas pelo estudo uma
vez que há no município Secretarias competentes para tanto. Assim
entendemos s.m.j. que o presente Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV) atende as disposições legais." Departamento de Água e
EsgotoAmericanaprotocolo - nO69.728/2011 Com relação ao
EIV, a rede de água foi executada pelo empreendedor. - Quanto ao
esgoto, falta quantificar o custo da operação por 05 (cinco) anos.
Secretaria de Transporte e Sistema Viário - protocolo
nO 69.733/2011 A presente análise refere-se Termo de
Ajustamento de Conduta preliminar firmado entre o Ministério
Público do Estado de São Paulo, a empresa MRV Engenharia e
Participações S/A e Prefeitura Municipal de Americana com relação
ao Estudo de Impacto de Vizinflança, apresentado no processo
n0 48.853/2011, referente aos empreendimentos Beach Park e
Arkansas. Os empreendimentos estão localizados na área de
planejamento 03, região da Praia dos Namorados, neste município.
O sistema viário da região é formado por diversas vias locais e por
uma via coletora de acesso (Av. Comendador Thomaz Fortunato),
sendo esta responsável pela fluidez do tráfego a diversos destinos. A
Avenida Comendador Thomaz Fortunato possui geometria (largura)
adequada para comportar a demanda de veículos atual, bem como,
suportar a demanda gerada pelos novos empreendimentos. Como
medida mitigatória e visando a fluidez e a segurança do tráfego na
via coletora, a SETRANSV 'estabelece como meta aos novos
empreendimentos a construção do canteiro central na Avenida em
frente aos empreendimentos executar as obras do canteiro central,
sendo que, caberá aos empreendedores executar as obras do
canteiro central, sem ônus para o município. Deverá ser considerado
no projeto, também, sinalizações (faixas de pedestres) e
dispositivos de acessibilidade (rampas) de fqrma a dar condições de
conforto e segurança a travessia dos pedestre~.~, Quanto a

I, ' r
,,'" ' •.
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Umgoverno de trabalho
confluência da Rodovia Anhanguera (SP 330) temos a considerar
que está fora da jurisdição do município e sim pelo ConsórCioCCR-
Autoban. Em específico ao transporte coletivo, temos a considerar
que a população da região atualmente é atendida por diversas linhas
de ônibus e com a integração do sistema de transportes, que deve
acontecer na 1° quinzena de fevereiro de fevereiro de 2012, está
previsto o aumento linha de ônibus na região, principalmente em
horários pontuais, onde a demanda é maior. Secretaria de
Habitação e Desenvolvimento Urbano protocolo
n0 69.730/2011 "Trata-se o citado estudo para implantação de um
empreendimento habitacional através do Programa Federal de
Subsídio denominado "Minha Casa, Minha Vida", destinado as
famílias com renda de O a 10 salários míninos. O município,
conforme demonstra em seu Plano Municipal de Habitação,
homologado pelo Ministério das Cidades,possui mais 7.500 (sete mil
e quinhentos) inscritos na faixa de renda aciina citada, na espera da
sua residência própria. Portanto diante do atendimento prioritário na
reserva de unidades por parte da empresa empreendedora a
listagem habitacional municipal, e do c/amor social do Programa
"Minha Casa, Minha Vida'~ que vem garantindo moradia digna a
quem não possui imóvel próprio, esta Secretaria apóia tal iniciativa,
exigindo sempre o cumprimento de todo dever legal para sua
implantação. Ante o exposto, apesar de procedimentalmente não
caber a esta Secretaria parecer técnico na aprovação do Estudo de
Impacto de Vizinhança apresentado, nada tem a se opor também
quanto à apresentação do mesmo. secretaria de Qbras e
Serviços Urbanos - protocolo nO 69.729/2011 OBJETIVO:
Análise dos quesitos relativos aos Impactos sobre a Infra-estrutura
urbana de drenagem de águas pluviais do Estudo de Impacto de
Vizinhança apresentado pela empresa MRVEngenharia e elaborado
pela empresa MAXIMUS Engenharia e Consultoria, relativo a
implantação dos empreendimentos residenciais denominados
"ARKANSAS"e "BEACHPARK" localizados na região da Praia dos
Namorados em Americana/SP. ANÁLISE: Considerandoos impactos
dos empreendimentos imobiliários sobre a rede de drenagem de
águas pluviais existentes na vizinhança dos empreendimentos foi
verificada a capacidade do sistema de drenagem existente em
escoar o aumento do volume e da velocidade de escoamento de
águas pluviais a serem gerados pelas novas áreas de contribuição.
Da análise executada foram executadas o redimensionamento da
rede de galeria da RuaAna Dionísio dos Santos de forma a atender
a futura demanda a ser gerada quando da conclusão da área de
impermeabilização prevista pelo projeto dos condomínios em

RU::l FloripliC' Cihn. n.-='.. n~- - 'd. S;'i;:, P:m!(I" Tei. fi!)) .~..1,;7r.'••,~!1"1 )•.-.. . 3
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Um governo de trabalho

análise. Resta para a conclusão das melhorias do sistema de
drenagem a execução de melhoria nos equipamentos para a
dissipação de energia junto ao Córrego da Barroca de forma a evitar
a erosão das margens e o assoreamento deste', córrego,
CONCLUSÃO: O Estudo apresentado não indica, mas há de se
considerar como contrapartida da implantação desses
empreendimentos a execução do dispositivo necessário para o
lançamento correto do sistema de drenagem no Córrego da Barroca,

Parecer Técnico Conclusivo

Analisando o EIV referente aos empreendimentos em tela, de acordo
com os pareceres retro exarados, considerando como instrumento
de regramento urbanístico, com fins de çonclliar os interesses
relativos a defesa do Meio Ambiente urbano e os interesses relativos
ao desenvolvimento, baseando-se no principio de que a qualidade
de vida deverá ser preservada, bem como o equilíbrio da região
diretamente afetada, esta Secretaria de Meio Ambiente tem as
seguintes considerações a fazer:
1- A MRV Engenharia e Participações LTDA, conforme artigos 4,
5, 6 e 8, parágrafo 1°, da Lei Municipal nO5.011 de junho de 2010,
deverá apresentar no prazo de 30 dias, cronograma e garantias de
execução das medidas mitigadoras apresentadas no EIV, parte III
protocolado sob n048.853 de 2011, referente a:
a) Item 30.1.1 Umectação do solo e das vias de acesso;
30.1.2 Armazenamento de solo orgânico mineral e sopralito em
local adequado;
30.1.3 Compensação na área de interesse do empreendimento dos
volumes do solo para corte e aterro;
30.1.4 Lavagem dos veículos antes da circulação em vias
externas;
30.1.5 Regulagem periódica dos motores e manutenção
conservação de máquinas e equipamentos e veículos;
30.1.6 Projetos de estudos e implantação de estruturas de
dissipação de energia nos locais de despejo do empreendimento no
sistema municipal de drenagem de águas pluviais de forma a evitar
o processo erosivo bem como assoreamento do Córrego Barroca
nestes pontos, devendo ser apresentados para análise da SOSU -
UOp., .
30.1.7 Implantação de sistema de drenagern provisório; "
30.1.8 Implantação de sistemas de proteção e contenção para
armazenamento de combustíveis e de produtos potencialmente
contaminantes;

4
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30.1.9 Revegetaçãodas áreas com solo exposto;
30.1.10 Priorização da execução das obras de terraplenagem em
épocas de baixo índice pulviométrico;
30.1.11 Priorizar a utilização do conceito de eco paisagem;
30.1.12 Implantação provisória de dispositivos de coleta
tratamento e disposição final de esgoto;
30.1.13 Treinamento de mãos de obra;
30.1.14 Criação de um programa de educação ambiental para os
funcionários;
30.1.15 Implantação de programa de saúde e segurança do
trabalho; .
30.1.16 Implantação adequada ao meio físico modificado;
30.2.1 Implantação de um centro de educaçãoambiental;
30.2.2 Manutenção preventiva dos equipamentos de uso coletivo;
30.2.3 Utilização de iluminação compatível;
30.2.4 Controle de animais domésticos;
30.2.6 Implantação de intervenções com a segurança viária;
30.3.3 Implantação do programa de gestão de resíduos sólidos;
2 - Tendo em vista o adensamento populacional (acréSCimoda
população permanente), a paisagem urbana que neve estar inserta
no contexto do desenvolvirT)entourbano e na qualidade de vida de
seus habitantes, bem como da preservação e melhoria da
qualidade do ar, como medidas compensatórias a MRV
Engenharia e Participações deverá apresentar cronograma de
execução e garantias de sua implementação, representadas por
caução em imóveis, depósito em dinheiro, fiança bancária, carta de
crédito comercial ou seguro garantia, em favor da Prefeitura
Municipal de Americana, em valor suficiente para suportar o custo
real dessas medidas, previstas e olÍundas do Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV) no prazo de 30 dias:
_ Projeto e execução de viveiro de produção de mudas nativas para
produção anual de 35.000 unidades que será operado pela
Prefeitura Municipal de Americana e instalado no Parque Municipal
Hercule Giordano localizado na área de abrangência do
empreendimento.
_ Aplicação dos recursoSa ser empregado no projeto de estação de
tratamento de esgoto, constituído por tratamento preliminar
peneira estática, caixa de areia, medidor de vazão seguido de
sistema de lodo ativado com aeração prblongada destinando ao
fundo Municipal de Saneamento, para ser utilizado exclusivamente
nas implantações de melhori~ de eficiência da ETECarioba, destino
do efluente do empreendimento que será encaminhado para

" r,



Secretaria de
Meio Ambiente

,.

PREFEITURA DE
r;;f!J " , li:, f"! i";' Q. ..,

.<,.., •.~_.:: .;.\:~ •.." ~"".J..,....-''''~j..'~~c, ~t...s.."',"':'ni]'- ,.""",;~l~"-."',7-;' :~'",,,f','j.•- ,~"' .- ,,,,",,',".'. :..••, I ,,,.'{,,••..
..•• 'it\ ~""'."-'''' , •.•••..: "';,:'"

Um governo de trabalho
tratamento, devendo ser apresentado os valores de compensação
em 15 dias para análise pelo Departamento de Água e Esgoto.
Observando-se que os custos para implantação da ETE e' operação
considerando-se prazo mínimo de 5 anos.
_ urbanização da área institucional que seria utilizada para
implantação da ETE, com a colocação de equipamentos para
academia ao ar livre destinada a terceira idade, com os
equipamentos: (1 esquiador, 1 giro vertical, 1 simulador de
cavalg'ada, 1 simulador de percurso, uma prancha lateral dupla, 1
exercitador de pernas, 1 treinador, 1 barra alta giratória, 1 giro
vertical triplo, 1 barra fixa, 1 diagonal triplo, 1 abdominal e 1
simulador de escada, ressaltando-se a necessidade com a saúde
preventiva da população.
3 _ No tocante ao sistema viário da região estimando-se todos os
empreendimentos aprovados em operação, com população
autóctone aproximada de 15.500 pessoas, com previsão de
acréscimo de 10.300 veículos, entendendo-se a circulação como
função básica da cidade, que todo tipo de empreendimento ou nova
atividade instalada demanda por circulação, transporte públiCOe
estacionamento, como medidas mitigadoras solicita-se:
_ Construção de canteiro c~ntral na Avenida Comendador Thomaz
Fortunato em frente aos empreendimentos de forma a organizar os
acessos e retornos dos veículos considerando-se no projeto,
também sinalizações (faixas de pedestres) e dispositivos de
acessibilidades (rampa) de forma a dar condições de conforto e
segurança a travessia dos pedestres, iluminação adequada na
referida via coletora, bem como calçamento no passeio público,
edificação de baia e abrigo para usuários do transporte coletivo
público, apresentando o cronograma de implantações para análise

pela SETRANSV.
De acordo com artigo 8° parágrafo primeiro será lavrada a certidão
de conclusão após o fiel atendimento das condições expostas por
parte do empreendedor.

Americana, 16 de janeiro de 2011.

Atenciosamente,

~t j' I
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SEC!<ETARIA DE MEIO AMBIENTE

Certidão de aprovação dos projetos e Cronogramas de
execução'de medidas mitigadoras e compensatórias

Certidão nO01/2013,

Protocolo Administrativo: nO48.853/2011
, ,

Empreendimento: Residencial Beach Park e A\kan'sas

Empreendedor: MRV Engenharia e Participações LTDA
, , ,

Responsável pela elaboração do EIV: Máximus Engenharia e Consultoria

Coordenadas geográficas: latitude sul latitude norte

22°43'3.69"

22°43'3.66"

Beach Park

Arkansas

Bairro: Praia dos Namorados

Área construída: 65.142,66 m2

Previsão de habitantes: 4,236

47°15'52.29"

47°16'52.60"

Cadastros dos imóveis: 35,0550.008,2-000

35.0S50.0,060cOOO

Zoneamento: Zona de Uso Misto (ZM)

Área de planejamento: 02

Tipo de via: Coletora ou secundária

Com fulcro na Lei Municipal nO 5.011' de 10 de janeiro de 2010, na lei

nO 4.597/2008, no Estatuto das Cidades e atendimento à cláusula oitava do

Terr:no de Compromisso e Ajustamento de Conduta preliminar assinado 'pelo

município de Americana nos Autos do Inquérito Civil' n° 013/10-1 em trâmite

na 2° Promotoria de Justiça de Americana, analisando os projetos e

cronogramas apresentados pela MRV, em decorrência das' solicitações lavradas

na Certidão de Condições' de Aceitação exarada pela Secretaria de Meio

Ambiente, que consiste em:

"

,-
Rua I'k" il1do Cibin, '.I,': ~,5 - Jd, São Paulo - Tel (19) 3471.7770

CEP 13465 - 230 - Ãmcril'an<l -,SI' -mcJO<lmbicrltC@alllcricana.sp.guv,ur
Illtp:llw",\',~'.amcric~lna,sp.go\' _br
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I ~ Viveiro para produçã,o de mudas, com projetos de execução' de casa

de vegetação, germinação, enraizamento, mesas e sistema de irrigação por

micro aspersão para produção anual de trinta ~ cinco mil mudas de espécies

arbóreas nativas,

Item 11 - Recuperação Ambiental de área verde e urbanização na praça

próxima aos ASTA's Novo Paraíso e Vila Conquista, com calçamento, pista de

caminhada, áreas de descanso, colocação de bancos e iluminação e academia

ao ar livre visando o lazer e a saúde preventiva da população em especial a
melhor idade.

Item 111 - Implantação do Projeto de sinalização vi;íria: horizontal, vertical e', ,
ajardinamento do canteiro central na Avenida Comenda dor Tomaz Fortunato

entre a Avenida Alcindo DeU' Agnese e Rua Pedro eia.

Item IV - Construção' de Estação de Tratamento de Esgoto com vazão de 5,5

litros por segundos composto por: dois 'reat,ores anaeróbios tipo UASB, dois

filtros biológicos aerados submersos, decantadores secundários concêntricos,

soprador de ar com cabine acústica, um painel de comando e um tanque de

contato, (sistema de desinfecção).

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Americana lavra esta certidão de

aprovação dos projetos e cronogramas apresentados pela empresa MRV, das

medidas, mitigadoras e compensatórias, consignando que a certidão de

aprovação definitiva do Estudo de Impacto de Vizinhança dos empreendimentos

residenciais "Beach Parck e Arkansas" será emitida após fiel cumprimento e

execuções dos respectivos projetos e anuencia do Dr. Promotor Público de Meio

Ambiente, em decorrência do Termo de Ajustamento de Conduta firmado na

Promotoria de Justiça de Americana.

Americana, 11 de janeiro de 2013.

~ - ~~\-\ >'~o p, Moúrt-iJe~
Subs cretário UFL

CREA: 5060150194
2/2
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DECLARACÃO N° 11/2013

o DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO de AMERICANA,
Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal n.O1.258/73 com sede à Rua dos

Estudantes, n.o 333, registrada sob CNPJ n.o46.755.690/0001-90, por seu Diretor

Técnico Eng.o Rumoaldo José Kokol, portador do CPF n.o 868.343.558-04 e

cadastrado no CREAlSP sob n.o 060.114.797-0, atendendo à solicitação do

requerente, no uso de suas atribuições legais e de acordo com os termos do

Processo DAE n.o 000776/13 (18/01/2013), DECLARA para fins de direito e

conforme consta no referido protocolado, que a empresa MRV - Engenharia e

Participações S/A., estabelecida na Avenida Jesuino Marcondes Machado, nO505,

Bairro Nova Campinas, no município de Campinas/SP, concluiu as obras de

construção da Estação de Tratamento de Esgoto Doméstico (ETE) do

empreendimento Condomínio Residencial Spazio Beach, localizado na Avenida

Comendador Thomaz Fortunato n° 2000, Bairro Barroca~no município de Americana.

Declara ainda que a referida ETE foi devidamente aprovada pelo DAE e encontra-se

em plenas condições de funcionamento, ficando a operação e manutenção sob

responsabilidade do condominio/empreendedor.

Ressalto que o condominio/empreendedor fica obrigado a apresentar
"

mensalmente ao DAE o"tlOletim da análise fisico-quimica do efluente tratado pela

ETE, e que a emissão desta declaração não exime o requerente das necessidades

do atendimento às imposições do TAC de acordo com o inquérito civil n°

14.0187.0000013/2010-1, bem como o licenciamento junto ao órgão ambiental

pertinente.

Eu, , EngO Rumoaldo José Kokol, Diretor

Técnico do Esgoto de Americana, mandei elaborar a

presente declaraç conferi e assinei, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de

junho de 2013 (dois mil e treze).

A presente declaração tem validade por 180dias.llllllllll/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11

Ret.: Processo OAE nO 000776/13.

http://www.daeamericana.com.br


LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO

•

1& GOVERNO DD ESTADO DE SÃO PAULO• SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
., CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

J6J-9
~38 P'OC'550 N"L:J 34/00052/10

I
I N' 34000054 I
IVO'São,01 I

___________________________ [0••.,23/09/2013 I
IDENTIFICAÇÃO DO LOTEAMENTO
Nome

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Logradouro

AV COMENDADOR THOMAZ FORTUNATO
Número Complemento Bairro
2000 GLEBA B2A1 CHÁCARA LETÕNIA

CARACTERíSTICAS DO LOTEAMENTO

CEP

13475.010
Munlclpio

AMERICANA

Cadastro na CETESB

165-95244-6

TipO (uso) N° Quadras N° Lotes

1 • Residencial 1 1
Bacia Hidrográfica UGRHI

14 - PIRACICABA 5. PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAi
Corpo Receptor Classe Licença de Instalação

Piracicaba 2 Data: N°:

Áreas
Discriminação metro quadrado % Discriminat;ao melro quadrado %
Lotes 42678,74 100 Vias Públicas
Oulros(.) Institucionais
(*) Áreas discriminadas no anexo. Gleba(tolal) 42678,74 100,00

Pronriedade
Titulo

CONDOMíNIO RESIDENCIAL BEACH PARK
Proprietário(s) ~
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Logradouro

AV COMENDADOR THOMAZ FORTUNATO
Número Complemento Bairro CEP Municipio
2000 GLEBA B2A1 CHÁCARA LETÕNIA 13475-010 AMERICANA

A CETESB-Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Lei Estadual nO118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais
normas pertinentes, emite a presente Licença, nas condições e termos nela constantes;
A concessão desta licença não implica no reconhecimento, por parte da CETESB, da propriedade do
terreno objeto do loteamento;
A presente licença está sendo concedida com base nas informações constantes do Projeto e Memorial
de Caracterização do Empreendimento apresentados pelo(s) proprietário(s). Para sua concessão foram
analisados os aspectos relativos á poluição ambiental. Não dispensa o exame dos demais aspectos
pelas autoridades competentes;
Qualquer alteração no projeto original dependerá de prévia manifestação da CETESB;
Toda e qualquer atividade sujeita ás licenças da CETESB, que vier a se implantar em lote
resultante do loteamento ora licenciado, deverá receber prévia aprovação da CETESB, por meio das
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, conforme determina o diploma legal acima mencionado.

SON°

34018370

ENTIDADE

Tipos de Exigênci~s Técnicas
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34/00052/10
Processo N°

LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO

•

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO• SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
" CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO G

I
1 N" 34000054 I

IVersão: 01 I
__________________________ ID"" 23/09/2013 I
OBSERVAÇÕES

01. Para emissão da presente licença foram analisados aspectos exclusivamente ambientais relacionados às
legislações estaduais e federais pertinentes.

02. A presente licença não engloba aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos
ambientais.

03. A presente Licença de Operação para o CONDOMíNIO RESIDENCIAL Beach Park foi concedida em função do
cumprimento das condicionantes técnicas constanles do CERTIFICADO GRAPROHAB n,o 340/2010 de 23.11.2010. O
projeto possui as seguintes características urbanísticas:
1. Area total do terreno: 42.678,74 m2

2. Área total construída do empreendimento: 39.138,20 m2

3. Área construída das unidades habitacionads (675 unidades): 35.341,42 m2

4. Área construída - Uso comum: 594,58 m2

04. O Termo de Compromisso de Recuperaçào Ambiental- TCRA nO77690/13 do Processo nO455/10, deve ser
cumprido na íntegra pela MRV Engenharia e Participações S/A.

05. O lodo gerado na operação do sistema de tratamento de esgoto deverá ser armazenado e disposto
adequadamente, de forma a não oferecer risco ambiental, devendo ser destinado exclusivamente a sistemas de
reprocessamento ou destinação de resíduos sólidos aprovados ou licenciados pela CETESB, de acordo com os
artigos 52. 53. 54 e 55 do Regulamento da Lei Estadual n.' 997/76, aprovado pelo Decreto n.o 8468/76.

06. A operação do sistema de tratamento de esgoto não pOderá emitir substâncias odoríferas na atmosfera em
quantidade que possam ser perceptrveis fora dos limiles da área do sistema de tratamento, de acordo com o
disposto no artigo 33 do regulamento da Lei estadual n.O997f76, aprovado pelo Decreto n.o 8468f76.

07. As emissões de ruído geradas na operação do sistema de tratamento de esgoto não poderão causar
incômodos à vizinhança.

08. Caso o empreendedor venha a doar o sistema de tratamento de esgoto ao Departamento de Água e Esgoto -
DAE de Americana, este deverá mantê-lo e operá-lo adequadamente.

09. A MRV Engenharia e Participações S/A deverá apresentar à CETESB, trimestralmente, relatório técnico
de monitoramento da eficiência da Estação de Tratamento de Esgoto, referente à análises mensais de com
amostragem composta iniciando às 6h e finalizando às 21h, a cada 5 horas, com coletas de hora em hora, e
alíquota proporcional à vazão dos esgotos brutos e tratados, analisando, no mínimo, os seguintes parâmetros:
OBO e 000 (entrada e saída) e para saída também óleos e graxas, nitrogênio amoniacal, fósforo, coliformes,
pH, temperatura e resíduos sólidos sedimentáveis. Os relatório devem ser realizados por laboratórios
acreditados pela CETESB, conforme Resolução SMA nO37/06. '

10. Apresentar mais 2 (dois) relatórios semestrais de acompanhamento dos plantios referentes ao TCRA nO
78762/08 do processo 15.126/08 e mais 4 (quatro) referente ao TCRA nO77690/2013, No Processo nOAV/00455/10.

ENTIDADE
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

1) CONTRATANTE
Razão Social: MRV Engenharia e Participações S/A
CNPJ: 08.343.49210004-72
Endereço: Rua Jesulno Marcondes Machado, 505, Nova Campinas. Campinas. SP eEP: 13.092.108
Representante legal: Tulio Pereira Barbosa - CPF: 941.309.306-72

2) CONTRATADA
R.zão Socl.l: PER-PLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP
CNPJ: 02.040.570/0001.30
Endereço: Av. Carlos Kuntz Busch, 389 - Pq Egito Ragazzo -lImeira/SP
Representante legal: Percival Bisca - CPF: 411.094.498.87

3) OBJETO DO CONTRATO
É objeto do presente contrato a elaboração de Estudos Slstêmlcos de Tráfego e de Funcionalidade. incluindo
coleta e análise de planos, projetos. Quantificação da demanda atual, elaboração de cenários futuros de demanda,
elaboração de cenários futuros de oferta. modelagem oferta-demanda da rede comprometida e do novo sistema
viário, concepção funcional de sistema viário complementar, análise de impactos sobre o sistema de transporte
coletivo e sobre a circulação de pedestres, elaboração da matriz de análise de impactos, plano viário arterial
municipal e estadual incluindo interseções novas ou atuais com a SP330, diretrizes para a ocupação das regiões
próxima da rodovia por empreendimentos e diretrizes para viabilização de acesso à rodovia.

3.1) Todos os materiais, máquinas. ferramentas, equipamentos e serviços adicionais necessários para execução dos
serviços acima descritos serão de responsabilidade da CONTRATADA.

3.1.2) Portanto é expressamente proibido qualquer faturamento direto à CONTRATANTE de empresas que
fornecerem material, máquina, ferramenta. equipamento ou quaisquer serviços adicionais adquiridos ou
negociados pela CONTRATADA conforme objeto do presente Contraio.

3.1.3) É expressamente proibida qualquer suo-empreitada do serviço acima descrito. sem prévia autorização
por escr~o da CONTRATANTE.

3,2) A CONTRATADA deverá manter nos canteiros de obra da CONTRATANTE apenas funcionários devidamente
registrados de acordo com as exigências do ministério do trabalho. assim como entregar sempre que necessário à
obra. cópia de todos os documentos legais incluindo também a documentaçào referente a segurança do trabalho.

3.2.1) A CONTRATADA é responsável por todas as despesas trabalhistas, sociais. fornecimento e uso dos
equipamentos de EPI da equipe que estará prestando serviços denlro do canteiro de obra da CONTRATANTE.
sendo assim. a CONTRATADA isenta a CONTRATANTE de qualquer ação ou prejufzos provenientes desta
nalureza.

3.2.2) A CONTRATADA se compromete a entregar ao técnico de segurança do trabalho a seguinte
documentação, na data do início dos serviços:

- PPRA (Original, sendo um para cada obra);
- PCMSO (Original da Clfnica onde seus funcionários deveram fazer o ASa, sendo um para cada obra);
- Cópia do Conlrato ou Carla Aceite da MAV com Empresa:
- Cópia do Registro (Livro) do funcionário com foto e assinatura (frente);
. Cópia do ASa da Clínica. onde a Empresa fez seu PCMSO;
• Cópia do Treinamento Admissional- NR18, dado pela sua Empresa;
- Cópia da Ordem de SelViço - O.S .. dado pela sua Empresa:
. Cópia de Ficha de EPI, fomecido pela Empresa:
- Cópia de Certificado de Treinamentos. de acordo com função (NR10. NR12, NR33 ou NR35).

3.2.3) A CONTRATADA se responsabiliza pela disciplina de seus empregados, retirando da obra ou
promovendo a subslituição sem ônus para a CONTRATANTE daqueles que forem considerados indesejáveis
ou que não estiverem atendendo as regras e normas de segurança da CONTRATANTE.

3.3) A CONTRATADA declara ter recebido orientação suficiente para execular o serviço dentro das normas t6cnicas
e determinações dos órgãos fiscalizadores;

3.4) A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a CONTRATANTE por escrito ao departamenlo de
Suprimentos. qualquer divergência no escopo do serviço contratado.

3.5) Local da prestação do serviço:

Urbanização Beach Park
Av. ComendadorThomaz Furtado,19BO ~Amerlcana/SP
Contato: Eng. Pedro Batlsl. - (19)9 8127-5631

..--...



4) PREÇO

Item Descrição

01 Serviço de Consultoria de Estudo de Tráfego

Total Geral

Ote Und

01 VB
Preço Unlt

R$263.300,')O
Preço Total

R$263.300.00

R$ 263,300,00

4.1) Os impostos que incidem sobre a Nota Rscal de Serviço da CONTRATADA . e que serão relidos pela
CONTRATANTE. já estão inclusos no preço acima:

o IRPJ: 115%
o Pis: 0,65%
o Cofins: 3,0%
o CSlL: 1,0%

(Os impostos deverão ser destacados no corpo d<?NF, logo após a descrição dos serviços, sem aHemção do valor bruto)

4.2) Não haverá reajuste nos valores definidos para o presente em seu período de vigência Indicado na cláusula
quinta.

4.3) Todas as despesas adicionais. como Alojamento, refeição. guarda e seguro dos materiais e equipamenlos da
CONTRATADA já eslá inclusos nos valores acima e são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

4.4) Quaisquer serviços ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, além dos previstos no item 3 o 4, serão
considerados como doação à CONTRATANTE.

5) PRAZO
Os serviços ora contratados terão inicio em 1310112014, com término previsto para 1310512014.

6) GARANTIA
A responsabilidade por prejuízos e/ou lucros cessantes, perante a outra parte ou a lerceiros serão efetivamenle
apurados e pagos mediante a comprovada culpa (negligencia ou imprudência) de quem deu causa ao dano.

6.1) Garantia de qualidade.
A CONTRATADA dará garantia de seus serviços por cinco anos contados a partir da data de emissão da ART de
execução dos serviços rede de água potável que será entregue à CONTRATANTE na última medição, junlarnonte
com os laudos e/ou ensaios dos materiais utilizados para execução dos serviços.

6.2) Garantia do quantidade.
As medições serão baseadas nos serviço execulado, portanto a CONTRATANTE poderá fazer a medição em
campo, conferindo as metragens constantes nas medições entregues pela CONTRP.TADA à CONTRATANTE.

6.3) Garantia de atendimento.
A CONTRATADA se compromete perante CONTRATANTE a prestar o serviço descrito item 3. nas condições
conforme item 4, respeitando os prazos conforme itom 5, dando garantia da qualidade dos serviços prestados
conforme previsto neste item 6.

7) PAGAMENTO
O pagamento do valor conforme acordado no item 4 será efetuado com 35 dias após a emissão ria nota fiscal.

7.1) As medições serão realizadas entre o Engenheiro responsável pela obra e a responsável técnico pelo serviço
da CONTRATADA, seguindo os seguintes prazos:
• 25% do valor total a 30 dias corridos após assinatura deste contrato;
• 20% do valor total a 60 dias corridos após assinatura deste contrato;
• 20% do valor total a 90 dias corridos após assinatura deste r.ontrato;
• 35% do valor tolal a 120 dias corridos após assinatura deste contrato após entrega do relatório final.

7.2) CONTRATADA só poderá emitir nota fiscal a.p6s aprovação da medição com O engenheiro da obra e entregar a
CONTRATANTE entre os dias 10 e dia 20 de cada mês, portanto fica proibida a emissão e entrega de NF pela
CONTRATADA à CONTRATANTE na última dezena do mês.

7.3) As notas ficais devem ser entregues a CONTRATANTE no seguinte endereço:
Av. Comendador Thomaz Furtado, 1980 - Amerlcana/SP
Pessoa responsável
Eng. Pedro Batlsla - (19) 9.8232-4344

7.4) O pagamento será efetuado através de depósito hancário.

7.5) É expressamente proibida a troca de titulas em fatoring .

....---



7.6) A multa por atraso de pagamento será de 2% 3.m (dois por cenlo ao mês)

8) RESCISÃO .
A rescisão do presente contrato poderá ser requerida pela CONTRATANTE. sem qualquer antecedência e sem que
assista à CONTRATADA qualquer direito a reclamaçõo, caso ocorram quaisquer das seguintes hipóteses:

a) O descumprimento de qualquer disposição estabelecida neste contraio por parte da CONTRATADA;
b) Liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA;
c) Pedido de falência ou de concordata contra a CONTRATADA.

9) INFRAÇÃO CONTRATUAL
O descumprimento de qualquer cláusula do presente instrumento. por qualquer uma das partes. caracterizará infração
contratual. ficando estabelecido o pagamento de multa fixada em 10('1.., sobre o valor do presente contraio.

10) FORO
Para qualquer ação ou questão oriunda do presente instrumento as partes elegem o foro da comarca do municlpio de
Campinas. excluindo desde logo qualquer oulro por mais privilegiado que seja.

o presente conlralo sobrepõe a qualquer oulro documento. seja proposta, controlo ou -acordo firmado anterior à data do
presente instrumento assinado entre as partes supracitadas.

E por estarem justos e oonlralados. firmam o presente em 2 (duas) vias perante duas lestemunhas. para que produza o
seu efeito.

Campinas, 13de Janeiro de 2014

-~-<;...-" ~.'/<~ V."'------ ~----- -----::;::..-
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Tulio Pereira Barbosa

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Pedro Henrique Ferreira Batista

Testemunhas:

Gustavo Menezes Orumond
CPF: 054.177.006-30

t
Da I ndaraCerlÍvolo
CP : 215.195.788-81

~S
Marcus Vinicius de Sousa
CPF: 335.218.968-46

PER-PLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTOA
Percival Bisca
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M~v Engenharia e ParticJP~cõ,
Ass. :

111111I11I1111I11111111I11111I111I111111I111~1I1111111111111111111111,

Campinas, 10 de janeiro de 2013.

Protocolo administrativo:
Empreendimento:
Bairro:
Cadastro dos Imóveis:

I

À: Secretaria de Meio Ambiente do Município de Americana
A/c: Sr. Diretor Cícero Ap. Moura de Jesus

n° 23.698/2012
Residencial Spazlo l3each e Panlue Arkansas

J1'I'if~( . #'-
Pr,lÍa dos,NanlOr"dos
35.0550.0'082'-000\ -1:~,-
3s.à550}O'~à-oo<õ~ t,'tf'...l11: Â
~'".. \....,J," f!J ~ lI!

A MRV Engenharia e I'art!,~ip,~ções S.A., JI1scrita..no GNPI.OO,31P,492/0004-72, em
resposta do Parecer Técnico Conclusivo 'iàLCeJ'Fldãç>de Condiçõ~s de Acelpçãn de Estudo de
Impacto de Vizinhança, vem respeitosaniente, :::.Iti.f~Véf d~s,t,r. documento, esclarecer à
Secretaria do Meio Ambiente, através de seu Secretário, Sr. (j.ét6~.ruk~'0AP. Moura de Jesus,
o que segue:

Referente às mcdidas MITlGATÓRIAS:

A MRV Engenharia c Participações APRESENTA cronograma de exccução c garantir sua
implementação, através da emissão de fiança bancaria, em favor da Prefeitura Municipal de
Americana, em valor suficiente para suportar o custo real dessas medidas, prcvist,ls e
oriundas do Estudo dc Impacto de Vizinhança (EIV):

30.1.1: Umectação do solo e das vias de acesso;
A umectação do solo e das vias de accsso será feita através da contratação de uma empresa
especializada no transportc de água com caminhão pipa, com a seguinte programação:
Empreendimento Parquc Arkansas: 2 vezes ao dia até 11 final da obra.
Empreendimento Spazio Beach: obra concluída.

30.1.2: Armazenamento do solo OI'gânico mineral e sopl'alito em local adequado;
Será contratada empresa especializada com licença (ou autorização) para indicação do IOC<ll
para envio de madeira e matéria orgãnica - bota fora espccifico.
Emprcendimcnto Parque Arkansas: até o final da obra.
Empreendimento Spazio Beach: obra concluída.

30.1.3: Compensação na ,írea de interesse do empreendimento dos volumes do solo
JJa."acorte e aten"o;
Scrá apresentado projeto dc terraplenagem do Parquc Arkansas comprovando que não houve
compensação.

www.mrv.com.br
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Engenharia
. 0.1.4: Lavagem dos veículos antes da ch'culação em vias cxternas;
Será contratada empresa especializada na construção dc tanques e lavagem dos veículos. Essa
impeza ser,í feita na entrada e saída da obra até o termino da mesma.
Empreendimento Parque Arkansas: até o final da obra.

mpreendimento Spazio Beach: obra concluída

30.1.5: Regulagem periódica dos motores e manutenção, conservação de maquinas e
equipamentos e veículos.
Será contratada empresa especializada na manutenção dos motores, maquinas e
equipamentos.
Empreendimento Parque Arkansas: até o final da obra.
Empreendimento Spazio fleach: obra concluída.

30.1.6: Projetos de estudo e implantação de estruturas de dissipação de energia nos
locais de despejo do empreendimento no sistema municipal de drenagem de úguas
pluviais de fonlla a evitar' o processo C1'osivo bem como, assoreamento do CÓlTego
Barroco, nestes pontos devendo ser apresentado para análise da SOSU - UOI',
Será apresentado projeto de drcnagem analisado pela Secretaria de Obras Públicas do
empreendimento Parque Arkansas.
Empreendimento Spazio l3each: obra concluída.

30.1.7: Implantaçãu de sistema de drenagem provisório:
Executaremos a drenagem definitiva, não sendo necessMia drcnagem provisória.
Empreendimento Spazío l3each: obra concluída

30.1.8: Implantaçãu dc sistema de proteção e contenção' para annazcnamento de
combustívcis e de produtos potencialmente contaminantes;
Scrá contratada empresa espccializada na implantação de sistema de abastecimento dos
equipamentos da obra. Sendo esta respons:ível pelo transporte do combustível.
Emprcendimcnto Parquc Arl<ansas: até o final da obra.
Empreendímento Spazio Beach: obra concluída.

30.:1.9: Revcgetação das ú,'eas com solo exposto;
A revegetaçãu será executada no termino da obra, seguindo projetos de arborização das Áreas
Verdes, Sistema de Lazer e Passeios Públicos aprovados via CETESB para os dois
empreendimentos.
Empreendimento Parque Arkansas: implantação no final da obra.
Empreendimcnto Spazio Beach: prazo de 60 dias para inicio do plantio.

30.1.10: I"'iorização da execução das ob,'as de terraplenagem em épocas de baixo
índice p!uviométl'ico;
Ambas as terraplenagcns já foram executadas.

30.1.11: PrioriZaI' a utilização do conceito de eco paisagem;
Ser:í apresentado projeto de paisagismo conforme item 30.1.9, partindo de um diagnóstico
ambiental da área, priorizando os conceitos de eco-paisagismo.

www.mrv.conl.br
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Engenharia
.. 1.12: Implantaçiio provisól"ia de dispositivos de coleta tmtamento e disposiçiio final

de esgoto;
1nplantação de banheiros químicos para suprir os problemas higiênicos e sanitários onde sua
lanutenção é feita por uma empresa especializada na coleta de dejetos e descartados em

estações de tratamento de esgoto domestico, com todos os documentos e certificados exigidos
pela agencia ambiental CETESB.
Empreendimento Parque Arkansas: até o final da obra.
Empreendimento Spazio Beach: obra concluída

30.1.13: T,"einamento de miios de ob,"a;
A Construtora implantará programa de qualidade, incluindo procedimentos de execução e
inspeção, tanto de serviços como de materiais, em conformidade com o PBQP-f1 e ISO
9001:2008.
Empreendimento Parque Arkansas: até o final da obra.
Empreendimento Spazio Beach: obra concluída.

30.1.14: Criação de nm programa de educação ambiental para os funcionários;
Será contratada empresa especializada no programa de Educação Ambiental através de
cursos e palestras promovendo o desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e de
habilidades necessárias iI preservação e melhoria da qualidade ambiental. Esses cursos serão
administrados em períodos quadrimestrais até o final da obra Parque Arkansas.
Empreendimento Spazio Beach: obra concluída

30.1.15: Implantação de programa de saÍlde e segurauça do trabalho;
Será implantado um programa de saúde e segurança no trabalho que integra a vigilflncia iI
saúde do trabalhador com a segurança no trabalho.
Será utilizado o Programa de Segurança de Trabalho da Empresa.
Empreendimento Parque Arkansas: até o final da obra.
Empreendimento Spazio l3each: obra concluída.

30.1.16: Implantaçiio adequada ao meio físico modificado;
A alvenaria de fechamento será em blocos de concreto aparente, frisados com altura de 1,80n,
para divisa frontal e para laterais e fundos muro de divisa em pré-moldado de concreto, com
altura de l,80m.
Empreendimento Parque Arkansas: alvenaria de fechamento concluída.
Empreendimento Spazío l3each: alvenaria de fechamento concluída.

30.2.1: Implantaçiio de um centro de educação ambiental;
Será implantado no canteiro de obras de um espaço para a acomodação dos funcionários
abordados no item 30.1.14 no desen'volvimento de cursos e palestras.
Empreendimento Spazio Beach: obra concluída.

www.mrv.com.br
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Engenharia
30.2.2.: Manutenção preventiva dos equipamentos de uso coletivo;
erá implantado programa de integração diária para os funcionários com o objetivo na
egurança do trabalho e orientação para uso dos EPI'S e EPC'S e serviços.
Empreendimento Parque Arkansas: até o final da obra.
Empreendimento Spazio Lleach: obra concluída.

30.2.3: Utilização de iluminação compatível;
A obra utilizará iluminação natural no período diurno e nos casos de iluminação artificial irá
utilizar os modelos que tenham o Selo Procel de Economia de Energia.

30.2.4: Controle de animais domésticos;
A Construtora terá parceria com Zoonoses e ONGs da cidade de Americana, com o objetivo de
proteção e adoção de animais domésticos, de forma a ser implantando, ou adotado na
convenção do condomínio.
Empreendimento Parque Arkansas: até o final da obra.
Empreendimento Spazio Beach: obra concluída.

30.2.6: Implantação de intervenções com segurança viál'ia;
Será implantado placas informativas e sinalizações verticais e horizontais.
Empreendimento Parque Arkansas: implantação no final da obra.
Empreendímento Spazío Beach: obnl concluída.

30.3.3: Implantação do progl'ama de gestão de resíduos sólidos.
Será contratada empresa especializada no desenvolvimento de plano de destinação de
resíduos sólidos devidamente licenciados junto aos órgãos competentes.
Empreendimento Parque Arkansas: até [) final da obra.
Empreendimento Spazio Beach: obra concluída

ti J/!dJ
MRVENGENHARIAE PARTICIPAÇÕESS/A

Contato: Arq. Lia Ilrasi de Amoédo CillllPOS Gasparotto
Fune: ( 19)3465,3635
E.11l a il: I ia.csUllllOS@UJrV,cQIllJ.u:

lNWW.mrv.com.br
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RELATÓRIO DE PLANTIO

Vistoria Técnica

Interessada/Contratante
Localização

Município

: MRV Engenharia e Participaçães S.A.
:Área Verde do Lat. Residencial Jardim da Mata
Propriedade da Prefeitura Municipal de Americana

:Americana - SP

Referência:

O plantio refere-se aos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental nOs 78762/08 e
71800/08 - Processos AV/15126/08 e AV/12898/08, referente ao plantio de 3.700 mudas de
espécies arbóreas nativas.

1. Objetivo:

o presente Relatório Técnico tem por objetivo a verificação da situação atual de área

onde houve o plantio das mudas de espécies nativas arbóreas, descrevendo o estado

fitossanitário e o desenvolvimento vegetativo das mudas, bem como a situação geral dos
aspectos ecológicos do reflorestamento.

1
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2. localização da área de plantio:

Figura01: Localização da área de plantio

Fonte: Google Eorth -ocessoMarço!2013

3. Histórico e resgate de relatórios anteriores:

Desde 2008 quando foi feito primeiro plantio, tem havido grande perda de mudas na área em
questão. Conforme pode ser observado no Relatório de Vistoria Técnica elaborado em 14 de julho
de 2010, foi estimado um remanescente de cerca de 1.000 mudas do plantio original, sendo que
parte destas mudas encontrava-se anexas às regenerações de mata ciliar, integrando-se a esta.

I '

Nos relatórios subsequentes destaca-se também que parte das mudas foram plantadas no
intuito de enriquecer os trechos de regeneração de mata e estas mudas, foram se incorporando
às regenerações naturais, sendo que, não mais são identificadas como mudas. Reforça esta
situação o fato de que as regenerações de mata têm se ampliado.,

I
Houve destaque também para as ações de vandalismo e depredação das mudas. A

situação de urbanização da área a ser recuperada, interna aos bairros no município de Americana,

tem provado conflito entre os usos-da-solo da Área Verde e portanto da Área de Preservação
Permanente (APP). Vinha-se evidenciando a constante degradação provocada pelo acesso e

2
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trânsito de pessoas pela APP, colocação de fogo, retirada das estacas de tutora menta das mudas
plantadas, quebra e furto de mudas, além de retiradas de mudas de espécies nativas para plantio
de mandioca ou outras culturas agrícolas em pequenos trechos. Esta situação vinha
proporcionando perdas de mudas plantadas as quais estavam sendo replantadas mensalmente
pela MRV.

Desde último relatório em Agosto de 2012, houve redução nos focos de incêndio, o que
mais dificultava o desenvolvimento das mudas, ocasionando grande número de perdas.

Em março de 2013 observou-se ainda em alguns trechos, o plantio de mandioca entre as

mudas plantadas. Nestes locais nota-se a preservação das mudas que já se desenvolveram e
ganharam certa altura, as quais são preservadas entre o plantio de mandioca. Notou-se ainda o
transito de pessoas pela área e a retirada de estacas de tutoramento. Foi observado ainda o
depósito de entulho, em alguns locais onde houve plantio de mudas, o que provoca perdas. As
obras de infraestrutura urbana estavam em fase de finalização, como aimplantação de galerias de
águas pluviais, guias e asfalto, havendo a necessidade replantio de mudas em alguns locais após o

término das obras. De maneira geral as mudas apresentavam um bom desenvolvimento
vegetativo, com cerca de 75% das mudas com altura entre 1,50 e 3,00 metros, pode-se notar as
copas já se encontrando em vários pontos do plantio e a integração dos plantios com os
remanescentes de mata. Há ainda diferenças de tamanho entre as mudas, devido a replantios
em diferentes ocasiões, necessários pela perda de mudas por incidência de fogo, depredações e
cultivo agrícola na área reflorestada.

4. Situação atual:

De março a setembro de 2013 foram replantadas cerca de 200 mudas devido a perdas
relacionadas a obras, depósito de entulho e depredação. Atualmente de maneira geral as mudas
apresentam bom porte, com boa parte das mudas, cerca de 75%, já estabelecidas e com altura
entre 1,50 e 3,00 metros. Pode-se observar as copas já se encontrando em vários pontos do
plantio e um bom desenvolvimento vegetativo das mudas nos últimos doze meses, havendo boa
integração do plantio com os remanescentes de mata.

Há, entretanto, diferenças acentuadas de tamanho entre as mudas, devido aos replantios,
em ocasiões diferentes, necessário por perdas causadas pela incidência de fogo ou vandalismo.

Ainda ocorre, em alguns trechos, plantio de mandioca e hortaliças entre as mudas
plantadas, mas estas, já com bom porte, a princípio não são danificadas por eSSil ação. Ocorre
também o transito de pessoas através do plantio.

Observa-se ainda o depósito de entulho em pontos isoiados, podendo danificar ou
prejudicar o desenvolvimento das mudas nestes locais, principalmente se estes se avolumarem.

As obras de infraestrutura urbana como, asfalto, guias e galerias de água pluvial estão
praticamente concluídas, mas pode-se observar ainda alguma movimentação de máquinas e
equipamentos em aiguns locais, o qual pode provocar danos às mudas.

RuaJoséPaullno.416s.la S07-Cenlm-Campinas_SP_ Fone (19) 3~

(t.rnai(. nnmeioarnbienle@rmmeioamoienle.com.br . ~ .
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5. Recomendações:

Recomenda-se a continuidade de manutenção da área reflorestada, com os
procedimentos de irrigação em longos períodos de estiagem; execução de roçada periódica da
área e coroamento das mudas, não deixando que o capim exceda a altura das mudas,
(principalmente nas mudas de reposição, que são menores); realização de adubação de
cobertura; o controle de formigas cortadeiras (ex. saúvas); estas ações devem ser feitas
principalmente nas mudas replantadas recentemente. Deve proceder também a constante vigia
contra vandalismo e a ocorrência de focos de fogo no local.

6. Finalização: .,
•

Finaliza-se o presente Relatório de Plantio (Vistoria Técnica), anexando-se o relatório

fotográfico, tomado na ocasião da vistoria, em Outubro de 2013, e a Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART.

,
RafaelJ sses de Mi "da

Engent>éCoAgrõnomo (M.Se.)
CREA:S6.968/0 • RegistroSP:0489019627

RMENGENHARIAEMEIOAMBIENTELTOA- ME
RegistroCREA:OS57779-SP
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ANEXOS

- Relatório Fotográfico
- Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
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Relatório Fotográfico

Foto 01: Vista de mudas a serem replantadas Foto 02: Vista de trecho com replantio recente de mudas Foto 03: Vista de atividade de replantio de mudas

Foto 04: Vista de abertura de covas para replantio de mudas

~ I

Foto as: Vista de material utilizado para roçada e adubação Foto 06: Vista de área roçada

'P
Relatório Fotográfico CJ:\
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Relatório Fotográfico

Foto 07: Outra vista de area roçada e o desenvolvimento das mudas

Foto 10: Vista de mudas com bom desenvolvimento e, ao fundo.
área utilizada l?ara o plantio de mandioca.

Foto 08: Outra vista da área onde se observa o desenvolvimento das
mudas

Foto 11: Vista de trecho com depósito de entulho.

Foto 09: Vista de mudas com bom desenvolvimento

Foto 12: Vista de material de construção a ser utilizada na
implantação de obras de infraestrutura.

5b
Relatório Fotográfico \;. Cl\
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9RELATÓRI0 TÉCNICODEMONITORAMENT~DO PLANTIOI REGENERAÇÃONATURAL
CETESB

1. DADOS DO TCRA
N° Processo AV/l5126/08 e AV/l2898/08
Compromissário J Interessado MRV Engenharia e Participações S.A.
Nome da Propriedade Área Verde do loto Residencial Jardim da Mata

Endereço da Propriedade Rua da floresta. s/n - Área Verde do Jardim da Mata

Município Americana ~SP
Número do TCRA 78762/08 e 71800/08
Data das informações out/13
Data do vencimento do TCRA

Localização da area compromissada (UTM ) I 7482488.00 m S I I 269668.00 m E
LAT LONG

2. QUALIFICAÇÃO DO TECNICO RESPONSÁ VEL PELAS INFORMAÇÕES APRESENTAD'-
Nome do Técnico Rafael Ulysses de Miranda I: LJ\
Formação Profissional Engenheiro Agrônomo '/ .....•.•
N° de Registro no Conselho de Classe: 56.968/0 - Visto: 489019627-5P /
N° da ART: /

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM RECUPERAÇÃO

::- :' 'c"' C', ~ .
Estratégia(s) utillzada(s) na recuperação, ..

(Técnica utilizada) Assinalar
Condução da regeneração natural O
Plantio de mudas G
Outras (descrever) O

Citar medidas complementares (quando houver):

1 _

Quadro de Áreas (em há)

Área Comum Não Protegida

Area de Preservação Permanente - APP 32,34
Reserva Legal

Outra Área Protegida Qual? L~, _

4. REGENERAÇÃO NA TURAL

4.1 Dados da ãrea do projeto



" Áreas (em ha) %

Area compromissada

Área efetivamente recuperada

Presença de fragmento de vegetação nativa em
estágio médio ou superior no entorno da área_~

Sim n
Não O

Uso anterior do 5010 na área compromissada

Cultura Perene O
Cultura Anual O
Vegetação Pioneira O
Outros O

4.2 Quesitos avaliados (indicar a situação observada na área)

Qual? L _

.. Cercamento Assinalar

Área completamente cercada ou cercamento desnecessário O
Árca parcialmente cercada O
Árca não cercada U

Proteção de perturbações (fogo, pisoteio, deposição de lixo ou entulho, erosM Assinalar
. etc)

Não se detectam sinais de perturbação ou, quando existem, não comprometem O
mais que 5% da área

São detectados sinais de perturbação que comprometem entre 5 e 30% da área O
São detectados sinais de perturbação em mais de 30% da área O

Densidade dos Indivlduos regenerantes -, Assinalar

Acima de 1500 individuoslha O
Entre 1200 e 1500 individuos/há O
Abaixo de 1200 individuoslhá O
As densidades acima se referem as Fonnaçôes Florestais de Mata Atlântica. Para as fisionomias de Cerrado
deve-se considerar a Resolução SMA 64/2009.

Homogeneidade da distribuição "c Assinalar
Indivíduos regenerantes dispersos em 60 a 100 % da área O
Individuas regenerantes dispersos em 40 a 60 % da área O
Individuos regenerantes dispersos em Oa 40 % da área O

J



,- Riqueza (número de espécies nativas presentes) Assinalar

Acima de 20 spp O
Entre 10 e 20 spp n
Entre Oe 10 spp O

~-_. Altura média dos indivíduos regenerantes'li Assinalar

Maior que 1 (um) metro O
Entre 0,50 (meio) metro e 1 (um) metro O
Menor que 0,50 (meio) metro O

Presença de espécies exóticas invasoras (gramlneas, arbustos e árvores) Assinalar

O a 25 % de ocupação da área O
25 a 50 % de ocupação da área O
50 a 100 % de ocupação da área O

.~. Mato competição na coroa dos regenerantes ~' Assinalar

Ocorrência de competidoras entre O e 10% da área das coroas O
Ocorrência de competidoras entre 10 e 30% da área das coroas O
Ocorrência de competidoras entre 30 e 100% da ârea das coroas O

Descrever as medidas adotadas para a condução da regeneração natural, e relação das espécies presentes

4.3 Conclusões

Informar, de forma conclusiva. se as medidas adotadas para a condução da regeneração natural da vegetação na ârea
compromissada foram satisfatórias e suficientes para a recomposição da área, conforme compromisso firmado. subsidiando a
informação pela avaliação têcnica. considerando as respostas aos quesitos:

5, PLANTIO DE MUDAS

5.1 Dados da área do projeto

1
----

Dados da área do projeto



Data do Plantio ouV13
Área compromissada (em ha) 32,34

Área efetivamente recuperada (em ha) 32,34
Número de mudas compromissadas 3700
Número de mudas efetivamente
estabelecidas 3400

5.2 Quesitos avaliados (indicar a situação obselVada na área)

Cercamento , Assinalar
Área completamente cercada ou cercamento desnecessário D
Área parcialmente cercada D
Área não cercada 0

'" ., , "".' . Assinalar
Não se detectam sinais de perturbação ou, quando existem. não comprometem Omais que 5% d.a area

São detectados sinais de perturbação que comprometem entre 5 e 30% da área 0
São detectados sinais de perturbação em mais de 30% da área D

" Mortalidade Assinalar

Menor que 10% 0
Entre 10 e 20% ou menor. localizada em rebaleiras D
Entre 10 e 20% localizada em clareiras ou acima de 20% dispersos na área D

Ataque de fannigas Assinalar

Menos de 10% das árvores parcialmente desfolhadas 0
10 a 20% das árvores parcialmente desfolhadas ou alé 10% de árvores totalmente Ddesfolhadas

Mais de 20% de árvores parcialmente desfolhadas ou mais de 10% de árvores U
totalmente desfolhadas

" '.': Mato competição na coroa das árvores Assinalar
Ocorrência em menos que 10% da área das coroas 0
Observa-se ocorrência de competidoras em área entre 10 e 30% da área das Dcoroas

Observa-se ocorrência de competidoras em área maior que 30% da área das U
coroas

"
Altura média das mudas (ml Assinalar

Maior que 1 (um) metro 0
Entre 0,50 (meio) metro e 1 (um) melro D
Menor que 0,50 (meio) metro D



,o ' , Mato competição na entrelinha Assinalar
Menor que 30% da ârea 0
Ocorrência de competidoras em área equivalente a 30-50% da área O
Mais de 50% da área O

~ Riqueza (número de espécies nativas presentes no plantio) • Assinalar
Igualou maior a 80 spp O
60 a 80 spp 0
Menor que 60 spp O

Altura média dos individuas regenerantes '"' Assinalar
Maior que 1 (um) metro O
Entre 0,50 (meio) metro e 1 (um) melro 0
Menor que 0,50 (meio) metro O

Descrever as medidas adotadas para a manutenção do plantio, e relação das espécies efetivamento estabelecidas

provaco um "stand" bastante diverso em termos de altura das mudas, entretanto com as seguidas manutenções tem havido mel~

5.3 Conclusões

Concluir em relação ao cumprimento do compromisso firmado. subsidiando a resposta, mediante avaliação técnica,
considerando os quesitos informados.

das, não deixando que o capim exceda a altura das mudas. (principalmente nas mudas de reposição, que são menores); realiza

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER ENTREGUE



Observação: Este relatório deverá ser entregue em 2 vias, 1 via impressa e 1 via em meio eletrônico

Deverão ser entregues também os documentos abaixo listados:

1 ,Fotos:
As fotos devem ilustrar adequadamente a área compromissada e representar a fidelidade das informações
referentes aos quesitos assinalados.

( Legendar e referenciar as fotos de formar a indicar a localização e apresentá-Ias com parãmetros de "escala" para
análise em relação ás dimensões relatadas.

2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente recolhidas de todos os técnicos que participaram
da elaboração do estudo ambiental

Observação: No caso de plantio de até 1500 mudas em zona rural ou até 1000 mudas em zona urbana, não é
necessário que o Relatório Técnico seja elaborado por profissional habilitado, com ART

Declaração

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações aqui contidas todos os documentos que acompanham
este memorial são a expressão d erdade.f" //' o(....Ii

-'-1- ./."jJá~
Assinatura do proprietário ou responsável I
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RELATÓRIO DE PLANTIO

Vistorio Técnico

Jó53
j-

Interessada/Cantratante
Localização

Municiplo

: MRV Engenharia e Participações S.A.
: Área Verde do Lot. Residencial Jardim da Mata

Propriedade da Prefeitura Municipal de Americana
: Americana - SP

Referência:

O plantio refere-se aos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental nos 78762/08 e
71800/08 - Processos AV/15126/08e AV/12898/08, referente ao plantio de 3:700 mudas de
espécies arbóreas nativas.

1. Objetivo:

o presente Relatório Técnico tem por objetivo a verificação da situação atual de área

onde houve o plantio das mudas de espécies nativas arbóreas, descrevendo o estado

fitossanitário e o desenvolvimento vegetativo das mudas, bem como a situação geral dos

aspectos ecológicos do reflorestamento.

1
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2. localização da área de plantio:

Figura 01: Localização da área de planrfo

Fonte: Google Ecrrh -oceSSOMarço/2013

3. Histórico e resgate de relatórios anteriores:

Desde 2008 quando foi feito primeiro plantio, tem ,havido grande perda de mudas na área em
questão. Conforme pode ser observado no Relatório de Vistoria Técnica elaborado em 14 de julho
de 2010, foi estimado um remanescente de cerc!k'de 1.000 mudas do plantio original, sendo que

I
parte destas mudas encontrava-se anexas às regenerações de mata ciliar, integrando-se a esta.

I '
Nos relatórios subsequentes destaca-se também que parte das mudas foram plantadas no

intuito de enriquecer os trechos de regeneração de mata e estas mudas, foram se incorporando
às regenerações naturais, sendo que, não mais são identificadas como mudas. Reforça esta
situação o fato de que as regenerações de mata têm se ampliado.

I
Houve destaque também para as ações 'de vandalismo e depredação das mudas. A

situação de urbanização da área a ser recuperada, interna aos bairros no município de Americana,
tem provado conflito entre os usos-do'solo da Área Verde e portanto da Área de Preservação
Permanente (APP). Vinha-se evidenciando a constante degradação provocada pelo acesso e

2
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trânsito de pessoas pela APP, colocação de fogo, retirada das estacas de tutora menta das mudas
plantadas, quebra e furto de mudas, além de retiradas de mudas de espécies nativas para plantio
de mandioca ou outras cuituras agrícolas em pequenos trechos. Esta situação vinha
proporcionando perdas de mudas plantadas as quais estavam sendo replantadas mensalmente
pela MRV.

Desde último relatório em Agosto de 2012, houve redução nos focos de incêndio, o que
mais dificultava o desenvolvimento das mudas, ocasionando grande número de perdas.

Em março de 2013 observou-se ainda em alguns trechos, o plantio de mandioca entre as
mudas plantadas. Nestes locais nota-se a preservação das mudas que já se desenvolveram e
ganharam certa altura, as quais são preservadas entre o plantio de mandioca. Notou-se ainda o
transito de pessoas pela área e a retirada de estacas de tutora menta. Foi observado ainda o
depósito de entulho, em alguns locais onde houve plantio de mudas, o que provoca perdas. As
obras de infraestrutura urbana estavam em fase de finalização, como aimplantação de galerias de
águas pluviais, guias e asfalto, havendo a necessidade replantio de mudas em alguns locais após o
término das obras. De maneira geral as mudas apresentavam um bom desenvolvimento
vegetativo, com cerca de 75% das mudas com altura entre 1,50 e 3,00 metros, pode-se notar as
copas já se encontrando em vários pontos do plantio e a integração dos plantios com os
remanescentes de mata. Há ainda diferenças de tamanho entre as mudas, devido a replantios
em diferentes ocasiões, necessários pela perda de mudas por incidência de fogo, depredações e
cultivo agricola na área reflorestada.

4. Situação atual:

De março a setembro de 2013 foram replantadas cerca de 200 mudas devido a perdas
relacionadas a obras, depósito de entulho e depredação. Atualmente de maneira geral as mudas
apresentam bom porte, com boa parte das mudas, cerca de 75%, já estabelecidas e com altura
entre 1,50 e 3,00 metros. Pode-se observar as copas já se encontrando em vários pontos do
plantio e um bom desenvolvimento vegetativo das mudas nos últimos doze meses, havendo boa
integração do plantio com os remanescentes de mata.

Há, entretanto, diferenças acentuadas de tamanho entre as mudas, devido aos replantios,
em ocasiões diferentes, necessário por perdas causadas pela incidência de fogo ou vandalismo.

Ainda ocorre, em alguns trechos, plantio de mandioca e hortaliças entre as mudas
plantadas, mas estas, já com bom porte, a princípio não são danificadas por essa ação. Ocorre
também o transito de pessoas através do plantio.

Observa-se ainda o depósito de entulho em pontos isolados, podendo danificar ou
prejudicar o desenvolvimento das mudas nestes locais, principalmente se estes se avolumarem.

As obras de infraestrutura urbana como, asfalto, guias e galerias de água pluvial estão
praticamente concluídas, mas pode-se observar ainda alguma movimentação de máquinas e
equipamentos em alguns locais, o qual pode provocar danos às mudas.

Rua José Paulino. -416 sala 507 . Cenlro- Campinas .SP. Fonrr (19) ?308.2232

e-mail: rmmeioambicnle@rmmeloambtcnlc.com.br
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5. Recomendações:

Recomenda-se a continuidade de manutenção da área reflorestada, com os
procedimentos de irrigação em longos períodos de estiagem; execução de roçada periódica da
área e coroamento das mudas, não deixando que o capim exceda a altura das mudas,
(principalmente nas mudas de reposição, que são menores); realização de adubação de
cobertura; o controle de formigas cortadeiras (ex. saúvas); estas ações devem ser feitas
principalmente nas mudas replantadas recentemente. Deve proceder também a constante vigia
contra vandalismo e a ocorrência de focos de fogo no local.

6. Finalização:

Finaliza-se o presente Relatório de Plantio (Vistoria Técnica), anexando-se o relatório

fotográfico, tomado na ocasião da vistoria, em Outubro de 2013, e a Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART.

,
RafaelJ ssesde Mi nda

EngenP£OAgrônomo (M.Se.)
CREA:S6.968/0 - RegistroSP:0489019627

RMENGENHARIAEMEIOAMBIENTElTOA - ME
RegistroCREA:05S7779-SP
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ANEXOS

- Relatório Fotográfico
- Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
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Relatório Fotográfico ••

Foto 01: Vista de mudas a serem replantadas Foto 02: Vista de trecho com replantio recente de mudas Foto 03: Vista de atividade de replantio de mudas

Foto 04: Vista de abertura de covas para rer;lantio de mudas

~ I

Folo 05: Vista de material utilizado para roç<ldac adubação Foto OS:Vista de área roçada

<b
Relatório Fotográfico ~,,~



Relatório Fotográfico

Foto 07: Outra vista de área roçada e o desenvolvimento das mudas
Foto 08: Outra vista da área onde se observa o desenvolvimento das

mudas
Foto 09: VIsta de mudas com bom desenvolvimento

Feto 10: Vista de mudas com bom desen\lolvlmento e, ao fundo,
área utilizada para o plantio de manc!ioca.,

Foto 11: Vista de trecho com depósito de entulho.
Foto 12: Vista de material de construção a ser utilizada na

implantação ée obras de infraestrutura

'{::,

~
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9RELATÓRI0 TÉCNICO DE MONITORAME~TO! DO ,PLANTIO I REGENERAÇÃO NATURAL
CETESB '

1. DADOS DO TCRA
N° Processo AV/15126/08 e AV/12898/08
Compromissário I Interessado MRV Engenharia e Participações S.A.

Nome da Propriedade Área Verde do loto Residencial Jardim da Mata
Endereço da Propriedade Rua da Floresta, s/n - Área Vçrdc do Jardim d.J Mata
Municipio American~ - Sp

Número do TCRA 78762/08 e 71800/08
Data das informações out/13
Data do vencimento do TCRA

Localização da área compromissada (UTM ) LAT I 7482488.00 m 5 I LONG I 269668.00 m E

2. QUALIFICAÇÃO DO TECNICO RESPONSÁ VEL PELAS INFORMAÇÕES APRESENTAD' <-

Nome do Têcnico Rafael Ulysses de Miranda .<. ,
Formação Profissional Engenheiro Agrônomo '/ ..••.••..

N° de Registro no Conselho de Classe: 56.968/0. Visto: 489019627-SP /
NO da IIRT: /

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM RECUPERAÇÃO

Estralégia(s) utilizada(s) na recup~raçãei
.'

(Técn.lcaytlllzada)
" .Assinalar

Condução da regeneração natural D
Plantio de mudas 0
Outras (descrever) D

Citar medidas complementares (quando houver):

1 _

Quadro de Áreas (em há)

Área Comum Não Protegida

Área de Preservação Pennanente - APP 32,34
Reserva Legal

Outra Área Protegida Qual?

4. REGENERAÇÃO NATURAL

4.1 Dados da área do projeto



'. Áreas (em ha) ~
Área compromissada

Área efetivamente recuperada

Presença de fragmento de vegetação nativa em
estágio médio ou superior no entorno da área'

Sim

Não o

Uso anterior do solo na~ãrea compromissada
Cultura Perene O
Cultura Anual O
Vegetação Pioneira O
Outros O

4.2 Quesitos avaliados (indicar a situação observada na área)

Qual?

•
»..'

,.Cercamento '''f
> ".", Assinalar,

Arca completamente cercada ou cercamento desnecessario O
Área parcialmente cercada O
Área não cercada U

Proteção de .perturbações (fogo, pisoteio, deposição de lixo ou entulho, erosão
,essinalarele) "

Não se detectam sinais de perturbação ou, quando existem, não comprometem O
mais que 5% da ârea

São detectados sinais de perturbação que comprometem entre 5 e 30% da area O
São detectados sinais de perturbação em mais de 30% da área O

~,Densldade dos Indlvrduos regenerantes " Assinalar
Acima de 1500 individuoslha O
Entre 1200 e 1500 individuoslhã O
Abaixo de 1200 individuoslhá O
As densidades acima se referem âs Formações Florestais de Mala Atlântica. Para as fisionomias de Cerrado
deve-se considerar a Resolução SMA 6412009.

Homogeneidade da distribuição ., Assinalar
lndiv{du05 regenerantes dispersos em 60 a 100 % da área O
Individues regenerantes dispersos em 40 a 60 % da área O
Individuas regeneranles dispersos em O a 40 % da area O

J



I'. :c. Riqueza (número de espécies nativas presentes)., :. Assinalar
Acima de 20 spp O
Entre 10 e 20 spp O
Enlre Oe 10 spp O

1-:;;,' .' '!'l' Altura média dos indivfduas 'regenerantes i' Asslnàlar
Maior que 1 (um) metro O
Entre 0,50 (meio) melro e 1 (um) melro O
Menor que 0,50 (meio) metro O

Presença de espécies exóticas invasoras (gramlneas, arbustos e árvores) Assinalar
O a 25 % de ocupação da área O
25 a 50 % de ocupação da área O
50 a 100 % de ocupação da área O

'~" Mato competição na coroa dos rcgencrantes • -Assinalar'"Ocorrência de competidoras entre O e 10% da área das coroas O
Ocorrência de competidoras entre 10 e 30% da área das coroas O
Ocorrência de competidoras entre 30 e 100% da área das coroas n

Descrever as medidas adotadas para a condução da regeneração nalural, e relação das espécies presentes

4.3 Conclusões

Informar, de forma conclusiva, se as medidas adotadas para a condução da regeneração natural da vegetação na área
compromissada foram satisfatórias e suficientes para a recomposição da área, conforme compromisso firmado, subsidiando a
informação pela avaliação técnica, considerando as respostas aos quesitos:

5. PLANTIO DE MUDAS

Dados da área do projeto

5.1 Dados da área do projeto

I

1



Data do Plantio out/13
Área compromissada (em ha) 32.34
Area efetivamente recuperada (em ha) 32.34
Número de mudas compromissadas 3700
Número de mudas efetivamente
estabelecidas 3400

5.2 Quesitos avaliados (Indicar a situação observada na área)

W fl~CcrcamQnto ", " ,
Assinalar

Area completamente cercada ou cercamento desnecessário O
Área parcialmente cercada O
Área não cercada 0

,u.""~UU" ~. 'o, , ' ''"'' •
_L

' U" Assinalar
Não se detectam sinais de perturbação ou, quando exislem, não comprometem

Omais que 5% da área

São detectados sinais de perturbação que comprometem entre 5 e 30% da área 0
São detedados sinais de perturbação em mais de 30% da área O

~ ~ ,,'- '" ~ ,;<, ", Mortalidade R ~o. ",-,,' ' {.~ ., ~ ,Assinalar
Menor que 10% 0
Entre 10 e 20% ou menor. localizada em rebaleiras O
Entre 10 e 20% localizada em clareiras ou acima de 20% dispersos na área O

,
Ataque de formigas ' " Assinalar

Menos de 10% das arvores parcialmente desfolhadas 0
10 a 20% das árvores parcialmente desfolhadas ou até 10% de arvores totalmente Odesfolhadas

Mais de 20% de arvores parcialmente desfolhadas ou mais de 10% de árvores U
totalmente desfolhadas

J, Mato competição na coroa das ãrvores w ,Assinalar
Ocorrência em menos que 10% da área das coroas 0
Observa-se ocorrência de competidoras em area entre 10 e 30% da área das Ocoroas

Observa~se ocorrência de competidoras em área maior que 30% da área das U
coroas

, ~ Altura média das mudas (m) ~ Assinalàr
Maior que 1 (um) metro 0
Entre 0,50 (meio) metro e 1 (um) metro O
Menor que 0.50 (meio) melro O



I~ ~~ ,IMato competição na entrelinha - ~" ;" Assinalar
Menor que 30% da área 0
Ocorrência de competidoras em área equivalente a 30-50% da arca D
Mais de 50% da área O

n~. Riqueza (número de espécies nativas presentes no plantio) ,f Assinalar
Igualou maior a 80 SPP O
60 a 80 spp 0
Menor que 00 spp O

;,;, Altura média dos individuos regenerantcs' '!.'r" ;. ~. "Assinalar
Maior que 1 (um) metro O
Entre 0,50 (meio) melro e 1 (um) melro 0
Menor que 0,50 (meio) metro O

Descrever as medidas adotadas para a manutençiio do plantio, e relação das espécies efetivamento estabelecidas

•

rovaco um "stand" bastante diverso em termos de altura das mudas. entretanto com as seguidas manutenções tem havido mel

5.3Conclusões

Concluir em relação ao cumprimento do compromisso firmado, subsidiando a resposta. mediante avaliação técnica,
considerando os quesitos informados .

das, não deixando que o capim exceda a altura das mudas, (principalmente nas mudas de reposição, que são menores); realiza

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER ENTREGUE



Observação: Este relatório deverá ser entregue em 2 vias, 1 via impressa e 1 via em meio eletrônico

Deverão ser entregues também os documentos abaixo listados:

1.Fotos:
As fotos devem ilustrar adequadamente a área compromissada e representar a fidelidade das informações
referentes aos quesitos assinalados.

,- Legendar e referenciar as fotos de formar a indicar a localização e apresentá-Ias com parâmetros de "escala" para
análise em relação ás dimensões relatadas.

2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ARTI, devidamente recolhidas de todos os técnicos que participaram
da elaboração do estudo ambiental

Observação: No caso de plantio de até 1500 mudas em zona rural ou até 1000 mudas em zona urbana, não é
necessário que o Relatório Técnico seja elaborado por profissional habilitado, com ART

Declaração

-'-1_-

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações aqui contidas odos os documentos que acompanham
este memorial são a expressão d erdade. • /7

~/:~
Assinatura do proprietário ou responsável I
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RELAT0RIC:tDE PE4!NTI0.:.DE MUDAS
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• .1> de Espécies Nativa.s Arbóreas

•
Interessado: MRV Engenharia e
Participações S.A.

localização: Área Verde do Lot. Residencial
Jardim da Mata

N°:
DATA:
VISTO:

Área de propriedade da Prefeitura
Municipal de Ame"ricana

Município: Americana - SP

Outubro/2013



RELATÓRIO DE PLANTIO

Vistoria Técnica

Interessada/Contratante
Localização

Municipia

: MRV Engenharia e Participaçães S.A.
:Área Verde da Lat. Residencial Jardim da Mata
Propriedade da Prefeitura Municipal de Americana

:Americana - SP

Referência:

O plantio refere-se aos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental nOs 78762/08 e
71800/08 - Processos AV/15126/08e AV/1289B/OB,referente ao plantio de 3.700 mudas de
espécies arbóreas nativas.

1. Objetivo:

o presente Relatório Técnico tem por objetivo a verificação da situação atual de área

onde houve o plantio das mudas de espécies nativas arbórea" descrevendo o estado

fitossanitário e o desenvolvimento vegetativo das mudas, bem como a situação geral dos
aspectos ecológicos do refiorestamento.

1

Rua José Paulino, 416 sala 507 - Cenlro- Campinas .SP- Fone: (19) 3308.2232

e-mail: rmmeioambienle@nnmeioambiente.com.br C{
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2. localização da área de plantio:

Figura Dl: Localização da área de plantio

Fonte: Googfe Earth - accssoMarço/2D13

3. Histórico e resgate de relatórios anteriores:

Desde 2008 quando foi feito primeiro plantio, tem havido grande perda de mudas na área em
questão. Conforme pode ser observado no Relatório de Vistoria Técnica elaborado em 14 de julho
de 2010, foi estimado um remanescente de cerca' de 1.000 mudas do plantio original, sendo que

I
parte destas mudas encontrava-se anexas às regenerações de mata ciliar, integrando-se a esta.

I

Nos relatórios subsequentes destaca-se também que parte das ..mudas foram plantadas no
intuito de enriquecer os trechos de regeneração de mata e estas mudas, foram se incorporando
às regenerações naturais, s~ndo que, não rriais são identificadas como mudas. Reforça esta
situação o fato de que as regenerações de mata têm se ampliado.

I I
Houve destaque também para as ações 'de vandalismo e depredação das mudas. A

situação de urbanização da área a ser recuperada, interna aos bairros no município de Americana,
tem provado conflito entre os usos-do-solo da Área Verde e portanto da Área de Preservação
Permanente (APP). Vinha-se evidenciando a constante degradação provocada pelo acesso e

2
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JSó9
trânsito de pessoas pela APP, colocação de fogo, retirada das estacas de tutoramento das mudas ./
plantadas, quebra e furto de mudas, além de retiradas de mudas de espécies nativas para plantio
de mandioca ou outras culturas agrícolas em pequenos trechos. Esta situação vinha
proporcionando perdas de mudas plantadas as quais estavam sendo replantadas mensalmente
pela MRV.

Desde último relatório em Agosto de 2012, houve redução nos focos de incêndio, o que
mais dificultava o desenvolvimento das mudas, ocasionando grande número de perdas.

Em março de 2013 observou-se ainda em alguns trechos, o plantio de mandioca entre as
mudas plantadas. Nestes locais nota-se a preservação das mudas que já se desenvolveram e
ganharam certa altura, as quais são preservadas entre o plantio de mandioca. Notou-se ainda o
transito de pessoas pela área e a retirada de estacas de tutoramento. Foi observado ainda o
depósito de entulho, em alguns locais onde houve plantio de mudas, o que provoca perdas. As
obras de infraestrutura urbana estavam em fase de finalização, como ~implantação .de galerias de
águas pluviais, guias e asfalto, havendo a necessidade replantio de mudas em alguns locais após o
término das obras. De maneira geral as mudas apresentavam um bom desenvolvimento
vegetativo, com cerca de 75% das mudas com altura entre 1,50 e 3,00 metros, pode-se notar as
copas já se encontrando em vários pontos do plantio e a integração dos plantios com os
remanescentes de mata. Há ainda diferenças de tamanho entre as mudas, devido a replantios
em diferentes ocasiões, necessários pela perda de mudas por incidência de fogo, depredações e
cultivo agrícola na área reflorestada.

4. Situação atual:

De março a setembro de 2013 foram replantadas cerca de 200 mudas devido a perdas
relacionadas a obras, depósito de entulho e depredação. Atualmente de maneira geral as mudas
apresentam bom porte, com boa parte das mudas, cerca de 75%, já estabelecidas e com altura
entre 1,50 e 3,00 metros. Pode-se observar as copas já se encontrando em vários pontos do
plantio e um bom desenvolvimento vegetativo das mudas nos últimos doze meses, havendo boa
integração do plantio com os remanescentes de mata.

Há, entretanto, diferenças acentuadas de tamanho entre as mudas, devido aos replantios,
em ocasiões diferentes, necessário por perdas causadas pela incidência de fogo ou vandalismo.

Ainda ocorre, em alguns trechos, plantio de mandioca e hortaliças entre as mudas
plantadas, mas estas, já com bom porte, a princípio não são danificadas por essa ação. Ocorre
também o transito de pessoas através do plantio.

Observa-se ainda o depósito de entulho em pontos Isolados, podendo danificar ou
prejudicar o desenvolvimento das mudas nestes locais, principalmente 'se estes se avolumarem.

As obras de infraestrutura urbana como, asfalto, guias e galerias de água pluvial estão
praticamente concluídas, mas pode-se observar ainda alguma movimentação de máquinas e
equipamentos em alguns locais, o qual pode provocar danos às mudas.

Rua José PalJlino, 416 salél 507 . Centro - Campinas .SP- Fone. (19) 3308.2232

e-mail.rmmeioambienlC@rmmeioambienle.com.br
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S. Recomendações:

Recomenda-se a continuidade de manutenção da área reflorestada, com os
procedimentos de irrigação em longos periodos de estiagem; execução de roçada periódica da
área e coroamento das mudas, não deixando que o capim exceda a altura das mudas,
(principalmente nas mudas de reposição, que são menores); realização de adubação de
cobertura; o controle de formigas cortadeiras (ex. saúvas); estas ações devem ser feitas
principalmente nas mudas replantadas recentemente. Deve proceder também a constante vigia
contra vandalismo e a ocorrência de focos de fogo no local.

6. Finalização:

Finaliza-se o presente Relatório de Plantio (Vistoria Técnica), anexando.se o relatório

fotográfico, tomado na ocasião da vistoria, em Outubro de 2013, e a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART.

Rafael ~ ssesde Mi nda

Engentl.lr"o Agrônomo (M.5e.)
CREA:56.968/0 - Registro 5P: 0489019627

RM ENGENHARIA EMEIO AMBIENTE lTDA - ME
Registro CREA: OS57779-5P

RU3 JO!'iP.PiuJlíno, 416 sala 507 - Centro - Campinas .SP. Fone: (19) .3306,2232

c-mal/. rmmoioambicnte@rmmCioarnbienlc.com,br
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ANEXOS

- Relatório Fotográfico
- Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

5
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Relatório Fotográfico

Foto 01: Vista de mudas 3 serem replantadas Foto 02: Vista de trecho cem replantlo recente de mudas Foto 03: VIsta de atividade de replantio de mudas

Foto 04: Vista de aber1ura de covas para replantio de mudas

~ I

Foto 05: Vista de material utilizado para roçada e adubação Foto 06: Vista de área roçada

Q.,.
Relatório Fotográfico ~ ~

~



Relatório Fotográfico

Foto 07: Outra ..••ista de área roçilda e o desenvolvimento das mudas

Foto 10: Vista de mudas com bom desenvolvimento e, ao fundo.
área utilizada para o plantio de mandioca.

Fote 08: Outra vista da area onde se observa o desenvolvimentO das
mudas

Foto 11: VistJ de trecho com depósito de entulho.

Foto 09: Vista de mudas com bom desenvclvimento

Feto 12: Vista de materIal de construç:lo a ser utilizada na
implantação de oeras de infraestrutura

Relatório Fotográfico
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=e=RELATÕRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DO PLANTIO / REGENERAÇÃO NATURAL
GETESB

1. DADOS DO TCRA
N° Processo AV/15126/08 eAV/12898/08
Compromissário I Interessado MRV Engenharia e Participações S.A.
Nome da Propriedade Área Verde do loto Residencial Jardim da Mata
Endereço da Propriedade Rua da Floresta, s/n - Área Verde do Jardim da Mata
Município Americana - SP
Número do Te RA 78762/08 e 71800/08
Data das informações out/13
Data do vencimento do TCRA

Localização da área compromissada (UTM ) I 7482488.00 m S I LONG I 269668.00 m ELAT

2. QUALIFICAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁ VEL PELAS INFORMAÇÕES APRESENTAD" ~
Nome do Técnico Rafael Ulysses de Miranda 'C

\.
Formação Profissional Engenheiro Agrônomo "/ •.•••....
N° de Registro no Conselho de Classe: 56.968/0 - Visto: 489019627-5P "7
N' da ART: /

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM RECUPERAÇÃO

Estr:ltégia(s) utillzada(s) na recuperação
(Técnica utilizada)' Assinalar

Condução da regeneração nalural O
Planlio de mudas 0
Oulras (descrever) O

Citar medidas complementares (quando houver):

1 _

Quadro de Áreas (em há)

Árca Comum Não Protegida

Area de Preservação Pennanente - APP 32,34
Reserva Legal

Oulra Área Protegida

4. REGENERAÇÃO NA TURAL

4.1 Dados da área do projelo

Qual?



Áreas (em ha) ~ ".

Área compromissada

Area efetivamente recuperada

Presença de fragmento de vegetação nativa em
estágio médio ou superior no entorno da área

Sim

Não o

Uso anterior do solo na área compromissada
Cultura Perene O
Cultura Anual O
Vegetação Pioneira O
Outros O

4.2 Quesitos avaliados (indicar a situação observada na área)

Qual?

"I:, - '"" ~ Cercamento --,,; ,",' "Il Assinalar
Area completamente cercada ou cercamento desnecessário O
Área parcialmente cercada U
Arca não cercada U

Proteção de perturbações (fogo, pisoteio, deposição de lixo ou entulho, erosão
,,-

:,',- " etc):" Assmalar

Não se detectam sinais de perturbação ou, quando existem, não comprometem O
mais que 5% da area

São detectados sinais de perturbação que comprometem entre 5 e 30% da área O
São detectados sinais de perturbação em mais de 30% da área O

Densidade dos indivíduos regenerantes Assinalar
Acima de 1500 indivlduos/ha O
Entre 1200 e 1500 indivíduoslhá O
Abaixo de 1200 indivíduos/há O
As densidades acima se referem ãs Formações Florestais de Mata Atlântica. Para as fisionomias de Cerrado
deve-se considerar a Resolução SMA 6412009.

Homogeneidade da distribuição \u.' ~" '-li Assinalar
Indivíduos regenerantes dispersos em 60 a 100 % da área O
Indrviduos regenerantes dispersos em 40 a 60 % da área O
Individuas regeneranles dispersos em Oa 40 % da érea O

J



~,' Riqueza (número de espécies nativas presentes) Assinalar
Acima de 20 spp O
Entre 10 e 20 spp O
Entre Oe 10 spp O

,j~ "Altura média dos' Indivíduos regenerantes ,., -., " Assinalar
Maior que 1 (um) melro O
Entre 0.50 (meio) metro e 1 (um) melro O
Menor que 0,50 (meio) metro O

Presença de espécies exóticas invasoras (grarnineas, arbustos e árvores) "'". Assinaiar
Oa 25 % de ocupação da área O
25 a 50 % de ocupação da área O
50 a 100 % de ocupação da área O

'" "'4; Mato competição na coroa dos regencrantes ••• ,Assinalar
Ocorrência de competidoras entre O e 10% da área das coroas O
Ocorrência de competidoras entre 10 e 30% da área das coroas O
Ocorrência de competidoras entre 30 e 100°10 da área das coroas O

Descrever as medidas adotadas para a condução da regeneração natural, e relação das espécies presentes

4.3 Conclusões

Informar, de forma condusiva, se as medidas adotadas para a condução da regeneração natural da vegetação na área
compromissada foram satisfatórias e suficientes para a recomposição da área, conforme compromisso finnado, subsidiando a
infonnação pela avaliação técnica, considerando as respostas aos quesitos:

5. PLANTIO DE MUDAS

Dados da área do projeto

5.1 Dados da área do projeto

I

1



Data do Plantio ouV13
Área compromissada (em ha) 32,34
Área efetivamente recuperada (em ha) 32,34
Número de mudas compromissadas 3700
Número de mudas efetivamente
estabelecidas 3400

5.2 Quesitos avaliados (indicar a situação observada na área)

I~ ~'<", ,,, ~, Cercamento 't '"'" ,>, " Assinalar'
Ãrea completamente cercada ou cercamento desnecessário O
Área parcialmente cercada O
Area nao cercada 0

I " 1"'"'" -o " ~ 'o "AV vu
Assinalar

INão se detectam sinais de perturbação ou, quando existem. não comprometem
Omais que 5% da área

São detectados sinais de perturbação que comprometem entre 5 e 30% da área 0
São deledados sinais de perturbação em mais de 30% da área O

~
,11 ,

, ,,~, Mortalidade ~ ~ ~
Assinalar

Menor que 10% 0
Entre 10 e 20% ou menor. localizada em reboleiras O
Entre 10 e 20% localizada em clareiras ou acima de 20% dispersos na área O

.,., , Ataque de formigas' . ',' ,
I 'Assinalar

Menos de 10% das árvores parcialmente desfolhadas 0
10 a 20% das árvores parcialmente desfolhadas ou até 10% de árvores lotalmente

Odesfolhadas

Mais de 20% de árvores parcialmente desfolhadas ou mais de 10% de árvores lJ
totalmente desfolhadas

Mato competição na coroa das árvores .' ,", . ~ l'Assinalar
Ocorrência em menos que 10% da área das coroas 0
Observa.se ocorrência de competidoras em área entre 10 e 30% da área das Ocoroas

Observa-se ocorrência de competidoras em ârea maior que 30% da área das U
coroas

'i) . Altura média das mudas (m) '.
,

1.'Assinalar
Maior que 1 (um) melro 0
Entre 0,50 (meio) melro e 1 (um) melro O
Menor que 0,50 (meio) melro O



.. Mato competição na entrelinha •• ~, " Assinalar
Menor que 30% da área [2]
Ocorrência de competidoras em área equivalente a 30-50% da área O
Mais de 50% da área O

., lCIl Riqueza (número de espécies nativas presentes no plantio) . ",.. '" " 'Assinalar
Igualou maior a 80 SPP O
60 a 80 spp [2]
Menor que 60 spp O

Altura media dos indivfduos regenerantes 1\., Assinalar
Maior que 1 (um) metro O
Entre 0,50 (meio) melro e 1 (um) melro [2]
Menor que 0,50 (meio) metro O

Descrever as medidas adotadas para a manutenção do plantio. e relação das espécies efetivamento estabelecidas

rovaco um "stand" bastante diverso em termos de altura das mudas. entretanto com as seguidas manutenções tem havido melt

5,3 Conclusões

Concluir em relação ao cumprimento do compromisso firmado, subsidiando a resposta. mediante avaliação técnica.
considerando os quesitos informados.

das. não deixando que o capim exceda a altura das mudas, (principalmente nas mudas de reposição, que são menores); realiza

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER ENTREGUE



Observação: Este relatório deverá ser entregue em 2 vias, 1 via impressa e 1 via em meio eletrOnico

Deverão ser entregues também os documentos abaixo listados:

1.Fotos:
As folos devem ilustrar adequadamente a área compromissada e representar a fidelidade das informaçOes
referentes aos quesitos assinalados.
Legendar e referenciar as fotos de fonmar a indicar a localização e apresentá-Ias com parãmetros de "escala" para
análise em relação ás dimensOes relatadas.

2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). devidamente recolhidas de todos os lécnicos que participaram
da elaboração do esludo ambiental

Observação: No caso de plantio de até 1500 mudas em zona rural ou até 1000 mudas em zona urbana, não é
necessário que o Relatório Técnico seja elaborado por profissional habilitado, com ART

Declaração

Declaro. sob as penas da lei, que todas as infonmaçOes aqui contidas todos os documentos que acompanham
esle memorial são a expressão d erdade. i /7 .
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Resolução," 1.02512009. Anexo I. Modelo A

Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Téc.nica • ART I
Lei nO 6.496, de 7 de dezemb,o de 1977 C R lEA - S P

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ARTde Obra ou Serviço

92221220131338763

RAFAEL ULYSSES DE MIRANDA
Tllulo f"rof\ulnnal: EnBftnhf'1'rn Agrêmomo

Empto~o Contr"lada: RM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA-ME

RNP: 1403439176

HCQislro: 0489019621-SP
R~yl'\tro: 0557n9-SP

2. Dados do Contrlllo _

CPF/CNPJ: 08.343.492/0004-72

13416-428

N';

Belrro: JARDIM DA MATA
UF; SP CEP:

Celebrado em: 01/10/201J V<nrolndntl Artn":
TIpo do Contratante: PCSSDtt jurid1ell do direil;) privadoVaJt\r.R$ 1.000,00

~o l"sliIU~O'1i'lI:

ConlrBlnnle: MRVEngenharia o Partlclpacoes S.A.

Endereço: Rua DA FLORESTA
Complemento: ÁREA VERDE
Cléal:l,,: Americana
Conlmlo: Som númDro

3. Dados da Obr,1l SlIrvlço _
Encorc;o: Rua OA flORESTA

Complemento: ÁREA VERDE

CidJde: Amertc:ona

~l':

6111tro:JARDIM DA MATA

UF:SP eEP:1J.476.....Ua
Dsta de In Ido: 02(1012013

Previsllo de lermlno: 0-4rtO/2013

CoorCcnildas Gcoqrátic;as:

Finlltdildo: Ambientai

Pro;;JricUrio:

Código:

CPF/CNPJ:

,... A. Allvtd ••dfl Titc:"lel _

Ouantidade Unidade

mudas3700,00Áreas DegradadasComposição da
Veglltaç~Q

Após a condu~"'o d<ls atividades têcnlc:ls o profissional dovera proceder a b<lixal!est;] ART

VIf.torla

Consultoria
1

---- S. Observações

---- 6. DlIdaraçóes

Acenibllldado: Declaro quo as rograll do aee5l1lbllidada previstas nas normas táenlca. da ABNT, n:loIO!llslaç~o &spec:inca ti no Oocrelo nO
5.296, de 2 do dnembro do 20lJ.4,não co aplicam às õ1t1vldadus profinlonals acima relaclonlldn .

---- 7. Entidade dCtClaulI

15. CAMPINAS - ASSOCIAÇÃO DE ENGENH8ROS E I\ROUITETOS
DE CAMPINAS

.----9. Infl:lm'laç6el

• A J)ruente ART enC(mlra-so d'l'ld""'lInI. qult:u:!n Cl>nfOrmll d~r1la
CO"&I","llIS no rod~pê-'WlIrtlio do &hl.lllm~. c ••rtlflclIda plllo No~so Numllro.

8. A.,lnaturas

Dndsl'tl Setllf11 \ItlrdJldeir:n. aa Informaçollls mimaA")...,, "(;r,Jt.~ Q1...de t2t~..JvbE...J de ~/..3
L"'"

/

MRVEngCM8"". o ~pacoes 5.1\. - cPFfCNPJ: 08.343. 92/O00.0l-72

• A ltuh"'t1dd~da deatll dOc:l.lmanto ~odll .er vcrlnl'.::)dll no .lIa
\••••••"H.~lI.p.org:.br l:lUwww.confu.o.g.br

• A 'IJunrda da vIa nslnlldll d. ART •• ,. dll Inpl>nnbllfdll;!e do ~1>f1S&lonlll
• do contraunle eom o obJellv(I dll doc:umembr o vintoJlo tontnlulll.

w_.l'.:Iell&p org,br
lel: 08!lQ-17.18.11

Valor ART RS 45.00 Registrada em; 01f10'2013 VAlorPago RS 45,00 NoS$oNunlCtD: 92221220131338763 VcrsAodo sislema

http://www.confu.o.g.br


fJ BANCO DO BRASIL
Conselho Regional de Engenharl ••' e Agronomia do Estado de São Paulo
Agência / Código do Cedente: 3336-7/00401783-8
Nosso Número: 92221220131338763
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Recibo do Sacado

SACADO: RM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTOA-ME
N" Registro:0557779~rofi&sionar:RAFAEL ULYSSES DE MIRANDA

CREASP:D489019627Jata de Emissão: 01/10/2013
Data Vencimento: 10/10/2013'Jumero ART:92221220131338763

"alor
R$ 45,O(

Depósitos ou Irnnsferl!mcias entre contas niio serão reconhecidos por nossos sistemas.
A quitaç~o do tilulo ocofTflrá somente ap6s a informação do crédito bancário.

l'l

.~:MXA ECOtlOHICAF[()EHAl.

~UINtI; sorteios i1iJ Súmmdól-fuir,1 a $.jl);J(lo.

••• 274 ..681)./7 J2fl')-4 ,";':',
1'"1~ "' , " ~':.:::~

1l~01I0U' 120 1:l IIOIlll Df Iii; U?:dc;"
'-~ - - .. ---- __ .0_ .. _:..... l

1.0T, 21.02052"0 TUIi.! 02Glil9
LOCALIDADE: SAO PAULO •...

I. /\G. VINCULI\DA; '4158 1:)(1,~~ .p
•••• COHPROVAlHE PAG/lll[/HiJ ili: "..
~ Bl.OQUEI!l IlAiICDS ti
R ~
':;DMA úE VEHC IIIErlrO; WlIfJ/211 J:I "I!
cl'/ALOR Du P/\GAfIEHI O; 45, (10 ri"
•.... ,; .....(,/\

(ju19:)22210 2H2221220 I j ~.>••J; 31338763217 1 :iIl470[l'Jl10fW;(J0 ,. " Jl
O
•••• 27HB8<171200-4

~ VIA DO CLIENIE
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PRI!:FEITURA MUNICIPAL DI!:AMERICANA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Termo de Cumprimento de Medidas Compensatórias

De acordo com Estudo de Impacto de Vizinhança, Lei

nO 5011/2010, protocolo municipal n° 48.853/2011, dos

empreendimentos Beach Park e Arkansas da empresa MRV Engenharia e
Participações S.A.

Considerando que o parecer técnico da certidão de condições de

aceitação do estudo de impacto de vizinhança, elaborado pela Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, no qual indica as medidas compensatórias a
serem cumpridas.

E considerando ainda que o sistema viário da Avenida

Comendador Thomaz Fortunato, o viveiro para a produção de mudas de

espécies arbóreas nativas no Jardim Botânico e o sistema de urbanização,

implantação de academia de ginástica e recuperação ambiental da Praça

nas proximidades dos loteamentos residenciais de interesse social ASTA,
-...... '.-.

foram concluídos. A secretaria Municipal de Meio Ambiente, declara que

foram cumpridas as medidas compensatórias dos empreendimentos Beach
Park e Arkansas.

Americana, 19 de junho de 2013.

\ . "'-- \.- ~ "--
crcero'l\\P. Moura de Jesus

Subsecretário UFL
CREA: 5060150194

Rua florindo Cibin. 11.0. 435 - Jd. São Paul(l - Te!, ()I» 3.:171. 7770
CEP 13465 - 230 - Am~ricana SP.- meiuJmbicntl'lÍl}élm~ricall<l.'ip.go\,'.br

hItp://\ ..I,'\vW .amcri cana. sp. go\' .br-



Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
, Para:
Cc:

Assunto:

Sinalizador de acomp.anhamento:

Status do sinalizador:

Arianc:

I

Ivan CarneiroCastanheiro
terça-feira, 1 de abril de 2014 14:11
Ariane CristinaTeato,"
giorgianara@hotmail.com; SandraVilma da SilvaConceicao;PauloCampos
dos Santos
ENC:TacMP - MRV/SpazioBeach

Acompanhar
Concluída

Juntar o presente e-mail aos autos do IC 13/10, solicitando informações iI MRV c iI CETESIJ (por e-mail, com aviso de
recehimento), quanto a situação da ETE mencionada pela Sra. Giorgia Garcia, bem como quais estão sendo as providências
adotadas para a solução dos problemas relatatlos. no prazo de dez dias úteis.
Cópia do presente e-mail está sendo enviado á reclamante c à Promotoria de Justiça de Americana.
Att

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

Grupo de Atuação Especial de.Defesa do Meio Ambiente - GAEMA - Núcleo XII - pCJ-Piracicaba
Rua Almirante Barroso, 491, IJairro São Judas, Piracicaba/SP, CEP 13.416-398 - Fone (19) 3433-6185 c 3434-7843

. -,
De: Giorgia Garcia [mailto:giorgianara@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 201412:16
Para: Ivan carneiro castanheiro; giorgiasindica.spaziobeach@hotmail.com
Assunto: Tac MP- MRV/SpazioBeach

Prezado Dr. Ivan Carneiro, bom dia.

~ou Giorgia Garcia, não sei se o Dr. se recorda, estive várias vezes no MP de Americana, e participei de
.•iversas reuniões 'para conclusão do TAC.

Pois bem, fui eleita síndica do Condomínio Residencial Spazio Beach, e estamos enfrentando problemas.' ,
com relação ao que foi acordado no TAC.

A ElE, ficou sob responsabilidade da MRV durante 2 anos, após a entrega de chaves, que ocorreu no dia
10/12/13, no entanto, a Manutenção não está sendo feita de forma adequada, já tivemos vários
vazamentos, e o cheiro que sai e fica no ar é insuportável, tudo pôr (alta de Manutenção .

.,
A MRV contratou uma empresa que faz a fiscalização da ElE, duas vezes ao dia, chama-se TEMA, mas. . .
apenas aponta os defeitos que estão acontecendo, não os conserta, e aí vem o problema, apontado o
problema/defeito, a M RV não soluciona, e ocorrem os vazamentos/mau che!ro.

Dr. Ivan, quais procediment~s e ~edidas devo tomar? O MP pode intervir e' nos ajudar/auxiliar com tal
impasse? '

Também fiquei com uma dúvida com relação a ElE, pois tanto o Spazio Beach quanto o Arkasnsas estão
inclusos no TAC, o Arkansas não foi entregue ainda, está em fase de construção, acredito que só será

mailto:giorgianara@hotmail.com;
mailto:giorgiasindica.spaziobeach@hotmail.com


f),S'6y
I • ,J

entregue no ano que yem, o prazo para o Arkansas, já começou a correr, de 2 anos, tendo em vista quey-
mesma ETEé usada para os dois empreendimentos.

Grata por vossa compreensão, aguardo retorno.

Atenciosamente,

Giorgia Garcia
Síndica Spazio Beach

/'

2



/

Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:'
Assunto:

Caro Dr. Ivan, boa tarde,

Eduardo Fischer Teixeira de Souza <eduardo@mrv.com.br>
terça-feira, 1 de abril de 2014 14:14
Ivan Carneiro Castanheiro; Ariane Cristina Teato; Tulio Pereira Barbosa
RES:Tac MP - MRV/Spazio Beach

Já estamos apurando o que ,houve quanto à esta reclamação da nossa cliente.

Att,

Eduardo

De: Ivan carneiro castanheiro [mailto:IvanCarneiro@mosp.mp.br]
Enviada em: terça-feira, 1 de abril de 2014 14: 11
Para: arianeteato@mp.sp.gov.br
Cc: giorgianara@hotmail.com; Sandra Vilma da Silva Conceicao; Paulo Campos dos Santos
Assunto: ENC: Tac MP - MRV/Spazio Beach

Arianc:

Juntar o presente e-mail aos autos do IC 13/10, solicitando informações à MRV e à CETESB (por e-mail, com aviso de
recebimento), quanto a situação da ETE mencionada pela Sra. Giorgia Garcia, bem como quais estão sendo as providências
adotadas para a solução dos problemas relatados, no prazo de dez dias úteis.
Cópia do presente c-mail está sendo enviado á reclamante c à Promotoria de Justiça de Americana.
Att

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: Giorgia Garcia [mailto:giorgianara@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 2014 12:16
Para: Ivan carneiro castanheiro; giorgiasindica.spaziobeach@hotmail.com
'Assunto: Tac MP - MRV/Spazio Beach

Prezado Dr. Ivan Carneiro, bom dia:

Sou Giorgia Garcia, não sei se o Dr. se recorda, estive várias vezes no MP de Americana, e participei de
diversas reuniões para conclusão do TAC. .

Pois bem, fui eleita síndica do Condomínio Residencial Spazio Beach, e estamos enfrentando problemas
com relação ao que foi acordado no TAC.

A ETE, ficou sob. responsabilidade da MRV durante 2 anos, após a entrega de chaves, que ocorreu no dia
'10/12/13, no entanto~ a Manutenção não está sendo feita de forma adequada, já tivemos vários
vazamentos, e 6 cheiro que sai e fica no ar é insuportável, tudo por falta de Manutenção.

1

mailto:arianeteato@mp.sp.gov.br
mailto:giorgianara@hotmail.com;
mailto:giorgiasindica.spaziobeach@hotmail.com


Ariane Cristina Teato ,
Assunto: RES:Tac MP - MRV/Spazio Beach

De: Eduardo Fischer Teixeira de Souza (mailto:eduardo@mrv.com.br]
Enviada em: terça-feira, 22 de abril de 2014 20: 18 .
Para: Ariane Cristina Teato; Tulio Pereira Barbosa
Assunto: Re: RES: Tac MP - MRV/Spazio Beach

Prezada Ariane, boa noi~e , "

o retorno para o cond?minio foi dado prontamente e o problema já está re~olvido.

Quaisquer dúvidas, favor nos acionar.
,.

\tt,

Eduardo

1
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~A
. PC) - Piracicaba

RECEBIDO PELO M.P.
Protocolo nQ I~/ly

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
'AGÊNCIA AMBIENTAL DE AMERICANA

Se

Ofício n.o 082/2014/CJA
(Usar como Ref.: MP 34/00026/10)

''''''''0 CI,II o.• 1';10 Ci/";~;P":;":..vQS
O "&-A-~ ~. /v1ltfJrictf;d~;d~~uJ

;;r' tt- AlLr;ir ~ PcM~ U;:~
am
l
::: rec~ent~t:çãO ~htfY[~nq&fí:k °.13/10 _

. .
Condominios Beach Park e Arkansas, datado de 01.04.2014, recebido na CETESB em

===•••CETESB

01.04.2014, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - Núcleo PCJ -

Piracicaba, referente ao qual solicita informações quanto á situação da ETE - Estação de

Tratamento de Esgoto do Condomínio Resídencial Spazio Beach.

Em atenção ao solicitado, ínformamos que foi realizada vistoria no local em

10.04.2.014. Na oca'sião não constatamos emissões de substãncias odoriferas além da ETE,

porém verificamos odor dentro das dependéncias da ETE,' nas proximidades da caixa de

saída do efluente tratado, e na ocasião não constamos vazamentos. O representante da MRV

que acompanhou a inspeção informou que os vazamentos ocorreram devido ao início

operacional da ETE.

I
Devido aos incômodos ocasionados aos moradores, está sendo solicitado por meio da

correspondência nO 233/2014/CJA, á MRV Engenharia e Participações, cronograma de

ímplementação de melhorias a serem realizadas em relação ao controle de emissões de

substâncias odoríferas, bem como ajustes e procedimentos a serem realizados para evitar

outros episódíos de vazamentos.

Consíderando-se, o teor da Recomendação nO608/2011 - PGJ, publicada no Diário

Oficial do Estado em 11/10/2011, no sentido de que no âmbito do acordo extrajudicial o"u

judicial, em complementação á eventual obrigação de dar, fazer ou não fazer, recomendou

aos senhores Promotores de Justiça que busquem o ressarcímento das despesas

desembolsadas pelos órgãos e instituições privados ou públicos, na prestação de serviços

Rua Florindo Cibin, 435 - Vila Medon - Americana - SP - CEP 13.465-230 - Fone: (19) 3461 ~1550



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGÊNCIA AMBIENTAL DE AMERICANA

CETESB

técnico-científicos ao .Ministério Público, encaminham-se os anexos planilha e boleto bancário

relacionando o custo dos serviços realizados por esta Companhia Ambiental, para as

providências que Vossa Excelência entend~r pertinentes.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos os protestos de elevada

estima e consideração.

Atenciosamente,

Quim.a CR 'APARECIDA G. P. FINOTTI
Gerente da Agên,cia Ambiental de Americana
CRQ 04217738 -I.Reg. 34.4526-0

Exmo. Senhor
Dr. IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça - GAEMA PCJ I SP
Rua Almirante Barroso, 491 - São Judas
13416-398 - Piracicaba I SP

.,

/

Rua Florindo Cibin. 435 - Vila Medon - Americana - SP - CEP 13.465-230 - Fone: (19) 3461-1550
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htlp://sigam/sigam2/CobrancalCobrancaDemonstralivo.aspx?idPagi...
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I

DEMON~TRATIVO DESERVIÇOS PRESTADOS

Análise de Cobrança MP/PJ/PF/SSP

Cadastro: 11/04/2014 Conclusão: 14/04/2014 Serviço: 14/04/2014

Sigla: MP_Número/Ano: 000003400026/2010 Série: AP: O NIS: 1695569

CETESB/CJA - Agência Ambiental de Americana P~ocessoCETESB:MP ..-/34/00026/10

PROMOTORDE JUSTIÇA IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO

I Nenhum Item Registrado

I Interessado:
1 •

CETESB
r::----
I Processo:
.1 UrTidade:,

I Relacionados:
I Responsável:
1 Datas: .

I
. I!. Serviço

Prestado:

SIGAMlSMA/CETESB

Categoria: ATENDIMENTO AO MP/PJ/PF/SSP

valor Total R$: 840,3.9

i.

'11

Detalhamento:
.\

Descrição do Item do Serviço Quantidade Unidade Valor (R$)

Técnico Ambiental de Nível Gerenciai 1,0000 Hora(s) 136,90

Técnico Ambiental de Nivel Universitário 9,0000 Hora(s) 647,28

Técnico Ambiental de Nível Médio 1,0000 H9ra(s) - 39,68

Quilometragem de Veiculo
.

16,"5319,0000 Km(s) rodado(s) I.
Observações:

. .
Demonstrativo de Serviços Prestados gerado conforme Auto de Inspeção n.o 1570601.

Demonstrativo emitido pelo SIGAM na data de segunda-feira, 14 de abril de 2014.
-------_.---------_._~-------------------- ----_._---

.=. Imprimir Jt.. Fechar

•

I de I 14104/201409:29
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00190.0000902391.03300400174.672188361230000084039

840,39
(=) ValOr Cobrado

Quantidade Nosso Numero
O 23910330000174672

,Varor do Documento

Esoécie
OM

Aaéncia I Códioo Cedente
1897.X /139678.1
CPF/CNPJ
43776491000170

(+) Mora / Multal-) Outras deduc6es

1iJt. BANco DOBRASIL

Cedente
cere B - OMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Numero do Documento
1 4

(-) Desconto I Abatimentos

InleressadofRedamadollnvestioadolRéu na ACP

Autenticação mecânica

,

Corte na linha ponlJlhada

';18< BANco DOBRASOL .1001-91 00190.0000902391.03300400174.672188361230000084039
Local de Pagamento . Vencimento. , ,

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATt: O VENCIMENTO - 13/07/2014
AP6s O VENCIMENTO NÃO RECEBER . I

Cedente
C4~7~~g1 Ó00170

A~~;ClalCod,go Cedente
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 18 7.X/139678.1

Data do documento Numero do Documento Espécie Doe ACelte Data do Processamento Nosso Numero
14/04/2014 .174.672 DM N 14/0412014 23910330000174672 ,

Uso do bancô Carteira I Esoécie Quantidade Valor. (-) Valor do Documento
I 18/03.5 R$ O 0.00 840.39

Instruc6es (rodas as informações deste boleto são de exclusiva resoonsabilidade do cedente) (-) Desconto J AMtimento
Não receber após o '1encimento

HOutras ded';lc6es

I
(+) Mora J Multa

(+) Outros acrescimos

1 O SISTEMA SÓ RECONHECE PAGAMENTO PELO CÓDIGO DE BARRAS PARA BAIXA DESTE TITULO.
(=) Valor Cobrado

2. NÃO RECEBER APÓs,..O VENCIMENTO - DIRIGIR-SE A UMA AG~NCIA DA CETESB.

InteressadolReclamadoltn'lestioadOlRéu na ACP
',.

Sacado

I IHUlllllUltlJ~JJIIII1
Código de Baixa 18/03-5/23Q1 0330'00017 46i

Autenticacão meclnica - Ficha de Comoensacão

Corte na tinha pontilhada

/ .
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GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Luiz Pizzi <Iuizpizzi@uol.com.br>
quarta-feira, 23 de abril de 2014 14:47

.'GAEMA Piracicaba'
RES:IC 13/10 - Condominio Beach Park - encaminha cópia do oficio da
CETESBAmericana

Marcia,
Confirmo o recebimento deste e.mai!.
Obrigado
Luiz A Plui

De: GAEMA Piracicaba [mailto:gaemapiracicaba@mpsp.mp.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de abril de 2014 14: 15 .
Para: luizpizzi@uol.com.br
Assunto: IC 13/10 - Condominio Beach Park - encaminha cópia do ofício da CETESB Am'ericana

Prezado Senhor,

De ordem do Excelentíssimo Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do
GAEMA PCJ-Pirac,icaba,encaminho cópia digitalizada do ofício nº 082/2014/CJA, recebido
da CETESBAmericana, referente ao Condomínio Beach Park, para conhecimento.. ,

Por gentileza, confirmar o recebimento deste 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
RuaAlmirante Barroso, na 491 - Bairro SãoJudas
Piracicaba-SP,CEP:13416-398
Tel.: (19) 3433-6185
Prezado Senhor,

10 tEste email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.

,

mailto:luizpizzi@uol.com.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
-.........-.;~ ~=---

Grupo de Aluaçào Especial de Defesa do Meio Ambiente
Núcleo PCJ-Plracicaba

Piracicaba, 24 de abril de 2.014.

Ofício nO 177/2014 - mao

Ref.: Inquérito Civil nO14.1096.0000013/2010

PREZADOSENHOR:

Pelo presente, encaminho demonstrativo de serviços e

.boleto bancário, para fins de recolhimento no valor de R$ 840,39

(Oitocentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), com base no

demonstrativo de serviços prestados pela CETESB, agência de Americana,

conforme interpretação da cláusula 21 do Termo de Ajustamento de

Conduta firmado em 17/12/12. -

A cobrança também encontra amparo jurí9ico no

prinCipio poluidor-pagador e na ne.cessidade de ressarcimento integral dos

custos sociais da degradação do meio ambiente, em especial das despesas. .
com a investigação das infrações ambientais (vide anexo Aviso PGJ

608/2011, publicado no DOEde 11/10/11).

pe se consignar que os custos apresentados pela CETESB
decorrem de vistoria realizada na unidade de Tratamento de Esgoto do

"Condomínio Residencial 'Spazio Beach", diante da procedente denúncia de

moradora no sentido de que a "Manutenção não está sendo feita de forma

adequada, já tivemos vários vazamentos, e o cheiro que sai e fica no ar é

1

Rua Almirante Barroso, 491. São Judas - PlracicabafSP - CEP 134t6-398 •

Fone: (19) 3433-6185 - gaemapiraclcaoa@mpsp,gov br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente
Núcleo PCJ-Piraclcaba

/)'593

J

<••,

insuportável, tudo por falta de Manutenção.", sendo de responsabilidade da

empresa arcar com os custos administrativos e ambientais de tal poluição, a

qual foi admitida em e-mail enviado ao Ministério Público, gerando obrigação

imposta pela CETESBpara implantação de programa de melhorias.

,
Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria protestos

de estima e apreço.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça - GAEMAPCJ-Piracicaba

Ao Ilustríssimo Senhor

EDUARDO FISCHER TEIXEIRA DE SOUZA

Diretor Executivo Regional da MRVEngenharia e Participações S.A.

2

Rua Almirante Barroso. 491 . Sào Judas - Plracicaba/$P - CEP 13.416.398

Fone (19) 3433-6185 - gaemapiracicaba@mpsp,gov br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso na 608/2011 - PGJ, de 07/10/11
O Procurador-Geral de Justiça, no uso das atribuições previstas no artigo 19, I, "d"
da Lei Orgânica do Ministério Público, a pedido do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva (Área Cível, Meio
Ambiente e Habitação e Urbanismo), EXPEDEa seguinte RECOMENDAÇÃO:

CONSIDERANDO o princípio poluidor-pagador e a [lecessidade de
ressarcimento integral dos custos sociais da degradação do meio ambiente, em
especial das despesas com a investigação das infrações ambientais;

CONSIDERANDOque, em sua grande maioria as perícias e estudos utilizados
pelo Ministério Público, no âmbito dos procedimentos investigatórios e da Ação Civil
Pública, são elaborados por órgãos.e instituições públicos ou subvencionados pelo
Poder Público, na forma do art. 97, parágrafo único, n. 1, e do art. 115, inciso
XXIX, ambos da Constituição do Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO que essas perícias e estudos custam ao Poder Público,
direta ou indiretamente somas e recursos humanos substanciais;

CONSIDERANDOque o custo integral da reparação do dano ambiental deve
ser suportado por aquele que dele se beneficiou, e que a isenção de cobranças
desses custos significa a concessão de um subsídio indireto aos degradadores,. em
detrimento dos contribuintes e do próprio meio ambiente; ,

RECOMENDAaos Promotores de Justiça do Meio Ambiente e de Habitação e
Urbanismo que, no âmbito de acordo extrajudicial ou judicial, em complementação
à eventual obrigação de dar, fazer ou não fazer busquem o ressarcimento das
despesas desembolsadas pelos órgãos e instituições privados ou públicos, na
prestação de serviços técnicos-científicos ao Ministério Público.

RECOMENDA-SE,ainda, que o ressarcimento dessas despesas seja feito de
conformidade com planilha de custos dos serviços, a ser elaborada pelos órgãos e
instituições privados ou públicos.

- http://www.1110sp.l11p.br/oorta I/oage/portal/DO Estado/1

011/11 10' Il.htl11- 24-04-14 (DOE II-IO-J I)

•

http://www.1110sp.l11p.br/oorta
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Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambienle. MPSP. ,
GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO- 013/2010

CERTIDÃO

Aos 23 de abril de 2014, eu ~ Marcia Oliveir~, Oficial de

Promotoria' I, certifico que em cumprimento ao despacho, juntei aos autos o oficio. .
nO082/2014CJA, oficiando a MRV com os demonstrativos de serviços prestados e

. . I

. boleto e encaminhei por e-mail cópia do ofício a representante Sociedade Amigos

do Bairro da praia qos Namorados.

.,

, .

\
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Grupo de Atuaçio de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

ICnO -013/2010

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 09 de maio de 2014, eu, ,,(~ Marcia

Oliveira, Oficial de Promotoria I, promovo o encerramento do 14°

volume destes autos, a fI. 2596.
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Grupo de AtuaçAo de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO - 01312010

TERMO DE ABERTURA

Aos 09 de maio de 2.014, eu ( f ),Marcia

Oliveira, Oficial de Promotoria I, promovo a abertura do 15°

volume destes autos, a partir de fI. 2597.
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Grupo de AtuaçAo de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ.Piracicaba

IC nO 01312010

JUNTADA

Aos 09 de maio de 2014, eu, <A Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, junto aos autos ofício da Prefeitura de Americana, com informações

referentes ao cumprimento do TAC-Beach Park..



Secretaria de
Negócios Juridicos

cJ5'17
PA(~itll/}taGfttMlÚ;ijUE{ ele cPkU%tCwJUE./

~/a</o</odfho ~UI/o

OF. 233/SNJ/05/2014
Protoc. 11.073/2014

Doutor Promotor,

IC: - IC 14.1096.0000013/2010
Assunto: cumprimento TAC - BEACH PARK.

~5Q
a ,06 de maio de 2014.

csltt-.
I

SIDO PELO M.P.
010 nQ In//y

20i4

Encaminhamos a Vossa Excelência, as informações prestadas pela empresa PERPLAN
Engenharia e Planejamento, referente primeiro relatório parcial de Contagem Veiculares,
documentos anexos.

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,

artins de Carvalho
pai de Negócios Jurídicos

Exce1entíssimo Senhor Doutor
Ivan Carneiro Castanheiro
Promotor de Justiça
GAEMA PCJ-Piracicaba
SNJ/kgm
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SP 330 - TRECHO ENTRE OS KMS 120+000 E 128+600

ESTUDOS SISTÊMICOS DE TRÁFEGO E DE FUNCIONALIDADE

Primeiro Relatório Parcial: Contagens Veiculares

Engenheiro Responsável CREASP Assinatura Data

Percival Bisca 0060255315 24 de Fevereiro de 2014

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas,SP Fone/Fax: (19) 3579.3536
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1 INTRODUÇÃO
Este relatório teve o objetivo de apresentar os resultados de contagens volumétricas realizadas
na SP330 (Rodovia Anhanguera). O trecho analisado em questão insere-se entre o Km 120 e o
Km 128+600. Este trabalho foi elaborado em função de estudos sistêmicos de tráfego e de
funcionalidade.

A Figura 1.1 destaca o trecho em estudo da SP330.

Neste Primeiro Relatório Parcial são apresentados os resultados das contagens volumétricas de
veículos. Essas contagens são o primeiro passo para a caracterização da demanda na área de
estudo.

Figura 1.1: SP330 - localização Geral
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2 Contagens Volumétricas

2.1 Metodologia

o método de pesquisa de tráfego realizado pela PERPLAN nos pontos de pesquisa foi o de
contagem manual classificada. Este método consiste em deslocar pesquisadores para o campo,
onde são feitas as anotações dos veículos conforme sua rota, categoria e horário de passagem.
Cada pesquisador detém consigo os seguintes elementos:

• Colete com faixas refletoras de iluminação;

• Prancheta;

• Canetas;

• • Planilha de Anotações;

• Contadores.

As planilhas de anotações contêm os elementos necessanos para os pesquisadores
classificarem corretamente os veículos segundo suas características. Um exemplo da planilha
de anotações utilizadas nas pesquisas de contagens volumétricas é apresentado no Anexo A.

A logística da pesquisa consistiu no posicionamento de pesquisadores em cada ponto de
contagem, onde cada integrante era responsável pela anotação do tráfego de um ou mais

movimentos.

2.2 Pontos Pesquisa dos

Foram realizadas contagens volumétricas direcionais em vários pontos da região em estudo,
para assim estimar o fluxo em diferentes Seções de Tráfego da SP330. Os Pontos pesquisados
estão descritos abaixo, e apresentados nas Figuras 2.1 a 2.4:

• Ponto 1- Acesso para Marginal da SP330 Norte - Km 120: contagem realizada no dia 4
de fevereiro de 2014 (terça-feira);

! • Ponto 2 - Trevo entre SP330 e SP304: contagem realizada nos dias 3 e 4 de fevereiro de
2014 (segunda-feira e terça-feira);

• Ponto 3 - Acessos entre Praça Chaul e SP330 Norte - Km 120 + 600: contagem
realizada no dia 4 de fevereiro de 2014 (terça-feira);

• Ponto 4 - Encontro entre Av. Santino Faraone e Marginal da SP330 Norte - Km
122+600: contagem realizada no dia 4 de fevereiro de 2014 (terça-feira);

• Ponto S - Acessos entre Industrial Santa Angélica e SP330 Sul - Kms 123+900:
contagem realizada no dia S de fevereiro de 2014 (quarta-feira);

• Ponto 6 - Acessos entre Industrial Santa Angélica e SP330 Sul - Kms 124+100:
contagem realizada no dia 5 de fevereiro de 2014 (quarta-feira);

• Ponto 7 - Encontro entre Av. Comendador Tomaz Fortunato e SP330 Norte - Km
124+100: contagem realizada no dia 5 de fevereiro de 2014 (quarta-feira);

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579-3536
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• Ponto 8 - Trevo de Americana - Km 125: contagem realizada no dia 6 de fevereiro de
2014 (quinta-feira);

• Ponto 9 - Acessos entre SP330 Norte, Jardim Brasil, Jardim Santa Eliza e Parque
Primavera - Km 125+850: contagem realizada no dia 10 de fevereiro de 2014 (segunda-
feira);

• Ponto 10 - Encontro Marginal SP330 Sul com R. Vitório Pertile - Km 126: contagem
realizada no dia 10 de fevereiro de 2014 (segunda-feira);

• Ponto 11 - Acesso Av. Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher (Avenida 11)
para SP330 Norte - Km 126+200: contagem realizada no dia 11 de fevereiro de 2014
(terça-feira);

• Ponto 12 - Acessos Av. (Avenida 11) com R: Joaquim Ribaldo - Km 128+300: contagem
realizada no dia 11 de fevereiro de 2014 (terça-feira);

• Ponto 13 - Acessos Av. Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher (Avenida 11)
com R: Conselheiro Antônio - Km 127+300: contagem realizada no dia 11 de fevereiro
de 2014 (terça-feira);

• Ponto 14 - Encontro Av. Cecília Meirelles, Av. Henrique Roberto Guilherme Alberto
Brechmacher (Avenida 11), Av. Gracíliano Ramos e SP330 Norte - Km 127+700:
contagem realizada no dia 12 de fevereiro de 2014 (quarta-feira);

• Ponto 15 - Dispositivo no encontro da SP330 com Av. Nicolau João Abdalla - Km
128+400: contagem realizada nos dias 13, 14 e 17 de fevereiro de 2014 (quinta-feira,
sexta-feira e segunda-feira);

• Ponto 16 - Acesso para Marginal SP330 Sul - Km 128+550: contagem realizada no dia
12 de fevereiro de 2014 (quarta-feira);

• Ponto 17 - Acesso Av. José Fortunato para SP330 Norte - Km 128+600: contagem
realizada no dia 12 de fevereiro de 2014 (quarta-feira);

Figura 2.1: Contagens Realizadas entre o km 120 e o 120+600
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Figura 2.2: Contagens Realizadas entre o km 122+600 e o 124+100
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Figura 2.4: Contagens Realizadas entre o Km 127+300 e o 128+600,
"
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2:3 Resultados das Pesquisas &

~ . ~
fJ.,sTabelas 2.1 a 2.12 mostram os resultados completos das contagens realizadas nos
r1lovimentos contados, esquematizados de forma mais aproximada nas Figuras 2.5 a 2.16. N~s
t~belas, apresenta-se uma seqüência de quadros que mostram os fluxos horários por categoria
~sentido de tráfego. ~•"1scontagens foram realizadas entre os dias 3 e 17 de fevereiro de 2014. O período e
contagem foi de 14 horas por dia, das 06:00h até as 20:00h. ~, >
F, ~1

De maneira geral, as contagens foram realizadas com sucesso. Houve, porém, um bloqueio Qe
tf'áfego próximo ao ponto 15 - km 128+400, que fez com que as contagens dos movimentos i5,~
I~ e 17se tornassem atípicas, não sendo apropriadas para o estudo em questão. Assim, esperp-
s'~ a confirmação de uma data para a normalização do trecho. Dessa forma, uma noJa
"contagem desses será realizada e incluída nos estudos posteriores.,,
•{
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Figura 2.6: Movimentos Contados - Ponto 2
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Tabela 2.2: Resultados das Contagens - Ponto 2
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Figura 2.5: Movimentos Contados - Ponto 1
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Figura 2.7: Movimentos Contados - Ponto 3
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Tabela 2.3: Resultados das Contagens - Ponto 3
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Figura 2.8: Movimentos Contados - Ponto 4
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Figura 2.9.a: Movimentos Contados - Pontos 5, 6 e 7

Figura 2.9.b: Movimentos Contados - Ponto 5
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Tabela 2.5.b: Resultados das Contagens - Ponto 6
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Figura 2.10: Movimentos Contados - Ponto 8

Tabela 2.6: Resultados das Contagens - Ponto 8
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Figura 2.11.a: Movimentos Contados - Pontos 9 e 10
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Tabela 2.7.a: Resultados das Contagens - Ponto 9
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Tabela 2.7.b: Resultados das Contagens - Ponto 10
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Figura2.12: Movimentos Contados - Pontos 11 e 12

Tabela 2.S.a: Resultados das Contagens - Ponto 11
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Tabela 2.8.b: Resultados das Contagens - Ponto 12
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Figura 2.13: Movimentos Contados - Ponto 13

.'.
Tabela 2.9: Resultados das Contagens - Ponto 13
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Figura 2.14: Movimentos Contados - Ponto 14
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Tabela 2.10: Resultados das Contagens - Ponto 14
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~!ºO '900 23 , , I , 12% 3 26
19,00 ?,9:00 54 1 1 , I 4% 2. 66

Total 111
,

14 11
., , , 2 51 4% 33 151

12!04J2014Dot,H12McMl'l"IP.nto~r' T ..,.~~,~'"_'_ J
- r- '~-'1 ' ,,-" :"f.-t"

0600:í!'00
7 , I .5~ 42% 5 '2

: ~7 .9Q. 9f9D '< .. , 8, • 4-Õ% -~ ~
-:...98.Q9 09.00 11 6 35% 6 11
09:00 10:00 31 1 i 6 '8% i --.J]

-1º 00 11ÔO 2' 71 25% 7 28
11.00 .'200 20 I 6 j 23% 6 26"

_.,':-r-:- 19- 5 21% 5 241.2.~o2__ p:oo
-~~-~~-'~g:~~'- 19 , , I ; -- 7 27% -- 7 -25

2' , , I 5 '9% 5 26
15:00 1600 2' I 7 ' 25% 7._38
1600 17:00 32 4 11% 4 36
-hõo 1800 31 . , I ! , 51 16% 6 37
16:00 19:00 30 1 , I , i 61 , '9% 7 _37

.)9.09 -ªOÕ f----p .. , , , I 5 '8% ~. 28
TOlal 298 2 , , I , 03 I 22% 85 383

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax; (19) 3579,3536
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Figura 2.15.a: Movimentos Contados - Ponto 15

Figura 2.15.b: Movimentos Contados - Ponto 15

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19)3579-3536
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Tabela 2.11: Resultados das Contagens - Ponto 15

17/0212014Dala11MO'f'imento

~"'--~' I'~~-'~:!. -I, ,
~~:~~I-W:Oº . 91 ---fI---? - 3L-' 2' - '4% I 15 ',0"6
07:00 08.00 111 4 1 3 , 1 9% 11 121

~a~~ 0900 ~~ 10 6 2 - 2 22)L -- 20 _13
0900 1000 75 6 2 2 1 i 13% Ir a6
'0,00 11:0Õ a2 5 '2 2 1 , I 12% 11~r11:00 12:00 7a 5 1 2, - 21 11~ 10
12:00 13:0Õ.. ii; 4~ - 3 1 1 ' 1~% 12 aa
1300 14:00 as 5 2 - 2 I, 11% fã 95
14:00 15~~_ 87 5, 2_ 1 _2, 1 " 11% 11 9a
15:00 ~OO 8é' 1--5_? - 2 -1 - 1 , 11% 11 99
1600 17.00 lÕ? 7 1 I .i 3-r-:- 2i 14% 1'7 -124
17.00 e-!8cOO ---1?0 1--2 1 ,2 2 === 5% i 10 200

~2- e-!c9cOO 120 4 4 --:--j- - 1 ~- f 9 ~.~.

19:00 20:00 57 j,--j 3 2 1! • 17% 12 69
Tolal 1.320 71 33 I 31 16 I 18 I 11% ; 170 1489

17/0212014Dala/2MO'.;menlo

~\~'I~~~~:
O~~~~~,O_ 14 11 1 - I 1 - - - la%~ 17

-- li ,-
07,00 oa,oo 1 - ! - 20% 1 7
oaoo 0900 15 1 -

6%~'
16

, 09,00 10:00 .----15 ___ " 1 - 2 1 25% -t _20
~goo_ .JJ:OO_ 13 1

'" ,

13% 2 ~)5
11.00 12:00 12 1 I ã%. 1 .13
12:00 ~O ~2 1 2 - 20% 3 15

ij~~~~OO 13 1 j , - 19~_ 3 16
14:00 15,00 14 2 I I 13% i 16
15:00 16:00 14 1 1 1 I la% 3 17
16~Õ- fr.10 1I -'-- 2 3 I J.3.'lL -1 22

-milloO 30 --2 - 1 , - 9% 3 33
~~OO 19~Ô --'23 - 1 11 1 I 12% 3 26
~~ 2000 9 1 1 11 11 31% 4 13

Total 2ri6 15 13 71 4' - I - 16% 39 246

17/0212014Data:/3,Movimento:

~T=.I ~~ ~,.~t!:\."1,;~"',,, '1;'--'-
_~cO~+rO~ _ _ ,5 11 1 I I 1 11% 3 2a
0700 oa,oo f'i- -"31

I 0% -f~
oao~ _~9;O0 21 3 - 1 1 4 - 36% 12-F
,-29~~_ ~~ 22 1 ?, 12% 3,-~
'-10.0~_ ~lo0_ --~- 1 1 - -- _-C 1.J--:- 12% I 3
~1.00 12.00 1 4% I 1 ' -'23
~~ __ )100 21 1 11 9% 2 23
13 O~__ )~OO !-?~" -~'--1 - 21 -fi% 5 -~
14.00 15:00 24 1 2 1'1 14% :r 2a
15,00 ..l~~,OO 24 1 1 , 1 ! - 11% 3 _~7
16riri -V~o.. 1--35 2 1 , I 'lL__ 3 --~:-ü,oo la,OO 57 I 1 I 2%' 1
laOO ! 19:00 36 1 ! 1 ! 5% 2 3a

~0::O:õOO 16 1 1 - , I 11% , 'i i8.
367 15 ! 14

-
I 2 21 111 11% 44 411Total - !

MO'o'imento /4 Data 11/0212014

__- __, __ ,'
• i 17

27% I 26
20%"-'--36

'-j3% -28
24% 21
2"5% 21 83

2,51'+=1.0- 79,21% 15 73
ii%, 18--82
24% 21--81

-'2"3% 20 -87
20% 23 113
17% Ú~ 10~
16% 13 83
3a% 26 69

-23%- 10-5 -U05

3i
j
~-!--
3!

--3

3

6--3
2

47
7
37

69 ~ 1
144 11 4
58 4, 1
65 2 I 2
62 4 2
59 5 7 1sf 4-, ---5 _'_, ,
64 3 5 . j 1

'-~f -:';: -:-t-~
9.0 6 3
a5 --2 4
io. 3 4
43 3 8

I,OOri --,-- '--50 9i

0700
oaoo
ri!i:riõ-
10,00
11:00
12-:-00
13-00
14:00
,.5:"60
1600

15:00 I 17:00
.1Tº~i 1"8:00
1800 L19.00
~'.9--º.O-L?º~00

Total

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579-3536
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18

...•...Q~:,09 07:00 16
07:00 õ'i:f'õii- --41
08:00 09.00 17
ôi:ôo 1'0:00 18

-1õ~'õo 11:00 --14
1foo f2:0~_ p
12:'ÕO 13.00 13

-f):OO 14']Õ- --'-5
1~OO 15:0-0- ---'5

1500 1600 15
16:00 17;oir ---22'

-17~i:i'Ó 18:0'0 12
1ã:"ó'º 19:00 7
19:00 20']Ô 10

Total ~~ ---22tf
• 1-- --13 15 ----- 1

7

. ,

,
4

1 I
I

Oala 17/0212014

2&l36

1710212014

14%

Dat.

48610228

19

07000600

Movimento'

~~~-I"":,,.~_;~:
-~.::-~ã'õo ~3c

"
2 !l..-S 1 6.

_6J'EB~! -}~,..g7~OQ
0800 09,00 240 21 10 . I 5 _10 7 3 8 21% &l

=-ofo~_ ~~.OO 214 20 11
=+=2

-¥ 6 -~ 1_~% :í9.' --263

-'°2~ 1100 206 9 4 . 2 6 4 2 5 13.~_1_~32 -238
11.00 -1r~( 195 --- f---9 -~ . 2 ___ 5 4 5 .. 13". __ 30 -225

-,ioo 13:00 --i9Õ 8 4 -.-r--2 6 '3 , 4 13% 28 ~-218-
.-'3QO 4~0 21~ 8 j 1 7 4 2 5 1~1L 30_143
14:00 ~~~_~17 9 4 . I 1 5 4 2 5 12% 30 247
1s.01f 16:00 220 9 4 , 3 ~ 1 5, 14% 35 255
1600 ~~:OO 19~~ 8 5 7 6 1 2 13% 29 227
1i:g~~~ ~71 1 8 2. -?

1'ÔT . 5% i 'iJ 45-1
1B:00 19:00 273

6 c-'
1 lf--: -~ _2 _~l . -6%"'-,--'17 ---ito

1900 2ÕOO 144 5 2 8 7 4
~

. 2Õ% i 35 179
- TOlal 3306 128 I 64 23 92 67 22 71 . 12% I 467 3773-

4512

171021201.4

27%

Oala

7333

110

0600 07 00

MO'Y'imenlo'

~"~-I{y'~
~ioÇ ••••••? - ~_.

'"' _r
, . .<1; 'lli0, y , ,.' .~ -lji,!!/t; '.!'Y," : ~~ li.=;',:.;.;.. •• =..'~i j 'i. ~»l" ;t. . " '. .'" '" r= ::~ ..;

07~~nrºQ
42 6 1 9' 28% 16 58

0800 0900 22 2 1 . .2 7' 35% li 34
09,00 i lÕ,06-I-j9 4, 1 , 3 . 31 22% 11 50
.,OOO~O 1--]0 --- }j__--;' . , 1 1 . 61 . 29~ 12 -if

=}J.~~ .f;{~-: 28 -~+--:-2 --=--, 1 61 30% I 12 --'O

1-.27 2 . 1 1 51 25% , 9 36

~3l1=l'400
31 3 1 . 2.

6=
_?8% 12. 43

1400 1500 31 3' 1 1 I ! .
-~~~

I 12 43
1500 1600

. I
32 3 ! 1 1 1 . 5! . , 11 43

}~~iEH~-'O 5 2 1 1 - 71 29%_H~ _.56
72 2 i 1 9'1" . '14%! 1~ 84
2ii 1 ]f 22%' 8 36

190.0 I f-º-ºº- 21 2 1 , 1 . 4i '30%+- 9 30
Tola1 476 41 13 ! 8 13 li 88 i 26% 164 &lO

Movimento 111 Dala 1710212014

1692817%6281014106 00 0700

~_:'1\nt,." I(.:'~._~'~"S!. J _ . .,
07:00 OB:OO 146 5 3 , . 4 . 8%8f -----'58

-0800' 09.00 ~l __ 18. 8 i 4 1 4 . 19%--.....-J? -----'8Qo9:'õõ -;Õ:oO --- f---;-~ I "'--',101 19 . 5 1 27%! 38 -----'.31.
" 1000 11.00 127 8 5 I 2 1 1 5 ! ~;H--~-14~
l1100 12.00 120 9 6 . , I 2 __ 1-t--=- 51 144

_1"02_ -1.ª,00 117 7 5 I 3 , 14%! 19 _'16

-'~~-1t28- 131 8 -t I 2 1 2 5i -~~,~-=t=-~.153
.14:00 15:00 --134 8 -~ , I 1 1 5-r-:- --'55
15.00 1600 136 . 8 6 . I 3 2 1 . 5 16% 25 '1'6'-
1600 17,00 134 7 9 1 2 1 . 7. 17~t_!~'

f-1!OºdJªOO ~l?_~ 7 4 . 3 1 . 9i 6% 24 385
H'~~P.O 1_~.:9_º-----'11. 2. . ~ a 9% '5 172
f-'.90.0..J...2000 89 6i 6 2 fi i j.L....:.- 1B%~20 lO'

Total 2039 120 I 83 25 19 14 71 i "%' 332 ~;jj

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579.3536
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02.63740J
17/0212014

25%

Data

3

/12
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•
Movimento

~ "'I"'_~j'f .":b: ~./"''-"~~" 1'!:
~l-" !"'~-;;t, ~ 4. {~ ,

f-i¥oo
, ,

08.00 4 1 f 1,--'- i3'" 2 6

t-P8OO 09:00 2 . . . 0% li[

0900 10°9 1 . I . I O'; , 1
;-0.00 e-1)00. 2 1 . 33% ~ 3
11:00 12:00 2 1 . , 33'" 1 3

1-~2.00 13:00 2 , , , , 'OI' . 2

1-~3~_ r-1t 00 3 , I
. . i 251'_ -- I _,4

1400 HYºº' 3 2 ~ 40% 2" .5

I-J5OO ~~.D.9__ 3 , . I 25% ,-'16.00 17:00 4 1 L . . 2_q~---+-.
, 5

iHo lSÓO 8 2 I 20% I 2" -io
18.00 1900 1 I 0% I 1
19,00 2000 2 I . I . I 0% I 2

Total 40 111 , - I I 23% I 12 '52

1110212014Dat.IHMovimento

~~'-':':I=.l:'_'~"'~..•:-1'"~-'i L.~~, ~•. )

R.?600 07:00 69 6 2 I , 11 9 . 22% I 19 88
,'07:00 08:00 ---H!O 6 1 .

-'-31
13 13%---'---'0 '50

~0800 0900
..--t --

-QJ'05 8 5 , 2 7 ?~t:R-¥~Õ.O 1000 !l4 9 3 1 , 5 17% 19 --.--l13

-1-~~g..f--ll40 62 - 51 2 - 1 11 7 .fi% I 16 ~l
11:00 1200 59 5 2 . 1 1

~
22~~Fr

76
12:00 13-00 5' 6 , 7 - ~~-t ~f n
àoo 1400 Si 4 " ---C_ 2 , 7 - 79
14:00 1500 66 5 1 -

, 1 1 71 '9% 15 ãf
15.00 16.00 67 5 2 1 , 1 71 20% 17 84
1600 17:ÕO 66 4 2 , 11 - 'Oi 21% 18 84
17:00 ".00 75

~

, 1 2 - 6 - 17% 15 90
18:00 19:00 42 2 - I , - 9 22% 12 5-1
19:00 2000 43 4 2 '.,+--' 3 '" 1 5 .2:3"-_ {:l" 56

Total 'í'~ooo-. 75 2£
--

14 -,~ '07 19% 236' 1.236

Data Manhc1

Data Tarde:Movimento

-º_6:00 I 07:00
0700--r-ofõO

,0800 0900
• 09-00 10:O-Õ-

';;-l'(foo 11:00
t ftÓ-O 12:0~0

1200 1300
7"1100 14-0-0

14:00 15'00
,1500 1600

16:00 17:09_
. 17.00 '8.00

1800 1900
19-00_ 2000

Total

3~
59
41
51 2 2
93 - --6~_2
91'-- 6 2
90 2 1
ao. 3'
92 2 I 1-88 .--.-. --3~
~.~;,.--.-:- - 1:+__- '1

--'30 .--. - --3t--3
78 1

1242 53 18 "

12
13
7
7

'5 .14-r-.:-
6 -i-r-;-

-S-!--
6
,O

-13! -"
úi-.
4

13'

14/02l20U
13/0212014

35% I '! 55
24%T""19 78

-1i~ }f --1:~
f£!% i ii f13
9%~ ~~
1-?J5.---l...--!.1 91
8%' 8 100
ío% 1 'o iá
15% 22 148
9%- 19 --ioe
1"3% 19 --149
6% 5 8~
14% 204 1.446

/15

06,00 54
.07,00 238

,08:00 119
0900 57
1000 139
11:00 136 61-8
1200' '3~ .__ ' 31-5
@9 120 2! 4
14.00 1"37 --- ---4-, --.

-iS-oo 16:00 131 3 4
11lfoo' li~oo"--'3J --8 12
~W:-OÕ-, 18.-ÕO --190 ------h=f
=i~~~1I]J~~~: ~+-~

Tolal ugs 6i:l~9

2
_2.,,
,
2,

'3

Data Manhã
Data Tarde:

14102n014 j

13/0212014

R~a Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579-3536
•
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,Jb ~O
41,,/

45H

1310212014 •
1310212014 '

3a%

Data Manhã
Data Tarde"

4 I2
3 _.1 a 15% I 24 164
3 1 - I 3a~_ 9 2'
1 - I 33% i i,

1 3 1 2 5 i 23% I 24 105
3 1 5i '191>..1...-20 lOS:

.1. 4 i 3 - 41 21%_'_~4 -)12.. S-I1 2 _2 22% 22 100
1._.3 1 5. 4 - 2~~_H=iI3
1 3 .- 1 5 - 20~__ ~~ .__ '0.6, 6 ---'--4 12 ~~ ___ 3a 114

2 5 7 21% 31 146"
2 3 2 '0% 13 136'

- 1 11 2 31 l'5~~J a9'
10 38 i 12 I ti 54! 21% 2Sa 138S

116'MOIIimenlo-

06 01$07 00 28 4 507"00 oaoo 140 6 6
-oa,Qº_ '09.00 15 4 1
0900 1000 16 3 4
1o:_g~_r_nO.9 81 5! 7
-1,L~~~. aa 5T 6_.

J~pUt~~ ~: I
~o ~~O 89 4~
1500 1600 85 5 6~6~~J[õO_~76- --- --6 10
--1700 ~. 115 6 7
1a 00 ~2~ '23 ~F~..!~_oºdO 00 76 _.3 3

Total 1.098 64 78

12

1310212014
1310212014

Data Manhil
Data Tarde:

9

117-

0600 0700

~":"_~Ift%~~~_"".:""";",J.' ,'l7 ""'"rI .,. - I~~. 07.00 08:00 42 1 I 2, 3 45

óa:~~_~9:00
~ ' f----'-

.. 41--:- 5 27
09:00 10:00 1 1 ; 1 --2 . 38% ' 5 1"3

~~:~~~"-Q9 f-25 1 - 2. 7% 2 )7

-1J 00 ~~ºº 27 2 ! 7% 2 --ta
1200 -1~..OO 27 2 I I , 4% 1 2a

13.~~ _1.'00 f-'i4 1 - f
:O~-
__ '. r-_~5

l~,OO ...!~oo ia , - 3 - 3 31

1500 ...!~ºO_. "27 , - 2 7~_ c-_ 2 29

'6~~ -'IeOO 24 I - - - O~- 2'
_HOO _1aoo -- 22 .---'--- -_. i ----- a% i 24

-$~~~.?cºP 33 , 1 - I . -6% 2 --35

....!9.00: .2000 2' - - 1 , ,% 1 25
Tolal ÍJi 6 5 2 1 ! 11 131 9% I 32 3'7i

.'MOYimenlo

6111

13/0212014
1310212014 .

la% t

Data Manhã

Data Tarde'

21,50

/18'

0600 07

McNimento

~ 1";''''1 ,:~
,:J,f'-r;: "F" "'" -', .I",q "'- 11,r ~ ~.¥ ç~

, J.~~ .,
~~r I• .....-.-~ ,,~-~. :r.....:: "" L~'- ~ l-~;l;.( "l. "f , { , ." _ ..

J;r~j(" l.E.!Jl

~.. ,:- :00 • 1 -
_070~_ ~aoo~ 253 • , I -~ f-- '+__-'-; 7 6% H 270
1,08:00 0900 iJ1 -i 7 I 1 2 11 8~O "25.'
[;;g900 10:00 126 9 5 I 1 ! 1 11~---+----'~ ~?r:r10:00 11:00 145 --rt--j- - , 1 j 2 ltí=f 160

I-"~~_-11~0 157" 5 7 1 11 21 9% _~ 173

H200 13:00 157 , 7 .2 i I 8% 14 ~!L
13.00 14:00 139 , 6 I 1 2 3 lO$r 155
14:ÕO~ºO --.!~O

, 6 -:-L- 1._
'

1 2 9% 15 _)75
--15:0Ó;-1~00 152 5 6 1 1 2 9% lf _}67-
1600 17:00 116 4 2 - 5% 6 12'

~:~8:00 76 6 5 - 11 - 1, 15% I 13 ao"

I-.~-ª:O'~ 63
'1=;3

- 2 1 - 1 ! 11% I a 71
~ 20:00 ~?5 3 i - , 2--':Ü 1 - 11 - 5% ! 7 142
. Total 1:962 61' 'j'j ; 12 ! 2 26 - 9% I 189 2151

1310212014 '
13/0212014

Data Manhã
Data Tarde119Mo...;mento:

~;'~I\b.ti;?_,~~
, i'R - •.•<1 """" ~

06.:0~-f-e7Q(1- __ 26 =+=: i 1 '--'-- ~ -.1~~-J.-.-5 31
07,00 l-ea,OO '167

- 7 _ } t--"'2 1
,.

2% I 4 --m--- -)oa 00 0900 ----a9- - I 16% 17 --'06
, 0900 10.00 55 ~C1 - 3 - 1 14% 9 54
_!QOO i-'!'Oll.. 7' 2 4 - ;

1j----;--- 1 9% 7 8'-ia ---11.00 1-'2:00.
--.'31 5 2 - 1 i 12% 11 _~1

_li"o~_ 1-!:tQQ- --aó 1 4 2 a% 7 a7
13:00 14:00 --71

2~
, j - ~~---=~~.~---7a14:00 -1~;00_ a2 ___ 2 _~ -----:-+ ,_ - :=-"::'a8':"15':"00 16:00 --7ê 2 3 2 8% 7 85

'--],6.£g... -1fOº 7a 2 4 • 2 13% I 12 '90
1700 la Q~ __ 2a. 3 1 !

13~
f--.í.2"

1800 1900 ~6 I I 0% .
j!oó 1 20ÓO

..- ~69 1 1 1 I
-

4% i 72
Total 1003 2a 39 2 2 2~! , 9% I 99 e---,-,02

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas,5P Fone/Fax: (19) 3579-3536



,
13/0212014 I

1310212014
Data Manhã
Dala Tarde:

4 3
5 6.
, 9
4 9
4 .li
3 5

--11==1
4 7
4 6
4 --2
7'"--2
2 4
56' 76

1
1
2,,

7 6
__ 2 4

15 10
__ '?l-...!-ª-

71 9
7 9
6 8
7' a'. i •-6--ã ----2
7 I 7 1
4
, 2
4 4
~ -~-
94 94

/20
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McMmento:

2

14:0212014
13/0212014

Data Manha.
Data Tarde

6'

~ ..
~ : '~32.;: '.; ~~
. - ~%-r-{ _~~
_ - 4~1 27

i - 7% 1 3 43"
11 7%' J 42_
1 0% - 39.r 6% 2_?~
., 3% 1 40

3% 1 38
4% ? 50
5% ! ..0 1-21
4% t 23
0% 33.
4% 23 553

=t=__ ~I---c-
,
II

,
13 i 4

,
1
2
1, ,
, 1

.21~
1 •
1
2

Movimento

1410212014
1310212014

Data Manhã

Dala Tarde

0% 6
0% ---29
0% --,i
0% 7

:- -~}-j------ ~1-
-Õ%-r- --14
0% 12
0% 14
0% 14
0% --'2
O.l!. 13
0% I 20

-~~-i--:-.1~;

6
oa 00 29
oHo.--ii
1000 7
11:00 14,2":'6"0-'-14--- ...
13000.--,.I ---
14.00 12
1500 14
16:00 14 __ o

17:00 12".
1800 --'3
19:00 20 --'----f2 --.-

19f--

Moo,;mento /23
Data Manhã

Data Tarde
14/021201.1
1310212014

1,

. ,
2

21

'_~+_.
. ---r--,
15 !

2,
--,,

23

2
4
3 I
3..--==-32
, I

06.00 OTOO 36
07,00 0800 165
.0800 oioo. --99 ---
09.00 1000 47
1000 11.00 92
-,Eoo 1200. 90
'2:00 13000 89
13:00 1400- 79
.14:00 1500 91 •'lS-ÕO 16~riO---liE;----
1ifõo 171JÕ- is
17.00 1800. --91
1S:0Õ ,fóó.' ,'oa
19.00 20.00. --i7

Total 1 226
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14/02/2014
13/0212014

Data Manha
Data Tarde"/24Mo"melllo

PH :""I:"""-~~.., ~"~. '";.rr-~~ I:" ,

O£.OO OHO 12 =!$=f 1 1 48% 11 23

_07~~ _~!COO 43 3 3 I , 1 . 16% 8 51

_08g~ ~~,ºo
--,6' 1 .• I 2

"
. j3" i--.6~t

0900 10:00 20 6 9 I 2 "j 21 52% 22 42

e-!0~ºº_ ~~- 32 5 6 1 1 ?9% 13. ,5
11.00 1200 31 .

~-

I 1 1 30% l~ 44

12:00 --Q'º~-
.

31 ! -+--:- l"6iL 37. _ ..!
lHo ...!t~~ 26 3 5 ! 2 2 3~% 12 --40

14~OO-~- -B -1- f--~. 1 1 16_~ 6 --38

. 15gg. -l600 30 2 _3 .,-_J 1 1 . 19% -- 7 37
14~_

-~
160~. f-1-.7OO 56 5 4 I I 9 65

29
. f--) , .i17:00 1800 1 . 1 12% 33

J~e-!~oo 41 Ib . 1 1 13% 6 47

~º 2000 27 1 1 . I 11 I 10% I 3 30
Tolal 42-ã~ 41 i 58 2 ÚI 13. 11 23% I 128 556"

14/0212014
1310212014

Data Manhã
Data Tarde:/25MCNimento:

~"'~ 1~_jf4:--, 06.~g__ 07~~0_ 87 ~4t----~ 2 11 11 2~1L_36 12~
07:00 08:00 251 16 2 '2 i 11% 30 281

1-?8.00 0900 170 ---+~~ 1 1 9
i

1~)i__ ?! 2g~

09:0~_ ~~:go 130 13 7 1 4 3, ,ª% _~_8 158

~?O 11:00 225 17 10 3 2 14 11% 4~ _21!
11:00 12.00 220 •. 16 !-_" . 3_2 '2 17% 44 264

12:0J!_ ...QJ!? 218 6 1---6 ;--_.~! 5 -9%' 21 - 239

13:00 14.00 193 7 7 6 i2~--k-ii9
14.00 15.00 222 7 i 5 I I 2 }j--:..- 51 !.% 21 243

~5'O:-?~~- 211 7 5 2 2 . 6 9% 22 233

1600 11:00 207 '3 à . 1 4
.,

9 16% 40 "2:fi
~Oº_ i-l8J1tL _4.16 10 6. 61 31 '6 9% 41 457..

i-l~.00 19:00 258 .'l-_. 1 '1 I 10 I----'- 5% 15 273

19:00 2000 'às 4 2 1 1 I j 6% 11 ~~
Total 2996 148 91 I 21 32 26 j 117 12% 417 3413

14102/2014
13102/2014

001101Manhã-
Data Tarde/26MO'dmento~"~'!.,'1. _,}~'ir-- ""', ~, ',-, ~~~ -:ta:~7:: i'

06°ltrgg-
14 ~+--+. I i I i

, 22% '!-- '8
07:00 08.00 29 2 1 ! I I 9'4 3 32

ÓS'OO 0900 31 31 3 I 1~~ 6 .3l
. 0900 10_00- 20 1 5% 1 21

+--io OO__L"OO ;j6 3l 2 I I í2% 5 41,11:0~~r 35 ;j-r-2 T . . 13% 5 .ó

{f~~.~~:~r35 1 1 T
..

5% 2 37

31 . I I ! O" 31

~tL ~O ~6 1-. 21 2 I 10% 4 40

15:00 16:00 J4 1 1 I 6% 2 36
16:00 17:00 24 8 . I , I 28% 9 ~3

~~O --1~,00 94 I , I .•. 11 1% 1 "9ft

I-l~g~-~O_. 32 1 I I 11 6% 2 J4

19:00 20:00 30 1 . I I j% 1 31

Tolal 481 27 15 , I 11 21 9% 45 526

.'

"

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579-3536
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Figura 2.16: Movimentos Contados - Pontos 16 e 17
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:, Tabela 2.12.a: Resultados das Contagens - Ponto 16

2'1

12/0212014
1210212014

33%

Data Manhã-

Data Tarde'

214

/27

0600 0700

~./~.'" r.-."~ "~:,"jJ !li,' 't!'~• .,-~ . , ,.,., "'•...~ it..'fi~~. ;fi:ó~
"]t L"'I,-~ _t~~" ~.~..::-.::~::1 , _'3 'W ' , = [ , ,,; 'L '" .' .~...:....'

I

~lg~~OÕ- 114 -, 5 1 _1_. 3 1 --51 !~!b 21 ~5

~~,OOWrº- ---'t 2 ~- . . 10% 6 f--63
~~!1o 100º- 43 3 _.__, 1 1 " -'.2"_ f---~ ~9

10:00 11:00 --36 ----
'--') _2 , -- . 12% 5 41-f1:0llii"ÓÔ- --j5 --j 2 , 13% 5 --4b'

~~_~Q ,.3:00- ~r 1 1 I
-~

5% 2 31
-!JeOO 1400 31 . I . I 0% 3'
-1~00 1-;500_ 36 2 -- 2 . I '0% 4 ~9
. 15~ºº~~ 34 1 1 . , 6% 2, f---,..

16:00 17:00 38 2 5 , 1 1 19% 9 41

~_2_1--1~00 23 4 4 21 30% 10 33

-1~2g..~? 12" 1 I 1 T 1 2 I 29% 5 11
-'~OO 2000 44 21 5 i 1 1 , 1,9% lÕ 54
. Total 552 31 I 38 11 2 1 2 11 14% 92 W

6629

1210212014
12102/2014

44%

Data Manhã:
Data Tarde

a3313,531

/28

0600 0700

Movimento:

~,',lt .•.1?l~~';~"IC;>t;_ •. /- ~.Y • .~

" '"~'oºt~ 193 -- 111 11 11 5 1 . 36 21% 7i' f---R,-
08:00 09:00 87 6' 5 .~-

j-; ,
20~_f--?2_ ~º9

:.~~OO, ~~ ~~. 5 7 1 , 2, 4 2 1 26% 22 86
10:00 --+1~~~-_~O 1 1 1 7% j' 43

11:00 12,00 39 1 1 , 1 '7% Jl-ii
12,00 13.00 39 I 0% 39
13.00 1400 34 , . 3% '-~5
14~~ .J500 39 2 . . , 5% 2 4,1

~:02_ -1~00 37 1 . 3% 1 38

~~g- ...g:.gg 103 6.f--_'~ . 2 , U . 1 23% 31 ---4-:'"
11;00 18:00 161 6 10 1 3 sr--T 10 18% j, 197

1--1~~.g..~O 139 4 3 1 2 5 5 1 13% 21 160

r-'-9~00. .L2o,Oo 115 51 10 1 .3 _,41 12 71 ?]% 42 -jfi
Total 1 127 54 61 a' 25 jJi2, 731 20% 284--r:i~~

i
.

5 3 11 .
1 1

1 I
3 3 I

271 20 11 I

6 22
8 37
11'-1j-
9 36

14
;4'
14
12
14
14

9 64
4~~'1
j 30
7. 57

55 5i6

1210212014 •
12102/2014

21%
22%
23%
25%
0%
0%1---0%
0%
0%
0%",i%
-3%
3%

1---12%10%

Data Manhã
Dala Tarde

I
.

I -
I
I
I
I
I

2

1 !
71

11
3

I,
i

,
1

3' 2
4 1
11 4

.~

/29

16
29

---to
21
14
1_~_
14
12
14
14
55

14729
50

471

~g,ºo I 07;00
• 07.00 I 08.00

0800109]0
~?~JIO -tQ:-ÓÕ
f--J-~",º_Q. _11 :00

11~g..--1~,00_
12:00 13.00
13:00 1400

r-JH2- _)500
'500 16,00
16:00 17:00
1T90 -1_~:OÕ
18:00 19:00
19.00 ! 20,00

_. TOlal ..

,
MO'.;mento'

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579.3536
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Tabela 2.12.b: Resultados das Contagens - Ponto 17

113

_4.1. 151
104 --IH
2if--'84
3i ,io
-39 1ãif
4~--1~f
39 185
41 "97
.t5 201
45--21'3
46" 228
36 286
34 254
:l4 --fsf
607 ~906

12/0212014
12102.12014

12/021201.1I
1210212014

2'%

27!ó
33%
H~~~-~".21%
-25%
2;%
21%_22'j>
21%
20%
13%
13%22%
21:%

Data Manhã
Data Tarde

001101Manhã-
Data Tarde

8

131

130

0600 0700

Movimento

Movimento:

06.00 07.00 l'CL 9 12 . I 11 5 3 1 10
07~OO 08:00- _~Ol . .'. 15,. ',60

~. • 2.. 8
6
- '9 2 -S2'

--i)"sw 09:00 158 . 1 2-ofoo 10:00--138- , 10 5. 1 8 4+=3
10.00 ,'1:00- --'49 ---- ---9 ,õ'- 1--' 6 -3

3
'~~,'

1fao 12:0Ó-~- '--'0 I fJ 1 6
-1;2_99- I '-fo-º-- 146 .~ fi .__ 7 4 1
1300 i 14:00 156 a 11 11 6 5 1
1400 1500 156 11 9 2 6 4 1
15-:00 f6:OÕ- --168 --11 12" 1 54!

-'15]"Õ- lHo '-82 --15' 14' 1 --"--"'2
17:00 18:00 250 9 12 J 6
18:00 19.00 220 9--'-1 1 I 4 3 1
1900 2000 123 6 1Õ 1 --5 4~ 1

Tolal 2.299 137 156 13 i 82 55~15

~
,., ~~"-<'- ._-te ~ --r ., ,. • "

1".""-'1'""''''''"", 'l"~'1< .••. .,;, I .."''"' . < ~ 1;--~~>~:~ "'.....-.::' "'~J: , '" .'3 I. ~ - 1J.::!3 ::.~~ 'lr_';:s, ~C~."r,

~Õ/õo I os'oo
I

6 2 I 2 2 1 54~_ , i3

~-!-Jl90Õ 11 1 2 1 j 31% 5 f'-
09.:.~.g..~~OO . 6 1 ~ - 1 1 - ~~% 5 '.1.

~O:~~_~~_ 11 1 1 1 - 1----'1." 3.~:f
. 11:00 12:00 10 . 1 i : 17% 2 12.
1200 13.00 11 21 2

, i _~7% 4 15

i--RQ!LLJ.4OO 12 1 21 . . I 20% 3 ---1?
14:00 15:00 12 1 1 i 11 1 1 . 29% 5 17
15:00 16:00 13 1 1 . 1 1 24% 4 17
1600 ~O 11 3 1 2' . 35% 6 17
17,OÕ 18:00 41 1 2% 1 42
18:00 19:00 12 - I 0% 12

,-'9 00 I 20 0.0. 9 . -rf---; 1 . " 1 i 25% 3 -Ji
Total 173 12 '"5 , I 14 i 5 51 i3% 51 224

I
'J
r,

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579.3536
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ANEXO A: Planilha de Anotação de Contagens Volumétricas

I
Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinasl SP Fone/Fax: (19)3579-3536
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

--~
Grupo de Atuaçlo de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 013/2010

CERTIDÃO

Aos 12 de maio de 2014, eu, ( ~) Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, certifico que a Ora.Ana Christina de Vasconcellos, OAB/MG 90.633,

procuração anexa, extraiu cópia dos autos a partir de fls. 2497.



ZETTEL & VASCONCELLOS
sU\.j ••J .•,I., ,1" _\,I\'uf!..,.I,,~

Fania"" Caml'n~ Zelld
A" •• Chriqína de VaH'un,'cll", M"tI"ira
Lf~ía Calddra dt, Figueiredo Cruz
G"Il"rr{".I" ~h'n"'1.l'~'Ma in t' nl i Fi Ih"
Ol'hurah Mara Diu Silva
Olí ••.; •• Ma"l'crnna N"l"
Guilherrno: Ollv<I; Gome, l;uinl.1rãcs

Aline Oliv ••ira Frei!<ls
f..::Hina dl' Oli""ira Silva

Ll1dalla An<lrl'at •• C" .•ta

Taliu Fnnscc;:a Olv;n" da Cosu
EdllUdu Bhnchini :\la!,an"

Bruno EduH.I •• d,' Fuia
Aniela Alves .I" Nudnu'ntn
Joio Carl ••s Mall.'\ IJU.arII'

\Va~n"r .h- Anrl'u Falulinn
flavhnn CHnos" Codh ••

MHíHU .1., 0lh,'ir<l Marlins
Inl~s A.lriana Mnfl';r"

Muia Car"lina I\nlun," QUdn'sma

EXMA. PROMOTORA DE JUSTiÇA ORA. CORINE MIREILLE VINCENT NIMTZ

- 2a PROMOTORIA DE JUSTiÇA DE AMERICANA - MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Inquérito Civil n°. MP 14.0187.000013/2010-1 12 ~lA~014

~A
PC] - Piracicaba

MRV ENGENHARIA E

epigrafe. vem. à

Procurador(es) que

PARTICIPAÇÕES S.A .. já qualificada nos autos em

presença de V. Exa.. por meio de seu(s)

a esta subscreve(m). requerer a juntada do

instrumento procura tório anexo. bem como seja concedida vista dos

autos para extração de fotocópia, nos moldes da lei.

Na oportunidade almeja que as futuras publicações referentes a este

feito se operem, exclusivamente, em nome dos advogados Dr.

Fabiano Campos ZeUel, OAB/MG 79.569 1;. Ora. Ana Christina de

Vasconcellos, OAB/MG 90.633.

Termos em que. pede deferimento.

De Belo Horizonte/MG p/ Americana/SP. 02 de maio de 2014.

Fabiano Campos Zettel

OAB/MG 79.569

~

~<

üf/~G'G'11QA//j?../
Olivio Mangerona Neto

OAB/MG 106.317

Ana Christina de Vasconcellos

OAB/MG 90.633

Rua Fábio Couri, n° 190, Bairro Luxemburgo. Belo Horizonte, Minas Gorais
CEP nO 30.380-56D - Tel. (31) 3569-3000 I W-'lLw., ..zjill.e.L.ady",.tI.l.

1



Cartório do 90 Ofício de Notas de Belo
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0:< "\ Tabeliã: Walquíria Mara Graciano Machado Ra
{;8-" Tabeliã Substituta: Iris Diniz Graciano
"-';','lIll"""':- •

Rua Sà{ll'auln 1115 • Cl'llOl CTP 30,170-131 PABX:{.l1 J J:!-li.J535 .Fi!\. J~-I7.35no \\'W\\'.c3rtoriolltlI31'O.com.br

CERTIDÃO
LIVRO: 1902
FOLIIAS: 46

WALQuíRIA MARA GRACIANO MACHADO RABELO,
Tabeliã do 9"Oficio de Notas de Belo lIorblllte, Capital do
Estado de Mil/as Gerais. Na forma da lei etc .

CERTIFICA a pedido verbal da parte interessada que
revendo em meu Cartório o Livro n" 1902. dele ;Ís f(llhas 46. consta a procuração no seguinte teor:
PROCURAÇ ..\O bastante que faz, I\IRV .:NGENIlARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, NA
FORMA ABAIXO: SAIBAM quantos este instrumento virem que, aos trinta (30) dias do mês de
Novembro do ano dois mil e doze (2012), nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas
Gerais, neste Cartório. sito à Rua São Paulo. 1.115. Centro. lavro esta escritura em que. perante mim,
eomparecem como parte OUTORGANTE: I\IRV ENGENIlARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
inscrita no CNP J sob n" OX.343A92/000 1-20. com sede nesta cidade, na Avenida Raja Gabáglia n"
2720. exeeto lado direito do I" andar c sala 21, Bairro Estoril, representada em conjunto de dois dos
seus diretores exceutin)S abaixo indicados: EDUARDO PAES BARRETTO. brasileiro,
administrador, easado. portador da carteira de identidade n" 6231781 cxpL-dida pela SSP/SP, inscrito
no CPF sob n" 006.07S.718-06. HOMERO AGUIAR PAIVA, brasileiro, engcnheiro civil, casado.
portador da eartcira de identidade n" 40.540/0 cxpedida pelo CREA/MG. inscrito no CPF sob n"
566.916.456-34. HUDSON GONÇALVES ANDRADE. brasileiro, engenheiro civil. casado, portador
da earteira de identidade n" 60.262/D, expedida pelo CREAiMG. inscrito no CPF sob n" 436.094.226.
53. JOSÉ ADIO TOMÉ SIMÃO. brasileiro. engenheiro civil. casado, portador da carteira de
identidade n" 8.20X/D. cxpedida pelo CREA/MG. inscrito no CPF sob n" 071.004.346-53. JÚNIA
MARIA DE SOUSA LIMA GALV ÃO, brasileira. contadora, casada. portadora da carteira de
identidade n" MG-4.359.240 expedida pela SSPiMG. inscrita no CPF sob n" 878.532.996-72,
LEONARDO GUIMARÃES CORREA, brasilciro, eeonomista, separado judicialmcnte, portador da
carteira de identidade n" 28043464 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob n" 275.939.836-68.
MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA, brasileira, advogada.
casada. portadora da carteira de identidade n" MG.I 0.185.908 expedida pela SSP/MG. inscrita no CPF
sob n" 040.415.096-96. I\1ÕNICA FREITAS GUIMARÃES SIMÃO, brasileira. administradora de
empresas, casada. portadora da carteira de identidade n" MG-3.122.0 15 expedida pela SSP/MG,
inscrita no CPF sob n" 555.340.666-X7. RAFAEL NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA.
brasileiro. cngenheiro civil. casado. portador da earteira de identidade n" MG.5.500.127 expedida pela
SSP/MG. inscrito no CPF soh n" 013.255.636.76; todos com endereço comercial em Belo Horizonte.
MG, na Av. Raja Gabaglia n" 2.720. Bairro Estoril. CEP 30.494-170, e de outro lado. como parte
OUTORGADA: FABIANO CAMPOS ZETTEL, brasileiro. advogado. solteiro. inscrito na
OAB/MG soh o n" 79.569 e no CPF soh o n" 027.818.816.86, ANA CHRISTlNA DE
VASCONCELLOS MOREIRA. brasileira. advogada, solteira. inscrita na OAB/MG sob o n" 90.633
e no CPF soh o n" 033.648.196.96; ambos com endereço eomercial em Belo Horizonte. MG, na Rua
Fábio Couri. n" 190, Bairro Luxemburgo. CEP 30.380-560: com poderes para o foro em geral.
representando a Outorgante, bem como, suas empresas coligadas, controladas e das quais for sócia ou
acionista. em qualquer Juizo. InstãnéÍa ou Trihunal, ou fora deles, em Repartições Públicas
Municipais. Estaduais. Federais, Autarquias. Delegacias de Policia. Conselhos Administrativos,
Procon. Supcrintendência e dcmais árl.:ãos Públieos, bem como na Câmara ou Tribunal de
Arbitragem, podendo propor ações eompetentcs contra quem de direilo c defendê-Ia nas contrárias
seguindo umas e outras até o tinal da decisão. interpondo e acompanhando os recursos leg i
necessários. conferindo. ainda. poderes especiais para confessar. desistir, transigir, receber, pres

Sf:l.O~" APZ :'X1.flJ~----_.__.,-_._-_ ....._-_ ....•_ .••._-----_.-----,
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,/ '\0; Tabeliã: Walquíria Mara Graciano Machado Rabelo
~ T b 1'- S b' I . D' J G ..{ .~,~ a e Ia u stltuta: rIS mil raclano',. ..,' I~~
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Em I

A TABELIÃ

caução. linnar compromissos ou acordos. prcstar dcpoimcnt s. suhstabelcccr de Ilmna part 'ular.
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimc to do prcscnte mandato. O pr sente
instrumcnto vigorará até 30/06/2014 ou até que seja exp essamenle re,"ogado. Sendo do o
instrumento. a parte OUTORGANTE. ,"eriticando sua conto nidade. outorga, aceita e assin . Eu.
TITO LÍVIO ARAÚJO DE OLIVEIRA NETO, Tabe ão Suhstituto, mandei digitar Eu,
W ALQUlRIA MARA GRACIANO l\IAClIADO RABELO Tabeliã. dou te, subscrevo e asso o. a)
JÚNIA MARIA DE SOUSA LIMA GALVt\O. a) MARIA FERNANDA NAZARETlI M NIN
TEIXEIRA DE SOUZA MAIA. Era o que se coutinha na ila procuração. da qual fiz ex air a
presenle eertidão, que conferi e aehei em ludo de acordo m o ori;:iual, ao qual me reI' rio e
dou fé. B O loriwnle, 04 de Dezembro de 2012. Eu. VALQUIRIA MARA GRAC ANO
MAClIA O BELO, Tabeliã, a subscrevo e sino em úblico c raso. LEI ESTADU L N"
15.424 'molumentos RS 11 52' R e n e R 06' .[ xa FIscaliza 'ào Jurídica RS 4.31' Tota!
RS 16 -

SF.l.O " .•.\pZ ~ 14'"
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Socit'd.lt1t' ,j<, .\dVO;.ldo!o

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço,

ENGENHARIA

com

E

reserva, os poderes

PARTICIPAÇÕES

conferidos a

S/A, nos

mim por MRV

autos nO
___________________________________________ á advogada Dúnia

Neves Ruas Mourão, OAB/MG nO 143.958, com endereço profissional á Rua

Brasilio Machado, n° 424, Centro, São Bernardo do Campo/SP - CEP:

09.715-140, e aos advogados, Déborah Mara Dias Silva, OAB/MG 124.198,

Olivio Mangerona Neto, OAB/MG 106.317, Aline Oliveira Freitas, OAB/MG

72,585, Talita Fonseca Olvino da Costa, OAB/MG 124.881, Eduardo

Bianchini Magano, OAB/MG 132.922, Bruno Eduardo de Faria, OAB/MG

123.280, Aniela Alves do Nascimento, OAB/MG 110,605, Wagner de Abreu

Faustino, OAB/MG 128.254, João Carlos Mallet Duarte, OAB/MG 133.212,

Flaviano Cardoso Coelho, OAB/MG 117.130 e Maria Carolina Antunes

Quaresma de Oliveira, OAB/MG 100.738, Lorena Noronha Finelli, OAB/MG

125.570, Juliane Cardoso Nunes Souza, OAB/MG 128.293, Tiago Henrique

Torres, OAB/MG 136.442, Felipe Augusto Gomes de Gouveia, OAB/MG

128.374 e aos estagiários Viviane Dias Martins, OAB/MG 32.167-E, Daniel

César de Castro, OAB/MG 33.680-E, Paulo Roberto Pereira de Sena,

OAB/MG 34208-E, todos com escritório profissional na Rua Fábio Couri, nO

190, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.380-560.

Belo Horizonte, 18 de março de 2014.

Fabiano Campos Zettel

OAB/MG 79.569

~()I~ rl1. ) IIHriJ!£J
0na Cíírlstlna de'VMéb'nce'Hó'S

OAB/MG 90.633

Rua Fábio Couri. nO 190, Bairro Luxemburgo. Belo Horizonte, Minas G~rais
CEP nO 30,380-560 - Tel. (31) 3589-3000 I www.zeltel.adv.br

1

http://www.zeltel.adv.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~2-<~
Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO - 013/2010

CERTIDÃO

Aos 15 de maio de 2014, eu (A Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, certifico que nesta data o Dr. Luiz Alexandre Teixeira Ferreira, OAB

153200C, da Serrano Advogados, compareceu no GAEMA e tirou fotos do inquérito

a partir de fls. 2497.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~~---~ ='===--
Grupo de Atua.çAo de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ.Piracicaba

IC nO 013/2010

JUNTADA

Aos 20 de maio de 2014, eu, () ) Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, junto aos autos resposta do of. 177/14, da MRV Engenharia e

Participações.

CERTIDÃO

Aos 20 de maio de 2014,eu ~ Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I. certifico que nesta data atendendo o determinado encaminhei cópia

dos documentos recebidos a Cetesb Americana por e-mail..



..
ZETTEL & VASCONCELLOS

':••,'i <!".1 >l ti ~ ;10: \. 11 ".; '! ,1'\ r> ~

1'.•1';I"u CH"r'" :l •••"'!
,',,~ ('hrl~tt'u .1" Vu,-uno-dl ••• ~ur!'lrl

vu,l ••r,,,,,ln 1.1••",..,. M~l",ntl filho
Ut-l.uU." \,llU In •• <;IlT"

(tli.i" M•.••r:"'r"'''. :-lern
:••Ii"<' Oli,-.,; •• hdl"
"ui'" ,lc Ollnln sil •.•
T.llu 1"0n'I:<:' Uhi" •• di Cu.l .•
nrunl> Eduardo de f.ri.
1\"1,,1. ."I•...~.tn N•••drnrntn
Jnlu Cul ••• !w1.Hct l>"ut •.

W'"gn ••r dei ."t-•."" f'"UTtTlot'

rol.vh •••• CH.loH' Cn" U•••
Marh (,:.0:••11111__"H"",," Q •••r •••• u

Cd.hi ••'r. OllT",tr. S.l •..,irn
Lurc, •• !oIn••••,,}•.• rln •. lli

,,,l!ano:. C.uJ •••o f'I,,"t. s"" ••
r.,llp" ~ugu"o Col'II'" de Ci"IlVfh

LI•.•• Milogru l"rc' llt<l',,,in Gumeo
JullHu O•• ~r .•". P. Mino"

OlhQu ),(in ••,l. S~i••.• ,I" Ltm.

~.

em

de

do

R$840.39

e quarenta reais e trinta e

ao determinado no oficIo nO177/2014.
(oitocentos
atendimento

epigrafe. vem,

seu(s) Procurador(es) que a e

comprovante de pagamento em anexo, no

EXMO. SR. PROMOTOR DE IUSTIÇA DR. IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO -

GRUPO D~ ATUAÇAO ESPECIAL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE -

GAEMA - JCI - PIRACICA~~.- MIN I T£RIO POBLl7~. ~O ESTADO DE S~

PAULO. é-rviC;/ . jJ0~ 'r~ •., ~/ ~
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Oficio n 77/2014 Q0 ,. 19 ~ ~ I U
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lj'iR
MRV ENGENHARIA E PARTléÚ'AÇ

Termos em que. pede deferimento.

De Belo Horizonte/MG p/ Piracicaba/SP. 19 de maio de 2014.

Fabiano Campos Zettel

OAB/MG 79.569

Ana Christina de Vasconcellos

OAB/MG 90.633

Olivio Mangerona Neto

OAB/MG 106.317

. /' /:---.~~ ~A-d« áée,
(/ ~lNev~as Mourao'- OAB/SP 343.154

Rua FAlbio Couri. na 190, Bairro Lu)(embtlrgo. Belo Horlzon1e. Minas G9t"ls
CEP nn 30.380.560 - Tel. (31) 3580.3000 I www zetleJ.ildv.b.f.
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13/05/2014
313203132

Consulta emissão de comprovantes

- BANCO DO BRASIL - 06:48:50
0001

A33DI30453002471006
131051201406:48:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MRV ENG PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 3132-1 CONTA:
BANCO DO BRASIL

205.615-1

1897/00139618
13/01/2014
12/05/2014

840,39
840,39

00190000090239103300400174672188361230000084039
NR. DOCUMENTO 51.222
NOSSO NUMERO 23910330000174672
CDNVENIO 02391033
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTIC1\CAO 5.274.592.23C.F94.448

Transação efetuada com sucesso por. J6692243 JOSE EDUARDO PALHONI.



ZETTEL & VASCONCELLOS
So(it"<1 .•J •. 01.- .\,I"oc.oI,I(l~

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reserva, os poderes conferidos a mim por MRV

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, nos autos de nO.

14.1096.0000013/2010, a advogada Dúnia Neves Ruas Mourão,

OAB/SP n° 343.154, com endereço profissional à Rua Brasílio

Machado, nO424, Centro, São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09.715-

140, e aos advogados Déborah Mara Dias Silva, OAB/MG 124.198,

Ollvio Mangerona Neto, OAB/MG 106.317, Aline Oliveira Freitas,

OAB/MG 72.585, Talita Fonseca Olvino da Costa, OAB/MG 124.881,

Eduardo Bianchini Magano, OAB/MG 132.922, Bruno Eduardo de

Faria, OAB/MG 123.280, Aniela Alves do Nascimento, OAB/MG

110.605, Wagner de Abreu Faustino, OAB/MG 128.254, João Carlos

Mallet Duarte, OAB/MG 133.212, Flaviano Cardoso Coelho, OAB/MG

117.130 e Maria Carolina Antunes Quaresma de Oliveira, OAB/MG

100.738, Lorena Noronha Finelli, OAB/MG 125.570, Juliane Cardoso

Nunes Souza, OAB/MG 128.293, Tiago Henrique Torres, OAB/MG

136.442, Felipe Augusto Gomes de Gouveia, OAB/MG 128.374 e aos

estagiàrios Viviane Dias Martins, OAB/MG 32.167-E, Daniel César de

Castro, OAB/MG 33.680-E, Paulo Roberto Pereira de Sena, OAB/MG

34208-E, e Elizardo Magalhães Junior, OAB/MG 36485-E todos com

escritório profissional na Rua Fàbio Couri, nO 190, Bairro Luxemburgo,

Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.380-560.

Belo Horizonte, 19 de maio de 2014.

Fabiano Campos Zettel

OAB/MG 79.569

~ (..úN;dA:",., cL<.J. ~
Ari C1íristlnãdã-V'ãsconéellos

OAB/MG 90.633

l

Rua Fabio Couri, n° 190, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, Minas Gerais
CEP nO 30.380-560 - Tel. (31) 3589.3000 I ww'o'o'..zeltel,ad ..••.br

1



GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Prezada Senhora Creuza,

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
terça-feira, 20 de maio de 2014 14:29
cja_cetesb@sp.gov.br; cfinotti@sp.gov.br
Informação ref. ao IC 013/10
OF_177-14 - MRV -Beach Park - IC 13-10 boleto cetesb.docx; comprov~nte
pagto - MRV.pdf

De ordem d.oDoutor Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
encaminho para conhecimento cópia do comprovante de pagamento, recebido da empresa
MRV Engenhari~ e Participações, referente cobrança pela vistoria realizada na ETE-
Estação de Tratamento de Esgoto do Condomínio Spazio Beach, em atendimento ao ofício
nº 082/2014/0A-ref. 34/00026/10) de 11/04/14. .

Atenciosamente.

~
~
Márcia Oliveira IOficial de Promotoria I
GRUPO DEATUAÇÃO ESPECIALDE DEFESADO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nº 491- Bairro São Judas
Piracicaba - 5P, CEPo13416-398
Te!.: (19) 3433-6185

1

mailto:cja_cetesb@sp.gov.br;
mailto:cfinotti@sp.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~-~ '=--Grupo de Atuou;&<> de [)o:Iesa. do _ Ambiente. MPSP
GA£MA PCJ-Pi,.ck:aba

IC nO 01312010

CERTIDÃO

Aos 15 de agosto de 2014" eu ~ Marcia Oliveira, Oficial

de Promotoria I, certifico que nesta data, compareceu.a Dra. Roseli Antonio de

Jesus Sartori, OAB nO 256602, para consultar os autos do lC 013/2010.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~-~ '=-Grupo de Atuaçao de Dete ••• do Meio Amblenl •• _ hIIPSP

GAEMA PCJ.pj,adcaba

IC 01312010

JUNTADA '.

I
i•!

I
I
<•I

Aos 29 de agosto de 2014. eu, <f) Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, junto aos autos levantamento realizado pelo Assistente Juridico José

Flávio, quanto aos prazos de cumprimento do TAC ..



Por determinação verbal do Promotor de Justiça Dr. Ivan Carneiro

Castanheiro, segue levantamento das cláusulas cumpridas ou não de TAC,

conforme informações constantes nos autos:

OBRIGAÇÕESDA MRV:

Cláusula 1: Terá de cumprir as obrigações constantes no parecer técnico

.conclusivo. Com prazo para cumprimento constar:'te do cronograma de

execução das medidas mitigadoras, dentro de 30 dias, depois de aprovado,
. .'

sob pena de multa diária de R$ 1.000. A não apresentação do cronograma

leva a uma multa diária de R$ 5.000. (cLÁUSULA CUMPRIDA SEGUNDO'O

DESPACHODE FLS. 2477/2481, documentação da MRV se encontra as As.

269/271 com mídia digital)

Cláusula 2: Deve cumprir as obrigações faltantes que estão no cronograma

de execução das medidas previstas no TCRAspor ela firmados junto com a

CETESB,no prazo de 30 dias, obedecendo os prazos ali previstos, sob pena

de multa diária de R$ 500,00 e não emissão de Licença, de Operação.

(cLÁUSULA CUMPRIDA SEGUNDO O DESPACHO DE FLS. 2477/2481,

documentação da MRV se encontra as As. 269/271 com mídia digital)

Cláusula 3: A MRV desembolsará três milhões de reais, que deverá .ser

utilizado na realização de estudos sistêmicos de tráfego. E se após pagos

tais estudos, houver remanescente, o restante será depositado pela MRV

em conta existente ou a ser aberta pelo Município de Americana ,para ser

utilizado. em obra de intervenção no sistema viário. A MRV efetuará

pagamento a empresa contratada. (Segundo o Of. Da MRV "Conforme"

contrato em anexo, quedou contratada a empresa" PERPLAN para 'a

realização dos estudos de tráfego, estando os trabalhos em conclusão. Tão

logo sejam finalizados informar-se-á ao representante do Ministério Público"

pore{11,não consta nos autos/nenhum comprovante do desembolso de 3

milhoes).

Cláusula 4: A MRVconcluirá a construção de uma Estação de Tratamento de

Efluentes Domésticos, que terá tecnologia que possibilite futura remoção,

destinadas a atender ,mpreendimentos, a Am de efetuar o tratamento



de esgoto gerado antes do lançamento na 'rede pública de coleta.

Concluídas todas as obras de ampliação da ETECarioba, e emitida a Licença

de Operação, a MRV poderá efetuar a remoção de tal estação provisória, e

dando o destino que melhor lhe aprouver. (No Of. da MRV as fls.

2505/2506, encontra-se os seguintes dizeres "Para comprovação do

cumprimento da citada cláusula, requer-se a juntada do recebimento da. "

ETE, bem como.a Licença de Operação emitida. As fls. 2528 encontra-se

cópia da declaração nO 11/2013 do DAE e confirmando que a ETE do

Condomínio Spazio Beach foi construída, juntamente com sua Lis:ença de

Operação).

Cláusula 5: A MRV compromete-se a suspender a incidência do INCC sobre

o saldo devedor, nos contratos entre a MRV e os adquirentes dos imóveis,

no período compreendido entre o décimo terceiro mês da assinatura do. .
contrato com os respectivos adquirentes até sessenta dias após a

assinatura do contrato a ser firmado entre a. MRV e o agente financeiro. O

saldo devedor excedente ao valor apurado após 12 meses de cont~ato será

calculado pela MRV e apresentado na forma de extrato detalhado no prazo

de 45 dias e antes da convocação ao MP, 30 dias depois de esgotado o

prazo de ajuste no saldo devedor. Os adquirentes que já tenham quitados o

saldo devedor entre o 13 mês de contrato e a assinatura deste TAC, o valor"

excedente do saldo devedor reajustado deverá ser devolvido ao adquirente

em 60 dias. Esse ajuste não incidirá nos contratos firmados a partir de

dezembro de 2012. (cLÁUSULA CUMPRIDA SEGUNDO O DESPACHODE FLS.

2477/2481, documentação da MRV se encontra as fls. 269/271 com mídia

.digital)

Cláusula 6: A MRV compromete-se a adotar as providências determinadas

pelos órgãos licenciadores, no prazo fixado, sob pena de multa diária de mil

reais, que não incidirá caso o descumprimento seja devidamente justificado.-

(O Of. da MR,Vdiz o seguinte: "A teor da documentação que acompanha a

manifestação, as diretrizes dos órgãos atinentes ao objeto em tela estão. .
sendo deVidamen.te Obladasu

).



Cláusula 7: A MRV dará garantia de implementação das obrigações

assumidas com o município, CETESB e MP, representada por fiança bancária, .
em favor do Município de Americana, em valor suficiente para suportar o

custo estimado dessas medidas no prazo de 45 dias, a contar da assinâtura

do TAC.(CLÁUSULA CUMPRIDASEGUNDOO DESPACHODE FLS. 2477/2481,.
documentação da MRV se encontra as fis. 269/271 com mídia digital)

A MRV juntou a partir das fls. 2509. o Relatório de Vistoria, com os

seguintes documentos:

- Relatório de Manutenção de Plantio (informar o plantio de 700 mudas)

- Cópia de Df. expedido à Secretaria de Meio Ambiente de Americana,

solicitando análise do Estudo de Impacto de Vizinhança do Beach Park e do. .
Arkansas, de acordo com a Lei 5.011/2010 (fls. 2518/2525).

- Certidão ~e aprovação dos projetos e cronogramas de execução de

medidas mitigadoras e compensatórias (fis. 2526/2527)

- Deciaração nO 11/2013 do DAE informando que a MRV concluiu as obras

da ETE do Condomínio Spazío Beach. A ETE já foi aprovada pelo DAE. O

Condomínio fica obrigado a apresentar mensalmente boletim da análise

físico-químico dos efluentes.

-- Of. da MRV à Secretária de Meio Ambiente de Americana referente às

medidas mítigatórías (fis. 2534/2537)

- Relatório de plantio de mudas (fis. 2538/2581)

- A Prefeitura de. Americana apresenta um Termo de Cumprimento de

Medidas Compensatórias declarando que foram cumpridàs as medidas

compensatórias dos empreendimentos (fi.2582)

- Ofício da CETESB informando a situação da ETE do Condomínio Spazio

Beach (fis. 2587/2588)

- Primeiro Relatório Parcial de: Contagem Veiculares (trech? entre os kms

120+000 e 128+600).

OBRIGAÇÕESDO MUNICÍPIO DE AMERICANA:

Cláusula 8: Com a verba da MRV o município indicará a contrataç,ão da,
empresa que fará o est~do sistêmico de tráfego (PERPL...AN - contrato de

rf

..



prestação de serviços as fis. 2500). No prazo de 10 dias, a SETRANSV

constituirá comissão avaliadora para a contratação. A comissão será

composta por um representante das seguintes instituições: Município de

Americana, representado pelas Secretarias: SETRANSV, SEPLAN, SOSU,

SNJ e SMA, AUTOBAN, ARTESP, Associação dos Moradores da Praia dos

Namorados, representante dos adquirentes das unidades habitacionais do

Condomínio Arkansas, representante dos adquirentes das unidades

habitacionais do Condomínio Spazio Beach, representante da Câmara

Municipal. Poderão participar técnicos convidados. (NÃO FORAM

INTEGRALMENTE CUMPRIDAS)

Cláusula 9: Para a contratação, deverão ser adotados alguns procedimentos

e prazos. (NÃO FORAM INTEGRALMENTE CUMPRIDAS)

Cláusula 10: A empresa escolhida elaborará os projetos executivos das

obras viárias, obedecendo às normas técnicas e legislação, bem como o

cronogra.ma físico-financeiro, custeada pela MRVl A MRV fará o pagamento

diretamente com a empresa, e que ~ão ultrapasse 3 milhões de reais (a

empresa PERPLAN apresentou primeiro relatório parcial de Contagem

Veiculares, as fls. 2599).

Cláusula 11: Na aprovação dos empreendimentos, o Município compromete-

se a estabelecer condicionantes aos empreendedores para que, em tais

licenciamento:; sejam obrigatoriamente consideradas as condições de

viabilidade de implantação, sob pena de nulidade do licenciamento e multa

de 10% do valor previsto do empreendimento.

Cláusula 12: Am~ricana comprom.ete-se a não "expedir "habite-se':,

enquanto não realizado os estudos.

Cláusula 13: Tendo em vista que irá ser construído ETE para tratas dos

efluentes domésticos dos empreendimentos, compromete:"se a não mais.

exigir o depósito do valor correspondente aos custos dessas obras na conta

,1661

/,



Cláusula 14: O município compromete-se a analisar, em 30 dias, o

cronograma apresentado pela MRV para o cumprimento das obrigações

ainda não' adimplidas relativas às medidas compensatórias.

Cláusula 15:0 município compromete-se a liberar os empreendimentos

imobiliários da MRV, atendidas todas as exigências da legislação de regência

em até 15 dias depois que a MRV preste a fiança bancária.

Cláusula 16: Concluídos os estudos, caso haja remanescente, o munrcrpro

compromete-se a abrir contra !,ancária específica no pràzo de 10 dias ápós

ser notificada para tanto, devidamente remunerada, para deposito do valor

remanescente. A verba remanescente será usada exclusivamente em obras

de intervenção do sistema viário da região. Após pagas as contrapartidas da

MRV a empresa responsável pelos estudos sistêmicos de tráfego, e

depositado o saldo eventualmente remanescente, o ,município liberará no

prazo de 30 dias, as garantias prestadas pela MRV. O Presidente da

Comissão fará a prestação semestral de contas aos demais membros da

comissão.

. .

DAS OBRIGAÇÕES DO DAE:

Cláusula 17: O DAE, depois de construída a ETE destinada ao esgoto gerado

pelos empreendimentos, compromete-se a receber na rede pública de

coleta e afastamento de efluentes, se, efetiva e. previamente tratado em
I

estação. de tratamento de esgoto devidamente licenciada pelos órgãos

públicos competentes, visando atender éondicionante estabelecida pela ~

CETESB.

Cláusula 18: Concluídas todas as obras de ampliação e adequação da ETE

Carioba, o DAE autorizará a MRV efetuar a remoção de tal estação. .
provisória de tratamento de esgoto, dando-lhe a destinação que melhor lhe

aprouver. Após a remoção da ETE, O' DAE autorizará que os

empreendimentos efetuem o lançamento do esgoto doméstico "in ,natura"
•

diretamente na rede pública de coleta e afastamento de esgoto do DAE.



"

DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA

BANDEIRANTESS/A:

Cláusula 19: A AUTOBAN vai prestar toda a assistência técnica necessária

para auxiliar o Município. Não implicará em desembolso financeiro destinado

à contratação de empresas especializadas nessas análises de adequação de

estudo de tráfego e de funcionalidade. ~

Piracicaba, 28 de agosto de 2014.

•

Jos láv;o de Paula Eduardo

As i ente Jurídico
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de All<8ç£o de DfrfM8. do M<!'io Arnbi<!1>t••• MPSP

GAEMA PCJ-Piracicab ••

IC 013/2012

CONCLUSÃO

Aos 29 de agosto de 2014, eu, (A Marcia Oliveira, Oficial

de Promotoria I, faço conclusos estes autos ao Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN

CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

Autos:

,Manifesto'me em separar!' €m
audas impressas no anvers"o' -
.JlQ4V .

AnaCândida5~';ei;a Ba/b;;:-
Prom ... 'J

otora de Justiça I

SUbstituta I



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

•
",

IC n. 013/2010

Segundo o levantamento realizado pelo Assistente Jurídico do

GAEMA (fls. 2661/2666), verifica-se que não há comprovação de cumprimento integral das

cláusulas terceira, oitava e nona do Termo de Ajustamento de Conduta.

Assim, visando à obtenção de informações quanto ao regular

cumprimento do TAC firmado perante o Ministério Público, determino a realização das

seguintes diligências:

1) Oficie-se à MRV para que, no prazo de 15 dias:

1. Informe sobre o andamento do pedido de diretrizesllicenciamento

dos empreendimentos "Spazio Beach" e "Arckansas" perante o Município de

Americana;

2. Em relação ao cumprimento da cláusula terceira, esclareça e

comprove qual o valor até o momento desembolsado para a realização dos

estudos sistêmicos de tráfego, que, conforme informações prestadas, ficou sob a

responsabilidade da empresa PERPLAN Engenharia e Planejamento LIda.;

3. Ainda quanto ao cumprimento da cláusula terceira, envie cópia do

cronograma físico-financeiro que deverá ser cumprido pela contratada;

2) Oficie-se ao Município de Americana para que, no prazo de 15
dias:

1. Informe o andamento do pedido de diretrizes/licenciamento dos

empreendimentos "Spazio Beach" e "Arckansas" protocolado pela MRV,

encaminhando cópia integral do expediente;

)s
\



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

2. Esclareça se para a contratação da empresa PERPLAN Engenharia e

Planejamento Ltda. para a realização dos estudos sistêmicos de trãfego foi

formada Comissão Avaliadora, na forma determinadana cláusula oitava, e
obedecido o procedimento de escolha previsto na cláusula nona.

3. Envie cópia do procedimento administrativo de contratação da

empresa PERPLAN Engenharia e Planejamento Ltda ..

3) Por fim, junte-se aos autos informação recebida da CCR Autoban,

em anexo.

Piracicaba, 12 de dezembro de 2014.

MloJ){JJif)l/
ANA CANDIDA SILVEIRA BARBOSA

Promotora de Justiça Substituta

GAEMA PCJ. Piracicaba
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de AluaçAo di! Oefe.sa do Meio Ambiente _ MPSP

GAEMA PCJ.Pi,."icalNo

IC n' 013/2010

JUNTADA
Em 12 de dezembro de 2.014, eu,~riane Cristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, junto a estes autos o Ofício CE-AC-

0889114,remetido pela AutoBAn.
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CE-AC-0889/14
Jundiaí, 16 de Setembro de 2014.

À

MRV Engenharia e Participações S.A.
Av. Jenuino Marcondes Machado. 505
CEP: 13.092.108 - Campinas - SP

At.: Or. Eduardo Fischer T. De Souza
Diretor Executivo

C/C:

Prefeitura Municipal de Americana
Rua Anhanguera. 507 - Conserva
CEP: 13.466-060 - Americana - SP

At.: limo. Or. Oiego de Nadai
Prefeito Municipal

At.: Sr. Flávio Biondo
Secretário de Obras

Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP)
Rua Riachuelo. 115 - Centro
eEp; 01.007.904 - São Paulo - SP

At.: Exmo. Or. Ivan Carneiro Castanheiro
2Q Promotor de Justiça de Americana

~

CCR
AutoBAn

Ref.: Implantação de empreendimento - SP/330 - Via Anhanguera - km 124+000 - Pista Sul - Carta s/no
de 04/09/2014, protocolo AB~02614a/14 em 09109/2014.

Prezado Sr.,

Em atenção a vossa correspondência, protocolada nesta Concessionária sob n° 026148/14,

referente à implantação de empreendimento próximo ao km 124+000m, pista sul da Via

Anhanguera, em nosso entendimento:
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• As informações fornecidas são insuficientes para análise. Não identificamos, sem se limitar:

Localização exata:

Acessos a serem utilizados;

Dimensão do empreendimento;

Estudo de tráfego.

• Aproveitamos a oportunidade para informar que a região do km 124 da Via Anhanguera

onde está inserido vosso empreendimento é integrante do Inquérito Civil n°

14.0187.0000013/2010-1 do Ministério Público do Estado de São Paulo, com TAC - Termo

de Ajustamento de Conduta, onde está sendo elaborado estudo de tráfego contemplando

toda região do km 120 ao km 128 em ambos os sentidos.

Desta forma, considerando o acima exposto, indicamos que seja realizada consulta junto à

Prefeitura Municipal de Americana e ao Ministério Público a respeito da implantação do vosso

empreendimento.

Sendo o que há para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos

e aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

~
Grover Carvalho
Gestor Comercial
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Oficio n" 694/2014-act

Ref.: Inquérito Civil nO 13/2010-1 - "Condomínios Residenciais Spazio

Beach e Arkansas"

Piracicaba, 12 de dezembro de 2.014.

ilustríssimo Senhor Diretor:

Pelo presente e, tendo em vista o andamento do

cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado nos autos em

epígrafe, requisito-lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo

8", ~ l°, 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 nO734/93, que, no prazo

de 15 (quinze) dias:

I. Informe sobre o andamento do pedido de

diretrizes/licenciamento dos empreendimentos "Spazio Beach" e

"'Arkansas" perante o Município de Americana;

2. Em relação ao cumprimento da cláusula terceira,

esclareça qual o valor até o momento desembolsado para a realização dos

estudos sistêmicos de tráfego, que, conforme informações prestadas, ficou

sob a responsabilidade da empresa "PERPLAN Engenharia e Planejamento

Ltda.";

I

RlIa Almirante Barroso, 491 • São JlIdas- PiracicabalSP - CEP 13.416.398

Fone: (19) 3433.6185 - gaemapiracicaba@mp_sp,gov.br
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3. Ainda quanto ao cumprimento da cláusula

terceira, envie cópia do cronograma físico-financeiro que deverá ser

cumprido pela contratada.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e

consideração.

ANA CÂNDIDA SILVEIRA BARBOSA
Promotora de Justiça Substiluta

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Ilustríssimo Senhor

EDUARDO FISCHER TEIXEIRA DE SOUZA

Diretor Executivo Regional da "MR V Engenharia e Participações SIA"
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Ofício n" 695/2014-act

Ref.: Inquérito Civil o" 13/2010-1 - "Condomínios Residenciais Spazio

Beach e Arkansas"

Piracicaba, 12 de dezembro de 2.014.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Pelo presente c, tendo em vista o andamento do

cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado nos autos em

epígrafe, requisito-lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo

8', ~ I', 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 nO734/93, que, no prazo

de 15 (guinze) dias:

1. Informe o andamento do pedido de

diretrizes/licenciamento dos empreendimentos "'Spazio Beach" e

"Arkansas" protocolado pela MRV, encaminhando cópia integral do

expediente;

2. Esclareça se para a contratação da empresa

"PERPLAN Engenharia e Planejamento LIda." para a realização dos

estudos sistêmicos de tráfego foi formada Comissão Avaliadora, na forma

1
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Fone: (19) 3433-£185 - gaemapjradcaba@mp.sp_gov.br
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determinada na cláusula oitava, c obedecido o procedimento de escolha

previsto na cláusula nona.

3. Envie cópia do procedimento administrativo de

contratação da empresa "PERPLAN Engenharia e Planejamento

Ltda.".

Na oportunidade, renovo protestos de estima e

consideração.

ANA CÂNDIDA SILVEIRA BARBOSA
Promotora de Justiça Substituta

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

PAULO SÉRGIO VIEIRA NEVES

DD. Prefeito do Município de Americana
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IC 1312010

JUNTADA

Aos 08 de janeiro de 2015, eu, ~/11Marcia Oliveira, Oficial

de Promotoria L junto aos autos pedido de certidão de objeto e pé dos seguintes

solicitantes:
a) Aroldo Rodrigo Moraes eamero, certidão entregue em

04/11/2014:

b) Alessandre Rodrigues. certidão entregue em

12/11/2014:

c) Adriana Pacheco Camargo, pendente. tendo em vista

que o comprovante de pagamento não confere.

aguardando a solicitante regularizar.

.)6U-

f



Venho através deste requerimento, solicitar junta ao órgão competente. uma Certidão
de Objeto e Pé do Inquérito Civil n~ 14.0187.000013/2010 - AMB. para fins de

financiamento imobiliário junto a Caixa Econômica Federal.

Agradeço pela atenção;

)i _~ p.--...

J1
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!

À GAEMA PO PIRACICABA

•
'.'

Atenciosamente.

{
Americana, ÚV 10/2014.

RG. 23.156.147-7/ CPF. 254.287.718-10

Contato: (19) 4106.1317/99366-2827
.'
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CA'NA
Comprovante de pagamento de boleto

,--
1 Data de dêblto: 28i10/l014

00082187

95ASN1G2RUK956T9

61'310000000700

AROLDO ROORlGO MORAES CAMERO

0218 I cal/ 000]5119-0

02411.588000 .0000J ]51183'-:>

Represe:ntilç,io numériclI do cõdigo de barras: j
Diltil do ve.nc:lmento: 29/1012014 ~

Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A

Valor (R.$): 1.00--------~'----~----------------------

I
]Código da opet'"ação:L c_h_a_vede seguran~!_

Via Il'lh::met 6a?kll'lg CAIXA

r-NOme:
I Contil de. dêbito:

,
I 00190.00009

. Operaç;'oo n::.Jllzada <:f)nl 5ucesso (Ol1foIO\(' <1.••informaçoes tornec'idilS pelo dh!nte.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deftciência auditiva: 0800 726 2492
Duvldoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

,
,
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Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Boa tarde

Aroldo - Corretor de Imóveis <aroldo@vikasa.com.br>
terça-feira, 28 de outubro de 2014 12:27
9aema piracica ba@mpsp.mp,br
CERTIDÃO DEOBJETO EPÉ - INQUERlTO 140187000013/2010
16031001.PDF

Sra. Ariane, conforme conversamos por telefone, seguem em anexo requerimento de certidão de objeto e pé,
boleto a taxa e comprovante de pagamento.
Solicito vossa providencia quanto a emissão da certidão, necessária para dar andamento no processo de vendas do
meu apartamento.

Desde já agradeço;

tenciosamente.

AROLDO CAMERO
Corretor de Imóveis - Creci 119676-F
(19)4106-1317 fixo/99366-2827 <10'0/98729-2236 oi
7819-6319 nextellD 94*10149
arold o@vikasa.com.br

1
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CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ

CERTIFICO, atendendo à solicitação apresentada

pelo Senhor Aroldo Rodrigo Moraes Camero, R.G. 23.156.147-7, C.P.F.

254.287.718-10, que, revendo os autos do Inquérito Civil nO MP

14.0187.0000013/2010-1, verifiquei constar:

1) Houve a instauração do referido Inquérito Civil

mediante Portaria em 26 de fevereiro de 2010, visando apurar a

legalidade da i.mplantação e vendas dos condomínios verticais e

horizontais denominados "Beach Park" (atual "Spazio Beach") e

"Arkansas", onde estão sendo construidos 640 apartamentos e 35 casas

residenciais no primeiro e 384 apartamentos no segundo, pois, ao que

consta, a referida região não foi projetada para comportar

empreendimento desta magnitude, uma vez que se estima o aumento

populacional de 3375 habitantes, no prazo mínimo de 02 anos,

aumentando sobremaneira os problemas sociais locais, impactando o

sistema viário, além dos danos ambientais.

2) Houve a celebração de Termo de Ajustamento de

Conduta (TAC) em 17 de dezembro de 2012, que, resumidamente,

podem ser destacados os seguintes aspectos:

2.1) Os empreendimentos "Spazio Beach'" (antigo

"Beach Park") poderá ser iicenciado pelo Municipio, após o cumprimento

das condicionantes estabelecidas pela CETESB, Município e aqUela: ~

RkJaAlmirante Barroso. 49,1 . São Judas - PiracicabalSP - CEP 13416-398

Fone: (19) 3433.6185 _ gaemapiladcaoa@mpsp.mp.br

mailto:gaemapiladcaoa@mpsp.mp.br
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previstas no próprio TAC, tais como contrapartidas adicionais por parte da

MRV no montante de R$ 3.000.000,00, construção de estação provisória

de tratamento de esgoto enquanto não concluída a ampliação e/ou

adequação da ETE Carioba (pactuado em outro acordo judicial, com

prazo de conclusão até 2.014);

2.2) Parcela ainda não definida do valor da

contrapartida a ser dada perla MRV, que a garantia por fiança bancária,

será utilizada para o custeio dos estudos sistêmicos de tráfego e posterior

estudo de funcionalidade, visando identificar as formas de evitar ou

minimizar os impactos negativos de 16 novos empreendimentos já

previstos na região (além dos dois da MRV) e os futuros na mobilidade

urbana da região, especialmente na transposição da Rodovia

Anhanguera, que divide o município no KM 120 ao 128;

2.3) Os estudos sistêmicos de tráfego e posterior

estudo de funcionalidade têm critérios técnicos mínimos a serem

contemplados, os quais estão previstos TAC, sem prejuízo de outros a

serem fixados por uma Comissão Avaliadora mista composta por

representantes do Município, dos moradores e da AUTOBAN, sendo que

caberá ao Município e à ARTESP a definição das opções de intervenções

viárias sugeridas. O pagamento de tais estudos será efetuado aos

responsáveis pelas elaborações diretamente pela MRV;

2.4) Enquanto não realizados os estudos de tráfego,

com exceção dos dois empreendimentos da MRV, para os quais já há

contrapartida do empreendedor, não poderá haver licenciamento dos

empreendimentos residenciais e/ou comerciais em andamento na região,

por parte do Município, bem como de outros futuros empreendimentos;

2.5) Haverá "congelamento" da correção do saldo

devedor (INCC) para os com promitentes compradores das unidades J
2

Rua Almirante 8arroso. 491 . São Judas - PiracicabalSP - CEP 13416.398
Fone: (\9) 3433.6185 - gaemapiraeicaba@mpsp_mp.br
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habitacionais dos empreendimentos "Spazio Beach" e "Arkansas", a partir

do 13° mês da assinatura do contrato até 60 dias após a transferência

para dos empreendimentos da MRV para o agente financeiro (Caixa

Econômica Federal - "Spazio Beach" e Banco do Brasil - "Arkansas).

3) Em 19 de dezembro de 2012, foi pedido o

arquivamento dos referidos autos, em razão da celebração de acordo

extrajudicial, o qual foi homologado pelo Conseiho Superior do Ministério

Público do Estado de São Paulo.

4) Os autos encontram-se em fase de

acompanhamento do cumprimento das obrigações estabelecidas nas

cláusulas do TAC, o que vem sendo acompanhado por este Núcleo, não

havendo pendências quanto à M.R.V. e quanto aos dois

empreendimentos retrocitados ("Spazio Beach" e "Arkansas").

NADA MAIS. O referido é ~ade e dou fé.

Piracicaba, 30 de outubro de 2014. Eu, (~ ), ARIANE

CRISTINA TEATO, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, lotada no

GAEMA PCJ-Piracicaba, digitei e subscrevi.

"•!
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Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Sinalizador de acompanhamento:

Status do sinalizador:

Ivan Carneiro Castanheiro
quinta-feira, 6 de novembro de 2014 17:30
Giorgia Nara; Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Ivan Carneiro Castanheiro; Ariane Cristina Teato
Re: ElE - TAC

Acompanhar
Sinalizada

Sr. Eduardo:
Favor responder aos questionamentos da sra. Geórgia.
Ariane: juntar este e-mail aos autos.
Obrigado
van Carneiro

Em 06/11/2014, às 17:09, Giorgia Nara <giorgianara@hotmai1.com> escreveu:

Dr. Ivan Carneiro, boa tarde, como vai?

Estamos novamente tendo problemas com a ETE, com vazamentos e um mau cheiro
insuportáve, já fizemos contato com a MRV, e nada foi solucionado até o momento, está
nessa situação há 30 dia<;.Encaminho anexo fotos para que o Dr. possa averiguar a situação
da ETE, loda vazada com esgoto.

Outra situação que nos causou estranheza, foi que o TAC (Inquérito Civil
14.0187.0000013/2010-1-) estabeleceu a necessidade de construção da ETE para atender a
demanda a ser gerada pelos empreendimentos Spazio Beach e Arkansas, no entanto o
Arkansas será entregue agora dia 15/12/2014 e teve sua rede de esgoto lançada direto na
rede, sem tratamento. Houve alguma mudança no TAC, que liberou o Arkansas do
tratamento de Esgoto?

Certa de vosso retorno, fique com meus votos de estima e consideração.

AI!.,

Giorgia Garcia.

1



Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:

Cc:
Assunto:

Sinalizador de acompanhamento:

Status do sinalizador:

Prezados Dr. Ivan e sra. Giorgia,

Eduardo Fischer Teixeira de Souza <eduardo@mrv.com.br>
sexta-feira. 7 de novembro de 2014 08:24
Ivan Carneiro Castanheiro; Giorgia Nara; Tulio Pereira Barbosa; Pedro Henrique
Ferreira Batista
Ariane Cristina Teato
RES: ETE • TAC

Acompanhar
Sinalizada

Já estamos tratando do caso da ETE. Teremos que trocar o lodo ativado em um processo de manutenção previsto.

Quanto à ligação do Residencial Arkansas, ela não foi feita ainda mas será sim ligada à ETE.

Túlio e Pedro ,

Por favor, vamos manter todos informados sobre o andamento da manutenção.

Att,

Eduardo

De: Ivan Carneiro Castanheiro [mailto:IvanCarneiro@mpsP.mp,br]
Enviada em: quinta~feira, 6 de novembro de 2014 16:30
Para: Giorgia Nara; Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Cc: jvancarneiro@mpso.mp.br; Ariane Cristina Teato
Assunto: Re: ETE - TAC

'. Eduardo:
Favor responder aos questionamentos da sra. Geórgia.
Ariane: juntar este e~mail aos autos.
Obrigado
Ivan Carneiro

Em 06/11/2014, às 17:09, Giorgia Nara <giorgianara@hotmail.com> escreveu:

De. Ivan Carneiro, boa tarde, como vai?

Estamos novamente tendo problemas com a ETE, com vazamentos c um mau cheiro
insuportáve, já fizemos contato com a MRV, e nada foi solucionado até o momento, está
nessa situação há 30 dias. Encaminho anexo fotos para que o De. possa averiguar a situação
da ETE, toda vazada com esgoto.

Outra situação que nos causou estranheza, foi que o TAC (Inquérito Civil
I4.0I87.0000013/20IO~1-) estabeleceu a necessidade de construção da ETE para atender a
demanda a ser gerada pelos empreendimentos Spazio Beach c Arkansas, no cnlanto o

mailto:jvancarneiro@mpso.mp.br;


Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:
Cc:

Assunto:

Sinalizador de acompanhamento:

Status do sinalizador:

Tulio Pereira Barbosa <tulio@mrv.com.br>
sexta-feira, 7 de novembro de 2014 09:33
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Ivan Carneiro Castanheiro; Giorgia Nara; Pedro Henrique Ferreira Batista;
Ariane Cristina Teato
Re: RES:ETE- TAC

Acompanhar
Sinalizada

Senhores, manutenção com troca do lodo ativado concluída. O odor momentâneo faz parte do processo
natural deste processo, devendo ser significativamente reduzida em uma semana.

Atenciosamente, Túlio.

Em 07/11/2014, às 08:24, Eduardo Fischer Teixeira de Souza <cduardo@mrv.com.br> escreveu:

Prezados Dr. Ivan e sra. Giorgia ,

Já estamos tratando do caso da ElE. Teremos que trocar o lodo ativado em um processo de
manutenção previsto.

Quanto à ligação do Residencial Arkansas, ela não foi feita ainda mas será sim ligada à ElE.

Túlio e Pedro,

Por favor, vamos manter todos informados sobre o andamento da manutenção.

Att,

Eduardo

De: Ivan Carneiro Castanheiro [mailto:IvanCarneiro@mpsp--.JIlP.,..b!]
Enviada em: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 16:30
Para: Giorgia Nara; Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Cc: ivancarneiro@mosp.mp.br; Ariane Cristina Teato
Assunto: Re: ETE - TAC

Sr. Eduardo:
Favor responder aos questionamentos da sra. Geórgia.
Ariane: juntar este e-mail aos aulas.
Obrigado
Ivan Carneiro

Em 06/11/2014, às 17:09, Giorgia Nam <giorgianara@holmaiI.com> escreveu:

Dr. Ivan Carneiro, boa tarde, como vai?
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ALESSANDRE RObRIbE / brasileiro, natural de m icana-S, ca a

corret?~de ~eiSI po ador da cédula de identidade RG 17.089.

SSP/S~F nO 175.7 7.888/47, domiciliado à Rua das Figueiras, 45, n st

cidade, vem mui res itosamente à presença de Vossa Excelência, requere

expedição de certi ão de objeto e pé do INQUÉRITO CIVIL na.

14.0187.0000013/10-1 - AMB, para Finsde venda e compra de imóvel.

Nestes Termos, pede Deferimento.

Americana, 24 de outubro de 2014.

, I
I \ ' I
I 4 \

RecebidJ ,m~7._,.j2._'-0J lI{ ..

Prct,,,,'o ..20Z-:b LJ5LJ;jQ
~~~ 45(=-::---- .. i

AlESSANDRE RODRIGUES



I
Banco Ilaú S/A

ItaúEmpresas

Banco Itaú. Comprovante de Pagamento
Titulas Outros Bancos

Dados da conta debitada:

Nome: ARES lMOVErS LTOA
Agência: 4897 Conta: 14501-9

Dados do pagamento:

Código de barras: 00190.0000902471.58800000003.243185362280000000700
Valor do documento: R$ 7,00
Valor de juros/multa: R$ 0,00

Vaiar de desconto/abatimento: R$ 0,00
Data do vencimento: 26110f2014

Operação efetuada em 24/1012014 às 16:57:55 via bankline, CTRl857172397.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

23E380a89CCE7215520DB2EACSA 733139280D360

')úvidas. sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, lodos os
dias, 2411,ou o Fale Conosco (www.itau.com.br).Sedesejarareavaliaçãodasolução
apresentada apõs utilizar esses canais, recorra à Duvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
uteis. das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162.971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
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MINISTÉRIO PÚBLICO 00 ESTADO DE SÃO PAULO
BOLETO DE PAGAMENTO

CEDENTE; FED DESPESA MP .13,885.11510001-52

ALESSANDRE RODRIGUES
"<l~. , 1MI90"" GeO,,,",,
5905-6/139248-4

N:»so "'''''''''0
24715880000003243

RECIBO DE SACADO

7.00

, ,

DOlo>Pmce.<;S;IIl'","lto
24/1012014

~.
N

~.I.l-u
R$

00190.00009 02471.588000 00003.243185 3 62280000000700

18

Loea' de p••••"""'l<>
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO AT!';:A DATA DE VENCIMENTO_.
FEO DESPESA MP -13.885.11510001.52

~~71~~1c~~73~'" iE~"~S

,-
O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ ATÉ, A DATA DE VENCIMENTO

f(J BANCODoBRASll

cópias: R$O,OO + 1 autentiCaÇões: R$7,OO

l"IOulro$~

FED DESPESA MP -13.885.11510001-52

ALESSANDRE RODRIGUES 175.747.88847
ENDEREÇO MPSP: RUA RIACHUELO, 115
01007-904 CENTRO - SÃO PAULO SP

~Illillllilllillill~ll~ II1III111111~IIIIII ~mm111111111:
FICHA DE COMPENSAÇAO
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Grupo de Atuação ESpllClal de Defesa dO Meio Ambiente
Núcleo PCJ.Piracicaba

CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ

CERTIFICO, atendendo à solicitação apresentada

pelo ALESSANDRE RODRIGUES, R.G. 17.089.944-5, C.P.F.

175.747.B88-47, que, revendo os autos do Inquérito Civil nO MP

14.0187.0000013/2010.1, verifiquei constar:

1) Houve a instauração do referido Inquérito Civil

mediante Portaria em 26 de fevereiro de 2010, visando apurar a

legalidade da implantação e vendas dos condomínios verticais e

horizontais denominados "Beach Park" (atual "Spazio Beach") e

"Arkansas", onde estão sendo construídos 640 apartamentos e 35 casas

residenciais no primeiro e 384 apartamentos no segundo, pois, ao que

consta, a referida reglao não foi projetada para comportar

empreendimento desta magnitude, uma vez que se estima o aumento

populacional de 3375 habitantes, no prazo mínimo de 02 anos,

aumentando sobremaneira os problemas sociais locais, impactando o

sistema viário, além dos danos ambientais.

2) Houve a celebração de Termo de Ajustamento de

Conduta (TAC) em 17 de dezembro de 2012, que, resumidamente,

podem ser destacados os seguintes aspectos:

2.1) Os empreendimentos "Spazio Beach" (antigo

"Beach Park") poderá ser licenciado pelo Municipio, após o cumprimento

das condicionantes estabelecidas pela CETESB, Município e aquelas

1

Rua Almirante Barroso, 491 . São Judas - PiracicabaiSP - CEP 13.416.398

Fone: (19) 3433.6185 - gaemap,racicaba@mpspmp.br
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Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente
Núcieo PCJ-Pi,adcaba

previstas no próprio TAC, tais como contrapartidas adicionais por parte da

MRV no montante de R$ 3.000.000,00, construção de estação provisória

de tratamento de esgoto enquanto não concluída a ampliação e/ou

adequação da ETE Carioba (pactuado em outro acordo judicial, com

prazo de conclusão até 2.014);

2.2) Parcela ainda não definida do valor da

contrapartida a ser dada perla MRV, que a garantia por fiança bancária,

será utilizada para o custeio dos estudos sistêmicos de tráfego e posterior

estudo de funcionalidade, visando identificar as formas de evitar ou

minimizar os impactos negativos de 16 novos empreendimentos já

previstos na região (além dos dois da MRV) e os futuros na mobilidade

urbana da região, especialmente na transposição da Rodovia

Anhanguera, que divide o município no KM 120 ao 128;

2.3) Os estudos sistêmicos de tráfego e posterior

estudo de funcionalidade têm critérios técnicos mínimos a serem

contemplados, os quais estão previstos TAC, sem prejuizo de outros a

serem fixados por uma Comissão Avaliadora mista composta por

representantes do Município, dos moradores e da AUTOBAN, sendo que

caberá ao Município e à ARTESP a definição das opções de intervenções

viárias sugeridas. O pagamento de tais estudos será efetuado aos

responsáveis pelas elaborações diretamente pela MRV;

2.4) Enquanto não realizados os estudos de tráfego,

com exceção dos dois empreendimentos da MRV, para os quais já há

contrapartida do empreendedor, não poderá haver licenciamento dos

empreendimentos residenciais e/ou comerciais em andamento na região,

por parte do Município, bem como de outros futuros empreendimentos;

2.5) Haverá "congelamento" da correção do saldo

devedor (INCC) para os compromitentes compradores das unidades

2

Rua Almilanle Barroso, 491 - São Judas - PiracicabalSP - CEP 13,416-398

Fone: (19) 3433-6165 - gaemapiracicaba@mpsp,mp,l)r



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADODE SÃO PAULO
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Nucleo PCJ.Pir<lcicaba

habitacionais dos empreendimentos "Spazio Beach" e "Arkansas", a partir

do 13° mês da assinatura do contrato até 60 dias após a transferência

para dos empreendimentos da MRV para o agente financeiro (Caixa

Econômica Federal- "Spazio Beach" e Banco do Brasil- "Arkansas),

3) Em 19 de dezembro de 2012, foi pedido o

arquivamento dos referidos autos, em razão da celebração de acordo

extrajudicial, o qual foi homologado pelo Conselho Superior do Ministério

Público do Estado de São Paulo.

4) Os autos encontram-se em fase de

acompanhamento do cumprimento das obrigações estabelecidas nas

cláusulas do TAC, o que vem sendo acompanhado por este Núcleo, não

havendo pendências quanto à M.RV. e quanto aos dois

empreendimentos retrocitados ("Spazio Beach" e "Arkansas").

NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé.

Piracicaba, 12 de novembro de 2014. Eu, (~ ~). ARIANE

CRISTINA TEATO, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, iotada no

GAEMA PCJ-Piracícaba, digitei e subscrevi.

17 , /
/ /7t1t?1 t'//!lIJ/ j Z :J7E 20/1(
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•••Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Sinalizador de acompanhamento:

Status do sinalizador:

Boa tarde

Aroldo - Corretor de Imóveis <arofdo@vikasa.com.br>
quinta-feira, 20 de novembro de 2014 14:41
Gaema Piracicaba
Jfpoltronieri
REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ
08041000.PDf

Acompanhar
Sinalizada

Sra. Ariane, sou corretor que representa a ADRIANA PACHECOCAMARGO proprietária do apartamento 305 do Bloco
16 do Residencial Spazio Beach, a qual solicita por favor a emissão da Certidão de Objeto e Pé, para fins de
lJnanciamento junto a CEF.
jegue requerimento, boleto e comprovante de pagamento em anexo.

Favor nos avisar quando estiver pronta.

Desde já agradeço;

Atenciosamente.

AROLDO CAMERO
Corretor de Imóveis - (reei 119676-F
(19)4106-1317 fixo/99366-2827 c1aro/98729-2236 oi
7819-6319 nextellD 94*10149
aroldo@vikasa.com.br

1
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I' 168512012

JUNTADA

Aos 12 de janeiro de 2015, eu, (/)Mafda Oliveira, Oficial de
Promotoria I. em CUrnpritiiei ,to elOdespacho, junto aos autos matéria jornalística do portal
Jornal TodoDia, intitulada .Projeto viário para a Praia prevê alça de acessoW do dia
12/12/2014.



161'1212014 Pr~elo viário para a Praia prevê alça de acesso- Jornal TodoDia

Negocios Regionais+Capital Clube Gourmet TodaGente+ Teve lziMO Eleições Especiai Classificados S<ib'13IDez.2014

Projeto viário para a Praia prevê alça de
acesso

Ir para Cidades

Delicie-se!
Autor: CLAUDETE CAMPOS AMERICANA I - 12/12/2014~22h38 - Atualizado

em 13/12/2014-20hS8. --
~ Assme08007033000 SAC Bate-papo E-mail Noticias Esporte Entreter'\imento Mulher Shopping------------~---~------~-----_.---- ---
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Ex+lider de prefeito cassado assum
pasta do Meio Ambiente em
Americana

Homem cai de telhado e morre em
Americana

Servidores da Câmara de
Americana entram em greve

Grevistas fecham avenida de
Americana durante protesto

Outras NotICias

GM de Santa Barbara recupera
.cinco passarinhos em cativeiro

Brasil e Mundo

I-'rala dos Namorados para

melhorai" a mobilidade

urbana será apresentado

terça-feira, as 9h, no

auditório do ViUa

Cultura e
EntretenimentoCidades Esportes

Rodovia Anhanguera: projeto prevê novo

dispositivo de acess?

Americana, na Prefeitura

de Americana. Entre as

obras previstas está a

construção de uma nova

alça de acesso ao viaduto

que liga o bairro à Rodovia Anhanguera (SP-330). A reunião, que será a

portas fechadas, foi marcada pelo secretário de Transportes e Sistema

Viári~, Silvio Marcelo Francisco Britto.

Esseestudo foi contratado pela MRV Engenharia e Participações S/A como

1edidas compensatórias pela instalação de dois empreendimentos

imobiliários na região.

Segundo o secretário, o estudo é complexo e prevê medidas para

solucionar o problema no trânsito, facilitando o acesso da população ao

bairro. Representantes do Ministério Público, moradores e técnicos da

prefeitura foram convidados para a reunião. Posteriormente, o estudo será

apresentado à comunidade. O promotor do Gaema (Grupo de Atuação

Especial do Meio Ambiente), Ivan Carneiro Castanheiro,.também receberá

cópia do estudo, conforme solicitado.

O estudo prevê realização d~ serviços de sinalização, obras como rotatórias

e nova alça de acesso ao vi<lduto na Rodovi<l Anhanguera para fazer a

transposição.

Através da atuação do Ministério Público, novos loteamentos e

condomínios foram proibidos na região enquanto não forem realizadas as

obras. Segundo o secretario, são liberadas apenas as diretrizes para a área,

mas as construções estão proibidas. A intenção é que as empresas que

investirem em novos empreendimentos adotem medidas para amenizar os

impactos causados pelo aumento da circulação de pessoas e veiculas.

hl1p://pc:I"taI.t(XjOOia.oo.com.brl_cooteucb'20141121cidadesl5453Q.-pr~elo-víarío-para-a-praia-preve-aica-de-acesso.php 1/Z



Pr~eto viàrio para a Pral8 prevê alça de acesso- Ja-nal TodoDia1611212014

Presidênte da Associação dos Moradores da Praia dos Namorados, Maria

• Lucidalva de Oliveira, disse que desconhecia que a reunião seria realizada

nesta terça-feira. mas que pretende participar da apresentaçào do projeto.
Para ela, é necessário colocar em prática as obras o mais rápido possível
para reduzir o impacto do aumento no tráfego.

Em s~tembro, o Gaema de Piracicaba cobrou um posicionamento da

prefeitura sobre o andamento do estudo sobre o impacto dos
empreendimentos Spazio Beach e Arkansas. Na ocasião, o promotor do

Gaema havia informado que o estudo estava previsto no TAC (Termo de

Ajustamento de Conduta) assinado entre a prefeitura. a MRV e a AutoBan,

concessionária do sistema Anhanguera Bandeirantes, para garantir (l

realização das obras. Neste mês faz dois anos da assinatura do termo.

e
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Aguceseu(
paladar

TSEcassa o mandato
de Tarcisio
Chinvegato

Quatro bairros de
Santa Bárbara d'Oeste
têm abastecimento
interrompido
Planalto do Sol, Cidade Nova e
Zumbi dos Palmaresdevem
ficar com o abastecimento de
.ilgua comprometido ate a noite

Rodizio de veiculas

São Paulo

Chuvas do final de
semana melhoram o
nível dos rios

Motorista bate ônibus
ao dar troco

MPT mira demissões
'sem motivos claros'
o MPT (Ministerio Públíco do
Trabalho) acionou a Justi~a para
impedir mais demissões que
considera abusivas na IMA
(Informática dos Municípios
Associados), empresa de
economia mista de Campinas

Motorista da VCA se
queixa de buracos

s "T,

QUI "
Q ,. <e
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Prefeitura vai realizar
pesquisa on-line
sobre mobilidade
urbana
A Prefeitura de Campinas
iniciou ontem uma pesquisa on-
line sobre Mobilidade Urbana,

I I

Quatro ônibus sofrem
depredação
Jovensque saíam de baile funk
causaram os danos; dinheiro do
caixa tambem foi levado ..

http://JXTtaI.todOOia.ud.com .brf_conteudol2Q14f121cidadesl545JO.po-ojeto-viario-para-a-pI"aia- preve-a1ca-de-acesso.php
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De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Jurídico - Diana <juridico@americana.sp,gov.br>
segunda-feira, 19 de janeiro de 2015 15:40
gaemapi racicaba@mp.sp.gov.br
DILAÇÃO DE PRAZO Of. 695/2014 IC 13/2.010-1

lima. Sra. Ora.
ANA CLAUDIA SILVEIRA BARBOSA
DOa. Promotora de Justiça
GAEMA PCJ-PIRACICABA

Ref.: Ofício 02 695/2014-act
Ret.: Inq. Civi113/2010-1- "Condomínios Residenciais Spazio Beach Arkansa,~

rJ

I

Em atenção ao ofício em epígrafe" vimos solicitar dilação de prazo de 30 dias, tend ista a
mudança de governo que se instaurou na Prefeitura de Americana desde 05/01/2015, b m c o as,
mudanças ".0 quadro de Secretários, ficamos impossibilitados do envio das informações, dto do
prazo determinado.

Sem, mais apresentamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração.

P. Deferimento

SECRETARIA DE NEGOCKlS JURIOlCOS

_.omoncQno.lp.9O".br
Av. 8r~i.iL8S. CcmlfO

Ame.-rll: •••.•••• SP. (19) l41S-1J01S

DIANA FRANCA COUTINHO
s.« •.••u"'" M Nto9ócIo'lo Jurld,(o~

mailto:ba@mp.sp.gov.br


GAEMA Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

GAEMAPiracicaba <gaemapiradcaba@mpsp.mp.br>
terça-feira, 20 de janeiro de 2015 11:34
'Jurídico - Diana'
RES:DILAÇÃO DE PRAZO Of. 695/2014 IC 13/2010-1

De ordem do Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
comunico que foi deferido o prazo solicitado.

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

De: Jurídico - Diana (mailto:juridico@americana.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 19 de janeiro de 2015 15:40
Para: gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br
Assunto: DILAÇÃO DE PRAZO Of. 69S/20141C 13/2010-1

lima. Sra. Ora.
ANA CLAUDIA SILVEIRA BARBOSA
DOa. Promotora de Justiça
GAEMAPCJ-PIRACICABA

Ref.: Oficio n' 69S/2014-aet
Ret.: Inq. Civil 13/2010-1- "Condomínios Residenciais Spazio Beach Arkansa"

Em atenção ao ofício em epígrafe, , vimos solicitar dilação de prazo de 30 dias, tendo em vista a
mudança de governo que se instaurou na Prefeitura de Americana desde 05/01/2015, bem como as
mudanças no quadro de Secretários, ficamos impossibilitados do envio das informações, dentro do
prazo determinado.

Sem, mais apresentamos nosso protesto de elevada estima e "distinta consideração.

P. Deferimento

1

mailto:gaemapiracicaba@mp.sp.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuaçll.o de O~sado M~AmbienlO'. MPSP

GAEMA, PCJ-pj".eicaoa

IC nO 013/10

JUNTADA

Aos 22 de ja~eiro de 2.015. eu ~), Marcia Oliveira, Oficial

de Promotoria l. junto aos autos resposta do ofício 694/14, da MRV Engenharia e

Participações.
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EXMA. SRA. PROMOTORA DE JUSTiÇA ORA. ANA CÂNDIOA SILVEIRA
BARBOSA GRUPO DE ATUAÇÂO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO

AMBIENTE GAEMA - PC) - PIRACICABA MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE SÂO PAULO

otrcio nO 694/2014

Inquérito Civil nO. MP

o PELO l>'J.P.
nQ ()40fl5

1015

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A .. já qualificada nos autos em

epigrafe. do INQUÉRITO CIVIL instaurado em seu desfavor peio

GAEMA - PCj - PIRACICABA vem. respeitosamente, à presença de V.
Exa .. por meio de seu(s) Procurador(es) que a esta subscreve(ml.

expor e requerer o que se segue.

Conforme constante no ofício supracitado, a Douta Promotora

assinalou o prazo de 15 {quinze) dias para apresentação de

informações sobre os empreendimentos Spazio Beach e Arkansas, o

que. tempestivamente, se passa a fazer.

Rua Fabio Cour!, n° 190, Bairro Luxemburgo. Belo Horizonte, Minas Gerais
CEP nO 30 380.560. Tel. (31) 3589.3000 I www.zet1el.adv.br

1

http://www.zet1el.adv.br


ZETTEL & VASCONCELLOS

Em relação às informações "sobre o andamento do pedido de

diretrizes/licenciamento dos empreendimentos Spazío Beach e

Arkansas perante o Município de Americana". cabe informar que

ambos foram devidamente licenciados e executados nos exatos

termos dos respectivos licenciamentos,

No tocante ao ••valor até o momento desembolsado para a realização

dos estudos sístêmicos de tráfego, que, conforme informações

prestadas, ficou sob a responsabilidade da empresa "PERPLAN

Engenharia e Planejamento Ltda.," deve se ressaltar que a citada

empresa, indicada pela Secretaria de Transportes, foi contratada

pelo valor de R$263.300,OO (duzentos e sessenta e três mil e

trezentos reais). sendo efetivado o pagamento, até o presente

momento, da quantia de R$193.426,76 (cento e noventa e três mil

quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos). Em

relação ao saldo remanescente, qual seja, de R$69.873,24 (sessenta

e nove mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e quatro

centavos), o mesmo está condicionado ao aceite do citado estudo,

que foi apresentado no último dia 16 de dezembro.

Por fim, no que diz respeito ao cronograma físico-financeiro,

esclarece que o mesmo foi definido pela empresa contratada em

conjunto com a Engenheira Salete B. da Costa, vinculada à
Secretaria de Transporte e Sistema Viário, cabendo à Manifestante

tão somente o pagamento das respectivas parcelas. o que está sendo

devidamente cumprido. conforme já exposto.

Este os esclarecimentos necessários coloca-se à disposição da

Promotora de Justiça para o que se mostre necessário.

Rua Fabio Couri. nO 190. Bairro lUl(emburgo. Balo Horizonte. Minas Gerais
CEP n~30.380-560 - Tel. (31) 3589-3000 f www.zellel.adv.br

2

http://www.zellel.adv.br
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ZETTEL & VASCONCELLOS
~",., ••<I."lr <Ir :\,I""I::A<l,,~

Termos em que, pede deferimento.
De Belo Horizonte/MG pl Piracicaba/SP, 21 de janeiro de 2015.

Fabiano Campos Zettel
OAB/MG 79.569

~;'A/~QJ7O-VA2/
VIO Mangeroná~eto

OAB/MG 106.317

,,~4
/1: \

/.
Dúni ,eves uas Mourão

OAB/51! 343.154

Ana Christina de Vasconcellos
OAB/MG 90.633

Rafael Rocha Néri
OAB/MG 110.881

Rua Fabio Couri, n° 190, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte. Minas Gerais
CEP n" 30.380.560 - Tel. (31} 3589-3000 I www.zctlel.adv.br

3
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~~~'=--GNpo de AIU.çAo dtl Del ••••••do "'1";0 Ambi""le. MPSP
GAEMA PCJ-Pirac:icab.

IC 01312010

CERTIDÃO

Aos 27 de janeiro de 2015" eu (/1, Marcia Oliveira, Oficial

de Promotoria I, certifico ,que nesta data, compareceu par~ consulta aos autos do

IC o Sr.'luiz Alexandre Teixeira Ferreira. estagiário da Serrana Advogados, a qual

representa a AUTOBAN, RG nO 22.896260.

~G 1 'Z.,&,.. Q, o.. G. '2.ú:J - L.

0.1n-lfi' 155' ~6



,;)..:t-o 'í?

Oficial de Promotoria I. junto aos autos of. 044/15-ÇSMP, do Conselho Superior do

MP, encaminhando 08 apensos do IC 13/10, os quais ficaram por um lapso no

Conselho desde a homologação de arquivamento.

Marcia Oliveira,

JUNTADA

~--~~
Grupo de Atuaç&o de Del ••••• do M ••io Ambiolflte. MPSP

GAEMA PCJ-Pi,acicaba

IC nO 01312010

Aos 10 de fevereiro de 2.015, eu

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

,,



r MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sflo Paulo. 28 de janeiro 2015

OITeio n 1144/15-CSMP
PI. n° 13.775/13

N" MP: 14.11187.111111111113/111-1

SENHOR PRO:\IOTOR DE JUSTIÇA

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelê ,',

apensos do protocolado em epígrafe, tendo em vista que, após julgamento havido na\
\

reunião realizada em 05/1112013. por lapso permaneceram nesta secretaria.

Sem mais, prevaleço-me da oportunidade para

reafirmar-lhe o meu respeito.

MOTAURI CIOCCHETTI DE SOUZA
Co n se J he iro{Secretá rio

Exce1entíssimo Senhor

DR. Promotor de Justiça do Meio Ambiente

GAEMA - NÚCLEO PIRACICABA-SI'

/ssc

i ré:EBIDO PE.!,9 '\,P"ll
P;otocolo nO rn1{t5

05 FE' 1015 I



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~~~'=--Gtupo de AtuaçAo de [)oleosa do Meio Amb<oenle - MPSP
GAEMA PCJ-Pi,acieaba

ICP nO 013/2010

1
I

JUNTADA

Aos 05 de março de 2.015,eu) MarCiaDllvel;a,Oficiai

de Promotoria I. junto aos autos e-mail recebido em 04/0312015. da Pref.

Americana, solicitando dilação de prazo do ofício 695/14 e devidamente

respo~didocom o deferimento.

,



,..
GAEMA Piracicaba

talou no

zo ar. 695/2014 IC 13/2010.1

Em atenção ao ofício em epígrafe,. vimos solicitar dilação de pra o
Administração possa atender o quanto solicitado, por esta Douta orno ria.

Esclareço que a referida solicitação se faz necessária, tendo em vista a troca de Govern qu
Município ocorrida em janeiro/2015, bem como a mudança no quadro de Secretariado.

lima. Sra. Ora.
ANA CLAUDIA SILVEIRA BARBOSA
DOa. Promotora de Justiça
GAEMA PCJ.PIRACICABA

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Sem, mais apresentamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração.

P. Deferimento

DIANA FRANCA COUTINHO
Secl1e'toori40 ~ Neqoc:~ Jurld!CO\

"1 '-a S£CRETAAIADf NEGO(IQS JURI~

UmOO••••fn<ldt'I'.boll/>o ---------------------
Av BraSIL 85. CL'ntro

AIlWfKana - SP - (19) N7S.90:lS

i. /'

~

.. ~..".- ,;.~..'L. ",..,
.••... , "." . ,

PI..,.J - hraC:CJD2

- ~'b;DO PELOM.F.',
..... :,i::; n'l /51/15

I

1



Grupo de Atuaçao Espa<:ial de Defesa do Meio Ambiente
Nlk:leo PCJ.Piracicaba

Ofício n" 695/2014-acl

Rcf.: Inquérito Civil n" 13/2010-1 - "Condomínios Residenciais Spazio

Beach e Arkansas" , ~tl~
.•••. ,-.. "d> '- .,."'". " _ a ~ '" "j\'-'"
~ '" '.l~t': . 1:" 7~

Piracicaba, 12 de dezembro de 2.0fll.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Pelo presente e, tendo em vista o andamento do

cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado nos autos em

epigrafe, requisito-lhe, nos lermos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo

8°, ~ 1°, da Lei nO7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei nO8.625/93 e artigo

104, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual n" 734/93, que, no prazo

de 15 (guinze) dias:

1. Informe o andamento do pedido de

diretri zes/I ieenciamento dos empreendimentos "Spazio Beach" e

"'Arkansas" protocolado peJa MRV, encaminhando cópia integral do

expediente;

2. Esclareça se para a contratação da empresa

"PERPLAN Engenharia e Planejamento LIda." para a realização dos

cS,tudossistêmicos de tráfego foi formada Comissão Avaliadora, na forma

Rua Almirante 6arroso, 491 • São Judas - P,racicabalSP - CEP 13 416.398

Fone: (19) 3433-61 65 - gaemapiracicaba@mp.sp,gav.br

. ,

mailto:gaemapiracicaba@mp.sp,gav.br
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

--6 OOM~

~~
Grupo de Al1Jação Espacial de Defesa 00 Meio Ambiente

Núcleo PCJ.Piradcaba

,.
~

determinada na cláusula oitava, e obedecido o procedimento de escolha

previsto na cláusula nona.

3. Envie cópia do procedimento administrativo de

contratação da empresa "PERPLAN Engenharia e Planejamento

Ltda.",

Na oportunidade, renovo protestos de estima c

consideração.

ANA CÂNDIDA SILVEIRA BARBOSA
Promotora de Justiça Substituta,

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

PAULO SÉRGIO VIEIRA NEVES

DO. Prefeito do Município de Americana

2

Rua Almirante Bal'foso. 491 - São Judas _ PiracicabaiSP - CEP 13.416-398

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

mailto:gaemapiracicaba@mp,sp.gov,br


Para:
Assunto:

acic~ISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADODE SÃO PAULO

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quinta-feira, 5 de março de 2015 11:44
'Diana - Jurídico'
RES: DILAÇÃO DE PRAZO Of. 695/2014 IC 13/2010-1

Prezada Diana,

De ordem do Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
comunico que foi deferido o prazo solicitado.

Atenciosamente,

~
~
Márcia Oliveira I Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO

De: Diana - Jurídico [mailto:diana@americana.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 4 de março de 2015 12:36
Para: 'GAEMA Piracicaba'
Assunto: RE5: DILAÇÃODE PRAZO Of. 695/2014 IC 13/2010-1

lima. Sra. Ora.
ANA CLAUDIA SILVEIRA BARBOSA
DOa. Promotora de Justiça
GAEMA PCJ.PIRACICABA

Ret.: Ofício n2 695/2014-act
. Ret.: Inq. Civil 13/Z010-1- "Condomínios Residenciais Spada Beach Arkansa"

Em atenção ao oficio em epígrafe" vimos solicitar dilação de prazo de 30 dias, para que a Secretaria de
Administração possa atender o quanto solicitado, por esta Douta Promotoria.

Esclareço que a referida solicitação se faz necessária, tendo em vista a troca de Governo que se instalou no
Município ocorrida em janeiro/201S, bem como a mudança no quadro de Secretariado.

Sem, mais apresentamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração.

P. Deferimento



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~
Grupo de AtuaçAo de Def_ do Meio ••••mbiente. MPSP

GAEMA PCJ.Pi,aci<:aba

IC nO 01312010

JUNTADA

. 'Aos 10de março de 2.015, eu (~, Marcia Oliveira, Oficial

de Promotoria 1, junto aos autos petição protocolada pela Associação dos

Proprietários do late Clube de Campinas, solicitando reunião.

,



Excelentissimo Senhor

Or. Ivan Carneiro Castanheiro

Gaema(GrupodeAtuação~ecial doMeioAmbient~~

Of}- ;V/J..i-f- 80S' tP-1Ay ~ /,~~) l~Ci~~ftQ~I~ íJ ~:A/~

~
~A -if; . ção ~ Proprietários do late b"---

de Campin s, m sed a Aii~a Santi i~ ~.,.1~irr dos Camarg

Americana-S ,inscrita no CNh\YcZ/,f '1!.B~ ~3 a o
Diretor Administrativo Financeiro -ií:ti~fbudio n nf ira, ca ado, empresaria,

portador do RG/SP n. 5.356.420, CPF n 43. 9. OB-D4,

Avenida Santino Faraone, n. 1200, Casa 6 . ,J.!l5dimlale Clube de

Campinas-SP,no uso de sua atribuição le o e admiraçãopelo

Ministério Público, vem por meio deste requerer "audiência" para

tratarmossobreo Termode Ajustamentode Conduta"TAC' firma 17.12.2012entre

a Prefeitura Municipal de Americana e outros e o Ministério Púb co, no tocante a
aprovaçãodo projetode construçãoe regularizaçãodo condominio"c~nto da Represa",

localizadona Gleba A1 da Avenida Santino Faraone, Jd. Iate Clube de Campinas,em

DO.Promotor Público da cidade de Piracicaba.SP.

Americana-SP.

Termosem que,

Pededeferimento.

Americana,27 de fevereirode 2015.

l
Associação s Proprietários do late Clube de Campinas

Contato:(019) 3467-1232ou (019) 99210-7762

Emai1: julio.sandroni@gmail.com

RECEBIDOPElO ~.P.
Protocoie n2 {55( {5

mailto:julio.sandroni@gmail.com


GAEMAPiracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
terça-feira, 10 de março de 2015 16:13
~ulio.sandroni@gmail.com'
Solicitação de reunião com o GAEMA

Associação dos Proprietários do late Clube de Campinas,

De ordem do Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
informo que estamos aguardando informações solicitadas a Prefeitura de Americana,
referente ao inquérito civil, para posterior designação reunião.

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
Piradcaba.SP, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-6185

1
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~....~ '-=-
Grupo de AtuaçAo de Def<Ka do Meio Ambiente _ MPSP

GAEMA PCJ.Pi •••cicaba

IC nO 01312010

CERTIDÃO

Aos 13 de março de 2015" eu ~ Marcia ?liveira, Oficial

de Promotoria J, certifico que nesta data compareceu o SR. Alex Nelson

Scholosser, RG nO 25.587.071-1, membro da Associação dos Proprietários do late

Clube de Campinas. para consulta dos autos.



,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

G,,"POde ANaçAode DeI~ do M"io AmbiMrte . MPSP

GAEMA PCJ.PiraciCllb ••

IC nO 01312010

JUNTADA

,

~os17 de março de 2.015, eu ~ ), Marcia Oliveira, Oficial '

de Promotoria I: junto aos autos e-mail da Associação do~Moradores ....e Amigos da

Praia dos Namorados, so!icitando informações quanto a resposta da Prefeitura de

Americana.



Ivan Carneiro Castanheiro
segunda-feira, 16 de março de 2015 18:20
Marcia Aparecida de Oliveira
Sandra Vilma da Silva Conceicao; Luiz Pizzi; Daniel Tadeu dos Santos Mano
ENC: estudo do sistema viário da Praia dos Namorados

Márcia:

Juntar aos autos e 4uando vencer o prazo dado para a Prefeitura, cohrar a informação.
Obrigado .
Ivan

De: GAEMA PCJ Piracicaba
Enviada em: quinta-feira, 12 de março de 201515:52
Para: Ivan Carneiro Castanheiro
Assunto: ENC: estudo do sistema viário da Praia dos Namorados

De: Luiz Pizzi [mailto;luizpizzi@uol.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 12 de março de 2015 15:21
Para: 'Sandra Vilma da Silva Conceicao'; 'GAEMA PCJ Piracicaba'
Assunto: RES: estudo do sistema viário da Praia dos Namorados

Sandra,
Não tive nenhum retorno ate agora.
Seria possível você verificar o que está acontecendo?
Agradeço a sua atenção.
Abraços
Luiz A Pizzi
AMA'!... Associação dos Moradores e Amigos da praia dos Namorados
11 - 94320-2625 .

De: Sandra Vilma da Silva Conceicao [mailto:SandraCQnceicao@mpsp,mp.br]
Enviada em: quarta-feiral 4 de fevereiro de 2015 16:15
Para: GAEMA PO Piracicaba
Cc: luizpizzj@uol.com.br
Assunto: ENC: estudo do sistema viário da Praia dos Namorados

Encaminho-lhes a solicitação abaixo, tendo em vista tratar de inquérito civil em andamento no GAEMA- PCJ
Piracicaba.

Atenciosamente,

Sandra Vi/ma da Silva Conceição
Oficial de Promotoria
motr.3500

De: Luiz Pizzi
Enviada: ter 3/2/2015 16:00
Para: 'Sandra Vilma da Silva Conceicao'
Assunto: RES: estudo do sistema viário da Praia dos Namorados

mailto:luizpizzj@uol.com.br


ao TAM~~'\'ERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

!Jl>~ "J'...••.
_<!:'il._".~~ -- ----

De: 'Sandra Vilma da Silva Conceicao [mailto:5andraConceicao@mpsp.mp.br)
Enviada em: terça-feira, 3 de fevereiro de 2015 14:53
Para: Luiz Piui
Assunto: RES: estudo do sistema viário da Praia dos Namorados

Boa tarde, Sr. Luiz,

Sabe me dizer a qual inquérito civil se refere este assunto?

Sandra Vilma da Silva Cpncelção
Oficiol de Promotoria
maU. 3500

De: Luiz Pizzi
Enviada: ter 3/2/2015 09:46
Para: 'sandra Vilma da Silva Conceição'
Assunto: estudo do sistema viário da Praia dos Namorados

Sandra,
Bom dia, como vai?
Saberia me informar se a Prefeitura mandou para o MP os estudos do Sistema Viário da Praia dos Namorados que
tinha o compromisso de mandar?
Pergunto porque com a mudança do Prefeito, do Secretário do Sistema Viário, as coisas na Prefeitura ficaram muito
confusas e não sei como ficou este assunto.
Agradeço no que puder ajudar.
Abraços
Luiz A Pizzi
19 - 9 8142-2625 e 11- 9 4320-2625 •

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
http://WVl/w.avast.com/

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
http://www.avast.com/

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

2
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Grupo de A1uaçkJ de Defesa do Meio Ambiente. MPSP
GAEMA PCJ-Pi,acieaba

IC nO 013/2010

JUNTADA'

Aos 16 de abril de 2.015. eu /-), Marcia,oliveira, Oficial de

Promotoria I.junto aos autos:

a) .Lista de presença da reunião reali~ada na pJ de

Americana com a Pref.Americana,em 06/0412015;

b) Resposta do of. 695/14,da Prefeitura de Americana, o. .
qual foi encaminhado por e-mail, conforme

determinação verbal. a AMA Luiz Pizzi, late Clube

Campinas, CETESB Americana e pJ Americana

(documentos que acompanham o ofício foram

autuados como anexo)

I

I



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

REUNIÃO te Dl3/Z010
ASSUNTOi Condomínio Club Beach Park

LOCAL; Promotoria de Justiça de Americana

QAIAi 06/04{2015

LISTA DE PRESENÇA

HORÁRIO: 16h

1•,

01) Nome: ( +~'LLf~..~,.._.. __.
Cargo: \o-:~ Instlt.u'çao:~, b"",,'I/l
Telefone fixo: 2üO~.Q:?S Telefone celular-opcional: _

E-mail: e::t"". a~"";"""", "1~'~,
02) Nome:

cargo:. _, Instituição: . }'f' 01'<\ ).M~"_;rt
Telefone fixo: V+;}~- c:; ~) Telefone celular-opcional: _

E-mail: k>-- l rJs: _ ''''' CO) c:yW« IA"" _ Si' cp. IJIi...
o,) \--

03)N~

carg-W~

Telefone fix ional:---------
E-mail:

04) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: ~ Telefone celular-opcional: _

E-mail: _

05) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular-opcionaJ: _

E-mail: -----------------------------

1



a4z Pc..omotor

I
Em atençào ao epigrafado oficio,
requisitando informações da Administração
o que segue:

As informações solicitadas, referente ao "'item I", foram prestadas p a
Planejamento do Município - Unidade de Desenvolvimento Físico e nístico,
cuja manifestação segue anexo, bem como cópia dos Processos Administrativos,
15,643/2008,46.147/2009,46,70512012 (vol. 1,2 e 3), 28.80312010, 32,1'4212010 e
21.57412008, relacionados na referida manifestação;

7:,v<:k/p2- úOJ ~WSy
~1Vl ~ ~ericana.IOdeabri1de2015.

Jjwi'l/o. j l( '12...v.'( .J2-..

OF.2t0412015 4-.A J--ç( t/Ol'fi/rl? (9/1//)6::?
Protoe 39;9015 / I /v IV' /

tÃ. )lo úAfvv', /1/rfq ~£e~ ~~
ReI, Ofici't'JJ)t~lPlI4- ae ~/V'->-,cJ40 (1\;..'XJ..se. .""(.........----
Inquérit~:~i~~~p.,3 1- ~toõ~m ios Residênc' Spazi B&h e
Arkansa1"V MA---\) to: b. (VIA.

fS CI

Secretaria de
Negócios Juridicos

Com relação ao "item 2 e 3. encaminhamos manifestação da Secretaria de Transito e
Sistema Viário. bem como documentos que acompanham;

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à
disposição de Vossa Excelência, para eventuais outros esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Respeitosamente,

Alex N"
Secretário Mun.

t
Excelentíssima Senhora Doutora
ANA CANDIIJA SILVEIRA BARBOSA
ODa. Promotora de Justiça Substituta
GAEMA - Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente
PlRACICABNSP
SNJ/dIe

RECEBIDO PELO M.P.
Protocolo n2o::31 /J)

151sR 1015

rt:.EMA
PC! ..Piracicaba

~&.w.t. ts- ~-e&P13.46S~901-~-SP. 7«. (l9J3t175.90SS
www.amcricana.sp.gov.br-jurídico!Wamericana.sp.gov.br



UNIDADE DE DESENVDLVIMENTO FISICO E URBANISTICO

Protocolo 30/2015

Ref. Oficio MP 695/2014 Inquérito Civil n013/2010-1

UDFU>SEPLAN

Em resposta il solicitação da SNJ de 03 de fev de 2015 fis 05v, quanto ao
questionamento da MP referente ao item 1 das fis 02 do prot 3012015 temos as
seguintes informações com base nos históricos anexos tis 80 a 85:
a) As Diretrizes do "Spazio Beach". (Beach Park) foram expedidas em

21.07.2008 conforme protocolo 15.643/08 e revisadas pelo protocolo
46.147/09 para diretrizes técnicas de água e esgoto em função da inclusão
de condomínio residencial vertical.

b) Projeto aprovado "Condomínio Residencial Horizontal e Vertical" protocolo
32.055/09 e habíte-se emitido em 29.04.2013 protocolo 46.705/12./

c) As Diretrizes do "Arkansas" foram expedídas pelo protocolo 28.803/10 em 20
de ago 2010.

d) Projeto aprovado "Condomínio Residencial Vertical" protocolo 32.142/10
planta n° 80287 aprovada em 16.09.2010.

Obs: A cópia integral dos processos entendo ser de competência da SA.

Americana, 6 de fevereiro de 2015

NDIDO DE NADAI

Avenida Brasil, 85 - Centro - CEP: 13465-901 - AMERICANA.SP
Te!. (19) 3475.9018 - udfu@americana.sp.gov.br

http://www.americana.sp.gov.br

mailto:udfu@americana.sp.gov.br
http://www.americana.sp.gov.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO30/2015
INQUÉRITO CIVil NO13/2010-1
Assunto: .'Condomínioo Residenciais Spazio Beach e Arkansas"

Visando atender de forma imediata a solicitação da Promotora de Justiça Substituta,
GAEMA PCJ - Piracicaba, infonnamos:

1. As diretrizes são expedidas pela Secretaria de Planejamento
(SEPLANIUDFU).

2. A Comiss;io Avaliadora foi fonnada através do decreto n° 10.121, de 20 de
maio de 2013, sendo que, a composição da Comissão e o procedimento de
escolha atenderam o constante no Tenno de Ajustamento de Conduta (TAC).

3. O processol seletivo para a contratação da empresa "PERPLANn Engenharia e
Planejamemto LIda. foi realizado pela Comissão Avaliadora e a contratação foi
feita diretamente pela empresa MRV Engenharia, confonne cópia das ATAs
das reuniões em anexo, não havendo processo administrativo.

Americana, 28 de janeiro de 2015

~~~~~
setor~rE~:~~lnaria de Tráfego

Eng' Saleta B, Da Coe"
CREA0605041990

Melr.3958

I-
EngO E aldo Camargo
Secr ario de Obras

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SISTfo:MA VIÁRIO - SETRANSV
RllJa Anhangucrn. 5{)7- AmcricanalSP - fone; (19) 3-162-2658



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS SISTÊMICOS DE
TRÁFEGO E DE FUNCIONALlDADE,INSTITUIDA PELO DECRETO N° 10.121 DE 20 DE
MAIO DE 2013. (INQUERITO CIVIL N° 14.0187.000001312010 -1). ,
Os integrantes da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Contratação de
Empresa Responsável pelos Estudos Sistêmlcos de Tráfego e de Funcionalidade, instituída
Pelo Decreto N° 10.121 de 20 de Maio de 2013, reuniram-se na Secretaria de Transportes
e Sistema Viário, às dez horas da manhã no dia sete de junho de dois mil e treze,
atendendo a convocação escrita encaminhada pelo Coordenador da Comissão.
Compareceram à reunião: Décio Rosalen Filho, Salete Bomediano da Costa,
representantes da Secretaria de Transportes e Sistema Viário; Maria Aparecida Martins
Feliciano, Antonio Cândido De Nadai representantes da Secretaria de Planejamento; Cícero
Aparecido Moura de Jesus representante da Secretaria de Meio Ambiente; Roberto Goes e
Grever Lopes Carvalho representantes da Autoban; Renato Menezes Guedes
representante da Artesp; Pedro Henrique F. Batista representante da Construtora MRV;
Flávia P.F. Machado representante dos adquirentes das unidades habitacionais do
condomínio ~Spazio BeachD

; Fernando Salermo e Jorge da Silva, representantes da
Secretaria de Negócios Juridicos. Iniciando a reunião o coordenador da Comissão nomeou
Maria Aparecida Martins Feliciano como secretária ad-hoc determinando que elaborasse a
ata da presente reunião, agradeceu a presença de todos e informou que foram entregues
convites pessoalmente a todos os integrantes da comissão e que a ausência de
representantes a Associação dos moradores da Praia dos Namorados, dos adquirentes das
unidades habitacionais do Condomínio Arkansas, da Secretaria de Obras Públicas e da
Câmara Municipal não foram justificadas. A seguir passou a palavra ao Secretário Adjunto
dos Negócios Juridicos da Prefeitura Municipal Jorge da Silva, que em nome do Prefeito
Municipal Diego De Nadai agradeceu a presença de todos e esdareceu que essa Comissão
foi formada atendendo a solicitação do Ministério Público para desenvolver o processo
seletivo para contratação de empresa responsável pelos estudos sistêmicos de tráfego e de
funcionalidade na região do Km 120 ao Km 128 da Rodovia Anhanguera conforme
estabelecido no Termo de Ajuste de Conduta - TAC, finnado entre o Ministério Público do
Estado de São Paulo, Municipio de Americana, Concessionária do Sistema Anhanguera
Bandeirantes S.A e Departamento de Água e Esgoto. Esclareceu ainda que a Comissão
deverá se ater a esse processo seletivo e que a Secretaria de Negócios Jurídicos se
coloca a disposição para o auxílio que for necessário através de seu representante
Fernando Salermo, cabendo à Secretaria de Negócios Jurídicos fazer a interface com o
Ministério Público. O representante da Construtora MRV Pedro Henrique F. Batista reiterou
que a construtora estâ disponível para a manutenção dos custos referentes a contratação
da empresa e que vai precisar da colaboração de todos para que os estudos tenham
resultado promissor. Os representantes da Autoban e Artesp se colocaram à disposição
para elaborar o termo de referência para esta contratação e solicitaram ao poder público
que fossem encaminhadas á Comissão as infonnaÇÕ'es do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado -P001; do Plano de Mobilidade do Município, as diretrizes de
novos empreendimento e os estudos da densidade demográfica da região e ficou acordado
que será entregue a minuta do termo de referência na próxima reunião. Ficou definido que
os trabalhos serão centralizados na Secretaria de Transportes e Sistema Viário e toda e
qualquer comunicação a respeito dos trabalhos desta Comissão deverão ser extemados
pelo Coordenador, ficando assim na sua pessoa a responsabilidade também de convocar
através de email novas reuniões bem como o encaminhamento desta ata que deverá ser
lida pelos presentes para encaminhamentos de possiveis correções e sugestões através de
email, para que seja aprovada na próxima reunião. Retomando a palavra o Coordenador
dos trabalhos Decío Roseten Filho encerrou a reunião esclarecendo que assim que
necessário encaminhará convocação para a continuidade dos trabalhos da comissão Nada

••
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,11.2&
Prefeitura :Municipa[dejlmericanqj.!':;

'Estaáo áe São Pau[o
Secretaria áe 'Transportes e Sistema 'Viário

'.
Americana,07 de junho de 2013

Primeira reunião da comissão avaliadora constituida por força do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Púbico do
Estado de São Paulo,Município de Americana,Concessionária do Sistema
Anhanguera Bandeirantes S.A e Departamento de Água e Esgoto de Americana no
Inquérito Civil n' 14.0187.0000013/2010-1

Lista de Presença

Nome- ~l Nn..,'?"'-- ÇA v.TJ'",~
E.mail. h:12.tJo\I'lTb. SNr(t~"-J1..,jO\rv:"" .W.6~-J.Fo.F-,

Cargo/Função • W:S~ >''4 .

Nome- f\F->-(i1c N\F-,jr~tr-~0c:l'oto>f='-"
E.mai!.f\~"N"'l£S fS? &01/. BfZ
Cargo/Funçao - 1:.0-((,(0"'; 'téiR.o i>"" ,::,. RT~? '?

Rua Anhangüem, 507 - Conserva - CEP 13466-060 - AMERICANA-SP
Te\. (19) 3462-2658 E:.mail:sctransvfdamericana.sp.gov.br
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Prefeitura 'Jvtunicipa[áe jlmericana !

f£staáo áe São Pau{o
Secretaria áe rtransp01tes e Sistema 'Viário

( ,\ f,::';l. .... ~ ,y-..'~
1'1-4 .• -,'./'"

J - .

Nome- .:sOl\. 6té DA Ç"/I">4-
E.mai!- :flU1i. wI(J'A"'ó/l,C,gv"" 5-f'..,f',M///"_
Cargo/Função. '>€:C~ /J'I)Jt,M/íV >'..JJ~ S<5àl. ~1/6C:'.TV/LÚ11!.:';

Nome- J<!-jy.J:o Go~
E.mail- (Obo-/<J6oe,(j;)6tL<JP<XCt{! r.<)",n.I..'r
Cargo/Função - f),.-LJ.J'foif I2J';;' O .~
Nome- <s:.""v:or, lOPe> (AQ.vAL«O - (011) ~ S81-~i) ;;:(~J
E.mai!- Q('•.•."oS"\:- CA'2.VAL~ €' G(U.)I"-'CLI1.. CO __. 8"-
Cargo/Função - ~W"'- C£~M..-

Nome- tt;()Il-C H'"'" aI (J,.,;E 1=. G4Tf ~D1
E.mail- i¥Dn..t:'. att1' $TA @ ~(k'. CG••.. Oe
CargolFunção. WcAi,« ",-... LI, O, •.

Nome- #a~1ct 9. ~ '1c:,k,cu:L(7

E.mail . .itCf/t."'o.'ç:/l.(..v ~ erAA TJ./Li lícA C-V7'1 ~

cargo/Fuhção - 'p"lYl<~.m*,nk rJ' ""8uu-N
Nome- (>fAÁ\XI Q:WV\l\t-o!,j O\fV\ 'ir 11IA! C~':>j.-<J~ !'vo ~. bv
E.mail- f»-í'_ f~;~ IÚ ~"" C~ '/-1)

Cargo/Função - ~ Y1~-l\>,oJ V\.-" J0
Nome- C. ~"-<'O \~. hvu r>- ~"'->"'">
E.mail. C.\c:..~rv.-.:.:.~...•.•.~}a..c.."l'N.~- - c........r-':rr
Cargo/Função - ~J~S~L•••,7\<:>N--.o ~,~ ~~~

Nome-
E.mail-
Cargo/Função -

Nome-
E.mail-
Cargo/Função -

Nome-
E.mail-
CargolFunção -

Nome-
E.mail-
CargolFunção -

Rua Anhangüera, 507 - COUM'rva - CEP 13466-060 - AMF;k'ICANA.SP
Tel. (19) 3462-2658 E-mail: setransVl..!~americalla.sp.gO\•.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ••

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS
ESTUDOS SISTÊMICOS DE TRÁFEGO E DE FUNCIONALIDADE, INSTITUIDA
PELO DECRETO N° 10.121 DE 20 DE MAIO DE 2013. (INQUÉRITO CIVIL N"
14.0187.0000013/2010 -1).

Os integrantes da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Contratação de
Empresa Responsável pelos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade,
instituída Pelo Decreto N° 10.121 de 20 de Maio de 2013, reuniram-se na Secretaria
de Transportes e Sistema Viário, às nove horas da manhã no dia vinte de outubro de
dois mil e treze, atendendo a convocação encaminhada pelo Coordenador da
Comissão, Décio Rosalen Filho. Compareceram à reunião: Décio Rosalen Filho,
Saleta Bomediano da Costa, representantes da Secretaria de Transportes e Sistema
Viário; Antonio Cândido De Nadai representante da Secretaria de Planejamento; José
Nilton de Oliveira Filho, representante da Secretaria de Obras; Roberto Goes e Graver
Lopes Carvalho representantes da Autoban; Renato Menezes Guedes representante
da Artesp; Fernando Salermo representanle da Secrelaria de Negócios Jurídicos; Luiz
Antonio Pizzi e Maria Lucidalva dos Santos Pereira Oliveira, representantes da
Associação dos Moradores da Praia dos Namorados. Maria Aparecida Martins
Feliciano, representante da Secretaria de Planejamento e Flávia P. F. Machado,
representante dos adqülrentes das unidades habitacionais do Condomínio Arkansas,
justificaram a ausência. Iniciando a reunião o coordenador da Comissão, Décio
Rosolen Filho ressaltou a importância do estudo para o município e passou a palavra
ao Dr. Fernando que informou que foram enviados convites a nove empresas para
apresentarem proposta comercial para a realização dos estudos sistêmicos de tráfego
e de funcionalidade na região do Km 120 ao Km 128 da Rodovia Anhanguera e que
somente duas empresa enviaram proposta comerciai, as empresas PERPLAN
Engenharia e Planejamento e a nc soluções em mobilidade. Iniciou-se o debate em
torno das propostas apresentadas e o Sr. Pizzi questionou a disparidade de preços e
o EngO Nilton questionou se as empresas são habilitadas para desenvolverem o
estudo. Esclarecido que foi AUTOBAN que indicou as empresas convidadas e o
representante da AUTOBAN ressaltou que as mesmas possuem experiência na área
e prestam serviços a Concessionária. Ficou definido o prazo de 20 dias para a análise
das propostas. Sr. Pizzj levantou a possibJlidade de induir o Shopping da região da
Praia no estudo. Foi esclarecido pelo Sr. Candido até agora não foi solicitado a
aprovação do projeto junto ao município somente pedido de diretrizes e que para a
implantação do empreendimento faz-se necessário a alteração do zoneamento. Foi
solicitado a Sra. Salete que entrasse em contato com mais uma empresa para envio
de proposta de forma a comissão ter no mínimo 3 orçamento para análise. Ficou
acordado que as propostas apresentadas seriam enviadas a todos por email para
análise e nova reunião foi agendada para o dia 03 de outubro de 2013, as 9:00 hs, no
mesmo local, para a discussão técnica e financeira das mesmas. Retomando a
palavra o Coordenador dos trabalhos Decio Rosolen Filho encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar. eu Salete Bomediano
da Costa elaborei a presente ata. Fica dispensada a assinatura pelos presentes que
lançaram seus nomes na lista de presença.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Americana, 27 de setembro de 2013

Décio Rosalen Filho

Salete B. da Costa

Fernando Brasiliano Salermo

Antonio Cândido De Nadai

Roberto Goes

Grover Lopes Carvalho

Nilton de Oliveira Filho

Renato Menezes Guedes

Luiz Antonio Pizz;

Maria Lucidalva dos S. P. Oliveira

'-,Wl.f.hufi' tn"às~ Ó~!::~-erruu ::'lb: \7"13115-9010 - "':IX (19) 340(>.20:JO
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Americana, 20 de setembro de 20013

lista de presença da segunda reunião da comissão avaliadora do
TAC- inquérito Civil nº 14.0187.00000.13/2010-1

Nome jJ fl 1M2 ~I t0-- ç:if, 17
Email._--------------------
Telefone (tJ fCt) 99} e-,-,8~5~e~,T'-'óZ."'"-'- _

Órgão que representa )g vs,j'CMJ, &. '\'.1()"",,\..1.' /3J G

~ r'O. lA..C U l'L"'.)..'il /

Nome-f\e ,.J"',Q ME>Jf:o b'~S Gu",t:>G:S

Email ?W\f::..-.p-b=.Se~-sr-.(:o.ll. e,R..

Telefone l\ \) "Y''\0S - L.-\ o -+-
Órgão que representa A p--\f:-'S ~

•

Nome L" (~ /1- <./ -r-G V"" '.J ! /..z .:;..

Email c... v Il.. fi r;(,:z...-f ~y (1 •••.• Cc '? (!Jl.

Telefone o 1 'i - 't J' )/J./. -,;. :c.& ,.

Órgão que representa q /7'j a - fI,f'. o c , Q C ••..~
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.
Email~
Telefone 3~(,.,;:2 =t 9 Cj

Órgão que representa liMA -t'02\J".m.acWua

Nom~/'~lZJo @C

Email cobeek:J , 60£) @ G,zo A'2CCl2 .CP""", bc

Telefone ";;'3'1- ,",914
Órgão que representa_~a~u~t;~a~I3=f!~A",-I _

•.'

Nome GQ.av= I
Telefone 4ól';'''l - ~Ol.~I

Órgão que representa AuroRA>.)-~-~~--------

Nome Á fJ"(1J IJ'i O (;ÁitO'íX) ~AQ"'(

Email OJvJ:~<JCOJ../.2;l-)\j~Q)r..:..t(:.tm1
Telefone . 7'f f..J Cf C (t3
Órgão que representa ~PCf-:>.N- VVi-U
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Telefone

Órgão que representa k. t>ê v(J"f',,"tS

Nome_(~"",,= í) ç'I\k-i2No

Email_bcl!o.Skú=I2NC@II;.CO<.. r,L

Telefone 0£,=1 "2 00 '3 s:.
Órgão que representa Já'JS-------------

Nome ,:)dWí.. Ô .0.0. \ C~\T..)~\_w~ _
Email------------------
Telefone ;:.:AcQ~-~GS8'
Órgão que representa_~-~~~iN'J':,~~~\~}-------

Nome

Email

Telefone-----------------
Órgão que representa -------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA ~

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

••

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS SISTÊMICOS
DE TRÁFEGO E DE FUNCIONALIDADE, INSTITUIDA PELO DECRETO N° 10.121 DE 20 DE
MAIO DE 2013. (INQUÊRITO CIVIL N° 14.0187.0000013/2010 -1).

Os integrantes da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Contratação de
Empresa Responsável pelos Estudos Sistêmlcos de Tráfego e de Funcionalidade,
instituida Pelo Decreto N° 10.121 de 20 de Maio de 2013, reuniram-se na Secretaria
de Transportes e Sistema Viário, às nove horas da manhã, no dia onze de outubro de
dois mil e treze, atendendo a convocação encaminhada pelo Presidente da Comissão,
Décio Rosalen Filho. Compareceram à reunião: sarere- Bomediano da Castg,
representante da Secretaria de Transportes e Sistema Viário; (!oberto Goes e Glnver
Lopes Carvalho representantes da Autoban; ~enato.~es Guedes represet1taAte
da Artesp; FéFnàndo SaIemo'representante da Secretaria de Negócios Jurídicos; Luiz,
Antonio Pim e Maria' Lucidalva dos' Santos Pereira Oliveira,. representantes da
Associação dos MOIadOfes da Praia dos Namorados; Cícero AP. Moura \'li! Jesus,'
rep<esentante dá Secretaria de Meío Ambiente; ',Lia B. de Amoedo Campos
Gaspamtto,€ Pedm Henrique F. 8atista, 'representantes da MRV. ,Dêcio Rosoíen
Filho, Coordenador da Comissão, justificou a ausência. Iniciando a reunião o Dr.
Fernando Salemo, representante da Secretaria de Negócios Jurídicos, abriu a palavra
a todos para as discussões das propostas e orçamentos apresentados. De comum
acordo todos os técnicos presentes que analisaram as propostas concluíram que, de
uma maneira geral, as três propostas atendem o Termo de Referência. Após
discussões a comissão decidiu pela seguinte classificação: 1" colocada: PERPLAN
Engenharia e Planejamento; 2" colocada: TTC SoluÇÕ€s em Mobilidade e 3" colocada:
Tectran Técnicos em Transporte Uda. Retomando a palavra Dr. Fernando concluiu,
conforme entendimento de todos os membros, que a o representante da empresa
PERPLAN Engenharia e Planejamento devena participar da próxima reunião da
comissão visando esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo dos estudos e se o
mesmo atende na integra as especificaÇÕ€S têcnicas do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC). A reuníão ficou aQ€ndada para o dia 29 de outubro de 2013. Nada
mais havendo a tratar, eu Salets Bomediano da Costa elaborei a presente ata. Fica
dispensada a assinatura pelos presentes que lançaram seus nomes na lista de
.presença.

Americana, 22 de outubro de 2013

S'aléteB. da Costa

Fel Ilal Ido BTasilianoSa4emo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

•

Cícero AP. Moura de Jesus

Roberto Goes

GrQlWQió,! ~_~_Carvalho

Pe<!':oHenrique F. Batista

•

Luiz Antonio Pizzj- •

Maria Lucidatva dos S. P. Oliveira

Avenida Brasil, MS- Centm - Tel. í19i 3'175-9010 - Fax (19) 3406-2030
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Americana, 11 de outubro de 20013

Lista de presença da terceira reunião da comissão avaliadora do
TAC - inquérito Civil nº 14.0187.00000.13/2010-1

•,

.-
Nome-----------------------
Email L ....'L; l",.;(.-z/ G!."'.Cl..- • (.:"';?'. '),'1 .-----------------------
Telefone_CC 1 '7) f.f I"" - .t • .; .,

Órgão que representa. __ (.~9_7'_f_-__ 4_,_/_, _'_'_'_'_'_"__ '_"_"
.:; ,I

Nome \-v\ cw,,-

Telefone 3',\ ç.~:::'1~ "1. / q 0, + 1- I , 2- G D,
Órgão que representa /1 .C,"" -el...-_~/'C.A...C'-C~,-eL.--":;) ~ __ ~..clL--J

I

•

J "- ::::'av>
"\ 0"" Iv...,

Nome C. : <:.u" ~ \.'\.\\f\ \)v C"

Email (\ çe..r--ü ."':)""~ ~ .\m.~~\ '-~Y\.~

Telefone h ':> '\\-\ ., \- ...,. (;

Órgão que representa So<L-. ~"- \" j\'''\'r < ,0 c-

"



NomeUtf6ce.r
Email robcelO. 60::r/1 6tZt,Oyaz mv heb i

Telefone .-6-{j 36'7<1

Órgão que representa~_~12.,......j~)=R~trr2~ _

Telefone 4ô'!l'.3~ ~ c<,4 I -

Órgão que rep;.esenta_Au_p_B~i\_", _

Nome L,A~~, & fu.to~o~~ Ejf\S~~o__

Email L,A~C~'S ~ M1<v col..\"b'i?

Telefone (1"1) ~ Cf =t '3f -f'yqj

Órgão que representa Ml<.v 'B<E,tNttKE< A- 'õ ~C,PAecb5~
•

Nome PGDIl.O 4EN121(;lW ( RATi_S_TA _

Ema" PED(/,Q" IM1\ SrA G) floJZ.v COm 8~17_" _

Telefone (19\ ~ 61 2::) - 5 I,J I- ---------
Órgão que representa h.1Zv f",GE 1vi!9 I1J"A ç P4r1 [,('1,"'4 c«'.j

(
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•

••
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NomeJt=N6..TO M E:"H'::eé os GLJ t:1::>~:;
Email~Mwr:t;e:...5e?1..:GoI/..i.SR

Telefone (\ \) 3'-\.b'5 - Z-l <::)-=f-

Órgão que representa A\Z-\T::.<SP

Nome ":4>""= -g . ~~'"
•• Emai! ~Sl>rL=~<Q2 1E,.o::.v..""'-

Telefone (/Cl)~"'_'_~1_~_-"_),2 _

Órgão que representa 5,lS - (tv0'''''''''\2A..

Nome So j d í CQ;mQ dI (Yy\fr' dOI' (\JÁÓ.

EmaiU~?yt=r(\.m".W: tfr 0:\ Qill'\MICQy\L1.! .JYf'¥\J bJ,t

Telefone 34 (ó ;;> - Me5 R (I 'i)
Órgão que representa f\.1 t(\0iY\,1) V~J-~c-~-------

Nome------------------
Email------------------
Telefone-----------------
Órgão que representa -------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

SECRETARIA DE TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO •

ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS SISTÊMICOS
DE TRÁFEGO E DE FUNCIONALIDADE, INSTITUIDA PELO DECRETO N° 10.121 DE 20 DE
MAIO DE 2013. (INQUÊRITO CIVIL N° 14.0187.0000013/2010 -1).

Os integrantes da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Contratação de
Empresa Responsável pelos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade.
instituída Pelo Decreto N° 10.121 de 20 de Maio de 2013, reuniram-se na Secretaria
de Transportes e Sistema Viário, às nove horas da manhã, no dia vinte nove de
outubro de dois mil e treze, atendendo a convocação encaminhada pelo Coordenador
da Comissão. Compareceram à reunião: Décio Rosalen filho, Coordenador da
Comissão; Salete Bomediano da Costa, representante da Secretaria de Transportes e
Sistema Viário; Roberto Goes e Graver Lopes Carvalho representantes da Autoban;
Renato Menezes Guedes representante da Artesp; Fernando Salerno e Paulo Renato
Ferreira, representantes da Secretaria de Negócios Jurídicos; Luiz Antonio Pizzi e
Maria Lucidalva dos Santos Pereira Oliveira, representantes da Associação dos
Moradores da Praia dos Namorados; Antonio Candido Denadai, representante da
Secretaria de Planejamento; Lia B. de Amoedo Campos Gasparotto, representante da
MRV; Percival 8isca, Diretor da empresa PERPLAN. Sr. Décio Rosalen iniciou a
reunião agradecendo a presença de todos e informou que o Sr. Percival, diretor da
empresa vencedora, iria fazer aos presentes uma breve apresentação, com o auxilio
de projetor, da metodologia da coleta de dados e de como será o desenvolvimento
dos estudos. Sr. Percival Iniciou a apresentação falando da emblemática atual do
sistema viário, vivenciado não só por Americana, como na maioria das cidades da
região, que enfrentam o constante aumento da frota de veiculas sem o
desenvolvimento do sistema viário na mesma proporção. Continuando Percival
apresentou um trabalho que foi realizado para a empresa FOXCOM da cidade de Itu,
enfatizando que deverá utilizar a mesma metodologia para os estudos a serem
desenvolvidos para o município de Americana. Finalizada a apresentação Sr. Percival
agradeceu e abriu a palavra a todos. Dr. Fernando perguntou se o custo da proposta
apresentada pela empresa contempla todos os itens constantes do TAC. Sr. Percival
falou que todos os itens foram contemplados, exceto os itens de análise dos impactos
no transporte coletivo e matriz avaliação. Dr. Fernando solicitou ao Sr. Percival, em
comum acordo com todos os presentes, uma reavaliação da proposta financeira e do
cronograma de forma a atender na integra as solicitações da Promotoria. Sr. Percival
concordou e disse que deverá ter um acréscimo ao valor de 10% a 20%, concluindo
que iria formalizar a nova proposta e encaminhar ao Coordenador da Comissão.
Nada mais havendo a tratar, eu Salete 8omediano da Costa elaborei a presente ata.
Fica dispensada a assinatura pelos presentes que lançaram seus nomes na lista de
presença.

Americana, 27 de novembro de 2013

Avenida Brasil, 85 - Centro - Tt'i. (19) 3475-<JOlO- Fax (1913406~2030
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP - ueüN'q,ameriC"<lna.sp.gov.hr
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•
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

SECRETARIA DE TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

.-

Décio Rosalen Filho

Salete Bomediano da Costa

Paulo Renato Ferreira

Fernando Brasiliano Salerno

t•,
,

Antonio Candido Denadai

Roberto Goes

Grover Lopes Carvalho

Lia B. de Amoedo Campos Gasparotto

Renato Menezes Guedes

Luiz Antonio Pizzi

.,,

,
•

,
•

Maria Lucidalva dos S. P. Oliveira

Avenida Brasil, 85 - Centro - Te!' (19) 3475-9010 - Fa.x(19) 3406-2030
CEP - 13465-901 - AMERlCANA-SP - ueas<gamericana.sp.gov.br
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Americana, 5 de dezembro de 2013

Lista de presença da quinta reunião da comissão avaliadora do
TAC- inquérito Civil nº 14.0187.00000.13/2010-1

li ()I- f/I I f /
NomeZ2a,,,Jvv AV-LCI.-eüli9 tp.cv"...-

Email,~,dW7v. p;t;J&v02noCC/G . Cõ?ry) 6,
Telefone~j H"i8 '1G/,Z 9 f

Órgã o que re presenta--<A;"'S0''''''-'i'''o-''B''-A'-'YJ..L- _

Telefone (\I) iJ~5. Lj':<' ~ I

Órgão que representa_~(w~lO=, =~~..., _

Nome BE:.r:j/::>To ~ 0."-\ (:::.t:f::. S 0.J li':-~~.s
Email R!:/j(::.r-.I (::.C(::b E> ~ P (-DJ. íSR..

Telefone (í \) 3'--\ (,5 -"2..\ O-=t--
Órgão que representa p:-.., ~=S P
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Nome \...J)£ rJ., LTON 'IkU,vtlJ2L1 t'Lri-o
Email N I L10N@ tMB'L'CANA ":>f> wv í1t
Telefone (/"1) s!f.--1-1- :S:S'ÜO

Órgão que representa '3-cciUT.lOb!lJk - fN'f. ~(C4rV4-,

Telefone 3'i &'6 ;), ~ q co,

Órgão que representa !;J,u'OVoc&dJ A M A

Nome C : c (r'i' ""\. '\:'1\ -::"",,0"
Email c\(~~o .~.",~@..~...•.•...•.t~'<:.\'<:> .~\ t".,.!".~r

Telefone ::,'\" \ \Sf\ p

Órgão que representa -------------
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Nome ccf~ ~~t~'
Em,;' ,ilJ..~"", oJ ~ ~ ,4";1:<7" l7í
Telefone '" Io, '3 '1 ':J-cS cr () ! \b
Órgão que representa s:::, PLAN------

,,

Telefone ,- " -- -?""r-' < .;) <... 1 ,~ •'\ (['-.;!I" \ I' I'

, Nome ,,"

Email

• • -' .'

,
•;

,,.
Órgão que representa \. ' - I,

-;. \' :., "'I \ •••. '

Email L'A -c::.rn--n~o:S@\-I'R'I'. CaN.b~

Telefone ""''=I"13 f' --'1'-191
Órgão que representa ~y-------------

Nome ("XN ••.. @:d ~
Email (--tAJ><NQ?.::".,& "srv'F-gJ. """~ .&?&:,; .1?L

Telefone'j~ 141~3=3~=t~2.~ _

Órgão que representa Õ'M:í - ?tl!\~
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•
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

SECRETARIA DE TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

••

ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS SISTÊMICOS
DE TRÁFEGO E DE FUNCIONALIDADE, INSTITUIDA PELO DECRETO N°10.121 DE 20 DE
MAIO DE 2013. (INQUÊRITO CIVIL N° 14.0187.0000013/2010 -1).

Os integrantes da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Contratação de
Empresa Responsável pelos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade,
instituida Pelo Decreto N" 10.121 de 20 de Maio de 2013, reuniram-se na Secretaria
de Transportes e Sistema Viário, às nove horas da manhã, no dia cinco de dezembro
de dois mil e treze, atendendo a convocaçáo encaminhada pejo Coordenador da
Comissão. Compareceram à reunião: Décio Rosalen filho, Coordenador da Comissão;
Salete Bomediano da Costa, representante da Secretaria de Transportes e Sistema
Viário; Leandra Pitarello e Grover Lopes Carvalho representantes da Autoban; Renato
Menezes Guedes representante da Artesp; Fernando Salemo e Paulo Renato
Ferreira, representantes da Secretaria de Negócios Jurídicos; Maria Lucidalva dos
Santos Pereira Oliveira, representante da Associação dos Moradores da Praia dos
Namorados; Antonio Candido Denadai, representante da Secretaria de Planejamento;
Lia B. de Amoedo Campos Gasparotto. representante da MRV; José Nilton de Oliveira
Filho, representante da Secretaria de Obras; Cícero AP. M. de Jesus, representante
da Secretaria de Meio Ambiente. Sr. Décio Rosalen iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos e informou que o Sr. Percival, diretor da empresa PERPLAN.
encaminhou a nova proposta financeira e novo cronograma. Passou a todos os
presentes a para análise, ressaltando que houve um acréscimo de aproximadamente
10% do valor inicial. Após análise de todos a nova proposta e respectivo cronograma
foram aprovados. Sr. Renato informou que a ARTESP está solicitando duas
apresentações técnicas, a serem realizadas na sede da ARTESP em São Paulo,
sendo uma na metade dos trabalhos e outra antes da conclusão. Ficou deliberado
que as apresentações serão realizadas e a Sra. Salete ficou responsável em contatar
o Sr. Percival informando as decisões da Comissão. Sr. Renato convidou todos os
membros da comissão a participarem das apresentações em São Paulo. Sra. Lia
informou que no prazo máximo de uma semana estará concluldo o processo de
contratação da empresa PERPLAN. Ficou acordado que, após a assinatura do
contrato, será realizada uma reunião com a empresa e os membros do Poder Público
para inicio dos trabalhos e fornecimento de dados. Sr. Décio Rosolen ressaltou que
todos os demais membros, havendo disponibilidade, estão convidados e que manterá
todos informados do andamento dos trabalhos por emai!. Nada mais havendo a tratar,
eu Salete Bomediano da Costa elaborei a presente ata. Fica dispensada a assinatura
pelos presentes que lançaram seus nomes na lista de presença.

•

•••

I,

•

Americana, 05 de dezembro de 2013

AI/cnida Brasil, 85 - Centro - Te!' (19) 3475-9010 _ Fa'X(19) 3406-2030
CEP - 13465-901 - AMERICAl'M.SP- uea~arnerkana.sp.gov.br
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Décio Rosolen Filho

Salete Bomediano da Costa

Paulo Renato Ferreira

Fernando Brasiliano Saremo

Antonio Candido Denadai

Leandra Pitarello

Grover Lopes Carvalho

Lia 8. de Amoedo Campos Gasparotto

Renato Menezes Guedes

José Nilton de Oliveira Filho

Maria Lucidalva dos S. P. Oliveira

Cícero AP. M. de Jesus

Avenida Brasil. 85 - Centro - Te!' (19) 3475-9010 - Fax (19) 3406-2030
CEP- 13465-901 - AMERlCANA-SP - ucas'qamericana.sp.gov.br
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Americana, 29 de outubro de 2013

Lista de presença da quarta reunião da comissão avaliadora do
TAC- inquérito Civil nQ 14.0187.00000.13/2010-1

~ •...•..ot..-,.....<-O, Q.... 0'-.. .••"'...:.-,..~ .

P"'-o...•...c dv~ \'\r~~~

•• Email D,.~o-0c- " (_'_((__"_'_{_'_"?_~_<_' _

Telefone -3 Lj (Ç '5 ::2 ~ C1 C\

Órgão que representa ct/'W1 4.L.h-J..

t
-~.,.

..,) ~ •..

4 (! -;-0 ú , cNome

Email c. v/c?- rJl.2...:v e... 4 o L. (' .• 7. <lI".

( )f'" "'JTelefone o f i' <Í 17 oi.. - .).. " •.1

Órgão que representa--------------l' l't4/f J_.;>r'

.-v " 7 <.:> ,/ v."o ,F

Nome ,6?f-Nf.>.To t1kr>Jf.--?{; s bu f:Dt:S

Email lf.(~£..J".li:S t? 5?". ~.J.i?R.,
~

' -Telefone ~ fi J sjf) - 2.-( ,jC+.
7 ----------

Órgão que representa t--.. í2..lT::..SC _



Nome GltcvC\ CM.,~GHO

Email Gl\Pv.~. C~!I.A:I.'\'(?Q(I f'..<J1'c((.( . u)l1/}c

Telefone--llJ) !j~f2 1{21,.!

Órgão que representa __ Av~lI13_~~ _

Nome~ó,,--/ú r;og
, Email cvb,>.-io.60<,£ é:?Gt2oPoect? 007.6c

Telefone (;1) .jÇ8'J 3BltÁ

Órgão que representa.~;J~u~t~Q~8~..J~N _

,

Nome f'A~; klhado C-"7777&;? t;tBT17W#
Email ('/). c/t7Yl"H:k3 \5 ií:tv rgn.-,. b~
Telefone (1"7 ) &t?ifJ19-?:;F'-.:;r.;q .i..
Órgão que representa_/_YR_L_'_' _
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Nome b~ M O ~Vv'\)c kJ.o \IJ:::,V-AQ:.\ \
Ema!1 VD-t=-J cJ ~ ~~'CAN-6. '£(1, Co'Ov , 13,z
Telefone <~(F+r-9 10 ( O
Órgão que representa 'ti=\? lt-\rJ / U D-Fu

I

Email ~:D""L~~ ,''''""""',?fi

Telefone 3<í+S'4os "-
Órgão que representa ~------------

- \ -J 0-. J ' , I (' T
Nome ::; (L\,E \.Rn'\\aiO!V\b CHII,l;,e>,tv

Email-..ÇlL1.=b\()Jmit1T' oS Cl!')'YlVlACO'Y\Ci, ~i'V1 J- r' 'J ~G
Telefone~ycp -d- ~ 5 ~ '

Órgão que representa bJíí£VV\/}'V
,
I

i

Nomef)QUG ,g,awtem .ç.j L['l0=:'
Email !\.LÍJ\iW\/Jvd)1"=ol);(nlY>.. •. f..-o ..Y\hJ.la.N

Ii ~
Telefone '3LJep ;) - .)G Sç

Órgão que representa DJ\D,,~YI~QJ\~~J _
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Prefeitura Eletrônica - Emissão de Documentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Secretaria de Planejamento
Unidade de Cadastro Técnico Municipal
Certidão Cadastral 2015
Requeren!e: aa - CPF: 067.546,668-70
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ProcessoData de ValidadeData de EmissãoCódigo VerificaçãoN° do Documento

1000192329 VUEJ-LRRP 06f02l2015

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Çonl/lbu,,"~

ANANZA GOBBI GUERRA ANTONUCCI
IOOnM(aç~o

35.0550,0082.001

Er>.1>'",ço
AV, COMENOADOR THOMAZ FORTUNATO 2000, BLOCO 01 Andar 1" Apto
101 LGLB2A1. B BARROCA -Americana/SP

TIDOPropnetilno

01 - Proprietário Principal

EndOfOÇI) de COII&Spondéncla

AV. COMENDADOR THOMAZ FORTUNATO 2000, BLOCO 01 Andar 1° Apto 101 - B BARROCA.
AmericanalSP • CEP: 13475-010

• LOCALlZAÇAo DO IMÓVEL

EI\>.1éf€'ÇO

AV, COMENDAOOR THOMAZ FORTUNATO 2000, BLOCO 01 Andar i" Apto
101 L:GLB2A1 • B BARROCA - AmericanalSP • CEP: 13475-010

TIpo Propneléno

01 • Proprietârío Principal

Ld!QW«ddRua

20,00
Le'9iJra Vaiilv~
Não

N' do preóo" se, (onstn6lo
AV. COMENDADOR THOMAZ FORTUNATO, 2.000

ZM-Zona Mista (P)

ZONEAMENTO TIpO de Via

Via Coletora ou Secundária

CARACTERlsTICAS 00 IMÓVEL

Area do Terreno: 58,150
Area da Construcão: 53,763
Testada: 76,010
Fundos: 156.510
lado Direito: 321,120
Area Planeiamento: 02 - AP2

Tipo; 02 - predill1
Uso: 01 - residencial
Classificacâo: 01 - simples
Vlelll :05. viela anotmlll
lado Esquerdo: 361,860
Curva: 0,000

HISTÓRICO 00 IMÓVEL

CTM - CADASTRADA CLEBA SEPARADA/E (INCRAl PROT.217!i6'il8 EM 1910.B8.

C1M. GLEBA CADASTRAOA E TRIBUTADA CI'.INFORMACAO E POR I

C1M. ATENDfR AOS REOUISITOS AS FLS.l0 A ,~, 00 PROCESSO

C1M. PROT.:l679SlI' EM 10.12.86.

C1M MELHORAME~OS Ex!SUN1E$' A8ASTECIME~O DE AGUA. I

(T\1_ ILUMIAACAO PUBUCA,ESCOLA PR1MARIA ou POSTO DE SA.U

CTM. DE.OISTANCIA MAXIMA DE 3 KM 00 IMOVEL LINrtA RfTA.

(TM. ANOT.ENOERECO ENTREGA CF.PROT.118791l9 fM 02,01.90

(IM. CERT .••.VERSAC .••0.PROT.217S5,88,

CT'>t. 1.353.ooM2 ..•••R£ ••• CONSTRUIDA RESIDENCIAL CADASTRAOA EM 19,10.88.

DSU. PROJ.DESMEMaRAMENTO Df Gl.EBA,PROT,406:l2,W, (NÃO APROVADO).

CTM CERT .AVERBACAO.PROT,~68:JO,"98(022C:J); 16l188,'OS(0022:J)

C1M - ALTERADAS AS MEDIOAi DA GLEBA, COHI'ORME PROTOCOLO 61 1:J'2000. EM 17.ü2.2000

C1M. CERT.AVERBAC"'0.PROT,T4<500 oo:no

https:llnlsc .amcricana.sp.gov .brlbase/doc.aspx'!cxcrcicio=20 15&mes=0&tributo= I 1&... 06102/2015



Prefeitura Eletrônica - Emissão de Documentos

HISTÓRICO 00 IMÓVEL. 35.0550.0082.001

C1M. ANOTADO ~NO. AVI'.O CONFORME pROT. 118T&'99.

UOSE. DIREnU;":ES DIVISÃO c;u;e'" - PROT. !IOT!.l)O

C1M. CE"T ..•.VERILlC .••O.PROTZlZn.l)OIOOBO&)

DPFl'. SOUC, CERTIDÃO USO SOtO,PI FINS DE DECv.AAÇÃO DE INFRA ESTRUTlJRA .•••.ST.•• CF, pROT. 3053!I(lO.

C 1M - C~RT."'VERBACAO.'''~OT,2l!9n'OOI(11)<1.8;, 8!K1S'011OO182): 1:)01 8,01IClOaJ7).

C1M. DECRETO H''!I:z:Jl DE 18,c.4.2001 DECLARA DE UTlUDIIDE pUBLICII 'ARA F1HS DE OESAPRDPRlAÇ.i.D

C1M 1I'.UGllveL ou JUDICIAL DA IIREA 2 COM 281,72M2, 02.05.2001.

Of'FU _ DIRETRIZES, H' 384,1'/ FINS DE RETAUtAMENTO DE GLEBAL,CONCEOIO'" EM 13.<8.«!. CF. PROT. 148s;l,~,

llPFU _ SOUC. JlPROV. 'ReJ. DE RET.lJ.HAMENTO DA GLE8A. CF. 'ROT. 21'6'18,'02.

CIM. CONFORME LEVIIN1AMENTO 100 LOCAL REAUZADO 'ELO UDFU, ATRAVES 00 I'ROT.27618!2002,

CTM _ ALTERADA A AREA De CONSTRlIÇ.i.O 00 TOTAL OE 1:163,00'* CADASTRADO OESDE 18'10!1888

CTM RE"TlROU-SE UMA AREA O£ 394.23M'. S£NOO OUE O R£STANTE 9!l8.T7M' JÁ do EXISTE MAIS

C1M - CONFORME F010 .AfREA DE 1~, EM 18")a':!oo~,

OSU. PROJ.RETALHAMEN10 DE GLEILlS, PROT.27li7S.D2. PlANT'" £"-11, APROVAD'" EM T.J,ll1fZ003, EM NOME DE

OSU _ FRANCISCO CIA. ESPOLIO E OU.

C1M DECRETO N'::569T, DE 13 OE FEVEREIRO CE 2003, OUE APROVA •.••0 REFUENDUM' OE

CIM. LEGISlATlVO MUNICIPAl., O PLANO DE RETALHAMENTO DE GLEBA. EM 20")2.200:).

DPFU _ SOUC. DIR£TRI2:ES, CF. pROT. 13613«1.

elMo PASSOU'" SER GLEIIA li, EM FUNÇÃO DA 'LANTA DE RETAl..JiAMENTO OE GLEBA N~S541

C1M. APROVADA EM :z:J,'01'2003, ATRA~S 00 I'ROT,21'6111'2003, U;l N7785 DE 21103fZ003. EM 02.(M,2003,

C1M - CAOA$T'RO ANTt:RIOR 3/l.ll!lSO.OO2O.000

C1M - cEln AVER3AÇ.i.D,PII.OT.216'18:02I002l!9.~)

OPFU .ilERDFDTDGR.IJ"flRlCO-COM AS S"GUINTES AREAS APROXIMADAS- 7B. 1.1S<i1,OOM',68. NÃO COBRE'" ÁREA,

OPfU _ 52-401,00. CF. PROT. 2oaJa'03. EM 19~<W.

DPFLI. CERTlDAO USO SOLO. MUNiCIPAL, N'12"'03, pROT. 20831,(13. EMmOA EM 22-'5'03.

elM - CEII.TAVElI.e .••çi.o,PROT.2';!ll8W(~~

UOFU. SOUC. CERTlDi.O MUNICIPAl., CF. PROT. 369;)8.'03.

UOFU. DIRETIIIl;ES N' 312, CONCEDIOAS EM 1B,~,oo, P,FINS DEi RETAl.HA.MENTO OE GLEBA.

IJOFU. SOL DIII.ETIlIZES. CF. ,ROT. 10.51:3-1X).

UDFU. CERT. USO SOLO N". OS204, P/LOTEAMENTO RESIDENCIAl FECIlAOO. CF. pROT. 321.04, EMmDA EM 2102-1:M.

CTM. CORRIGIDO O ZONE.o.MENTO UMA VEZ QUE ESTAVA IHCORRETO. EM 21''021200.(.

C1M. CERTAVERBAÇi.O,pROT.1535i/M(002181: 1£99S_"05(0022:3)

DSV_ SOUCITA SUB!TInJIÇÃO O'" PLANTA 6S~7, "'TRAVES 00 '''''OT.29928'05.

C1M. ceRTAVERBAÇÃO,pROT.29!60,'Oo'(0M3II)

C1M. 'RQT.275111,~ • .lJ.TERADAS MED:D"'B E AREA DA GLEBA CONfORME PLANT.iI

C1M. N'S5S-l1 APJlOVAO.il EM :Z;;!Ol~, EM 09,OS,"Z0.l6.

C1M. CERTAVERBAÇÃO,pROT.4&039,"OS\O(151)

UOFU. CERTIOÃO MUNICIPAL DE ZONEAMENTO N"381 '06, CF. 'ROT. 6'1.814,<00;EMmDA EM 30111.1)5.

UOFU. SOUCIT.iI OIRETRIZI;S. CF. pROT. 40.5S1.(I1,

C1M OECRETO N- 7318 DE:JO DE AGOSTO DE 2001 OUE REVOG'" O DECRETO N"8231 DE 18")"'2001. EP.'IC<5-oll,'2001.

UOFU. OIRflRlZES DE RETALII./l.MENTO ExpeOIDA SOB N' e!lO. CF. PAREceR 010.COM. usO DO SOLO NO PROT. 60,96:1,'01

UOFU. OtRflRlZ N' 622, CONCEDIDAS PARA CONOOMINIO 1I0RIZONTAl.. CONfORME PROT. 16.543,'08.

C1M. RETALIIADA A GLEBA B P"'S$ANDO ••. GLEB'" B:I .•.TItIoVES DO PROT. 5Q38.'7Q08

C1M. E OECRETQ '1". 1~6 DE 1S DE FEVEREIRO DE 2008. EM 13'OJ'200B.

C1M _ CADASTRO ANTERIOR, 35,0850,0040.000 (GLEilA 11).

OSU. PReJ. RE1ALIIIIMENTO OE CLEBA RESULTANTE DE OIVISÃO OE PATRIMONIO COMUM DE IIERDEIROS,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Secretaria de Planejamento
Unidade de Cadastro Técnico Municipal
Certidão Cadastral 2015
Requerente: aa - CPF: 067.546.668-70

SPF.05 ..(}:>;20'S1714.P~ I

ProcessoData de ValidadeData de EmissãoCõdigo VerificaçãoN° do Documento

•

1000192256 RL7U-P5JU 0510212015

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

COnlnl1U1fli"

PARQUE ARKANSAS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
ldi>nbllc.açao

35.0550.0060.001

Enllereço
AV. COMENDADOR THOMAZ FORTUNATO 2050, BLOCO 01 Andar TERREO
Apto 101 Q:GLB1 • B BARROCA. Americana/SP

TIpo PropnetJna

01 • Proprietário Principal

EnÓf',,,ço [lj>COfTeSllOn~nCla

AV. COMENOADOR THOMAZ FORTUNATO 2050. BLOCO 01 Andar TERREO Apto 101 • B BARROCA.
AmericanalSP - eEP: 13475-010

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Endereço

AV. COMENDADOR THOMAZ FORTUNATO 2050. BLOCO 01 Andar TERREO
Apto 101 Q:GlB1 • B BARROCA • Americana/SP • eEP: 13475-010

TIpo P,epnettlno
01 • Proprietário Principal

L<lrçur" d" >lua
20.00

Lalgura Vanilv,"
Não

N°do prédiO a ser construido
AV. COMENDADOR THOMAZ FORTUNA TO. 2.050

2M-Zona Mista (P)

ZONEAMENTO Tipo deVia

I Via Coletora ou Secundane

CARACTERISTlCAS DO IMÓVEL

Area do Terreno: 60.066
Area da ConstnJcão: 56846
Testada: 69690
Fundos: 70.790
Lado Direito. 330.070
Alea Planejamento 02 - AP2

Tipo: 02 • predial
Uso: 01 • residencial
Classificacão: 02. media
Viela :01 • nao possui viela
Lado Esquerdo: 321.120
Curva' 0000

HiSTóRICO 00 IMÓVEL

C1M ALTEI{ADO ZONUI,lEIOTO OE ZRl PARA o 10lOEAMENTO lM A PARTIR OE 0~(Ioli2001. OEVIOOA LEI MUNICIPAL

CTM. ~591 OE 01102:2001. QUE OIWOE SOBIitE o PLANO O:I{ETOIitOE OESEHYOLVlMENTO INTEGRADO POOj 00 MUNlciplo.

Ç1M. CAOASTRAOA GLEBA 5EPAAAOAiE (INCRAI PROT.217~~,'Bt EM 1'.\0.18,

CH.t. GLEBA CAOA$TIitAOA E TllleUTAOA CF.INFOIitMACAO E POR j

crI;! ATENDER AOS REOUISlTOS AS FLS.l0 A 14. 00 PlitOCESSO

ÇM. IoIELHOIitAMENTOS £(ISTENTE5: ABASTECIMENTO DE AGUA.I

CTM. ILU,,"INACAO PUBLICA,ESCOLA PI'{lMAIitIAOU POSTO DE SAU

CH.1. OE,DISTANCIA I,lAl(JI,lADE 3 1(1,1DO IMOYEL LINHA IitETA

C';~.1 • ANOT.ENDERECO ENTREGA CF.PIitDT. 1lla,ai EI,! OHUO

CT~,: CEIH.AVEIitBACAO.PROT 21H~,1I

CT", - 1.3~3,OOI,l2.AREJ\ COlolSTR\JIDA RESIDENCIAL CADA$TRAOA EM 19.10,11

;:'Slj PROJD£SMEMBRAI,!ENTO DE GLEBA,PROT.4OG~M' lNAO APROVADO).

~n.1 CEIitT AYERBACAO,PIlOT 4~a30''''IOU~Jl: luaa"05!0022J\

https://nfse.amcricana.sp.go\' .brlbasc/doc.aspx'?excrcicio=20 15&mes=0&tributo= I1&... 05/02/2015
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HISTÓRICO DO IMÓVEL. 35.0550.0082.001

OSU. I'R01.503ll,%008. PLANT,t,HT.l7. APROV. EM OT,(I21Z00BEM NOME DE NEUSA elA DE fOLECO E OUSo

OS•••• PROJ. ""'RO •••.AÇÃQ OE CONSTRUÇÃO PROVISORIA. I'ROT.I544J!20C8.EXPEOIOO EM ac..Oll SOB N' OlW2CO~.

DSU- PROJ ••••NIFIC .••ÇÃQ DE GLEBAS, PROT.11!l!l'~. PLANTA 79195, Af'ROV,o,DA EM 2S~iZOOB. EM NOME DE

OSU. MR'I' ENGENi'UJllA, E PA,RTICIPACOES LTOA-

Cht. UNIFICADAS AS GLEBAS 82 E 93. PASSANDO A OLEBA 8ZA E ANOTADO COMPROMISsARIO

CfM _ E ENDEREÇO AVISO, CONF. PROT. 11\106/2008, E"" ::10104>2008

Cllol. CADASTRO ANTERIOR: ~OMlO.ooI0_000 (GLEBA DZ) E 39,066O.ooso,000 tGLEBA 03).

CfM. CERTAVEDRBAçio.POT .2lJ'84_QlI(004a81;602S4,'08(OC~S)

C1M _ ALTEIttJ)O ZO"lUMESTO DE nu P,&.RAo ZONEAMENTO ZM A PARTIR DE 0210('2008, DEVIOO A lEI MUNICIPAl.

Cl'~. 45'91 DE 01,002.'2008, QUE OISPQe SOIlRE o PLAI'lO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO POOI DO MUI'lICipIO.

CTM. FORI'lECIOO O N"::'OOODAAV tOMEI'lOADOR nlOMAZ FORTUI'lATO, COI'lF.PROT.45121i7OOl1, EM 15,08."2008.

(.1 M • tERT .AV!iRBAÇÃO.PROT.6llZ04'08(OO~91::l Uf'/4'09(OO912);

CTM. PASSOu A SER GLEBA BV,1 EM FUI'lÇÀO 0,0, PLANTA DE DESTACAMENTO DE ÁREA.

CTM. ATR.olVÉSDO PROT. 21914,2OOll, EM 05111'2008.
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CTM. CADASTRO ANTERIOR; ::l9.MSO.ooa,.1lOO (GLEBA BVI),

DSU - PROJ.COI'lSTRUÇÀO DE COI'lOOMII'lIO RESIDEl'ltlAL HORIZONTAL. PROT,21S1408. PLANTA1&331,

D".>U' ""'ROVADA EM 03111~ooa. EM 1'l0ME DE M.RV.EI'lGENltARlA E PARTICIPAÇÕU iA Cf19,314.:l::lM';

DSU. ESTA PLANTA FOI SUBsmUIDA PELA PLAI'lTAN' 78169.

OSU. PROJ, COI'lSTRUÇAO DE COI'lDOM(I'lIO R£StDEI'lClAL HORIZOI'lTAL E VERTICAL 'CONDOMII'lIO RESIDENCIAl.

DEI). SEACH PARJ<.-,PROT.3Z05SIIlS. PLANTA18169, APROVADA £M 19,'IZtZ009, EM I'lOME DE MRV

DSU. EI'lGEI'lIUo.RIAE PARTIC(PAÇÕES S,A., C,':!S.1:lll.:l(lM'.

CTM _ CERT.AVERBAÇÃO.PROT1i;l66I1O(OOI14)

LlOFU. CERT. CR.APROHA.B I'l0(lC2il0, P'FINS DE APROVAÇÃO PRo.JETO COI'lDOMi"-iIORES HORlZ. E VERTICAL

UDFU_ BEACH PARti, CF. PROT. _,lO. EMITIOAEM 06.01.10.

OSU - SOUCITA REVAUDAÇÃO DO ALvAAA DE CONSTRUÇÃO PROVISORIA, PROT. N' :l8<I1MO,flPEOI00 NOVA

DSU - AUTORIZAÇÃO SOB I'l' OH'-!OIO EM :lO.01.Z010.

UCTM_ SOUCITA IMPLAtf1AÇÃO DA VIELA SANITARIACOI'lFORME PROT.:3llIml.wl1

CTM. DECR£TO I'l" D.OU, DE 15 DE JUUiO DE :lO1', OUE OECLAItA DE UTIUDADE PUBUCA E AUTORIZAA

CTM. INSTIT1JIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVADE VIELA SANIT'RIA. EM U'OTI:lOII.

OIilO. 2'BI0912011 • UC1M _ ESCRITURA PUBUtA DE EXPROPRIAÇÃO AMIGAVEL (UVRO N" 11:lll,FLSAil • I' TR.olSLAOO).

467051201'. 02/OSl]Q12 _DSU. SOUCITA HABrn:..SEiALVARJI DE UTIUZAÇ.lO, PROT.4$109'201Z.

118m013 _ 1I101n01~. DSU. SOUCITA CERTIDÀo DE AlTERAÇÃO DE NOME DE CONDOMil'llO, PROT,III12,2On.

320~5r.'009. 30/0<lm13. DSCI. PROJ.CONSTRUÇAO DE COI'lOO"'IN10 RESIDENCIAl. HORIZOtf1Al. E VERTICAl "CONDOMII'lIO RESIOEI'lClAL SUCH PARJ<.-,
PROT.::lZ0551>9. PI.AtflA 18185. APROVADAEM 1S1Zt2009, EM NOME DE MRV ENGENHARIA E P"'RTICIPAÇ6ES DA.
~.1:ll1.:l(1M'. H>lBITE.SE EXPEDIDO EM 291)41:lO13, SOB PROTAG100!1,'2012.

4670512011. JOID4r.lOI3. lJIIF. ISSON NOTIFICAÇAo 000009519 CONCLUiDA EM :10'04,2013. PROTOCOLO 46706<201Z

46705I1011.071O:Y2013 UM" - CANCELAMEtf10 DANOTIF(CAÇ"'O OOOOOS919
DATADOCANCElAMENTO: 01~'7013

46705l1011.07/O'1'2013.1JI.F. I'lOTIFIC"'Ç.lO N' _19, CONCLUiOA EM OTlOo!I.'7013,RETIFICADA. CONFORME pROTOCOLO I'l" 46706.'7012.

4670512012.01/0511013. UAf • ISSOI'l RETIFICAÇÃO NOTIFICAÇÃO 0000100:35 CONCLUiDA EM O1!O5,'2013, PROTOCOLO 46T05'2012

4610512012 _ 01/1J5i2013. UAF. sm .••çi4 R.gubr Qu.m~ ~ ISSOI'l.m 0111le'20n, c~nfonn. prol. """'T05,2012.

2%3Bf.1013 _ 2t1105r.'013_ DSU. SOUC. ALTERAÇÂO EM PLANTA.PROT2S838!:1013.

467~111. 01lO7no13. ocrM. PASSOU A SUB-LOTE COM 5::l,Ts:7M:2DE AREA COI'lSTRUIDA RESIDENCiAL COI'lSTATADAEM Z2.'OS,2012 E CADASTR.AOAEM
ZOIIZ.201 Z.CADASTRO ANTI;RIOR-3S.06{lO.ooaZ.OOO.

00I0O.091(;112015. L'CTM. AI'lOTADOPROPR.IETÁRIO E ENDEREÇO AVISO CONE R 03.-MATRICULA117~. AROUIVO EM PDF EI'lYlA.DOPELO CARTORlO
REGISTRO IMOVEIS.
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HISTORICO DO IMOVEL -35.0550.0060.001

C,M. ALTERAOAS AS ME.OIOA$DA GLEBA CONFOR"'E PROTOCOLO 811312000. E'" H.02.2lXXl

ÇTM. CERT.AI/ER6ACAO.PROT.l"5.'()o(()o~201 .

CHl . ANOTAOO £NO. AI/ISO t:ONFOR"'E PROT. 11175'-89,

UOSE. DIRETRllES Oll/IUO GLEBA. PROT, 9017'00

CTM _ ÇERT.AVERB"'Ç"'0,PROT.2321:,OO(008OGl

CPFU _ SOLIÇ. ÇERTlDAO USO SOLO.P' FiNS DE DECLARAÇAO DE INFRA UTRUTlJR •••.ASTA CF. PROT. 305n,()O.

cn.1 CERT.AI/ERBACAO.PROT 28951'00(01045., 5935101(00'92): '3a1"01l00~311.

CIM - DECRETO "1'5231 DE 11.04.2001 DECLARA DE UTILIDADE PUBl.IÇA P"'RA FINS OE DESAPl'lOPRI"'Ç"'O

CTM ••••••IGAVR OU JUOICIAL DA AREA 2 COM 211.72M2. 02.05.2001.

úPFU. DIRETRIZES, N° 384.PI FINS DE RETALHAMENTO DE GLEBAL.CONCEDIOA EM 13'5'02, CF. PRDT. 1"8S3'02.

CPFlJ. SOllC. APROV. PROJ. DE RETALHA"'ENTO DA IOLE8A. t:F. PROT. 276TI.'02,

C""". CONFOR"'E LEVANTAMENTO NO LOCAL REAoLIlAOO P£1.0 UDf'U, ATRAI/ES 00 PROT.2711"200~,

CTI.!. AL1l'RAOA A AREA DE CONSTJitUÇAO 00 TOTAL DE 13S3,OOM' CADASTRADO DESDE 1"1011988

C1M RETlROU.SE UMA AREA CE 3~.2JM'. SENDO OUE O RESTANTE 9S1.HM' JA NAD ExiSTE MAIS

CTM. CDIoiFORME FOTO AEREA DE 1991. EM '5,'01'2002,

OSU _ PROJ,RETALMA,",ENTO DE GLEBAS. PROT.2117fr02. PLANTA 'SU1, APROVADA E,", 23101'2003. EM NOME DE

DSU. FRAIoiCISCOCIA. ESPOLIO E ou.

çn~ DECRETO N'5191, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2003. QUE APROVA -AO REFERENDUM- DE

CTM. lEGISLATIVO MUNICIPAL. o PLANO DE RETALMA"'EIOTO DE GLEBA. EM :0,02,'~OO:.

OFFU. SOlIC. DIRETRIZES. CF. PROT. 13113-'03.

CTM. PASSOU A SER GLEBA B. EM FU"IçAO DA P1.A"ITA OE RETALHAMEIIITODE GlESA N"5"'7

C11o! APROI/AOA EM 23'0,/2003, ATRAI/ES 00 PR01.2717112oo3. LEI N"37n DE 21'03'2003. E'" 0210,,"'2003.

CT,", CADASTRO AtlTERIOR nOS50.00~O 000

CTM. CERT.IoVERSAÇAO.PROT VUI'll2(0021f.03)

DPfU. AEROFOTOGRAIIIETRICO-COIol AS SEGUIN1l'S ÁREAS APROXlIIIAOAS. 11. 1.198,llllM'. 69. NAo COSRE A ÁREA.

:lPfU. 12. (07,0ll, CF. PROl. 2Q$JI,0~. EM 1,'n'03.

('PF'J _ CERTlOAO USO SOLO. MUtlICIPAL. N° 1~(lllJ, PROT. 20831'03, EMmOA Etol22'5/03.

CTM. CERT.AVERSAÇAO.PROT.2~211'03100"')

UOFU SOLIC. CERTIOAO MUtI<GIPAl, CF. PROT. J6'J8'll3.

UDFU. DIRETRIlES "I' 312. CONCEDIOA$ EIII 11,05'0ll. P/FIN$ OE RETALMAMENTO DE GLEBA.

UDFU. SOL. OIRETRIlES. CF. PROT.13.613;03.

UOFlJ. CERT, USO SOLO Ir.062-'(/(. P,tOTEA"'EHTO RESlOENCIAL FECHADO. CF. PROT. 321'04. E"'TIOA EM 211a2.'0(.

CTM. CORRIGIDO O lOtlEAIAE"ITO UMA VEZ QUE ESTAI/A ItlCORRETO, E" 211ll2120ll(,

CTM CERT.AVERBAÇAO.PROT.11~U,O'1002111: 1US8,O~0ll223)

DSU - SOLICITA SUSSTITUIÇÃO DA PLAtlTA 65547. ATRAIlES DO PROT.29925105.

CTM _ CERT.AI/ERBAÇ.i.O.PROT.295'M510ll(38)

CTM. PROT,27611,2002. ALTERAOAS "EOIOAS E AREA DA GLESA CONFORME PLANTA

CTI.I. CERT.AVERSAÇAO.PROT,(6039'0~10ll1a1)

UGFU. CERTIDÃO MUNICIPAL DE lOtlEAMENTO N' ~11101, CF. PROT. &7,51,,"'Oi EumDA EM 3ll/111ll6.

UDFU. SOLlcnA OIRETRIlES. CF. PROT. "0,~571ll7.

CTM DECRETO ti' 7375 DE ao OE AGOSTO OE:I'O(I7 DUE REVOGA O DECRETO tio 523, DE 18,0('2001. EM 05,'09'2007.

UOFU _ OIRETRIZES DE RETALHAIIIENTO EXPEOIDA SOS N" no. CF. PARECER DA COM. USO DO SOLO NO PROT. 60,983IQ7

D$U. PROJ, RETALMA/olENTO DE GLEBA RES-ULTAtlTE DE OMSAO DE PATRIMÓNIO COMUM DE HalDEIRO$.

OSU. PROT. 503108

CTM. RErALHAOA A GLESA 6 PASSA"IDO A GLEBA 61 ATRAvES 00 PROT. S031'2QOI

Pagina I de 1

cl }SY

https:/lnfse.americana.sp.gov .brlbase/doc.aspx?exercicio=20 15&mes=O&tributo= 11& ... 05/02/2015



Prefeitura Eletrônica - Emissão de Documentos

HISTÓRICO DO IMÓVEL. 35.0550.0060.001

C~M • E DECRETO ti". 15~$ DE" DE FEVEflEIRO DE 2~C8, e•••131Q3'20\1'
CT~. CA,OAHRO ANTERIOR,35.0550,0040.000 lGlElIA Bl.

UDFU. OIRETIULES •••• iN P! APl'tOVEIT,U'ENTO DI; COLES"', CONFORME PROl. 5,3.101'01.

UDFU. SOlIC. CERT. uso SOl.O CF. PROl. 32 OSO.O'.

tPF"'J. CERT. USO SOLO N' 31 1I0S. CONOOMINIO RES. HO'lIZ0NTAL. EXP. EM 22;$.0'. Pl'lOT. 32.050,08.

C~M. FORNECIDO o ti" 2C~ DA AV, COMENDADOR Tl'10MAZ FORT\.IIIIJ\TO. CONF. PROT. 21002/10, EM \3'05110,

UCTll. SOLICITA OIRETI'lIZES CONFORME PROT. 21 103.'2010

UCTM. SOLICITA,CEIUIOAO DE USO DO SOLO CONFOIlME PlitOT. 4S,US,'21110

uaFL' - FORNECIO"" AS DIRETRIZES W. &71. P.'FINS DE APROVEITAMENTO DE GLEBA (CO"looMINO VERTlCALI.

UOFu. CF. PROT. 28103110, ExPEDlO,l, EM 20.08.10,

Página 1 de I
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VDFV CERT. uso SOLO W. ~'!10 DE ZOMEA"'ENTO, CF. PROT .• ~885"0. EXPEOlDA EM 2&.08.10.

DStJ. PRo.I.CONSTRUÇAO CONOOMI!'IIO RESIDENCIAL VERTICAL. PFlOT. 3214212010. PLANTA 80217, APROVAOA EM 1110912010. EM NOME DE MRV
E"~EN~ARIA E P,I,RTlCIPAÇOES S-A. CI 212~2.:3M'. -HA!!>TE.SE EXPEDIDO EM 21'-011201&CJ21.252,JJM', $O!! P"IIOT.&02JI'201.

CTr.1. MANTIDO O N' 20~ tiA AV. COMENtlAooR THOMAZ.FORT1JNATO. CONF. PROT, ~un"0, EM 004'11110.

UOFu. CERT. DIRETRIZES "I'. 10'10 PIFINS DE APROVAÇjo"OPROJETO COND. RESIDENCIAL veRTICAL JUNTO A

UOfV. GRAPROHA!!, CF. PROT. ~&331'10. exPEDIDA UI '0.11.10.

\.IOfU. CERT. lONE,A,I,IENTO E DIRETRIZES "I'. '1,,0 PIFINS DE APROVAÇ,l,O PROJETO CONO. RESlOENClAl VERTICAL

UOfU. JUNTO A GRAPROHAB. CF. PROT. ~IUJZl10. EXPEDIDA EM 10.11.10

f3l9S-2012. 11l1t\'i(l12. DSU. SDllCIT,I, RENOVAÇAo 00 ,l,lV,I,ru DE CONSTRUÇjo"O DA PLANT,I, 10217. ATRAVeS DO PROT.i339112012.

S9WO'Lt:>l3. 18,10 .."2{)13 DSU. SOlIC. Al TERAÇAO EM Pl.AIHA, PROT,~94'0'2013

000. lf,.-oe--:l()u . UD~U. SISTEMA INTEGRAOO DE liCENCIAMENTO. S/l _PROT. 14"2~IU

eon8"1~ 20il"2JI4. IJCTM - PAS$OU A s.ER SUB.LOTE COM ~I.UIOM' DE AREA CONSTRlJjOA RESIDENCIAL CONSTATADA £1,13111C12(11. CONf. PROT.
&02J8114 E CADASTRADA EM 17/";2014
CADASTRO ANTERIOR: JO.O~5{l.OO'O00(1,

https://nfse.americana.sp.gov .brlbasc/doc.aspx?cxcrciciu=20 15&mes=0&tributo= 11&... 05/02/2015



Assunto:
Anexos:

Prezados Senhores,

GAEMA Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quinta-feira, 16 de abril de 2015 12:57
Promotoria de Justica de Americana (pjamericana@mpsp.mp.br);
cja_cetesb@sp.gov.b r; ~ulio.sand roni@gmail.com'; lu izpizzi@uol.com.br
Encaminha ofício da Pref. Americana ref. ao IC 13/10
Resposta Oficio Pref. Americana.pdf

I

De ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,. .
encaminho-lhes para conhecimento, a resposta do ofício recebido da Prefeitura Municipal
de Americana, com relação ao IC13/10, o qual trata dos Condomínios Residenciais Spazío
Beach e Arkansas.

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,eEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-6185

1

mailto:pjamericana@mpsp.mp.br;
mailto:cetesb@sp.gov.b
mailto:roni@gmail.com';
mailto:izpizzi@uol.com.br


- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D,ESÃO PAULO

~_:::-=<: '=--
G"'JIOdeAtuaçlo de Delesa do Melo Ambiente . MPSP

GAEMA PC.J.Plraclcab ••

IC nO 01312012

.'

JUNTADA

Aos 24 de abril de 2:015, eu A Marcia Oliveir~, Oficial de

Promotoria I. junto aos autos petição do Dr. Leonardo Carvalho Rangel,
renunciando poderes nos autos do IC..



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA - GRUPO

DE ATUAÇÃO ESPECIAL DEFESA DO MEIO AMBIENTE - GAEMA

PIRACIBACA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

AUTOBAN, nos autos do processo de número em epígrafe, ,"em, res

Inquérito Civil n° 13/2010

CONCESSIONÁRIA DO

\NGEL, ad\'oga~o co

SISTEMA ANHANGUERA BANDEI

., a

presença de Vassa Excelência, renunciar os poderes conferidos pelo instrumento pa,cicular

de mandato. \

Requer a dispensa da comprovação de intimação prc'l,-isra no

artigo 45 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte continua sendo representada

pelos demais causídicos relacionados no instrumento de procuração, que substituem o

Peticionário nos exatos termos do art. 5°, ~3°.da Lei Federal n. 8.906/94.

Nesses termos, pede deferimento.

São Paulo, 13 de abril de 2015.

RECEBIDO PELO M.P.
Protocolo n'1cJJ.5íf5

22 ÁT 2G15

I __~rvlA
~J ~Pir<Jcic<Jba



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~-~'=-Grupode AtuaçAo•• 0eI-.. do M"io Ambiente _MPSP
GAEMAPCJ-Piracicab.

IC nO 01312010

JUNTADA

Aos 27 de abril de 2.015, eu ~ Marcia Oliveira, Oficial de

Promotoria I, junto aos autos ofício nO 200/15, da Prefeitura Municipal de

Americana, encaminhado por e-mail pela pJ Americana.



,.

Sl'crctari" lk
i\.q~UÇllhJunJ ••.:o..•

r\mericana. 06 de abril de 2015.

D-v.~.

OF.20ll/SN.II04/20IS
Rd. Inquêrito Civill\lP l312ultt-.1 - TAC

Prezado Promo/fJr:

Em atençào aú Inquérito l'O cpigmfc. encaminhamos para conhecimento de OSSo;1

Excch~ncia.. cópia das Ob'iot'f'\'lkIXS que !>.lopanes integrantes da!>diretrizes ;riárias expedidas
pc:la Secretaria de Transpon,'" c Sistemu Viário do Município. refereme ao lotcamcfl1o
residencial denominado "Fazl:'I'Ja Santo ""tanio",

Ao I:'nsejo. renovo protest, 's de: clenuJa estima c: consideração. colocando-nu: <i

disposição de Vossa Excelr.-nda, paro l'\'cntuais outros esclarecimentos. hem como
qualquer outra providência o..:ut:julgar necc:ssãria:

Rcspt!ito~amcnIC.

l
iREct8100!PElO !Y1.P.
. Protocolo nO -J.5! 11'

I ll'" ,,..I. ",,' ,I
t.• "~"1-" '" I

,õ'.EMA
I ~C' .' IL I-' r.' - Piracicaba------ ...-._-_.-

/
'1

AU:X ,~Il:JIU SIl.\'EIRA SILVA
Secrcl..lrio t.llínicip'al diNegócios Jurídicos

\

Excelentissimo Senhor Douto!
DANIEL TADI:Il DOS SAN Ieis MANO
DD. Promolor de Ju~tiça
2~ Promotoria de Justiça
AMERICANNSI'
SNJ/drc

( , zr: .,}.

.~ SwM1f! - e.-..r-l - e&PI3.4(;5-90I-~ - S'P. '1d, (1913m. 9035

~y"~~amm,lllil,Sp g()~ \'Ir • iur!di.;o@aJ'!J.Çri ..ÇjIJ!il~},I!J:.QL.\2r
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Protocolo 59.961/21014

P+~H~;"'A~
~;... T~ t ~ lt~,

Americana, 21 de outubr~ de 2014

INHRmAOO: TAMiBORf AMERICA A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSlTOA. /
ASSUNTO, DIRETRIZES PARA LOTEt-MENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONÔMICAS
LOCAL: RODOVIA ANHANGUERA KM 120 - GLEBA Al /
CADASTRO, 28,06010.0020,000 -' '

o presente pedido refere.se iH) pedido de diretrizes para loteamento residenc~t
e atividades econômicas denominaoo "lOTEAMENTOFAZENDASANTOÂNGElO" ./

As observações abaixo são Pê'rte integrante das diretrizes viárias expedidas pela
Secretaria de Transportes e Sistemc. Viário.

• O empreencfi;mento está ~ahzado na área de estudo de tráfego do T.A.C.
{Termo de Compromisso d", Ajustamento de Conduta} referente ao Inquérito
civil 14.0187.0000013/2010 1 do 29 Promotor de Justiça de Americana e Grupo
de Atuação Especial de DefE"Sado Meio Ambiente;

• As exigência$ de ordem rnitigatória e/ou compensatórias dependerão da
conclusão dos estudos de tr.tego;

• Considerandol que o empre~ndimento a ser implantado trata~se de um Pólo
Gerador de Tráfego de grande porte, bem como, a natureza da atividade e o
número de wiagens gerada~ o loteador devera' apresentar o Relatório Impacto
de Trânsito (RLT,);

• No pedido de aprovação do loteamento o empreendedor deverâ indicar no
sistema viáriiomunicipal eXistente onde será o acesso ao loteamento;

• Para a Interligação com sistf:'ma viário do loteamento Santo Ângelo - Gleba 2,
será necessário a transposic;ão da area de A.P.P.;

• A execução da transposiçã-o da area de AP.P. e as respectivas licenças
ambientais serão de respofuabilidade do Ioteador;

• à sistema viá!rio principal tra.,.ado em diretriz e as respectivas rotatórias deverão
ser preservados em caso oe fechamento posterior do loteamento, conforme
artigo SO, inciso "b" da lei.4 676/2008;

• A faixa de proteção da altd tensão somente podeTâ ser reduzida mediante
automação da CPFl;

• O acesso direno da rodovia Anhanguera ao loteamento dependerá de aprovação
da Concessionária AUTOBAI'\I;

• A obtenção das licenças e autorizações junto a Concessionária AUTOBAN serão
de responsalbilidade do loh-adoro bem como, os respectivos projetos;

• Segue em ane.o as diretrize~ ...-iarias.

r'(I[~r.2-::(ltJü,Jü-
Se.crétã~a ~.iVransportes e Sistema Viario

Setor ce'Engenharia de tráfego

~g'Sale19 B, Da CoItll
CREA 0605041;;0

Votr3"8

/



Sandra Vilma da Silva Conceicao <SandraConceicao@mpsp.mp.br>
quarta.feira, 15 de abril de 2015 17:19
Diana. Juridico; GAEMA PCJPiracicaba
RE5:OFICIO200/2015 -I( 13/2010-1 TAC
af 200 Pref IC 13.2010 GAEMA.pdf

,.•,

Diana, boa tarde!

Recebi o ofício.

Por ordem do Exmo. Or. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA-PIRACICABA, solicito que os
documentos relativos aos inquéritos civis que tramitam no GAEMA Piracicaba sejam enviados I protocolizados
naquele núcleo, visando melhor controle dos prazos.

Aproveito para enviar cópia do referido ofício ao GAEMA- Piracicaba, cujo documento original será enviado
posteriormente.

Atenciosamente,

Sandra Vi/ma do Si/m Co",:eição
Oficial de Promotoria
marr.3500

De: Diana - Juridico
Enviada: qua 15/4/2015 13:58
Para: 'Sandra Vifma da Silva Conceicao'
Assunto: RES: OFICIO 200/2015

Sandra o motorista deixou hj na Promotoria!

De: Sandra Vilma da Silva Conceicao [mailto:SandraCOnceicaQ@mpsp.mp.br]
Enviada em: segunda-feira, 13 de abril de 2015 16:49
Para: Diana - Juridico
Assunto: RES: OFICIO 200/2015

Melhor o original.

Obrigada!

Sandra Vi/ma da Silva Conceição
Oficial de Promotoria
matr.35oo

De: Diana - Juridico
. Enviada: sex 10{4{2015 14:54
Para: 'Sandra Vilma da Silva Conceicao'
Assunto: OFICIO 200/2015

Sandra, Boa Tarde.

localizei a cópia do ofício 200/2015, ele está assinado, passei um corretivo onde constava o carimbo de cópia, o que
seria melhor pra VC, acópia ou o original?

1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

G,upode At •••••çllo de Defesa do M"", Amb'ef'te - MPSP

GAEMAPÇJ.Pi,acic:ab"

te nO 1312010

JUNTADA

Aos 05 de maio de 2.015, eu, ()J ) Erika da Costa 8alma

Duenas, Oficial de Promotoria Ir matricula 7241, junto a estes autos os seguintes

documentos:

a. lista de presença de reunião realizada na sede das

Promotorias de Justiça de Piracicaba em 04/05/2015;

b. E-mail enviado pelo Dr. Ivân Carneiro Castanheiro

autorizando o pedido de carga dos autos solicitado pelo

advogado Matheus Oliveira Mor~jra, representando a

Construtora MRV;

c. Oficio e documentos enviados pelo Secretário Municipal de

Negócios Jurídicos de Americana, sobre Estudo Sistemático

de Tráfego e de Funcionalidade - "SP 330 - Trecho entre os

kms 120+000 e 128+600".



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

REUNIÃO PÚBLICA - Inquérito Clyil nO 013/2010

ASSUNTOi Condomínios da KMRV" - Spazio Beach e Arkanzas

LOCAL; sede das Promotorias de Justiça de Piracicaba

MIAi 04/05/2015 HORÁRIO; 14h

LISTA DE PRESENÇA

01) Nome:4~~?t:~' F
Cargo: ~'t6:£':;=Z lid. fÃ~itUiÇãO: /íwoiJZ<A A~:k:£:!;A~</,
Telefone fixo: 1"1. 3'115 '103> Telefone celular (opcional): (")- "J g', o I>" 9.1.
E-mail: f.l./ç,,1.jiJAiéJtU"%!~' fuM '

Cargo

E-mai!'

02) Nome: 1Ç'jl:\ ~"-L,'ôLQ ~~\.,~

Cargo: .5x;:;L \-{0 to-li,-'0\£",(,~lInstituiÇão: -:p, J :L l, IV>-1"/11",\),,( 4,'W<Jl"-"-"
("<I.. / c:\ I

Telefone fixo( 1<;) b~'r\ ~?j l Telefone celular (opcional):. -------
E-mail: lr.o.L •• \;-.l@é.lvi •••@ /irv0,,-.o , ~ 't ~IL

03) Nome: t;-Jt:,d ~c:;,..,:. .._ .. .
Cargo: (k"...Axh::,.. Instltulçao: e,~KI,\''',"'f'g. &..".,=
Telefone fixo: 2:t1~'2 Telefone celular (opcional): _

E-mail: .;;::tt..••.amtP ,."";.,,..~ "Õt.
04) Nome: C()0lh.':::;> QOO~0-' ~ v\:w--AM-.---l.c

_ I.." =IA~:JÇ? ..", ,A
Cargo: 'S>cc ;u?}/' vG>:::J\' \f>.<-"'='""'1nstituiça0: r_Vl__ tM _

Telefone fixo: \, I"'I "'3'i oçq O 10 Telefone celular (opcional): 9 °IJ '--li ç,~0c.(
E-mail: ~..A 1\..A....-.1::-~ A--.A-~C,.A"""";.l-Ç(? .mJ. all.

{jlt~

1



Ariane Cristina Teato

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Início da mensagem encaminhada

Ivan Carneiro Castanheiro
segunda-feira. 4 de maio de 2015 22:11
Ariane Cristina Teato
Fwd: ENC:A/C Dr. Ivan Carneiro - Solicitação de cópias - IC 013/2010 - S2836

De: "Ivan Carneiro Castanheiro" <lvanCarnciro@mpsp.mp.br>
Data: 4 de maio de 2015 22:08:47 BRT
Para: "Gaema Piracicaba" <gacmapiracicaba@mpsp.mp.br>
Assunto: Rc: ENC: AlC Dr. h'an Carneiro - Solicitação dc cópias -IC 013/2010 - 52836

Como já dito, fica autorizado.
Ivan

Em 04/05/2015, às 16:42, Gaema Piracicaha <gaemapiracicaba@'mpsp.mp.br> escreveu:

De: Matheus Moreira [mailto:matheus@oevadvoaados.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 30 de abril de 2015 15: 12
Para: gaemapiracicaba....@mp~P..J!lQJlI
Cc: Atendimento
Assunto: A/C Dr. Ivan Carneiro - Solicitação de cópias - IC 013/2010 - S2836

Prezados, bom dia.

Na qualidade de interessados nos autos do EIV nO 2PJA 14.0187.0000013/2010, que
trata da regularização dos empreendimentos imobiliários do Construtora MRV na
região da Praia dos Namorados, em Americana/SP, em trâmite perante esta D.
Promotoria, gostaria do agendamento de horário para consulta e, se possível, "carga
rápida" dos autos em questão. .

Cabe esclarecer que tal requerimento tem a finalidade exclusiva de obtenção de
cópias para verificação de prazos para cumprimento das obrigações por parte da
Construtora e eventuais outras providências, assim como para atualização do back
up dos autos.

Desde já agradecemos a atenção, pelo que ficamos no aguardo.

Att.,

Matheus Oliveira Moreira
Rua Brasília n 88. Werner Plaãs
Americana-SP. CEP 13.478.280
fone 19.3468.5924
matheus@ocvadvogados.com.br

Ortiz de Camargo. VaIllldão
Ad\"I)3doS Associa<los

mailto:matheus@ocvadvogados.com.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo <Ie All.•a~ <SeD@'@SlOdO Meio Ambiento. MPSP

GAEMA PCJ-PiraeiaoN., .

IC na 01_~12010

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 05 de maio de 2.015, eu, ( ~ ) Erika d~

Costa Balma Dueiias, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241,

promovo o encerramento do 15° volume destes autos, a fI.

2766.

•



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo .- AtuaçaO ••• o.r.u do Melo Atnbl""t •• MPSP
. GAl"MA PCJ.P1r_t>a

tC nº 013/2010

TERMD DE ABERTURA.

Aos 05 de maio de 2.015, eu ('~ ), Erika da Costa

Balma Duefias, Oficial de Promotoria I,matríclIla 7241, promovo a

abertura do 16º volume destes autos, a partir de fls. 2767 .

'. .

I



9õ1"e~({,.;aQ/í!UJl(ct/w/ tIe ~wnCana
'f,~/(f(k'Ik' c!1J(>mmlo

Secretaria de
Negócios Jurídicos

J...,,---~ Amcrican~~bril de 2015.

/V' /1/11f- - ~ Cl(Zf OtviY'?::5 '
DF. 236/SNJ/04/2015 t:1~~'P'- bS (//L O~

IM.lnqUé~ MP~JO_~:uf5;1--~/[w, /
Assunto: Estudo Sistcmát;c c j ...~~~oc c Fu cionalidadc - "S 0- Trccho

cntrcoskmF~~ 00" N IVI'iJ 01f/;s.
ei1\pro

(
Em atenção ao Inquérito em epigrafe. encarninh
Excelênci~ cópia do "Estudo Sistêmico de Trá g e de Funcionalid
pela empresa PERPLAN - Engenharia e Plan ]amen ,em cumprim fi

de Ajustamento de Conduta, em sua cláusula terceira, parágrafo seg d
solicitamos desta Douta Promotoria autorização para utilização dos s para,
elaboração dos projetos indicados no estudo funcional, conforme cláusula oitava do
referido TAC. \

Ainda sobre o referido TAC. a Secretaria de Obras do Município. entende que com a
liberação de aprovação das obras na região, poderíamos solicitar contrapartidas, para
execução do Sistema Viário proposto no Estudo Sistêmico de Tráfego e
Funcionalidade.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à
disposição de Vossa Excelência, para e entuais outros esclarecimentos, bem como
qualquer outra providência que julgar nec ssária.

Respeitosamente.

ALEXNIURI
sccrctári? ae

Excelentíssimo Senhor Dout r
IVAN CARNEIRO CASTANIIEIRA
DD. Promotor de Justiça
GAEMA PCJ - PIRACICABA
SNJ/dfc

~ 'Cw4d. 15- ~ -1!EP/3.465.9Of-~- S'P - 74. (J9} 3475.9035
www.americana.sp.gov.br-jurídico@americana.sp.gov.br



PERPLAN
Engenharia e PlanejQmento

,

, . .
z:llilj o

PREFEITURA~ICtPAL OE ~ERIC~
PROTOCOlO GERAL

2.958/2015
Z0/01/201S 1.:22 h.

PERPLAN ENGENHARIA E PLANEJA
Ass.; TRANSITO

1llllilllm~liIlllllllllllllll I11111I11~IIImllll~ II.mll~llll ..

Campinas, 20 de janeiro de 2015

Ao Sr. Secretário de Transporte e Sistema Viário do Município de Americana / SP

Através desta encaminhamos o relatório "'SP330 - Trecho entre os kms 120+000 e
128+600, Estudo Sistêmico de Tráfego e de Funcionalidade •.•.

O estudo objeto deste relatório foi realizado como parte do cumprimento do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta (Inquérito Civil nli! 14.0187.00<XXJ13/201()..
1- 22 Promotor de Justiça de Americana e Grupo de Atuação Especial de Defesa do
Meio Ambiente - XII Núcleo PO - Piracicaba). em sua Cláusula Terceira, Parágrafo
Segundo. Esse parágrafo preconiza a realização de Estudos Sistêmicos de Tráfego,
destinados a evitar e/ou amenizar os impactos negativos no sistema viário em razão da
previsão de aumento da população na região pe,la aprovação dos empreendimentos
"Spazio Beach" e "Arkansas", bem como de outros 17 (dezessete) empreendimentos
imobiliários aprovados ou em fase de aprovação na região, assim como de eventuais
outros empreendimentos imobiliários e/ou comerciais que ali vierem a se instalar.

Atenciosamente,

Diretor e Engenheiro Responsável

,I ,\ \
Yj ,-'



PERPLAN
Engenharia e Planejamento

SP 330 - TRECHO ENTRE OS KMS 120+000 E 128+600

ESTUDOS SIST~MICOS DE TRÁFEGO E DE FUNCIONALIDADE

Relatório Final -Revisão 1

Engenheiro Responsável

Percival Bisca

CREA SP

0060255315

"
Data '\

22 de Dezembro de 2014

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas,SP Fone/Fax: (19) 3579-3536



Resolução n° 1.025/2009 - Anexo I • Modelo A

Página 1/2

~ Aool.ç'o de Re'pooQbmd.de T'm;G - ART I
•. Lei nO 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

1. Responsável Técnico -

PERCIVAL BISCA
Titulo pror,ssiorlal: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: PER.PLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

2. Dados do Contrato _

ART de Obra ou Serviço

92221220150040287

RNP: 2609110170

Registro: 0600255315-SP

Registro: 1065704-SP

Celebrado em: 13101/2014 VU'lCuladaà Art nO,
T,po de Contratante: Pessoa jurfdica de dIreIto p<IVado

Contratante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

End"'eço: Avenida DOUTOR JESUiNO MARCONDES MACHADO
Complemento:
Cidade: Campinas
Contrato: Sem numero

Valor. RS 263.300.00
Ação IrI$ntucional:

Cf>FICNPJ.08.343.492/0004.72

N°; 505
Bairro: NOVA CAMPINAS
UI': SP CEP: 13092.106

3. Dados da Ob,a Serviço _
Endereço: Avenida DOUTOR JEsuíNO MARCONDES MACHADO

Complemento:

Cidade: Campinas

Data de InicIO:13101/2014

Previsão de Término: 1310512014

Coordenadas Geogràf.cas:

Finalidade:

Proprietáno:

Endereço: Rua MARIAMONTEIRO

Complemento: SALA 21

Cidade: Campinas

Data de IniCIO:13/01/2014

Previsao de Término: 13/0512014

Coordenadas Geogrtlflcas:

Finalidade:

P'opnEItàno:

~ 4. Atividade Técnica _

BaIrro: NOVACAMPINAS

UI': SP

ea"ro: CAMBUi

UI': SP

N": 505

CEP; 13092.108

Cód'llO'

CPFICNPJ:

N": 830

CEP: 13025.151

Código:

CPFICNPJ;

Execução
4 Anâlise

Estudo

Planejamento

Pesquisa

Trâfego

Trâfego

Trâfego

Trâfego

Quanlidade Unidade

50,00 hora

50,00 hora

50,00 hora

50,00 hora

Após a conçlusão das atividades técnicas o profiSSional devera proceder a baixa desla ART

5. Observações



'l1:::ll <f.-I
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Resolução na 1.025/2009 _Anexo I • Modelo A

Pãgina 2/2

Estudo Sistêmico de Tráfego e de Funcionalidade na região situada a Leste da Via Anhanguera em Americana, SP. Coleta e Analise
de planos e Projetos; Quantificação de demanda alual; Elaboração de cenários futuros de demanda; Elaboração de cenários fululos
de oferta: Modelagem oferta-demanda; Concepçllio funcional de sistema viário complementar; Análise de Impactos sobre o sistema
de transporte coletivo e sobre a circulação de pedestres; Plano viário arterial municipal e estadual Incluindo Interseções novas ou
atuais com a SP330; Diretrizes para a ocupação das regiões prôxima da rodovia por empreendimento e diretrizes para vlabitizaçào
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1 INTRODUÇÃO
O presente estudo foi realizado como parte do cumprimento do Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta (Inquérito Civil nº 14.0187.0000013/2010-1- 22 Promotor de Justiça
de Americana e Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - XII Núcleo PCJ-
Piracicaba), em sua Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo. Esse parágrafo preconiza a realização
de Estudos Sistêmicos de Tráfego, destinados a evitar e/ou amenizar os impactos negativos no
sistema viário em razão da previsão de aumento da população na região pela aprovação dos
empreendimentos "Spazio 8each" e "Arkansos", bem como de outros 17 (dezessete)
empreendimentos imobiliários aprovados ou em fase de aprovação na região~ assim como de
eventuais outros empreendimentos imobiliários e/ou comerciais que ali vierem a se instalar.

Opresente documento relata as atividades realizadas e os resultados desse Estudo Sistêmico.

AFigura 1.1 mostra a área de abrangência do estudo, compreendendo o espaço situado entre a
ViaAnhanguera (do km 120 ao 128) e a represa de Salto Grande. Dentro dessa área de estudo,
foram analisados os aspectos de mobilidade, tendo em vista um horizonte de 20 anos, e
considerando o adensamento urbano ocasionado pela implantação de todos os
empreendimentos acima citados, além de outros ainda não definidos, permitidos pela
legislaçãode uso do solo.

Como resultado do estudo apresenta-se uma lista de intervenções que serão necessárias ao
longo do período de 20 anos para garantir níveis satisfatórios de mobilidade na região e em
suas adjacências, incluindo a própria ViaAnhanguera.

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas,SP Fone/Fax; (19) 3579-3536
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2 METODOLOGIA GERAL
Para realizar um estudo sistêmico como se requer, ê necessária a utilização de metodologia
igualmente sistêmica. Para tanto, foi utilizada uma metodologia baseada em modelagem de
sistemas de transporte, que pode ser resumida nas seguintes etapas:

a) Quantificação da demanda atual no sistema viário da área de estudo, através de contagens
volumétricas de tráfego em pontos adequados.

b) Estimativa da demanda atual em termos de origens e destinos (OD) das viagens, com auxílio
de pesquisas de campo e de software apropriado (Transcad).

c) Cenário de crescimento da demanda futura:

• Tráfego normal da SP330: taxas de crescimento históricas

• Tráfego geral do município de americana: taxas de crescimento populacional

• Tráfego específico da região de estudo (entorno da SP330): empreendimentos
aprovados ou em fase de aprovação mais novos possíveis empreendimentos futuros
permitidos pela lei de zoneamento

d) Estimativa de matrizes ODda demanda futura em cada cenário de demanda.

e) Elaboração de cenários futuros de oferta viária (vias existentes, mais vias em projeto, mais
novas vias sugeridas pelo próprio aumento da demanda)

f) Simulação da demanda em cada segmento do sistema viário, em cada cenário, quando
submetido a cada cenário de demanda (utilização do software Transcad).

g) Análise de capacidade do sistema viário em cada combinação de cenários oferta/demanda
(metodologia do HighwayCapacity Manual para rodovias; software australiano SIDRApara
cruzamentos em nível entre avenidas urbanas).

h) Adequação dos cenários de oferta (novas vias, novas interseções, ampliações das vias e
interseções existentes) para que seu desempenho seja satisfatório em face da demanda
futura.

i) Análise oferta/demanda de transporte coletivo no horizonte de 20 anos, considerando
todas as novas ocupações urbanas dentro da área de estudo.

j) Elaboração de recomendações a partir dessas análises.

Rua Maria Monteiro. 830 Sala 21 Campinas,SP Fone/Fax: (19) 3579-3536
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Figura 2.1: Fluxograma de Atividades: Proposição de Melhorias Viárias
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3 QUANTIFICAÇÃO EMODELAGEM DA DEMANDA ATUAL

3.1 Pesquisasde Campo

3.1.1 Metodologia

o método de pesquisa de tráfego realizado pela PERPLANnos pontos de pesquisa foi o de
contagem manual classificada. Este método consiste em deslocar pesquisadores para o campo,
onde são feitas as anotações dos veículos conforme sua rota, categoria e horário de passagem.
Cada pesquisador detém consigo os seguintes elementos:

• Colete com faixas refletoras de iluminação;

• Prancheta;

• Canetas;

• Planilha de Anotações;

• Contadores.

As planilhas de anotações contêm os elementos necessanos para os pesquisadores
classificarem corretamente os veículos segundo suas características. Um exemplo da planilha
de anotações utilizadas nas pesquisas de contagens volumétricas é apresentado no Anexo A.

A logística da pesquisa consistiu no posicionamento de pesquisadores em cada ponto de
contagem, onde cada integrante era responsável pela anotação do tráfego de um ou mais
movimentos.

Aplanilha utilizada para as contagens de pesquisa encontra-se no Anexo A deste relatório.

3.1.2 Pontos Pesguisados

Foram realizadas contagens volumétricas direcionais em diversos pontos da região em estudo,
possibilitando a estimativa do fluxo em diferentes seções de tráfego da SP330 e também no
sistema viário adjacente.

A Figura3.1 (a até c), apresenta a localização de cada um dos pontos pesquisados, enquanto a
Tabela 3.1 apresenta a descrição dos pontos e indica as datas das contagens em cada um deles.

Pode-se notar, na Tabela 3.1, que além de todas as contagens realizadas especificamente para
o presente estudo, no ano de 2014, foram também recuperadas pesquisas feitas pela PERPLAN
em estudos anteriores realizados na região. Essas contagens mais antigas foram projetadas
para o ano base de estudo (2014) de acordo com as taxas de crescimento de tráfego
observadas nos últimos anos no local.

3.1.3 Resultados das Pesquisas

Em todos os pontos de pesquisa, foram realizadas contagens no período das OG:OOàs20:00
horas, classificando os veículos de acordo com seus movimentos direcionais, suas categorias e
número de eixos.

Compilando os fluxos contados em todos os pontos, determinou-se que o horário de maior
fluxo na parte da manhã, ou seja, o pico da manhã, ocorre entre as 07:00 e as 08:00 horas,
enquanto o pico da tarde ocorre entre as 17:00 e as 18:00 horas.

Rua Maria Monteiro. 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579-3536
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Os resultados das pesquisas de campo são apresentados no Anexo A deste relatório, que traz:

• Um exemplo da planilha de anotações utilizadas nas pesquisas de contagens
volumétricas;

• Croquis esquemáticos dos movimentos contados em cada um dos pontos de pesquisa;

• Resultados completos das contagens, com os fluxos de cada um dos movimentos
contados totalizados de hora em hora;

• Resumo dos fluxos n05 horário de pico do sistema.

Tabela 3.1: Descrição dos Pontos de Contagem
P.ont Descrição Pi!>ta m SP3;3:Qlla:tada rontage Io..t!!.ada semana

1 Acesso para Marginal Norte SP330 Norte 120<000 03/02/2014 segunda
2 SP330X SP304 - 120<400 03 e 04/02/2014 segunda e terça
3 Acesso Av. Chalil Mi~uel Onsi Norte 1200£00 04/02/2014 ter5~
4 Marginal Norte SP330X Av. Santino Faraone Norte 122<600 04/02/2014 te",
-' Acesso RuaVerona '"' 123<900 05/02/2014 quarta

6 Acesso Rua Comendador L Berlone '"' U4+100 05/02/2014 quarta
7 Acesso Av. Comendador Thomaz Fotunato Norte 124+100 05/02/2014 quarta
8 SP330X Av. Antônio Pinto Duarte - = 06/02/2014 q~inta
9 Acesso Av. AntÔnio Centurioni Boer Norte m.9OO 10/02/2014 segunda
10 Rua Vietório Pertile X Av. Afonso Pansan '"' 12"""" 10/02/2014 segunda
11 Acesso SP330Pista Expressa Norte 126+200 11/02/2014 terça
12 RuaJoa~uim Ribaldo XAv. Henrinue Brechmacher Norte 126+300 11/02/2014 te",
13 'ua Conselheiro Antônio X Av. Henrique R.G. A Brechmach Norte U7+300 11/02/2014 terça
14 Av. (ecnia Meirelles X Av. Gradliano Ramos Norte 127+700 12/02/2014 quarta
15 SP330XAv. Nicolau João Abdalla - 128_ 13 a 17/02/2014. uinta a segunda:
16 Acesso Av. José Fortunato Santon Norte 128<600 12/02/2014 quarta
17 Acesso Av. Afonso Pansan '"' 128+550 12/02/2014 quarta
18 Rua Maranhão X Av. José Cordenonsi urbano 2.Y03!2013 quinta
19 Av. Chalil Mi8:~el Dnsi X Av. José Cordenonsi urbano 21/03/2013 q.uinta
20 Acesso Distrito Industrial X Av. Nicolau João Abdalla urbano 15/08/2014 sexta
21 Av. Cealia Meirelles X PraraVinfcius de Moraes urbano 15/08/2014 sexta
21 Rua Mem de SáX Rua Ignácio Pancini urbano 15/08/2014 sexta
23 Av. AntOnio Centurioni BoerX Av. Benedito Santarosa urbano 15/08/2014 sexta
24 Av. Antônio Centurioni BoerX RuaJoão Gelmine urbano 15/08/2014 sexta
2S Av. Comendador Thomaz Fortunato X Beach Park urbano 15/08/2014 sexta
26 v. Adalberto Panzam X Av. Comendador Thomaz Fortunat urbano 15/08/2014 sexta
27 ~~a Maranhão X Rua_~.mingos Bertie urbano 17/~?-2.~. quarta
28 Rua Maranhão X CDHUJardim da Mata urbano 17/08/2011 quarta
29 Rua Sebastião GaloX Av. or. José Barreto Pinto urbano 17/08/2011 quarta
30 Av. Dr. José Barreto Plnto X Av. Guilherme Schimidt urbano 17/08/2011 quarta
31 Rua Rio Camanducaia X Rua Rio Piracicaba urbano 17/08/2011 quarta
32 SP330X Rodovia Arnaldo Júlio Mauerber~ - l"ll'l>4OO 15/03/2011 terça

• Alguns do~ moloimento~ do ponto 15 til/f'ram a contagem refeita no dia 13/08/2014. quarta.feira.

-
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Figura 3.1b: Pontos de Contagem. km 121+800 até km 125+500
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Figura3.1e: Pontos de Contagem. km 125+500 até km 129+100
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3.2 Compilação de Dados Existentes - Fluxos da SP330

Além dos volumes de tráfego dos movimentos direcionais observados em cada um dos pontos
de contagem, foi necessário obter os volumes de tráfego da rodovia SP330 no trecho em
estudo

Para isso. a concessionária Autoban forneceu dados de contagem de tráfego ininterrupta
referentes à Praça de Pedágio de Nova Odessa, localizada na altura do km 117+700 dessa
rodovia. A Figura 3.2 apresenta a localização da praçaPraça de Pedágio de Nova Odessa em
relação à área em estudo.

Em relaçãoao dimensionamento das rodovias concessionadas no estado de São Paulo. é usual
que se utilize como fluxo de projeto os volumes observados na rodovia na 50!! Hora de maior
fluxo no ano. já que os contratos de concessão exigem que a rodovia opere em condições
adequadas de Nível de Serviço em todas as horas do ano exceto nas 49 de maior fluxo.

A partir da ordenação dos dados de fluxo fornecidos pela concessionária. que abrangem o
período de setembro de 2013 a agosto de 2014, foi possível determinar os fluxos de projeto da
rodovia SP330, ou seja. os fluxos da 50!! Hora de maior demanda no ano.

Entretanto, em trechos urbanos como aquele em análise no presente estudo, devido ao grande
número de viagens pendulares ligadas ao trabalho diário (de casa para o trabalho no início da
manhã e do trabalho para casa no fim da tarde). os fluxos no pico da manhã apresentam
características bastante diferentes em relação aos fluxos do pico da tarde.

Geralmente, os fluxos no pico da tarde são mais elevados considerando o sistema como um
todo. De fato, observando a ordenação dos fluxos das 50 horas de maior demanda no ano.
apresentada no Anexo B, é possível notar que, em ambas as pistas, a 50!! Hora ocorre às 17:00
horas, ou seja, no horário de pico da tarde.

Porém, determinados pontos ou determinados movimentos direcionais têm volumes mais
elevados no pico da manhã, como pode ser observado analisando as contagens apresentadas
no anexo A.

Dessa forma, a fim de quantificar a demanda total do sistema de forma mais realista para os
períodos de pico da manhã e da tarde, foram selecionados, para cada período de pico. os fluxos
mais próximos da 50!! Hora que ocorreram nos horários críticos. Ou seja, para o pico da tarde,
foram utilizados os fluxos da própria 50!! Hora. já que esta ocorreu exatamente às 17:00 horas.
Já no pico da manhã, foram utilizados os fluxos mais próximos da 50!! Hora que ocorreram às
07:00 horas.

A Tabela 3.2 apresenta um resumo dos fluxos da SP330 nos horários críticos.

Tabela 3.2: Fluxos de Tráfego na 5P330 km 117+700 - 2014- 50' Hora

Pista
teves

~ra8.iCO Mannã (07:00)
Pesa.do.s :'1.O.tat ~q~lentes

Norte 1.453 590 2.043 2.633
Sul 1.813 558 2.371 2.929

Pista ora.t<icoTa'oeJaiile (17;00)
"'I:eves eeSádos "'T~ Ll;quivalentes

Norte 2.022 657 2.679 3.336
Sul 1.871 620 2.491 3.111
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Figura 3.2: Localização da Praça de Pedágio de Nova Odessa
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3.3 Obtenção das Matrizes Origem/Destino (Matrizes OD)da Demanda Atual

3.3.1 Metodologia

Um dos métodos mais difundidos para a estimativa da matriz 00 que represente a demanda
em um sistema viário consiste nas seguintes etapas (repetidas para cada tipo de veículo):

• Divisão da área de estudo em Zonas de Tráfego;

• Definição de uma rede viária para utilização de um software especializado em simulação
de transporte;

• Definição de uma matriz 00 inicial (matriz semente, obtida a partir das características
de cada zona);

• Alocação da matriz conhecida à rede viária, determinando-se os fluxos em cada trecho
da rede;

• Comparação entre os fluxos alocados e os fluxos conhecidos naqueles trechos em que
se dispõe de contagens;

• Ajuste dos valores de cada célula da matriz e nova alocação;

• Repete-se iterativamente o processo até que haja convergência entre os valores dos
fluxos alocados e os fluxos conhecidos das contagens.

3.3.2 Definição das Zonas de Tráfego

o processo de estimativa de matriz 00 descrito acima foi realizado para determinar, de forma
detalhada e atualizada, as matrizes 00 dos usuários do sistema viário em estudo, ou seja, do
sistema compreendido entre a SP330 (do km 120 ao 128) e a represa de Salto Grande, além de
outras adjacentes à rodovia.

Sendo assim, foi necessário dividir a área de estudo em zonas de tráfego, unidades geográficas
que são a base de origens e destinos de todas as viagens que utilizam o sistema viário
analisado.

Essa divisão foi realizada da seguinte forma:

• Definição das zonas externas: as zonas externas representam as áreas geográficas
externas à área em estudo, ou seja, os pontos de entrada ou saída do sistema analisado.
Exemplos: rodovia SP330, rodovia SP304, avenidas que seguem no sentido das regiões
centrais de Americana;

• Definição das zonas externas: as zonas internas representam bairros ou grupos de casas
ou empresas localizados (ou mesmo regiões ainda não ocupadas) dentro da área em
estudo. A definição dessa zonas é feita de acordo com seu posicionamento geográfico,
com sua acessibilidade em relação ao sistema viário existente e tipo de uso do solo.

ATabela 3.3 apresenta a lista de zonas de tráfego, enquanto as Figuras 3.3 e 3.4 indicam a área
de cada uma das zonas, além de apresentar a rede viária.

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas,5P Fone/Fax: (19) 3579-3536
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3.3.3 Definição da Rede Viária

A rede viária considerada no estudo consistiu basicamente de:

• SP330 entre os kms 120 e 128;

• Transversais importantes: rodovias, arteriais urbanas, estradas municipais, acessos a
grandes empreendimentos;

• Vias urbanas e outras vias não transversais dentro da área de influência.

Essas vias foram definidas na forma utilizável pelo software especializado em análise de redes
de transporte. Cada trecho viário tem as seguintes características:

• Extensão;

• Velocidade regulamentada;

• Número de faixas de tráfego por sentido;

• Capacidade (em veículos por hora), que é função da categoria da via (expressa, arterial,
coletora, local) e do tipo de controle de tráfego (tráfego ininterrupto, semáforos,
controle por "Pare", rotatórias, etc).

AsFiguras3.3 e 3.4 apresentam a rede viária elaborada, indicando também as zonas de tráfego.

Tabela 3.3: Zonas de Tráfego

Zona Nome Zomo Nome rno Nome

1 SP330 Capital 20 late Clube Campinas 3. Res Praia dos Namorados

Z SP330 Interior 21 lndsutrial Salto Grande 40 Res Vale das Nogueiras

3 SP304 22 Industrial CO e Mendes 41 Res Vale das Nogueiras 11

4 Nova Odessa 23 Industrial Nove de Julho 42 Res Vista Alegre

5 Aeroporto Americana 24 Jd América 43 santa Sofia

6 Arkansas / Spazlo Beach 2S Jd Bertoni 44 santlsta

7 Av Antonio Pinto Duarte 26 Jd Boer 45 Vale das Paineiras

8 Av Nicolau Jo:io Abdalla 27 Jd Brasil 46 Vlrtagio / Phiflipson Park

• Bairro da lagoa 28 Jd Nossa Senhora Apare<:ida 47 VI Bertini

10 Balneário Riviera 2. Jd Novo Para Iso 48 Zanaga t
11 Brookfield 30 Jd santa Eliza 4' Zanaga 11

12 Chácara Letônia 31 Jd santa Lúcia 50 Área livre 01
13 ad Otero 32 Jd São José 51 Area Uvre 02

14 Est Usina Ester 33 Jd São Sebastião 52 Área livre 03

15 ElIpo America 34 las Palmas 53 Área Livre 04

16 Fazenda Santo Ângelo 35 Polyenka 54 Área livre OS

17 Ficap 36 Pq Dom Pedro 11 55 Área livre 06
18 Goodyear 37 Pq Primavera 56 Área livre 07

" late Clube Americana 38 Pq Res Tancredi 57 Área livre 08

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 CampinaS,5P Fone/Fax: (19) 3579-3536
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Parte A ISP33a Interior]

Figura 3.3: Rede Viária Modelada -Vista Geral

(

I

Parte B

, .-

1

IArnLlvr.G7j

''-
• •

Y
!Jd Sant.l Ludlo]

I I&I1"-'rIo RlvIer.l :.,
ILH PaIm •• 1

P DornPedrol \

CIclOtero

""

[lP330 c.pItill,

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579-3536



PERPLAN
Engenharia e Planejamento

Figura 3.4a: Rede Viária Modelada -Parte A
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Figura 3.4c: Rede Viária Modelada -Parte C
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3.3.4 Matrizes Semente

As matrizes semente de veículos leves e pesados, para os picos da manhã e da tarde, foram
estimadas de forma aproximada, considerando a probabilidade de ocorrência de viagens entre
cada zona de origem e cada zona de destino.

Essaprobabilidade, por sua vez, depende dos seguintes fatores:

• Tipo de ocupacão das zonas: Por exemplo, no início da manhã, existe uma probabilidade
alta de viagem com origem em zona residencial e destino em zona comercial ou
industrial, ao passo que existem uma probabilidade baixa de viagens entre duas zonas
residenciais;

• Tamanho da zona: Zonas mais populosas (com maior número de residências ou maior
número de empregos) geram um número maior de viagens;

• Distância entre as zonas: Existe uma probabilidade maior de ocorrência de viagens entre
zonas mais próximas entre si.

3.3.5 Processo de Ajuste de Matrizes 00

Considerando as matrizes semente finais obtidas como descrito acima, o processo de ajuste de
matrizes (para cada tipo de veiculo e cada horário de pico) foi realizado da seguinte maneira
(com o auxílio do software Transcad):

• Passo 1: Alocar à rede, pelo processo do caminho mínimo, a matriz semente final;

• Passo 2: Comparar o VoM alocado em cada trecho do sistema com o VOM contado
(laço, pedágio ou contagens expandidas);

• Passo 3: Ajustar iterativa mente a matriz até que, em todos os pontos de contagem, os
valores alocados correspondam ao respectivo VoM contado.

Através desse processo, assegura-se que as Matrizes 00 obtidas são tais que:

• Utilizam adequadamente as informações de cada zona de tráfego;

• O fluxo alocado à rede corresponde ao fluxo obtido nas contagens volumétricas, sendo
também compatível com as estatísticas permanentesde contagem na praça de pedágio.

3.4 Modelagem: DemandaAtual X Oferta Atual

Através do software Transcad é possível combinar um cenário de demanda (representado por
matrizes 00) e um cenário de oferta (sistema viário atual com a adição ou não de melhorias),
de modo a obter os fluxos resultantes em cada trecho da rede viária.

Esse processo de comparar oferta e demanda no sistema viário em algum momento do tempo,
através da metodologia descrita, é conhecido como modelagem do sistema.

Conhecendo-se os fluxos e as capacidades em cada trecho, é possível estimar o Nível de Serviço
(NS)em cada um deles, verificando se o desempenho do trecho está satisfatório ou não quando
submetido àquele cenário de demanda.

Os Níveis de Serviço podem ser definidos de forma simplificada na Tabela 3.4. Para efeito de
apontar a necessidade de melhorias, considera-se tolerável a operação no NS "O" nas horas de
pico da manhã ou da tarde. Se nessas horas a operação estiver em NS "E" ou "F" indica-se a
necessidade de melhoramentos.

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579-3536



As Figuras 3.5 e 3.6 apresenta a modelagem que compara os fluxos atuais com a capacidade
atual do sistema viário. Essas figuras são referentes ao pico da tarde, que apresenta fluxos mais
elevados que o pico da manhã.

Como se pode observar nessas figuras, já atualmente existem alguns pontos de saturação do
sistema viário, o que indica a necessidade de melhorias em determinados locais.

Apesar de serem aqui apresentadas apenas as figuras referentes aos picos da tarde, outros
pontos de saturação específicos do pico da manhã também foram considerados para a
proposição de obras e intervenções de aumento de capacidade, apresentada no capítulo 5
deste relatório.

Tabela 3.4: Definição Simplificada de Níveis de Serviço

Nível de Serviço Fluxo/
capaddade

A Fluxo livre até 0,35

B Fluxo estável, com bastante liberdade de movimentos até 0,50

C Fluxo estável, com alguma restrição da liberdade de movimentos até 0,75

° Fluxo instável, com momentos melhores ou piores até 0,90
E Fluxo difícil, quase congestionando até 1,00

F Congestionamento > 1,00

Rua MarIa Monteiro, 830 Sala 21 Campinas,SP Fone/Fax: (19) 3579.3536



PERPLAN
Engenharia e Planejamento

Figura 3.5: Fluxo de Veículos Equivalentes e Níveis de Serviço
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Figura 3.6a: Fluxo de Veículos Equivalentes e Níveis de Serviço
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Figura 3.Gb: Fluxo de Veículos Equivalentes e Níveis de Serviço
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Figura 3.6c: Fluxo de Veículos Equivalentes e Níveis de Serviço
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4 MODELAGEMDADEMANDA FUTURA

4.1 Crescimentoda Demanda

4.1.1 Considerações Iniciais

As analises de capacidade do sistema viário e a recomendação de melhorias viárias para a
região em estudo foram realizadas considerando a ocupação de toda essa região ao longo de
um período de 20 anos.

Dessa forma, foi necessário estimar o crescimento do tráfego ao longo desse período,
determinando assim a demanda futura do sistema viário no ano de 2034,

Essaestimativa foi realizada de forma diferente para as zonas internas à área de estudo, que foi
abordada de forma mais detalhada, e para as zonas externas, para as quais foi considerado um
crescimento geral.

4.1.2 Zonas Internas

Para o caso das zonas internas, a estimativa do crescimento para os anos futuros foi realizada
de forma específica para cada zona, levando em conta os seguintes fatores:

• Taxa de ocupacão atual: Para aquelas zonas que já apresentam toda a sua área Ja
ocupada atualmente, não foi considerado nenhum crescimento no tráfego atual. Por
outro lado, as zonas que ainda não apresentam nenhum ocupação possuem um grande
potencial de crescimento.

• lei de zoneamento: Diferentes tipos de ocupação (residencial de alta ou baixa
densidade, comercial, industrial, etc.) incidem em diferentes taxas de atratividade de
tráfego. Dessa forma, para as zonas que ainda possuem potencial de crescimento, foi
levada em conta a lei de zoneamento do município de Americana, que determina quais
tipos de uso são permitidos em cada região da cidade. A Figura 4.1 apresenta o mapa da
lei de zoneamento.

• Tendência de ocupacão: Mesmo levando em conta a lei de zoneamento, ainda existe
uma grande variedade de empreendimentos que podem ser implantados em cada
região da cidade. Assim, foi considerada como base para a estimativa das ocupações
futuras a própria ocupação atual de cada zona e de suas zonas próximas (de mesmo uso
do solo permitido).

Além disso, através de pesquisas de campo e de contatos com a Prefeitura de
Americana, foram determinados os empreendimentos existentes, recém implantados
ou em processo de implantação na região em estudo. O conhecimento desses
empreendimentos e de suas características também foi importante para estimar o
tráfego futuro de cada zona e também determinar a tendência de ocupação de cada
região. A Figura 4.2 apresenta a localização dos empreendimentos existentes na região
em estudo, enquanto a Tabela 4.1 apresenta as características de cada um desses
empreendimentos.

Levando em conta todos esses fatores, os fluxos atuais do sistema viário e também taxas de
geração de viagens por tipo de uso do solo (baseadas em contagens de tráfego realizadas na
entrada e saída de diversos empreendimentos), foi possível estimar o potencial de viagens por
cada uma das zonas de tráfego considerando sua ocupação total, ou seja, após um período de
20 anos.
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Figura 4.1: Lei de Zoneamento na Área em Estudo
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Figura4.2: localização dos Empreendimentos Existentes na Área em Estudo
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Tabela 4.2: Caraeterfsticas dos Empreendimentos Existentes na Área em Estudo

Número de T,po Unidade
,~úmerode Área da

Oro"""Identiflcaç;3<
,~.

unidades v••• ' unidade

, Centro Empre~_r:!al~J!!.~.u~t~.LN~ede Jl!l~o _~~rd~!_~!e '" - "mm' emimplan~_
2 Residencial VíI1agio Residencial "". '" - 6OOm' 120OQIpados, Residencial Philllpson Park Resldendal "". 2<" "" 4SOm' 8famnias no local

4 Condomínio ArunsilS Residencial Apto '" - SOm' vazio
Spallo&each PrédiQ1; Residencial Apto .., .., S2m' 190ocupados

5
S.p.i1z}O~_~ ReS!~"nd_ill Residelldal 93m' 2Q~l:I.~_~!-_ l.Et~ 35 7t1_ f-" -

6 Residencial Canto da5Áic~iIS Residencial Apto 182 SOm' ocupado

7 Residencial Altoda Represa Residencial "". 63 126 12"i(Jm' ocupado
8 Residencial Quinta de MontselTilt Residencial "". 19 - «lOm' em lmplantaç;li..:!...., COndomfnlo VlIle Santorlnl Residencial "". '" 20 350m' ocupado

10 Condomlnio Portal de Rhodes Residencial -!-". '" 20 «lOm' ~p~~-----,-- .
11 Residencial Riwiera Tamborlln Residern:.lal "',. 42 - IlXXlm' ]2OCU~~

Residencial
-,~

"6 ""m't---'~ late Clube de Americana "',. - ~,."o
13 Residentlal Fazendlnha Residencial _lote «lO - IlXXlm' 6Oocup~
14 lale Clube de Campinas Residencial Lole SO - ""m' ~,."o
15 parque das Berinllelas Residencial _~.t.e 42 - JOOlm' 36OCUIl~ll~- --- ..- -
16 Resid.entlal Portal do l~go Residendal "',. U - 1200m' ocupado

" Residefldal FIOlbela Resldendal "',. 1S - 6OOm' em j!!1"llla~~ça;~
18 Residendal Santa Paula Residencial "',. 1.lO - 6OOm' em lmplanta~..£...
19 Residendal Barra do Cisne Resldendal "',. "'" - l0c0m' emlmplant~

i---o'!! Residencial Vida Nowa 1 Residencial ~p~o "" "" "m' em l~p!an~IjJ_~
20 Residencial Vida Nowa2 Resldenóal Ao<o "" "" "m' em Imlllanta~~
21 Ilfookfield Ruidendal "',. 6B - - em projeto

21 Cid Dtero Residencial -"". "" - - emproJ.~
23 A.C.s InOO..iP0radora Residencial Apto 156 - 63m' emproieto

2< Storage ComerciaI - - - - .m rojeto

1S A.S.T.A• Jardi"!_ NO,wilESp!rança Residencial -~!I! "m - lUm' em p~i!!ll-

L-----1~ Cond. Nowa Praia Residencial "''' 304 304 49m' 9Oocupados

4.1.3 Zonas Externas

Para o caso das zonas externas, não é possível realizar estimativas tão detalhadas como aquelas
realizadas para as zonas internas, já que cada uma dessas zonas externas representa o
potencial de tráfego gerado por extensas regiões.

Por exemplo, a zona "SP330 Capital" representa todas as cidades cujo tráfego gerado chega até
a região em estudo vindo pela SP330 no sentido de São Paulo, desde Campinas até a própria
capital do estado.

Da mesma forma, a Avenida Antônio Pinto Duarte representa o tráfego que vem das regiões
centrais de Americana e acessa a rodovia SP330 utilizando essa avenida.

Considerando a extensão e diversidade das zonas externas, a estimativa do crescimento do
tráfego dessas zonas é feita de forma simplificada, levando em conta o crescimento do tráfego
geral no Estado de São Paulo ao longo dos últimos anos.

A evolução do tráfego normal de uma rodovia ou de uma determinada zona de tráfego
depende de uma série de fatores, ligados ao desenvolvimento nacional e regional, em uma
progressão normalmente crescente. Entretanto, sobre essa tendência básica, existe a
interferência de fatores conjunturais (ciclos normais da economia, preço dos combustíveis,
incentivos do governo), resultando em oscilações no ritmo de crescimento. A Figura 4.3 mostra
a evolução do índice publicado mensalmente pela Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias (ABCR),referente às rodovias concessionadas do Estado de São Paulo, desde janeiro
de 1999 até setembro de 2014.
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• A curva azul, representativa do índice mensal, apresenta flutuações intensas, dadas pela
superposição dos efeitos da sazonalidade e da conjuntura econômica, além de outros
fatores que afetam momentaneamente a demanda nas rodovias.

• A curva rosada, representativa das médias móveis de 12 meses, anula o efeito da
sazonalidade, por isso apresenta tendência mais estável.

• A curva amarela, representativa da variação mensal da taxa anual de crescimento, flutua
enormemente, com pontos altos em meados de 2005 (6% ao ano), 2008 (7,5% ao ano) e
2011 (11% ao ano), e pontos baixos emfins de 2003 (-2% ao ano), meados de 2006 (1% ao
ano) e 2009 (1,5% ao ano). Desde meados de 2012 o crescimento vem flutuando em torno
de 3,5%, mas nos últimos meses caiu abaixo de 3% ao ano.

Para os anos vindouros, tudo indica que o aspecto da curva de crescimento continuará
oscilante, em torno de uma média geralmente crescente.

No presente estudo, em consonância com o verificado no passado, estimou-se para as zonas
externas uma taxa média de crescimento de 2,5% ao ano ao longo dos próximos 20 anos.

Figura 4.3: Evolução do fndlce ABCR(Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias)

Rodovias Concessionadas do Estado de São Paulo
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4.1.4 Resultados

As Figuras 4.4 e 4.5 apresentam, de forma gráfica, os resultados das estimativas de crescimento
descritas nos itens anteriores.

Cada pizza refere~se a uma zona de tráfego e traz as seguintes informações:

• O diâmetro da pizza representa o volume de tráfego gerado por aquela zona (entrada +
saída) ao final do período de análise, ou seja, no ano de 2034;

• A parte em azul de cada pizza representa a proporção de ocupação atual (2014) daquela
zona de tráfego;

• A parte em verde representa o potencial de crescimento do tráfego daquela zona.

Figura 4.4: Crescimento por Zona entre 2014 e 2034 - Vista Geral
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Figura 4.Sa: Crescimento por Zona entre 2014 e 2034 - Parte A
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Figura 4.5b: Crescimento por Zona entre 2014 e 2034 - Parte B
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4.2 Modelagem: Demanda FuturaX Oferta Atual

Conhecendo~se as matrizes OD atuais do sistema viário em estudo e o potencial de crescimento
de cada zona de tráfego, foi possível obter as matrizes OD futuras, já considerando o
crescimento do tráfego da região pelos próximos 20 anos (até 2034).

Através de um processo análogo àquele descrito no item 3.4, foi feita uma nova modelagem de
tráfego considerando ainda a rede viária atual, porém levando em conta o tráfego futuro,
determinando assim qual seria o carregamento das vias caso não fosse implantada nenhuma
obra ou intervenção de aumento de capacidade.

Conhecendo-se os fluxos e as capacidades em cada trecho nesse cenário, é possível estimar o
Nível de Serviço (NS) em cada um deles, verificando se o desempenho do trecho está
satisfatório ou não quando submetido a esses fluxos.

As Figuras 4.6 e 4.7 apresentam a modelagem que compara os fluxos futuros (2034) com a
capacidade atual do sistema viário. Essas figuras são referentes ao pico da tarde, que apresenta
fluxos mais elevados que o pico da manhã.

Como se pode observar nessas figuras, caso não sejam realizadas obras e intervenções de
aumento de capacidade, grande parte do sistema viário em análise, especialmente a rodovia
SP330, apresentará Níveis de Serviço inadequados.

Apesar de serem aqui apresentadas apenas as figuras referentes ao pico da tarde, outros
pontos de saturação específicos do pico da manhã também foram considerados para a
proposição de obras e intervenções de aumento de capacidade, descrita sucintamente no item
4.3 a seguir e apresentada de forma detalhada no capítulo 5 deste relatório.
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Figura 4.6: Fluxo de Veículos Equivalentes e Níveis de Serviço

Hora de Pico da Tarde 2034 - Rede Atual- Vista Geral
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Figura 4.7a: Fluxo de Veículos Equivalentes e Níveis de Serviço
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Figura 4.7b: Fluxo de Veículos Equivalentes e Nrveis de Serviço
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Figura 4.7c: Fluxo de Veículos Equivalentes e Níveis de Serviço
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4.3 Modelagem da Oferta e Demanda Futura

4.3.1 Princípios Gerais da Concepção de Melhorias Viárias

As análises do item 4.2 apontaram diversos trechos do sistema viário que estarão operando a
Níveis de Serviço insatisfatórios no horizonte temporal considerado. À primeira vista, bastaria
propor o aumento da capacidade (número de faixas de tráfego) das diversas vias saturadas para
que se possa restabelecer a fluidez adequada. Entretanto, tal tipo de solução nem sempre é a
mais adequada. Por um lado, o aumento do número de faixas de uma via geralmente esbarra
na necessidade de obras e desapropriações caras. Por outro lado, as próprias vias existentes
nem sempre coincidem com os caminhos mais curtos entre as origens e os destinos dos
deslocamentos, razão pela qual seria melhor construir novas vias mais adequadas em vez de
simplesmente ampliar as existentes.

No caso presente verifica-se um desses casos de inadequação do traçado do sistema viário.
Historicamente, na ausência de um planejamento da ocupação, a Via Anhanguera serviu como
eixo do desenvolvimento de ocupações lindeiras e de bairros próximos. Como resultado, tem-
se hoje um sistema viário em forma de "espinha de peixe", em que uma só via estrutural (a Via
Anhanguera) representa a coluna central, e as ocupações urbanas se dão ao longo de vias
transversais que representam os espinhos.

Como resultado, observam-se dois fenômenos indesejáveis:

• Avia troncal (Anhanguera) fica sobrecarregada (exemplo na Figura 4.8);

• Muitos usuários são obrigados a fazer percursos irracionais, pela falta de vias mais diretas
entre sua origem e seu destino (exemplo na Figura 4.9).

Tendo em vista essas observações, foram adotados os seguintes princípios na concepção das
melhorias viárias:

• Reservar, na medida do possível, a Via Anhanguera e seus principais trevos para o tráfego
interurbano, criando vias arteriais de segundo nível para atender ao tráfego local.

• Quebrar o sistema em "espinha de peixe", substituindo-o por um sistema em forma de
malha, com vias arteriais paralelas e transversais entrecruzando-se. O sistema em malha
possui várias vantagens sobre o sistema em espinha de peixe, incluindo:

•
•

Possibilidade de percursos mais diretos entre origem e destino;

Possibilidade de mais de um caminho entre dois pontos, o que é útil para aproveitar
melhor a capacidade, além de evitar o colapso do sistema quando ocorrem bloqueios
viários.
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Figura 4.8: Trajeto entre Duas Zonas Utilizando a SP330 por Falta de Caminho Alternativo,
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Figura 4.9: Trajeto entre Duas Zonas Utilizando a SP330 nos Dois Sentidos por Falta de
Caminho Alternativo
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4.3.2 Processo de Modelagem

o processo de modelagem das melhorias viárias pode ser descrito pelas seguintes etapas:

• De acordo com os princípios acima, foi concebido um primeiro elenco de vias novas e
ampliações de vias existentes, concentrando-se nas regiões em que a modelagem
anterior revelou insuficiência de capacidade.

• Considerando esse sistema viário melhorado, foi realizada a modelagem dos fluxos
futuros (20 anos). recalculando-se os Níveis de Serviço nos diversos trechos.

• Nessa modelagem, ainda persistiram alguns trechos com Nível de Serviço insatisfatório.

• Com base nessa nova análise, foi reformulada a rede de melhorias propostas
buscandoeliminar os pontos inadequados.

• Esse processo repetiu-se até a obtenção de Níveis de Serviço adequados.

• Resultou do processo a rede viária proposta, com melhorias necessárias e suficientes
para proporcionar Níveis de Serviço adequados no horizonte de 20 anos.

As Figuras 4.10 e 4.11 apresentam a rede proposta resultante desse processo, destacando em
vermelho as melhorias viárias propostas. Todas essas melhorias são descritas em detalhe no
capítulo 5 deste relatório.

Conhecendo-se os fluxos e as capacidades em cada trecho no cenário futuro, é possível estimar
o Nível de Serviço (NS) em cada um deles, verificando se o desempenho do trecho está
satisfatório ou não quando submetido a esses fluxos.

As Figuras 4.12 e 4.13 apresentam a modelagem que compara os fluxos futuros (2034) com a
capacidade futura do sistema viário proposto. Essas figuras são referentes ao pico da tarde, que
apresenta fluxos mais elevados que o pico da manhã.

Como se pode observar nessas figuras, com a implantação das obras e intervenções de
aumento de capacidade propostas, todo o sistema apresentará Níveis de Serviço adequados até
o ano de 2034 (último ano de análise) .
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Figura 4.10: Rede Viária Proposta -Vista Geral
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Figura 4.11a: Rede Viária Proposta-Parte A

(Novos Trechos Destacados em Vermelho)
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Figura 4.11b: Rede Viária Proposta-Parte B

(Novos Trechos Destacados em Vermelho)
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Figura 4.11c: Rede Viária Proposta-Parte C

(Novos Trechos Destacados em Vermelho)
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Figura 4.12: Fluxo de Veículos Equivalentes e Níveis de Serviço

Hora de Pico da Tarde 2034 - Rede Proposta - Vista Geral
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Figura 4.13a; Fluxo de Veículos Equivalentes e Níveis de Serviço
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Figura 4.13b: Fluxo de Veículos Equivalentes e Níveis de Serviço
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S CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1 Obrase IntervençõesNecessárias

Em uma perspectiva de 20 anos no futuro, para que a demanda de tráfego gerado pelos novos
empreendimentos seja adequadamente satisfeita, recomenda-se a implantação das
intervenções listadas abaixo. Os números das intervenções referem.se ao mapa apresentado
nas Figuras 5.1 e 5.2.

(1) Novo viaduto sobre a Via Anhanguera, no prolongamento da Avenida Comendador Thomaz
Fortunato, ligando-se à Rua João Santa Rosa através abertura de nova via, e daí até a
Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Esse viaduto, em princípio, não terá conexões com a Via Anhanguera, servindo apenas ao
tráfego que atravessa de um lado para o outro da rodovia. Preconiza.se, também, o
fechamento do acesso direto da Avenida Comendador Thomaz Fortunato para a pista
Norte da Via Anhanguera, visando impedir o acesso ao trevo do km 125.

O conceito dessa nova ligação é a separação entre o tráfego rodoviário (que continuará
utilizando o trevo existente no km 125) e o tráfego urbano entre os dois setores da cidade
(que passará a utilizar o novo corredor, atingindo o centro da cidade).

As simulações de tráfego mostraram que, com essa separação:

• o trevo existente no km 125 será aliviado, passando a operar com Níveis de Serviço
satisfatórios no horizonte de 20 anos;

• o novo corredor, contando com duas faixas de tráfego por sentido, será capaz de
atender a sua demanda com Níveis de Serviço satisfatórios no horizonte de 20 anos.

(2) Complementação dos trechos faltantes das vias paralelas à Via Anhanguera, de ambos os
lados da rodovia, entre os quilômetros 120 e 125.

Essas vias deverão, em princípiO, ser construídas fora da faixa de domínio da rodovia,
servindo como coletoras para o tráfego dos bairros adjacentes, canalizando esse tráfego
para os trevos novos e existentes.

(3) Novo dispositivo de conexão com a Via Anhanguera, situado no prolongamento da Avenida
Santino Faraone (acesso ao late Clube de Campinas).

Esse dispositivo será composto de novo viaduto sobre a rodovia, com duas faixas de
tráfego por sentido, com uma rotatória em cada extremidade, cada uma delas sendo ligada
à respectiva via paralela à rodovia (intervenção 2).

Complementando esse dispositivo, deverá ser alargada para duas faixas por sentido a
Avenida Santino Faraone, até a nova avenida paralela às torres de alta tensão (intervenção
4).

(4) Nova avenida, paralela à Via Anhanguera, junto às torres de alta tensão, entre as
proximidades do dispositivo de acesso da Anhanguera a Nova Odessa (km 119)1 e a
Avenida Santino Faraone. Essa avenida terá trechos novos, mas também aproveitará
trecho existente da Avenida José Cordenonsi (Bairro São Sebastião).

Essa avenida será extremamente importante para:

I Essedispositivo do km 119 deverá ser objeto de obras de expansão, através de acordo entre a Artesp, a Autoban
e as empresas responsáveis por diversos empreendimentos nas proximidades.
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• Servir de eixo para novos empreendimentos em toda a região;

• Distribuir o tráfego dos diversos bairros, atuais e futuros, canalizando-o para os
dispositivos de conexão com a Via Anhanguera (novo dispositivo - intervenção 3; e
dispositivo atual de acesso a Nova Odessa no km 119).

• Possibilitar que se evite a utilização do trevo do km 120 (Via Anhanguera x Rodovia Luiz
de Queiroz) pelo tráfego urbano, deixando esse trevo somente para o tráfego
rodoviário.

(5) Continuação da avenida (intervenção 4), distanciando-se das torres de alta tensão,
cruzando a Avenida Comendador Thomaz Fortunato na altura da Fazendinha, e
prosseguindo até a altura da Rua Antonieta Cordenonsi e atingindo o Jardim Brasil.

Essa avenida possibilitará uma ligação paralela à Via Anhanguera, ligando bairros sem
passar pela rodovia.

(6) Alargamento da Avenida Comendador Thomaz Fortunato para duas faixas de tráfego por
sentido. Esse alargamento será necessário para que a demanda dos próximos 20 anos
possa ser atendida a Níveis de Serviço satisfatórios.

Com pequenas desapropriações, essa avenida oferece condições de alargamento, vindo a
consolidar-se como arterial até a Praia dos Namorados.

(7) Novas vias ligando o novo dispositivo de conexão com a Via Anhanguera (intervenção 3)
com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, aproveitando o vale existente. Essa avenida
deverá ser complementada por vias paralelas e transversais (Figuras 5.1 e 5.2).

Sua implantação deverá ocorrer em paralelo com o próprio desenvolvimento de novos
empreendimentos na região.

(8) Nova via ligando o novo dispositivo de conexão com a Via Anhanguera (intervenção 3) com
a Rodovia Luiz de Queiroz, aproveitando o dispositivo de conexão (passagem inferior)
localizado na altura do km 123 dessa rodovia.

Essa nova via, embora importante para conexão entre áreas internas do município sem
utilizar o sistema rodoviário, atravessa a Fazenda Campos Salles e a Fazenda do Estado (no
caso desta última, uma faixa paralela à Rodovia Luiz de Queiroz). Enquanto essa área
permanecer com características rurais, provavelmente não haverá possibilidade de
construir essa via.

(9) Alargamento da Avenida Nicolau João Abdalla para duas faixas de tráfego por sentido.

(10) Reformulação da interseção do km 128, incluindo:

• Duplicação do viaduto sobre a Via Anhanguera;

• Construção de rotatórias, uma de cada lado do viaduto;

• Construção de alças para dois movimentos: São Paulo - Carioba e Salto Grande - São
Paulo.

Essaconfiguração foi analisada com as metodologias do HighwayCapacity Manual (alças) e
SIDRA (rotatórias), verificando-se que deverá operar com Níveis de Serviço satisfatórios
durante os próximos 20 anos.
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5.2 Faseamentodas Intervenções

As intervenções mostradas nas Figuras 5.1 e 5.2 e descritas no item 5.1 contemplam um
período de 20 anos. Algumas dessas intervenções se mostram necessárias com urgência, pois
visam mitigar congestionamentos já existentes na atualidade. Outras contemplam claramente o
longo prazo e deverão ser implantadas na medida em que novos empreendimentos forem
surgindo em suas proximidades. Outras ainda, como a Intervenção 8 acima, somente poderão
ser implantadas caso seja parcelada a área hoje pertencente à Fazenda do Estado.

Tendo em vista as observações acima, pode-se definir uma ordem de implantação das
intervenções:

• Fase 1 (até 5 anos)

o Intervenção 1 (novo viaduto e nova avenida ligando a Avenida Comendador Thomaz
Fortunato à Rua João Santa Rosa.

o Intervenção 6 (alargamento da Avenida Comendador Thomaz Fortunato)

o Parte da Intervenção 4 (nova avenida junto às torres de alta tensão), entre a Rua
Maranhão (Balneário Salto Grande) e o dispositivo de conexão com a Via Anhanguera
no km 119 (acesso a Nova Odessa).

o Parte da Intervenção 5 (nova avenida) no trecho entre a Avenida Comendador Thomaz
Fortunato e o Jardim Brasil.

o Intervenção 9 (duplicação da Avenida Nicolau João Abdalla).

o Parte da Intervenção 10 (duplicação do viaduto mais construção das rotatórias).

• Fase 2 (até 10 anos)

o Intervenção 2 (Complementação dos trechos faltantes das vias paralelas à Via
Anhanguera, de ambos os lados da rodovia, entre os quilômetros 120 e 125).

o Intervenção 3 (Novo dispositivo de conexão com a Via Anhanguera, situado no
prolongamento da Avenida Santino Faraone)

o Restante da Intervenção 4 (nova avenida junto às torres de alta tensão). entre a Avenida
Santino Faraone e a Avenida José Cordenonsi

o Restante da Intervenção 5 (nova avenida), entre a Avenida Comendador Thomaz
Fortunato e a Avenida Santino Faraone.

o Restante da Intervenção 10 (construção das alças).

• Fase 3 (até 15 anos)

o Intervenção 7 (Novas vias ligando o novo dispositivo de conexão com a Via Anhanguera
(intervenção 3) com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, aproveitando o vale existente)

• Fase 4 (até 20 anos)

o Intervenção 8 (caso seja parcelado o terreno que hoje faz parte da Fazenda Campos
Salles e da Fazenda do Estado)

5.3 Responsabilidadepelas Obrase Intervenções

Em princípio, a responsabilidade das obras e intervenções propostas no presente estudo deverá
ser compartilhada entre a Prefeitura e os empreendedores.
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Algumas obras que serão realizadas em terrenos atualmente desocupados, notadamente a
avenida junto às torres de alta tensão (intervenção 4) e seu prolongamento (intervenção 5),
deverão ser realizadas pelos próprios empreendedores que parcelarão o solo cortado pela
avenida.

Outras obras estruturantes (transposições sobre a Via Anhanguera) deverão ser promovidas
pela Prefeitura, com recursos provenientes dos empreendimentos em aprovação na região.

Uma tendência que se tem verificado ultimamente é que seja exigido dos empreendedores um
valor da ordem de 5% do investimento em cada empreendimento para obras de mitigação de
impactos sobre a mobilidade. A Prefeitura deverá encontrar um mecanismo para carrear esses
recursos para as obras necessárias.

5.4 Próximos Passos poro Consolidação das Recomendações

As intervenções propostas no presente estudo estão no nível de concepção funcional. isto é,
traçados genéricos em planta, sem observância de normas técnicas nem detalhamento
planimétrico e altimétrico de engenharia.

O próximo passo para a consolidação dessas recomendações será a contratação de empresa
especializada para:

• Realização de projetos funcionais das intervenções.

• Estimativa de custo de construção e desapropriação.

Com base nesses projetos funcionais deverão ser emitidas diretrizes para orientar futuros
parcelamentos de solo, impondo a construção de obras segundo os projetos. Também com
base nesses projetos funcionais deverão ser reservadas áreas para eventual desapropriação e
futura construção das obras preconizadas.
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Figura 5.1: Melhorias Viárias Propostas - Vista Geral
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Figura S.2a: Melhorias Viárias Propostas - Parte A
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Figura 5.Zb: Melhorias Viárias Propostas - Parte B
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6 SISTEMADETRANSPORTEPÚBLICO

6.1 LinhasExistentes

Atualmente, o sistema de transporte público urbano do município de Americana conta com 20
linhas de ônibus2, sendo que 13 delas servem a região em estudo.

A Tabela 6.1 apresenta uma breve descrição de cada uma dessas 13 linhas, indicando a
frequência nos horários de pico e um resumo do trajeto.

A Figura 6.1 apresenta o trajeto de todas as 13 linhas numa imagem única, enquanto as Figuras
6.2 a 6.14 apresentam individualmente o traçado de cada linha.

Analisando essas figuras e tabela, é possível fazer as seguintes observações:

• A grande maioria das linhas que servem a região em estudo segue até o centro da
cidade;

• De forma geral, essas linhas podem ser divididas em dois grupos:

o Grupo 1: Linhas que servem os bairros Zanaga, Jardim Brasil, Praia dos
Namorados e outros adjacentes;

o Grupo 2: Linhas que servem a região da Praia Azul.

• Do total de 13 linhas, 6 fazem parte do Grupo 1, sendo que:

o 3 passam apenas pela região do Zanaga (101, 118 e 122);

o 2 passam tanto pela região do Zanaga quanto pela região do Jardim Brasil (102 e
103;

o Apenas 1 linha serve a região da Praia dos Namorados, passando também pela
região do Jardim Brasil (119).

• Do total de 13 linhas, 7 fazem parte do Grupo 2, sendo que:

o 6 utilizam a SP330;

o 1 utiliza a SP304.

• Em relação ao carregamento da rodovia SP330:

o 7 linhas utilizam as pistas expressas da rodovia;

o 2 linhas utilizam a interseção do km 119 (acesso a Nova Odessa);

o 7 linhas utilizam a interseção do km 120 (acesso à rodovia SP304);

o 7 linhas utilizam a interseção do km 125 (acesso à Avenida);

o 4 linhas utilizam o viaduto do km 126 sobre a SP330;

• o 11inha utiliza a interseção do km 128 (acesso à Goodyear).

• Nenhuma das linhas serve a Avenida Comendador Thomaz Fortunato, onde atualmente
estão se desenvolvendo diversos novos condomínios residenciais.

• Todas as linhas possuem baixa frequência de passagem de ônibus, sendo que a maioria
das linhas tem apenas um ônibus passando por hora.

I Fonte; www.maisamericana.com.br
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Tabela 6.1: Descrição das Linhas de Ônibus na Região em Estudo

Unha Nome ~quência DescriÇão

Zanaga x Terminal
1 ônibus na Antônio lanaga - Marginal Norte - Viaduto km 126+500 - Marginal Sul101
hora pico • Av. Antônio Pinto Dutra - Av. Saúde - Av. Paulista - Terminal

102 Novo Mundo x 2 ônibus na Jardim Brasil- Marginal Norte - Viaduto km 126+500 - Marginal Sul-
Jardim Brasil hora pico Av. Antônio Pinto Outra - Av. Saudade

Jardim Brasil x 1 ônibus na
Antônio Zanaga - Jardim Brasil- Marginal Norte - Viaduto km

103 126+500 - Marginal Sul- Av. Antônio Pinto Outra - Av. Saudade - Rua
Antonio Zanaga hora pico

Carioha

112 Terminal Urbano x 1 ônibus na Estrada Nova Odessa - Interseção km 119 - SP330 - Itnerseção km 120
Portal dos Nobres hora pico - SP304 - Av. N. S. de Fátima - Av. Saúde - Av. Saudade - Rua carioba

118 Novo Mundo l( 1 ônibus na Antônio lanaga - Interseção km 128 - Marginal Sul- Av. Antônio Pinto
Antonio Zanaga hora pico Outra - Av. saudade - Rua Carioba

119 liberdade x Praia 2 ônibus na Praia dos Namorados -Jardim Brasil -Interseção km 12S - Av. Antônio
dos Namorados hora pico Pinto Dutra - Av. Saudade - Rua carioba

Antonio lanaga x Jd 1 ônibus na
Antônio Zanaga - Marginal Norte - Viaduto km 126+500 - Marginal Sul

122 - Av. Antônio Pinto Dutra. Av. Unitika - Rua João Santa Rosa - Av. N.
Alvorada hora pico

S. de Fátima - SP304 - Av. Bandeirantes

200 Brasília l( Praia 1 ônibus na Praia Alui-Interseção km 120 - SP330 - Av. Antônio Pinto Dutra - Rua

Recanto hora pico Orlando de Santi - Av. Saúde

201 Jd Brasilia x Praia 2 ônibus na Praia Alui-Interseção km 120 - SP330 - Av. Antônio Pinto Dutra - Rua
Azul hora pico Carioba

Jd da Paz l( Praia 2 ônibus na Praia Azul-Interseção km 119 - SP330 - Av. Antônio Pinto Dutra - Rua212
Azul hora pico Carioba

220 Mario Covas l( Praia 3 ônibus na Praia Azul-Interseção km 120 - SP330 - Av. Antônio Pinto Dutra - Rua
Recanto hora pico Carioba

Praia Recanto x 3 ônibus na Praia Azul -Interseção km 120 - SP330 - Av. Antônio Pinto Dutra -221
Terminal Urbano hora pico Terminal

Mathiensen l( Praia 1 ônibus na Praia Azul-Interseção km 120 - SP330 - Av. Antônio Pinto Outra - Av.225
Recanto hora pico Unitika - Rua João Santa Rosa - Av. Saúde
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Figura 6.1: Trajetos das Unhas de Ônibus na Região em Estudo
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Figura 6.2: Trajeto da Unha 101
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Figura 6.3: Trajeto da Unha 102
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Figura 6.4: Trajeto da Unha 103
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Figura 6.5: Trajeto da Unha 112
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Figura 6.6: Trajeto da Unha 118
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Figura 6.7: Trajeto da Unha 119
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Figura 6.8: Trajeto da Unha 122
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Figura 6.9: Trajeto da Unha 200
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Figura 6.10: Trajeto da Unha 201
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Figura 6.11: Trajeto da Unha 212

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas,SP Fone/Fax: (19) 3579.3536



PERPLAN
Enge<lhari ••e Planejamento

Figura 6.12: Trajeto da Unha 220
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Figura 6.13: Trajeto da Unha 221
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Figura 6.14: Trajeto da Linha 225
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6.2 UnhasPropostas

6.2.1 Critérios

A proposição de novas linhas de ônibus para a região em estudo levou em conta os seguintes
critérios:

• Atender aos atuais e futuros desenvolvimentos dessa região, desde empreendimentos
particulares até novos bairros e loteamentos;

• Utilizar as novas vias (propostas no capítulo 5), incluindo os novos viadutos sobre a
SP330, e também os corredores formados entre as novas vias e as vias existentes;

• Evitar traçados que utilizem as pistas expressas da SP330 e suas interseções destinadas
ao tráfego rodoviário.

6.2.2 Unhas Propostas

Levando em conta os critérios acima, propõe~se a criação das seguintes novas linhas de ônibus,
apresentadas também nas Figuras 6.15 a 6.18:

• Unha Proposta1: Unha que servirá a Avenida Comendador Thomaz Fortunato, onde
atualmente estão se desenvolvendo diversos novos condomínios residenciais. A partir
dessa avenida, a linha deve cruzar a SP330 pelo novo viaduto proposto (intervenção 1\
passando pela Rua João Santa Rosa até a Avenida Nossa Senhora de Fátima e daí até o
terminal central, utilizando a Rua Pernambuco.

• Unha Proposta2: Unha que servirá a região ainda praticamente sem ocupação entre a
Praia Azul e a Praia dos Namorados. Após passar por essa região, a linha deve cruzar a
SP330 pelo novo dispositivo proposto no prolongamento da Avenida Santino Faraone
(intervenção 3), seguindo pela nova via que conecta esse dispositivo à Avenida Nossa
Senhora de Fátima e daí até o terminal central, utilizando o Viaduto Prefeito João
Baptista de Oliveira Romano.

• Linha Proposta3: Unha paralela à SP330, passando pela nova avenida junto às torres de
alta tensão (intervenção 4), conectando a região da Praia Azul até as imediações do
Jardim Brasil. Essa linha deverá atender as viagens internas à região em estudo, sem
relação com o centro da cidade.

• Unha Proposta 4 (prolongamento da Unha 118): Prolongamento da linha 118 até o
Loteamento Industrial Nove de Julho, empreendimento próximo à fábrica da Goodyear
e que deverá se constituir num grande paio gerador de viagens.

Vale notar que, especialmente nos casos das Unhas Propostas 1 e 2, os traçados propostos
representam os eixos que devem ser servidos pelo transporte público. O detalhamento das
linhas deverá ser feito a partir de estudos específicos a serem desenvolvidos junto com a
ocupação da região em estudo, quando será possível obter maiores detalhes em relação à
demanda efetiva.

Esses estudos podem indicar pequenos desvios nos trajetos propostos e também a criação de
desdobramentos dessas linhas em número maior de trajetos, atendendo a regiões específicas
em que a demanda se mostre mais alta.

3 Referênciaàs intervenções propostas no capítulo 5 deste relatório.
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Figura 6.15: Trajetos das Unhas de Ônibus Atuais e Propostas
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Figura 6.16: Trajeto da Unha Proposta 1
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Figura 6.17: Trajeto da Unha Proposta 2
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Figura 6.19: Trajeto do Prolongamento Proposto para a Unha 118
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ANEXO A: PESQUISAS DE CAMPO
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A2: Croquis e Resultados das Contagens Volumétricas
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ANEXO B: ORDENAÇÃO DOS FLUXOS HORÁRIOS DA RODOVIA SP330
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Tabela B.1: Ordenação dos Fluxos Horários da SP330 - km 117+700

Praça de Pedágio de Nova Odessa - Pista Norte

Ordem Data Hora Leves Pesados Total Equivalentes

1 11 07 2014 17:00:00 2.359 762 3.121 3.883
2 18/04/2014 10:00:00 3.071 322 3.393 3.715
3 28/02/2014 16:00:00 2.208 733 2.941 3.674
4 18/06/2014 10:00:00 2.060 787 2.847 3.634
5 04/07/2014 15:00:00 2.270 666 2.936 3.602
6 15/08/2014 18:00:00 2.281 647 2.928 3.575
7 29/08/2014 17:00:00 2.078 731 2.809 3.540
8 22/08/2014 18:00:00 2.241 642 2.889 3.531
9 11/04/2014 15:00:00 2.114 702 2.816 3.518
10 18/04/2014 11:00:00 2.932 292 3.224 3.516
11 08/08/2014 18:00:00 2.255 623 2.878 3.501
12 06/06/2014 18:00:00 2.281 602 2.883 3.485
13 22/08/2014 15:00:00 1.952 763 2.715 3.478
14 29/08/2014 11:00:00 1.634 921 2.555 3.476
15 04/07 2014 16:00:00 2.225 623 2.848 3.471
16 27/06/2014 18:00:00 2.206 632 2.838 3.470
17 17/04/2014 16:00:00 2.186 639 2.825 3.464
18 17 01/2014 19:00:00 2.324 569 2.893 3.462
19 18/07/2014 18:00:00 2.271 594 2.865 3.459
20 06/06/2014 16:00:00 2.005 725 2.730 3.455
21 29/08/2014 16:00:00 1.881 781 2.662 3.443
22 13/06 2014 18:00:00 2.301 570 2.871 3.441
23 18/06/2014 17:00:00 2.050 692 2.742 3.434
24 29/08/2014 18:00:00 2.260 586 2.846 3.432
25 18/06/2014 16:00:00 1.958 734 2.692 3.426
26 04/0712014 14:00:00 2.078 674 2.752 3.426
27 01/08/2014 17:00:00 2.010 706 2.716 3.422
28 16/05/2014 I 18:00:00 2.155 633 2.788 3.421
29 18/04/2014 09:00:00 2.723 348 3.071 3.419
30 08/08/2014 17:00:00 2.123 647 2.770 3.417
31 11/07/2014 18:00:00 2.173 620 2.793 3.413
32 08/07/2014 15:00:00 2.013 697 2.710 3.407
33 13/08/2014 10:00:00 2.129 639 2.768 3.407
34 31/01/2014 16:00:00 1.898 754 2.652 3.406
35 25/07/2014 21:00:00 2.107 638 2.745 3.383
36 21/02/2014 16:00:00 1.895 743 2.638 3.381
37 24/01/2014 16:00:00 1.874 752 2.626 3.378
38 22/08/2014 17:00:00 2.058 659 2.717 3.376
39 08/08/2014 16:00:00 2.056 656 2.712 3.368
40 08/07/2014 16:00:00 2.006 679 2.685 3.364
41 17/04/2014 15:00:00 2.091 635 2.726 3.361
42 04/04 2014 16:00:00 1.792 784 2.576 3.360
43 06/06/2014 17:00:00 2.049 654 2.703 3.357
44 09/05/2014 11:00:00 2.006 673 2.679 3.352
45 08/08/2014 19:00:00 2.220 564 2.784 3.348
46 30/04/2014 16:00:00 1.781 783 2.564 3.347
47 30/05/2014 18:00:00 2.126 610 2.736 3.346
48 27/06/2014 17:00:00 2.043 651 2.694 3.345
49 16/05/2014 17:00:00 1.926 706 2.632 3.338
50 15{08/2014 . 17:00:00 2.022 657 2.679 3.336
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Tabela 8.2: Ordenação dos Fluxos Horários da SP330 - km 117+700

Praça de Pedágio de Nova Odessa - Pista Sul

Ordem Hora Hora leves Pesados Total Equivalentes

1 17/04/2014 17;00:00 2.297 598 2.895 3.493
2 17/04/2014 16:00:00 2.270 601 2.871 3.472
3 16/06/2014 18:00:00 1.834 807 2.641 3.448
4 17/04/2014 15:00:00 2.214 606 2.820 3.426
5 09/05/2014 17:00:00 1.971 717 2.688 3.405
6 21/032014 17:00:00 2.019 659 2.678 3.337
7 08/08/2014 17:00:00 2.038 648 2.686 3.334
8 04/04/2014 17:00:00 2.002 656 2.658 3.314
9 21/02/2014 17:00:00 2.018 640 2.658 3.298
10 25/04/2014 11:00:00 1.447 917 2.364 3.281
11 16/05/2014 17:00:00 2.037 622 2.659 3.281
12 28/03/2014 17:00:00 1.946 662 2.608 3.270
13 28/02/2014 15:00:00 1.932 664 2.596 3.260
14 21/04/2014 16:00:00 2.761 247 3.008 3.255
15 21ià2 2014 18:00:00 1.979 635 2.614 3.249
16 14/02/2014 18:00:00 2.018 614 2.632 3.246
17 22/08/2014 17:00:00 1.993 618 2.611 3.229
18 29/0812014 17:00:00 1.989 618 2.607 3.225
19 06/06/2014 11:00:00 1.985 619 2.604 3.223
20 27/06/2014 17:00:00 1.993 614 2.607 3.221
21 30/05/2014 17:00:00 1.998 610 2.608 3.218
22 28/02 2014 17:00:00 2.026 595 2.621 3.216
23 25/07 2014 17:00:00 2.034 587 2.621 3.208
24 14/03/2014 17:00:00 1.907 649 2.556 3.205
2S 23105j2014 17:00:00 1.991 607 2.598 3.205
26 01/08/2014 17:00:00 1.959 622 2.581 3.203
27 29/08/2014 18:00:00 1.955 621 2.576 3.197
28 18/07/2014 17:00:00 2.003 594 2.597 3.191
29 17104 2014 18:00:00 2.195 496 2.691 3.187
30 15/08/2014 17:00:00 1.972 607 2.519 3.186
31 19/08/2014 18:00:00 l.n4 70S 2.479 3.184
32 21/08/2014 18:00:00 1.914 630 2.544 3.174
33 28102/2014 16:00:00 1.916 627 2.543 3.170
34 18107 2014 16:00:00 1.902 630 2.532 3.162
35 10/04/2014 18:00:00 1.823 667 2.490 3.157
36 16/04/2014 17:00:00 1.760 696 2.456 3.152
37 15/05/2014 18:00:00 1.869 637 2.506 3.143
38 21/04/2014 18:00:00 2.689 224 2.913 3.137
39 16/05/2014 18:00:00 2.000 567 2.567 3.134
40 01/08/2014 16:00:00 1.813 659 2.4n 3.131
41 25/08/2014 08:00:00 2.121 503 2.624 3.127
42 11/04/2014 16:00:00 1.824 650 2.474 3.124
43 30/04/2014 18:00:00 1.950 587 2.537 3.124
44 17/01/2014 17:00:00 1.875 624 2.499 3.123
45 11/04/2014 17:00:00 1.937 593 2.530 3.123
46 18/06/2014 18:00:00 1.945 589 2.534 3.123
47 15/08/2014 09:00:00 2.085 518 2.603 3.121
48 29/08/2014 16:00:00 1.842 638 2.480 3.118
49 07/02/2014 17:00:00 1.882 617 2.499 3.116
50 b 25/9_4/2014 . 17:00:00 1.871 620 2.491 3.111

••
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~~'-=--Grupo de AluaçAo de Defesa do Meio Ambi""l" _Mf>SP

GAEMA PCJ.Pi,&Cicaba

IC nO 1312010

JUNTADA

Aos 08 de maio de 2.015, eu,.( r J Erika da Costa Balma

DueFias, Oficial de Promotoria I, matrÍCula 7241. junto a estes autos os seguintes
•

documentos: e-mail designando reunião com a Associação de Proprietários do

late Clube de Campinas para o dia 27/05/2015 às 15h.



Erika da Costa Balma Duenas

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Ariane Cristina Teato
sexta-feira, 8 de maio de 2015 15:13
Erika da Costa Balma Duenas; Ivan Carneiro Castanheiro
ENC: Encaminha oficio da Pref. Americana ref. ao IC 13/10
Resposta Oficio Pref. Americana.pdf

Dr, repasso para a Érika, que cuida deste IC.
Ariane

De: Ivan Carneiro Castanheiro
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2015 15: 11
Para: Ariane Cristina Teato
Assunto: ENC: Encaminha ofício da Pref. Americana ref. ao IC 13/10

'unte-~e o prc~nlc c-mai! ao~ autos.
ca D~signada a reuniào requerida p<lnlo dia 27/05 (l./uarta), às 15 horas, na sede desie núcleo.

t'rovidencie-s~ a infraestrutura necess,íria.
Comunil./ue-se o requerente

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO \
Promotor de Justiça

Grupo de Atuaçào Especial de Defesa do Meio Ambiente' GAEMA. Núcleo XII - PO-Piracicaba
Rua Almirante Barroso, 491, Bairro São Judas. Piracicaba/Sr, CEP 13.416-398 - Fone (19) J433-6185 e 3434-7843

De: GAEMA PO Piracicaba
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2015 14:52
Para: Ivan Carneiro Castanheiro
Assunto: ENC: Encaminha ofício da Pref. Americana ref. ao IC 13/10

e: Alex Schlosser [mailto:schlosser alex@hotmail.com]
.:nviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2015 14:46
Para: gaemaDiracicaba@mpsp,mp.br
Cc: julio.sandroni@gmail.com
Assunto: FW: Encaminha ofício da Pref. Americana ref. ao IC 13/10

ExceIentíssimo Senhor
Doutor Ivan Carneiro Castanheiro
DO. Promotor de Justiça da 2,1pJ de Americana/SP.
GAEMA - Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente.

ReI.
Assunto:

Inquérito Civil n° 13110
Solicitação de Audiência - documento de fls, 2716.

Eu, AI.EX NELSONSCHLOSSER, na qualidade de integrante da ASSOCIAÇÃODE
PROPRIETÂRIOSDO IATE CLUBE DECAMPINAS, venho, respeitosamente, à presença de V. Exa., reiterar o
pedido de AUDIÊNCIA nos termos do documento protocolizado. em 09 de março p.passado no GAEMA, Os.
2716, com o objclivo de obter esclarecimentos e, principalmente, orientações à respeito do despacho no qual

mailto:gaemaDiracicaba@mpsp,mp.br
mailto:julio.sandroni@gmail.com


,

2<12.1

a Associação deveria aguardar "as injórmaçôes da Prefé?illlra, para posterior designação de rellniüo" (flS.!.
2716).

Inicialmente, cumpre-me esclarecer que, após o referido protocolo, em 09 de março p.passado,
compareci pessoalmente ao GAEMA de Piracicaba e fiz vistas aos autos do le em referência. Na sequência,
em 16 de abril p.passado, foi franqueado acesso aos documentos apresentados pela Prefeitura de Americana,
salientando, por oportuno, que os citados documentos relacionam-se a outros dois empreendimentos. tudo
conforme o e-mail abaixo c arquivo anexo.

Feito estas hreves considerações, com o intuito em cumprir as determinações legais, visando tão
exclusivamente vossa orientação sobre a possibilidade para a retomada da análise por parte da
Municipalidade de Americana do processo que lá tramita, envio o presente e-mail para reiterar o pedido de
fls., ou, se assim V. Exa. entender, prescindindo a reunião, que nos'esclareça e oriente se persiste entrave
para que'a Prefeitura de Americana relome a análise do processo da ASSOCIAÇÃO DEPROPRIETÁRIOS DO
IATE CLUl3E DE CAMPINAS, bem como, que nos oriente se há algum elemento, ou exigência, a ser cumprida
como condicionante para o referido retorno da análise por parte da Prefeitura.

Sendo o que havia para o momento, aproveito a oportunidade para externar os votos de elevada
tima c consideração. Permaneço à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Alex Scll'mi!'J'er
/999787.7429
"Antes de imprimir, pelue 110meio ambiellle"

From: GAEMA Piracicaba
Sent: Thursday, April 16, 2015 12:56 PM .
To: Promotoria de Justica de Americana; çja cetesb@sp,gov,br ; julio.sandroni@gmail,com ; luizpizzj@uol.com.br
Subject: Encaminha ofício da Pref. Americana ref. ao IC 13/10

Prezados Senhores,

Je ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA Piracicaba,
encaminho-lhes para conhecimento, a resposta do ofício recebido da Prefeitura Municipal
de Americana, com relação ao IC13/10, o qual trata dos Condomínios Residencíais Spazio
Beach e Arkansas.

Atenciosamente,

--6:=;-~
~
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) 3433-6185

2

mailto:julio.sandroni@gmail,com
mailto:luizpizzj@uol.com.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~-~'=--Grupode Atuaçào de Del ••.•••do Meio Amboente - MPSP

GAEMA pCJ-Piracieaba

IC nO 13/10

,
. CERTIDÃO

Aos 08 de maio de 2015, certifico que, em cumprimento à

determinação do Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO,

Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba, eu, I? )Erika da Costa Balma
Duefías, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, agendei reunião, por e-.rnail, com

o senhor Alex Nelson Schlosser, integrante da Associação de Proprietários do late

Clube de Campinas, a ser realizada no próximo dia 27, quarta-feira, às 15h,' no

prédio deste núcleo.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo ele Aluaçllo de Dele •.••dD M.,;oAmbo.,nl". MPSP
GAEMA PCJ.Pi,acocaba

IC nO 13/2010

JUNTADA

. Aos 12 d: maio de 2.015, eu, ( /J ) Erika da Costa Balma

Dueflas, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, junto a estes autos os seguintes

documentos: ofício e documentos enviados pela Prefeitura Municipal de

Americana, contendo cópia das observações que são partes integrantes das

diretrizes viárias expedidas pela Secretaria de Transportes e Sistema Viário do

Município, referente ao loteamento residencial denominado "Fazenda Santo

Antonio",

,



Secretaria de
Negócios Jurídicos

OF.200/SNJ/04nOIS
Ref.lnquérito Ch'il MP 13/201

Prezado Promotor;

RECEBiDO PUO M,P.
Protocolo nO ,}'fo,/,(

G7~.!AI 2~15

GAEMl'
PCJ • Piracicaba
,

Em atenção ao Inquérito em epigrafe, encaminhamos para conhecimento de Vossa
Excelência, cópia das observações que são partes integrantes das diretrizes viárias expedidas
pela Secretaria de Transportes e Sistema Viário do Município, referente ao loteamento
residencial denominado "Fazenda Santo Antonio",

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando~me à
disposição de Vossa Excelência, para eventuais outros esclarecimentos, bem como
qualquer outra providência que julgar necessária.

Respeitosamente.

--~._-~
'c •

Excelentíssimo Senhor Doutor
DANIEL TADEU DOS SANTOS MANO
DO. Promotor de Justiça
2&Promotoria de Justiça
AMERICANA/SP
SNJ/dfc

,
~ &u4.fS-~- e&'P13.465.901-~ -SP ~7d. (l9J347S.90ss

www.americana.sp.gov.br~jurldicoiUlamericana.sp.gov.br



ZC\?3 3

!P~H~JJ.A~
~JJ.T~.~V~

Protocolo 59.967/11014

Americana, 21 de outubro de 2014

INTERESSADO: TAMlBORÉ AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. /'
ASSUNTO: DIRETRIZES PARA LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONÔMICAS

LOCAL: RODOVIA AI'iIHANGUERA KM 120 - GLEBA AI /
CADASTRO: 28.06Q[).OO20.000 /

o presente pedido refere-se ao pedido de diretrizes para loteam:nto residencjal
e atividades econôrmicas denominado "lOTEAMENTO FAZENDA SANTO ANGELO" /'

As observações abaixo são parte integrante das diretrizes viárias expedidas pela
Secretaria de Transportes e Sistema Viário.

• O empreendiimento está localizado na área de estudo de tráfego do T.A.C.
(Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta) referente ao Inquérito
cjviI14.0187~OOOO013/2010-1 do 2g Promotor de Justiça de Americana e Grupo
de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente;

• As exigência$ de ordem mitigatória e/ou compensatórias dependerão da
conclusão dos estudos de tráfego;

• Considerando) que o empreendimento a ser implantado trata.se de um Pólo
Gerador de Tráfego de grande porte, bem como, a natureza da atividade e o
número de \fiagens geradas o loteador deverá apresentar o Relatório Impacto
de Trânsito (RI.T.);

• No pedido de aprovação do loteamento o empreendedor deverá indicar no
sistema viáriiomunicipal existente onde será o acesso ao loteamento;

• Para a interligação com sistema viário do loteamento Santo Ângelo - Gleba 2,
será necessátrio a transposição da área de A.P.P.;

• A execução tda transposição da área de A.P.P. e as respectivas licenças
ambientais serão de responsabilidade do loteador;

• O sistema viárrio principal traçado em diretriz e as respectivas rotatórias deverão
ser preservados em caso de fechamento posterior do loteamento, conforme
artigo 80, indso "b" da lei 4.676/2008;

• A faixa de proteção da alta tensão somente poderá ser reduzida mediante
autorização da CPFl;

• O acesso diretlO da rodovia Anhanguera ao loteamento dependerá de aprovação
da Concessionária AUTOBAN;

• A obtenção das licenças e autorizações junto a Concessionária AUTOBANserão
de responsabilidade do loteador, bem como, os respectivos projetos;

• Segue em ane:ICoas diretrizes viárias.

e g' sal.t.B.Oa Coalll
CREA 0605041S90

Motr. 31l~8

/



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de A1U"Ç'O de 0eIeu. do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ.Pi'lllCicab ••

IC nO 1312010

JUNTADA

Aos 08 de junho de 2.015, eu, (~ ) Erika da Costa 8alma

Duenas, Oficial de Promotoria Ir matrícula 7241, junto a estes autos os seguintes

documentos: ofício Of. 347/SNJ/OS/2015 enviado pela Prefeitura M~nicipal de .

Americana.



'[J1J"e,/edaraO{(,au'ct/tai rie cRJ'n,en'caua
'i{:;lm/o- rle dl,io m-Uik

Secretaria de
Negócios Jurídicos

A

DF. 3471SN.I/0512015
Ref.lnquérito Civil MP 1312010-1 - TAC

D-p-
/7:(
I

Prezado Promotor;

A Prefeitura Municipal de Americana c a MRV Engenh ia e P clpaçõe
pelo presente, considerando o estabelecido no parágrafo egundo da c sula r
Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2012 en a MRV e o Ministen
(Inquérito Civil n. 14.0187.000001312010-1 - 2' Promotor de Justiça de Am i a
Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - XII Núcleo pCJ-Pira ica
informar a Vossa Excelência que foi aberta conta específica na Municipalid e de
Americana. esta já informada a MRV, para receber o depósito do remanescente dO~lor
correspondente aos R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), excluída a despesa c o
projeto já apresentado, valor este que será utilizado nos termos do referido Termo ~de
Ajustamento de Conduta.

Desta forma, não havendo óbice por parte de Vossa Excelência, por oportuno
esclarecemos que já foi expedido o habite-se do empreendimento Parque Arkansas. \

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição
de Vossa Excelência, para eventuais outros esclarecimentos, bem como qualquer outra
providência que julgar necessária.

RECEBIDO PELO M.P.
IProtocolo nO ai 3/1',
I

29 ~.iAI20j~

'/
:.YElRA SILVA

de Negócios Jurídicos
ALEXNlU

Secretário Mu ieip

•

abio can ar
Representante Legal

GAEMA
PCJ - Piracicaba

~ '&tud.ss- f!-tw- (!E1J '3.465-9Ol-~ -SP - 7tt. l191347S.903S
www.americana.sp.gov.br.juridico@americana.sp.gov.br

Excelentíssimo Senhor Doutor
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRA
DO. Promotor de Justiça
GAEMA PCJ - PlRACICABNSP
SNJ/dfc

Respeitosamente.

mailto:www.americana.sp.gov.br.juridico@americana.sp.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

• GfUpo de AtuaçAo de [)efes.a do Meio AmbioMle • MPSP

GAEMA PÇJ-Piracicaba

ICn° 13/2010

CONCLUSÃO

Aos 08 de junho de 2.015, eu, ( jJ ) Erika da Costa 8alma

Duefias, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, f/ço conclusos estes autos ao

Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de

Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

'.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de AtuaçAo de De!esa d<>M~ Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ-P;.aeicab ••

IC nO 1312010

JUNTADA

Aos 09 de junho de 2.015, eu, ( jt, ) Erika da Costa Balma

Duenas, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, junto a estes autos os seguintes

documentos:
\

a. E-mail e documentos enviados pela MRV Engenharia e

Participações S/A;

b. Lista de presença da reunião realizada em 27/05/2015.

,

,



Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Prezada Ariane Teato,

Fabiano Campos Zettel dabiano.zettel@mrv.com.br>
segunda-feira, 8 de junho de 2015 17:13
gaemapi racicaba@mp.sp.gov.br
Raphaela Gerken Chelotti; Tatiane ludovico Furlani
Autos 140.187.00000.132.010-1 - Manifestação a ser juntada
Comprovante TAC08.06.pdf; Manifestação08.06.pdf

Solicito a juntada da manifestação e comprovante anexos, de modo a documentar a cumprimenta da TACcelebrada
nesta Promotoria.
Aguardo confirmação.
Antecipadamente agradeça,

Fabiano Zettel.

MRV Engenharia e Participações S/A.
Av. Francisco Matarazzo, 1500 - Torre New York - 11° andar.
SãoPaulo- SP- CEP 05.001-100
Tel: (011) 3512-6401

1

mailto:ba@mp.sp.gov.br


•

FC ZETTEL
Consultoll8. !;.mpresarll:ll

EXMA. SRA. PROMOTORA DE JUSTIÇA DRA. ANA CÂNDIDA SILVEIRA

BARBOSA - GRUPO OE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO

AMBIENTE - GAEMA - PCJ - PIRACICABA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE SÃO PAULO.

Inquérito Civil nO. MP 14.1096.0000013/2010-1

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A .• já qualificada nos autos

I
eml

• •epigrafe. do INQUERITO CIVil instaurado em seu desfavor pelo GAEMA -

PCJ - PIRACICABA vem, respeitosamente, à presença de V. Exa .. por meio

de seu Procurador que a esta subscreve, requerer a juntada do
I

comprovante em anexo. I
I

o pagamento refere-se à primeira parcela do valor remanescente, I
considerando-se 05 Estudos Funcionais de Tráfego e Funcionalidade,

estabelecidos no TAC firmado pela empresa, em sua Cláusula 3i, parágrafo

segundo.

Rua Peru, n° 144, Bairro 510n, Belo Horizonte, Minas Gerais
CEP n" 30 320.0AO . lei 131) 71il.2002 .

I,
II
~
Il



Termos em que, pede deferimento.

De São Pauio/SP p/ Piracicaba/SP, 08 de jU,nho de 2015.

AB/MG 79.569



30
ho<as

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra tnularldade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:

Dados da TED:

Nome: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES

Agência: 1403 Conta corrente: 71847 - 9

Nome do favorecido: MUNICIPIO DE AMERICANA

CNPJ: 45.781.17610001-66

Número do banco, nome e ISPB: 104. CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305

Agência: 0278 AMERICANA

Conta corrente: 00000000074

Valor da TED; R$ 1.365.000,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pejo pagador;

Controle: 025858637000011

TED solicitada em 0310612015 às 15:04:02 via Slspag.

Autentlcaçao:

857C34 7C776EOCA8282379A 19FC85648091 CFC53

OiMdas, IUllflstOeI" reclamações na sua agêooa Se preferir. I'gue para o SAC ~au 08007280728 (todos os d,as. 24h) ou acesse o Fale Conosco no www,ltau,com Dr.
S" rn\oflCllrsatisferto C(>ma soluça0 apresentada, ligue para a Ouvidoria CorporatIva Itau: 0800 570 0011 (em d'as úleis, das 9h às 18h) ou Caixa Poslal61.600, CEP
03162.g71. Deficientes auditOiOsou de lata 0800 122 1722 (10005os dias. 24h)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

l2.AIAi27/05/2015 HORÁRIO; 15h

LISTA DE PRESENÇA

01) Nome: .<-vivf1l.- OL\V,~fTlJ
Cargo: ÚJO l'-"J> , lv,{,' i> " LV Instituição: J)f\ A <'-tE l-{" (.I'; '" If"
Telefone fixo: •~C{~ /.-< '\"'0 Telefone celular (opcional): J í~çl~~t-0
E-mail: .Cl/\ J, :;;:k(f':ck.w w'v.:" w..v..o. - CO-<-U , ~rr

Cargo:

Telefone fixo: ~ (';;;
E-ma,l: uh lo [1_ I ),

- <. C"""' r.~rJ)
nal :!,"t)"!'}2IQ t¥:!...,

Instituição: , de (J'S
~efonefelular (opcional): .'f'f.lf? ?yZ8
~ }\O~ce,! . cOrli

-=-'p tJJ£''0 'Y) , -

< hVV Instituição: • C-

Teiefone celular (opei
.i.I..

02) Nome:

E-mail:

03) Nome:

Cargo' ,. f
Telefone filc1:"J

/'A Lo --=-.. [>, J "04) Nome:TOS S l//h S "/'-V z:::--
Cargo: 4C(65dJ- íM:QjJ,L:.I\I" {). Instituição:_- _

Telefone fixo: )9-}Y)'8 ~89£tTelefone celular (opeional):I7' Z.96'Jb2?iV7
E-mail: ç;)-oíif' CAA>;'oS 0\;,,3 g:?@(.y.y,,'(. 0..,.....,

OS) Nome: L'2AtJNz02JJMrV1 SAJJ I 5
Cargo: Dif,iITO.l- Gl'JiUn. Instituição: 01'-[3 Afl/\fJP.-lcAIJA
Telefone fixo: :SWT'I-290 ~ Telefone celular (opeional): _
E-mail: Lí3fiJJDrZ..@Ot'r1J fWI &/1..;'CW (> _crY\II. 1312...



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~ '~~,,><,..,,.~.". .
REUNIÃO Inquérito Civil nO 13/2010

ASSUNTOi Cond. Club Beach Park

LOCAL; GAEMA~Piracicaba

M.IAi. 27/05/2015

Telefone fix~
E-mail:.1:

HORÁRIO; 15h

~
!

07) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular (opcional): _

E-mail: -----------------------------

08) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular (opcional): _
E-mail: _

09) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular (opcional): _

E-mail: -----------------------------

10) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular (opcional): _

E-mail: -----------------------------
11) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular (opcional): _
E-mail: _

2



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gr"po de AI""çAo de Delesa do M...., Ambie<>le • MPSP

GAEMA PCJ.PI.aclcab ••

IC n° 1312010

CONCLUSÃO
,

. Aos 10 de junho de 2.015. eu, ( )? ) Erika da Costa Balma

Duenas, Oficial de Promotoria 1, matrícula 7241, façh conclusos estes autos ao

Excelentissimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de

Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

!



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inquérito Civil 14.0187.0000013/2010-1

(acompanhamento cumprimento de TAC)

I) Diante da informação de n. 2.935, oficie-se ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Municipio de Americana, com cópias

fls. 2.824/2.827, 2.935, 2.939/2.941, bem como deste despacho, para qu

informe e comprove, por oficio a ser assinado pelo Chefe do Executivo,

no prazo de trinta dias, os seguintes pontos, com a documentação

pertinente a ser enviada preferencialmente de forma digitalizada, naquilo

que for possível. São eles;

a) O número da conta aberta, os valores depositados pela

MRV, de forma a totalizar os R$ 3.000.000,00 previstos no Termo de

Ajustamento de Conduta firmado, em 2012, bem como os extratos

bancários relativos a toda a movimentação dessa(s) conta(s), constando o

saldo atual;

b) Os pagamentos efetuados à empresa contratada

(PERPLAN), em razão da realização dos estudos sistêmicos de tráfego e de

funcionalidades (Decreto Municipal 10.121/13), bem como de eventuais

outros gastos relacionados com tal objeto;



/

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

,
•!

c) Quais os planos, programas e projetos que estão

sendo ou que foram contratados para elaboração dos projetos funcionais

c/ou projetos executivos previstos nas conclusões c recomendações

efetuadas pela empresa "Perplan - Engenharia e Planejamento", no âmbito

dos estudos sistêmicos de tráfego realizados (vide conclusões nas fls.

2.824/2.827);

c-I) Esclarecer quaIS desses projetos já serâo

implantados de imediato em razão da urgência (fase I - para serem

implementados no prazo de 5 anos, visando mitigar congestionamentos já

existentes na atualidade) e quais eventualmente serão d~senvolvidos e/ou

implantados em um momento posterior (fase 2, prazo 10 anos; fase 3 -

prazo 15 anos; fase 4 - prazo 20 anos);

d) Emissão de "habite-se" para o empreendimento

"Arkansas", de responsabilidade da MRV;

e) Cópias digitais dos planos, programas e/ou projetos jã

elaborados e/ou iniciados em razão das sugestões c recomendações.

efetivadas no âmbito dos estudos sistêmicos de tráfego e de

funcionalidades, acompanhados, se possível, das estimativas de custos, tal

como previstos no trabalho da empresa "Perplan";

e-I) Informar se os valores remanescentes na conta

aberta exclusivamente para recebimento das contrapartidas da MRV, para

pagamentos dos Planos, Programas e Projetos de mobilidade urbana na

região da Praia dos Namor~dos serão suficientes para fazer face às

propostas efetuadas pela empresa contratada, bem como se o Municipio

acatou todas as sugestões e recomendações técnicas ali efetuadas,

justificando eventuais recusas;
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I

1) Esclarecer se h,í ou haverá abertura de conta

específica para recebimento c movimentação de valores relativos às obras

viárias a serem custeadas como contrapartidas decorrentes de

licenciamentos de empreendimentos imobiliários clou comerciais na

região, após o delineamento dos projetos funcionais e revisão das diretrizes

para orientar futuros parcelamentos de solo, impondo-se a construção as

obras segundo tais projetos, de modo a garantir que os objetivos dos

estudos sistêmicos de tráfego pactuados no Termo de Ajustamento de

Conduta, visando à mobilidade urbana nessa grande região da cidade e

Americana, sejam efetivados? Justificar c informar o número dessa conta;

g) Outras considerações que entender pertinentes para

melhor esclarecimento dO.5 fatos, mencionando, se o caso, as providências
-

já tomadas, aquelas em andamenlo ou que serão tomadas no âmbito do

Poder Público Municipal, bem como eventuais outras sugestões quanto à

forma de encaminhamento do caso.'

2) Encaminhar cópias deste despacho e dos documentos

supracitados, por e-mail, para conhecimento, bem como envio a este núcleo

de eventuais informações, documentos e/ou considerações/contribuições

entendidas pertinentes, ao DAE de Americana, CETESB de Americana,

Autoban, ARTESP, Associação dos Moradores da Praia dos Namorados

(AMA), Associação dos Proprietários do late Clube de Campinas, à.
empresa MRV e à Câmara Municipal de Americana (solicitar ao Presidente

seja o presente despacho lido em plenário para ciência de todos os

Vereadores).
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3) Atu lze-s a digitalização dos.,autos, ficando, desde
\

já, autorizada eventual cópia do mesmos, medi nte certidão de quem

assim procedeu.

Piraci e junho de

\
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Grupo de Atuaçàode DeleM do Meio Ambiente. MPSP

GAEMAPCJ.Pi'llCicaba

IC nO 1312010

TERMO DE ENCERRAMENTO

"Aos 16 de junho de 2.015, eu, (r )Erika da

Costa Balma Duefías, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241,

promovo o encerramento do 16° volume destes autos, a fI.

2949.



,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,

Grupo de AIUaç;'io de Oelesa do M.,;oAmbienle. MPSP

GAEMA PCJ.pjrltCicaba

ICnO 13/2010

TERMO DE ABERTURA

, .
. Aos 16 de junho de 2.015, eu (t l, Erika da Costa

8alma Dueiias, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, promovo

a abertura do 17° volume destes autos, a partir de fI. 2951.
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~~'=--G.upo de AtuaçAo de Defesado M.,jo Amb~ •• - MPSP

GAEMA PCJ.Pirac~.ba

,

IC nO 1312010

JUNTADA

Aos 16 de junho de 2.015, eu, (h ) Erika da Costa Balma

Du~fias, Oficial de Promotoria Ir matrícula 7241, jutto a este~ autos os seguintes'/

documentos:

A. Ofício '(OF. 376/CNJ/06/201S), é documentos, enviados pela

Prefeitura Municipal de Americana, referentes ao TAC

13/2010.
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Secretaria de
Negócios Jurídicos

,. . ," ..~
•...ro-~,~~c'. "'- r

Conforme tratativas verbais na última reuniã rea' da nesta Do~
Justiça, vimos encaminhar a Vossa Excelência. o demonstnltivd'.de
iniciadas visando às alterações viária" no Município. pertinentes ~

Por oportuno, considerando que já houve a entrega do Projeto, vim
pedido para liberação dos empreendimentos que estão paralisados.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à
disposição de Vossa Excelência, para eventuais outros esclarecimentos, bem como
qualquer outra providência que julgar necessária.

Respeitosamente.

ALEXNIURI
Secretário Munici a,

Excelentíssimo Senhor Doutor
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRA
DO. Promotor de Justiça
GAEMA PC! - PIRACICABA
SN!/dfc

IRA SILVA
gócios Juridicos

RECEBIDO PELO M.P.
Protocolo nQ .,)t,,!Je-

15 JUli 2015

GAEM?
PC! - Piracicaba

A.-uút~. S5- /!-tu- e&P'3.46S-90'-A-tu- sp. 7d. (f9}347S.903S
www.amcricana.sp.gov.br-juridico@americana.sp.gov.br

mailto:www.amcricana.sp.gov.br-juridico@americana.sp.gov.br
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•
Da SEPLAN
Para SNJ

PREFEITURAMUNICIPAL DEAMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Americana, 08 de Junho de 2015

••

Estamos encaminhando em anexo documentos abaixo relacionados a serem
endereçados a Promotoria Pública referentes aos estudos e propostas alternativas
trabalhadas pela comissão instituida pelo Decreto n' 10.121 de 20 de maio de
2013 (Inquérito Civil n' 14.0187.0000013/2010 2' Promotor de Justiça de
Americana e Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente- XII Núcleo
PCJ- Piracicaba) e cópia do Decreto 11.131 de 03 de junho de 2015 que dispóe
sobre a criação da Comissão de Estudos da Revisão do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado - PDDI e da elaboração de Plano de Mobilidade
Urbana e dá outras providências. A comissão nomeada pelo Decreto 11.131 de 03
de junho de 2015 assume a partir de então todos os estudos de revisões e
intervenções no processo urbano do município de Americana.
Informamos ainda que os estudos realizados pela empresa contratada para
atender ao TAC do Inquérito Civil n' 14.0187.0000013/2010, os estudos realizados
pelos técnicos municipais e os apontamentos das entidades de classes do
município geraram uma proposta de alterações viárias no município que deverão
ser inclusas na revisão do PDDI, Lei 4.597 de 10 de janeiro de 2010.

Em reunião com a empresa PERPLAN que realizou os estudos do referido TAC,
foi solicitado a especificação técnica do projeto funcional das transposições na
Rodovia Anhanguera, administrada pela AUTOBAN, e outras intervenções
necessárias na região.

Documentos em anexo:

- Cópia do Decreto 10.121 de 20/05/2013;
- Cópia das seis atas das reuniões realizadas pela referida Comissão;
- Cópia do Mapa de Hierarquização de Vias do PDDI- mapa IV e
- Cópia do Mapa com as Inclusões de Alterações Viárias no município

ClAUDIO RO RIGUESbTE
Secrela' de P1aneiamenlo

A~.enidaBrasil, 85 - Cenlro - Tel. (19/3475-9010 - Fax (19) 3406-2030
CEP - 13465.901 - AMERICANA-SP- uea!tª,americana.sp.gov.br

1
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(Decreto 1113112015 - Pugina 1/2

DECRETO N' 11.131, DE 3 DE JUNHO DE 2015.

"Dispõe sobre a criação da Comissão de Estudos da
Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado - PDDI e da Elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana e dá outras providência0;, ••

Ornar Najar. Prefeito Municipal de Americana. no uso das atribuições que lhe são conteridas por
lei;

Considerando o que consta do Processo Administrativo PMA n° 21.515/2015,

DECRETA:

Art. 10 Fica criada uma Comissão de Estudos da Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado do Município de Americana - PDDI, criado pela Lei nO 4.597. de 10 de fevereiro de 2008.

Parágrafo único - A comissão ora criada se encarregará. também. da elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana do Município de Americana .

Art. 20 A Comissão de que trata o art. lO será composta pelos seguintes servidores públicos.
indicados pelas respectivas secretarias municipais:

I - Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento:

a) Antonio Cândido De Nadai:
b) Elisabete Aparecida Favaretto Bonin;
c) Maria Aparecida Martins Feliciano;

11 - Representante da Secretaria de Saúde: Antonio Donizeti Borges;

111- Representante da Secretaria de Meio Ambiente: Cicero Aparecido Moura de Jesus;

IV - Representante da Secretaria de Transportes e Sistema Viário: Salete Bomediano da costa:'6?l

V - Representante da Secretaria de Negócios Jurídicos: Dr. Alex Niuri Silveira Silva; 4
VI - Representante do Departamento de Água e Esgoto - DAE: Fábio Nascimento da Silva.

Avenida Brasil, n° 85 - Centro - Te!. (19) 3475.9030
CEP - 13465-901 -AMERICANA-SP - e-mail: administracao@americana.sp.gov.br

mailto:administracao@americana.sp.gov.br
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Art. 3° Este decreto entra em vIgor na data da sua publicação. revogadas as disposições em
contrario.

,

. veira Silva
Negócios Jurídicos

José Eduar
Secretário

Prefeitura Municipal de Americana, aos 1

••

Avenida Brasil, nO 85 - Centro - Tel. (19) 3475.9030
CEP - 13465-901 -AMERICANA-SP - e-mail;administracao@americana.sp.gov.br

mailto:e-mail;administracao@americana.sp.gov.br


DECRETO N° 10.121. DE 20 DE MAIO DE 20[3. hltp://www.americana.sp.gov.br/v6/legislacao/decreto_10121.html

••

DECRETO NO 10.121, DE 20 DE MAIO DE 2013.

"Constitui Comissão Avaliadora do Processo Seletivo
para contratação de empresa responsável pelos
estudos sistêmicos de tráfego e de funcionalidade."

Diego De Nadai, Prefeito do Município de Americana, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, e;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMAnO622/2013,

D E C R E T A:

Art. 10 Fica constituída Comissão Avaliadora do ProcessoSeletivo para contratação de empresa
responsável pelos estudos sistêmicos de trafego e de funcionalidade.

Art. 20 Para compor a Comissão Avaliadora ora constituída, ficam nomeados os seguintes
membros:

I - representantes da Secretaria de Transportes e Sistema Viário:
-Décio Rosolen Filho;
• Salete Bomediano da Costa Mariano.

11 - representante da Secretaria de Negócios Jurídicos:
- Fernando Brasiliano Salerno.

111 - representante da Secretaria de Planejamento:
- Maria Aparecida Martins Feliciano;
- Antonio Cândido De Nadai.

IV - representante da Secretaria de Meio Ambiente:
- Cícero Aparecido Moura de Jesus.

V - representante da Secretaria de Obras Públicas:
- José Nilton de Oliveira Filho.

VI - 01 representante da Câmara Municipal;

VII - 01 representante da Autoban;

VIII - 01 representante da Artesp;

IX - 01 representante da Associação dos Moradores da Praia dos Namorados (AMA);

X-OI representante dos adquirentes das unidades habitacionais do Condomínio "Arkansas";

XI - 01 representante dos adquirentes das unidades habitacionais do Condomínio "Spazio
Beach".

Parágrafo único. Os trabalhos da Comissão serão coordenados pelo Secretário da Secretaria de
Transportes e Sistema Viário.

Art. 30 O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data da publicação deste decreto, prorrogáveis a critério do presidente da comissão.

Art. 40 Os serviços serão prestados a título gratuito e considerados de relevância para o
Município.

Art. 50 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

1de 2 08/06/2015 11:50

http://hltp://www.americana.sp.gov.br/v6/legislacao/decreto_10121.html


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS SISTÊMICOS DE
TRÁFEGO E DE FUNCIONALIDADE, INSTITUIDA PELO DECRETO N° 10.121 DE 20 DE
MAIO DE 2013. (INQUÉRITO CIVIL N° 14.0187.0000013/2010-1).

Os integrantes da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Contratação de
Empresa Responsável pelos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade, instituída
Pelo Decreto N° 10.121 de 20 de Maio de 2013, reuniram-se na Secretaria de Transportes
e Sistema Viário, às dez horas da manhã no dia sete de junho de dois mil e treze,
atendendo a convocação escrita encaminhada pelo Coordenador da Comissão.
Compareceram à reunião: Décio Rosolen Filho, Salete Bomediano da Costa,
representantes da Secretaria de Transportes e Sistema Viário; Maria Aparecida Martins
Feticiano, Antonio Cândido De Nadai representantes da Secretaria de Planejamento; Cícero
Aparecido Moura de Jesus representante da Secretaria de Meio Ambiente; Roberto Goes e
Grever Lopes Carvalho representantes da Autoban; Renato Menezes Guedes
representante da Artesp; Pedro Henrique F. Batista representante da Construtora MRV;
Flávia P.F. Machado representante dos adquirentes das unidades habitacionais do
condomínio "Spazio Beach"; Fernando salermo e Jorge da Silva, representantes da
Secretaria de Negócios Jurídicos. Iniciando a reunião o coordenador da Comissão nomeou
Maria Aparecida Martins Feliciano como secretária ad-hoc determinando que elaborasse a
ata da presente reunião, agradeceu a presença de todos e informou que foram entregues
convites pessoalmente a todos os integrantes da comissão e que a ausência de
representantes a Associação dos moradores da Praia dos Namorados, dos adquirentes das
unidades habitacionais do Condomínio Arkansas, da Secretaria de Obras Públicas e da
Câmara Municipal não foram justificadas. A seguir passou a palavra ao Secretário Adjunto
dos Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal Jorge da Silva, que em nome do Prefeito
Municipal Diego De Nadai agradeceu a presença de todos e esclareceu que essa Comissão
foi formada atendendo a solicitação do Ministério Público para desenvolver o processo
seletivo para contratação de empresa responsável pelos estudos sistêmicos de tráfego e de
funcionalidade na região do Km 120 ao Km 128 da Rodovia Anhanguera conforme
estabelecido no Termo de Ajuste de Conduta - TAC, firmado entre o Ministério Pública do
Estado de São Paulo, Município de Americana, Concessionária do Sistema Anhanguera
Bandeirantes S.A e Departamento de Água e Esgoto. Esclareceu ainda que a Comissão
deverá se ater a esse processo seletivo e que a Secretaria de Negócios Jurídicos se
coloca a disposição para o auxilio que for necessário através de seu representante
Fernando Salermo, cabendo à Secretaria de Negócios Jurídicos fazer a interface com o
Ministério Público. O representante da Construtora MRV Pedro Henrique F. Batista reiterou
que a construtora está disponível para a manutenção dos custos referentes a contratação
da empresa e que vai precisar da colaboração de todos para que os estudos tenham
resultado promissor. Os representantes da Autoban e Artesp se colocaram à disposição
para elaborar o termo de referência para esta contratação e solicitaram ao poder público
que fossem encaminhadas à Comissão as informações do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado -POOI; do Plano de Mobilidade do Município, as diretrizes de
novos empreendimento e os estudos da densidade demográfica da região e ficou acordado
que será entregue a minuta do termo de referência na próxima reunião. Ficou definido que
os trabalhos serão centralizados na Secretaria de Transportes e Sistema Viário e toda e
qualquer comunicação a respeito dos trabalhos desta Comissão deverão ser extemados
pelo Coordenador, ficando assim na sua pessoa a responsabilidade também de convocar
através de email novas reuniões bem como o encaminhamento desta ata que deverá ser
lida pelos presentes para encaminhamentos de possíveis correções e sugestões através de
email, para que seja aprovada na próxima reunião. Retomando a palavra o Coordenador
dos trabalhos Decio Rosolen Filho encerrou a reunião esclarecendo que assim que
necessário encaminhará convocação para a continuidade dos trabalhos da comissão Nada

Avenida Brn:o;i1.85 - ('.entro -Te!. t19) 3415-90 10 - Fax Il'll 340{).1030
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

mais havendo a tratar, eu Maria Aparecida elaborei a presente ata. Fica dispensada a
assinatura pelos presentes que lançaram seus nomes na lista de presença.

Americana, 07 de junho de 2013

Décio Roselen Filho

Salete B. da Costa

Femanda Brasiliano Salermo

Maria Aparecida Martins Feliciano

Antonio Cândido De Nadai

Cícero Aparecido Moura de Jesus

Roberto Goes

Grover Lopes Carvalho

Pedro Henrique F. Batista

Flávia P.F. Machado

Renato Menezes Guedes

Jorge da Silva

Avenida Bo."ll, tiS - ("-""litro - 'fel. t \9) 3475-90 10 - PIDt {\9) 34O(~20J.0
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Prefeitura :Jvlunicipa[ áe jImericana
rF,stado de São Pau{o

Secretaria de rr'ransportes e Sistema 'Viário

Americana,07 de junho de 2013

Primeira reunlao da comissão avaliadora constituída por força do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Púbico do
Estado de São Paulo,Município de Americana,Concessionária do Sistema
Anhanguera Bandeirantes S.A e Departamento de Água e Esgoto de Americana no
Inquérito Civil n' 14.0187.0000013/2010 - 1

Lista de Presença

Nom:. J)Q e:-....., 12w ()E..-. r:, I \-,O
E,ma,l • ..,d.o..,.,..v.@'~'cc'-<-<. . 'i.p 0.<..- B...•.
Cargo/Função. ~ ~'O . . -\1--

Nome."7'i) 0..""'''-. O ;pOvVt,rJ{'~ f"f)t\,--;4wj ~"'~
E.mall •. .u>-b."'-,.C<,~ e.- C>A.-vJ-""«'<AAC 'S' 'b,,-.
Cargo/Função /~d",~'cOd-y~' 01 o-::~
Nome. o.4r ~,<W-O~~ /.
E.mai!. Ad-- 1,Á-A- áJ ~ U'~" ~. 'F r"j/)
Cargo/Função. ~~éAJ..~ J'D~U

Nome- ~N¥\'lJ'--g.... ÇAct:-Y.J\D
E.mail- h:rztJAN"Q::).~N.r(tJ'\1'V'r.:'.(l...-J C4f\J~ .W.~~v. ~~ •

Cargo/Função • /-.C£"'~ ';;"'< .

Nome. RI:.'-\t>To rv\F-i--l r~'B=,.,GLJ éf:>r=~
E.mail. r.."'3r~N"-'l£S ~S? &:,v. BIZ
Cargo/Funçao- E""r=--I'tE:ir<,o DA ~R""S'P

Rua Anhangüera, 507 - Conserva - CEP 13466-060 - AMERICANA-SP
Te!' (19) 3462-2658 E-mail: setranm@nmcricaoa.sp.gov.br

mailto:setranm@nmcricaoa.sp.gov.br


Prefeitura 'Municipa[ áe }1.mericana
!£staáo áe São Pau[o

Secretaria áe rrransportes e Sistema Viário

Nome- .::10.\ GE- DA ç'// ~4
E.mai!- Jó1615. swfÇ'.4d'6/1,,,",<W4 - ,-fl...5'vv. 7la..-
Cargo/Função. t;E:c/té7XJ}!.tV Á'1)JI/~ .s~"oJf~ foCaI. ~véC:JVd./'b//~.r

Nome- k!.:.&--h GoGS
E.mail. ;Ok.-jaGcJt,-5<S:.?6/t..-ê.JPtCCCe. é-OP'7. br
Cargo/Função - 1J".ó.r1oif<'-'d, O
Nome- ",""ver. lCP,,", Cl\Q.vAUIO - (011) Li S8~-yO .;)~
E.mai)- GJQ<'vê11.. CA'LI!AL\<O@,GMPDCL(l..<:.DH. Bf2.
Cargo/Função - ~10"'- ec~~

Nome-
E.mai!-
Cargo/Função -

Nome-
E.mai!-
Cargo/Função -

Nome-
E.mail-
Cargo/Função -

Nome-
E.mai!-
Cargo/Função.

Rua Anhanguera. 507 - Conserva - CEP 13466-060 - AMERICANA.SP
TeJ.(19) 3462-2558 E-mail: sC.trRlls\1"~hunericana.sp.gov.br
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E.mail.
Cargo/Função -

Nome-
E.mail-
Cargo/Função.

Nome-
E.mail-
Cargo/Função -

Nome-
E.mail-
Cargo/Função -

Nome-
E.mail.
Cargo/Função -

Nome.
E.mail.
Cargo/Função -

Nome.
E.mail.
Cargo/Função -

Nome-
E.mail-
Cargo/Função -

Nome-
E.mail-
Cargo/Função -

Nome-
E.mail-
Cargo/Função -

Prefeitura :Municipa[ de jlmencana
r£staáo áe São Pau[o

Secretaria áe 7'ransportes e Sistema Viário

Rua Anhangüera, 507 - Conserva - CEP 13466-060 - AMERICANA-SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS
ESTUDOS SISTÊMICOS DE TRÁFEGO E DE FUNCIONALIDADE, INSTITUIDA
PELO DECRETO N" 10.121 DE 20 DE MAIO DE 2013. (INQUÉRITO CIVIL N°
14.0187.0000013/2010 -1).

Os integrantes da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Contratação de
Empresa Responsável pelos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade,
instituída Pelo Decreto N° 10.121 de 20 de Maio de 2013, reuniram-se na Secretaria
de Transportes e Sistema Viário, às nove horas da manhã no dia vinte de outubro de
dois mil e treze, atendendo a convocação encaminhada pelo Coordenador da
Comissão, Décio Rosalen Filho. Compareceram à reunião: Décio Rosalan Filho,
Salete Bomediano da Costa, representantes da Secretaria de Transportes e Sistema
Viário; Antonio Cândido De Nadai representante da Secretaria de Planejamento; José
Nilton de Oliveira Filho, representante da Secretaria de Obras; Roberto Goes e Grover
Lopes Carvalho representantes da Autoban; Renato Menezes Guedes representante
da Artesp; Fernando Salermo representante da Secretaria de Negócios Juridicos; Luiz
Antonio Pizzi e Maria Lucidalva dos Santos Pereira Oliveira, representantes da
Associação dos Moradores da Praía dos Namorados. Maria Aparecida Martins
Feliciano, representante da Secretaria de Planejamento e Flávia P. F. Machado,
representante dos adquirentes das unidades habitacionais do Condomínio Arkansas,
justificaram a ausência. Iniciando a reunião o coordenador da Comissão, Décio
Rosalen Filho ressaltou a importância do estudo para o município e passou a palavra
ao Or. Fernando que informou que foram enviados convites a nove empresas para
apresentarem proposta comercial para a realização dos estudos sistêmicos de tráfego
e de funcionalidade na região do Km 120 ao Km 128 da Rodovia Anhanguera e que
somente duas empresa enviaram proposta comercial, as empresas PERPLAN
Engenharia e Planejamento e a TTC soluções em mobilidade. Iniciou-se o debate em
torno das propostas apresentadas e o Sr. Pizzi questionou a disparidade de preços e
o EngO Nilton questionou se as empresas são habilitadas para desenvolverem o
estudo. Esclarecido que foi AUTOBAN que indicou as empresas convidadas e o
representante da AUTOBAN ressaltou que as mesmas possuem experiência na área
e prestam serviços a Concessionária. Ficou definido o prazo de 20 dias para a análise
das propostas. Sr. Pizzi levantou a possibilidade de incluir o Shopping da região da
Praia no estudo. Foi esclarecido pelo Sr. Candido até agora não foi solicitado a
aprovação do projeto junto ao município somente pedido de diretrizes e que para a
implantação do empreendimento faz-se necessário a alteração do zoneamento. Foi
solicitado a Sra. Salete que entrasse em contato com mais uma empresa para envio
de proposta de forma a comissão ter no mínimo 3 orçamento para análise. Ficou
acordado que as propostas apresentadas seriam enviadas a todos por email para
análise e nova reunião foi agendada para o dia 03 de outubro de 2013, as 9:00 hs, no
mesmo local, para a discussão técnica e financeira das mesmas. Retomando a
palavra o Coordenador dos trabalhos Decio Rosolen Filho encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu Salete Bomediano
da Costa elaborei a presente ata. Fica dispensada a assinatura pelos presentes que
lançaram seus nomes na lista de presença.
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Americana, 20 de setembro de 20013

Lista de presença da segunda reunião da comissão avaliadora do
TAC- inquérito Civil nQ 14.0187.00000.13/2010-1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS SISTÊMICOS
DE TRÁFEGO E DE FUNCIONALIDADE, INSTITUIDA PELO DECRETO N" 10.121 DE 20 DE
MAIO DE 2013. (INQUÊRITO CIVIL N° 14.0187.0000013/2010-1).

Os integranles da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Contratação de
Empresa Responsável pelos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade,
instituida Pelo Decreto N° 10.121 de 20 de Maio de 2013, reuniram-se na Secretaria
de Transportes e Sistema Viário, às nove horas da manhã, no dia onze de outubro de
dois mil e treze, atendendo a convocação encaminhada pelo Presidente da Comissão,
Dêcio Rosolen Filho. Compareceram à reunião: Salete Bomediano da Costa",
representante aa Secretaria de Transportes e Sistema Viário; aberto Goes e Graver ,
Lopes Carvalho representantes da Autoban; Renato Menezes Guedes representante
da Artesp; Fernanao Salerno~representante da Secretaria de Negócios Jurídicos; Luiz
Antonio Pizzi e Maria Lucidalva dos Santos Pereira Oliveira, representantes da
Associação dos Moradores da Praia dos Namorados; Cícero AP Moura dá jesus,'
representante aa Secretaria de Meio Ambiente; Lia 6.. de Amoedo Campos
Gasparolto e Pedro Henrique F. Batista, representantes da MRV. 'Dêcio Rosolen
Filho, Coordenador da Comissão, justificou a ausência. Iniciando a reunião o Dr.
Fernando Salemo, representante da Secretaria de Negócios Jurídicos, abriu a palavra
a todos para as discussões das propostas e orçamentos apresentados. De comum
acordo todos os técnicos presentes que analisaram as propostas concluíram que, de
uma maneira geral, as três propostas atendem o Termo de Referência. Após
discussões a comissão decidiu pela seguinte classificação: 1" colocada: PERPLAN
Engenharia e Planejamento; 2" colocada: nc Soluções em Mobilidade e 3" colocada:
Tectran Têcnicos em Transporte LIda. Retomando a palavra Dr. Fernando concluiu,
conforme entendimento de todos os membros, que a o representante da empresa
PERPLAN Engenharia e Planejamento deveria participar da próxima reunião da
comissão visando esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo dos estudos e se o
mesmo atende na integra as especificações têcnicas do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC). A reunião ficou agendada para o dia 29 de outubro de 2013. Nada
mais havendo a tratar, eu Salele Bomediano da Costa elaborei a presente ata. Fica
dispensada a assinatura pelos presentes que lançaram seus nomes na lista de
presença.

Americana, 22 de outubro de 2013

Salete B. da Costa

Fernando Brasiliano Salemo
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Americana, 11 de outubro de 20013

Lista de presença da terceira reunião da comissão avaliadora do
TAC - inquérito Civil nQ 14.0187.00000.13/2010-1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS SISTÊMICOS
DE TRÁFEGO E DE FUNCIONALlDADE,INSTITUIDA PELO DECRETO N° 10.121 DE 20 DE
MAIO DE 2013. (INQUÊRITO CIVIL N° 14.0187.000001312010 -1).

Os integrantes da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Contratação de
Empresa Responsável pelos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade,
instituida Pelo Decreto N° 10.121 de 20 de Maio de 2013, reuniram-se na Secretaria
de Transportes e Sistema Viário, às nove horas da manhã, no dia vinte nove de
outubro de dois mil e treze, atendendo a convocação encaminhada peto Coordenador
da Comissão. Compareceram à reunião: Décio Rosolen filho, Coordenador da
Comissão; Salete Bomediano da Costa, representante da Secretaria de Transportes e
Sistema Viário; Roberto Goes e Graver Lopes Carvalho representantes da Autoban;
Renato Menezes Guedes representante da Artesp; Fernando Salerno e Paulo Renato
Ferreira, representantes da Secretaria de Negócios Jurídicos; Luiz Antonio Pizzi e
Maria Lucidalva dos Santos Pereira Oliveira, representantes da Associação dos
Moradores da Praia dos Namorados; Antonio Candido Denadai, representante da
Secretaria de Planejamento; Lia B. de Amoedo Campos Gasparotto, representante da
MRV; Percival Bisca, Diretor da empresa PERPLAN. Sr. Décio Rosolen iniciou a
reunião agradecendo a presença de todos e informou que o Sr. Percival, diretor da
empresa vencedora, iria fazer aos presentes uma breve apresentação, com o auxilio
de projetor, da metodologia da coleta de dados e de como será o desenvolvimento
dos estudos. Sr. Percivai Iniciou a apresentação falando da emblemática atual do
sistema viário, vivenciado não só por Americana, como na maioria das cidades da
região, que enfrentam o constante aumento da frota de veículos sem o
desenvolvimento do sistema viário na mesma proporção. Continuando Percival
apresentou um trabaiho que foi realizado para a empresa FOXCOM da cidade de Itu,
enfatizando que deverá utilizar a mesma metodologia para os estudos a serem
desenvolvidos para o município de Americana. Finalizada a apresentação Sr. Percival
agradeceu e abriu a palavra a todos. Dr. Fernando perguntou se o custo da proposta
apresentada pela empresa contempla todos os itens constantes do TAC. Sr, Percival
falou que todos os itens foram contemplados, exceto os itens de análise dos impactos
no transporte coletivo e matriz avaliação. Dr. Fernando solicitou ao Sr. Percival, em
comum acordo com todos os presentes, uma reavaliação da proposta financeira e do
cronograma de forma a atender na integra as solicitações da Promotoria. Sr. Percival
concordou e disse que deverá ter um acréscimo ao valor de 10% a 20%, concluindo
que iria formalizar a nova proposta e encaminhar ao Coordenador da Comissão.
Nada mais havendo a tratar, eu Salete Bomediano da Costa elaborei a presente ata.
Fica dispensada a assinatura pelos presentes que lançaram seus nomes na lista de
presença.

Americana, 27 de novembro de 2013
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Americana, 5 de dezembro de 2013

lista de presença da quinta reunião da comissão avaliadora do
TAC- inquérito Civil nº 14.0187.00000.13/2010-1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA ~

SECRETARIA DE TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÃVEL PELOS ESTUDOS SISTÊMICOS
DE TRÁFEGO E DE FUNCIONALlDADE,INSTITUIDA PELO DECRETO N° 10.121 DE 20 DE
MAIO DE 2013. (INQUÉRITO CIVIL N° 14.0187.0000013/2010 -1).

Os integrantes da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Contratação de
Empresa Responsável pelos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade,
Instituida Pelo Decreto N' 10.121 de 20 de Maio de 2013, reuniram-se na Secretaria
de Transportes e Sistema Viário, às nove horas da manhã, no dia cinco de dezembro
de dois mil e treze, atendendo a convocação encaminhada pelo Coordenador da
Comissão. Compareceram á reunião: Décio Rosolen filho, Coordenador da Comissão;
Salete Bomediano da Costa, representante da Secretaria de Transportes e Sistema
Viário; Leandra Pitarello e Grover Lopes Carvalho representantes da Autoban; Renato
Menezes Guedes representante da Artesp; Fernando Salemo e Paulo Renato
Ferreira, representantes da Secretaria de Negócios Jurídicos; Maria Lucidalva dos
Santos Pereira Oliveira, representante da Associação dos Moradores da Praia dos
Namorados; Antonio Candido Denadal, representante da Secretaria de Planejamento;
Lia B. de Amoedo Campos Gasparotto, representante da MRV; José Nllton de Oliveira
Filho, representante da Secretaria de Obras; Cicero AP. M. de Jesus, representante
da Secretaria de Meio Ambiente. Sr. Décio Rosolen iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos e informou que o Sr. Percival, diretor da empresa PERPLAN,
encaminhou a nova proposta financeira e novo cronograma. Passou a todos os
presentes a para análise, ressaltando que houve um acréscimo de aproximadamente
10% do valor inicial. Após análise de todos a nova proposta e respectivo cronograma
foram aprovados. Sr. Renato informou que a ARTESP está solicitando duas
apresentações técnicas, a serem realizadas na sede da ARTESP em São Paulo,
sendo uma na metade dos trabalhos e outra antes da conclusão_ Ficou deliberado
que as apresentações serão realizadas e a Sra. Salete ficou responsável em contatar
o Sr. Percival informando as decisões da Comissão. Sr. Renato convidou todos os
membros da comissão a participarem das apresentações em São Paulo. Sra. Lia
informou que no prazo máximo de uma semana estará concluído o processo de
contratação da empresa PERPLAN. Ficou acordado que, após a assinatura do
contrato, será realizada uma reunião com a empresa e os membros do Poder Público
para início dos trabalhos e fornecimento de dados. Sr. Décio Rosolen ressaltou que
todos os demais membros, havendo disponibilidade, estão convidados e que manterá
todos informados do andamento dos trabalhos por email. Nada mais havendo a tratar,
eu Salete Bomediano da Costa elaborei a presente ata. Fica dispensada a assinatura
pelos presentes que lançaram seus nomes na lista de presença.

Americana, 05 de dezembro de 2013
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Americana, 29 de outubro de 2013

Lista de presença da quarta reunião da comissão avaliadora do
TAC- inquérito Civil nº 14.0187.00000.13/2010-1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

ATA DA SEXTAREUNIÃO DA COMISSÃOAVALIADORA DO PROCESSOSELETIVO
PARA CONTRATAÇÃODE EMPRESARESPONSÁVELPELOSESTUDOSSISTÊMICOS
DE TRÁFEGOE DE FUNCIONALIDADE,INSTITUIDAPELO DECRETON° 10.121DE 20
DE MAIODE2013.(INQUÉRITOCIVILN" 14.0187.0000013/2010-1).

Os integrantes da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Contratação de
Empresa Resp,onsável petos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade,
instituida pelo <decretoN" 10.121 de 20 de maio de 2013, reuniram-se no auditório
"Vila Americana' do Paço Municipal, localizado a Av. Brasil, n° 85, nesta cidade, às
nove horas da manhã do dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2014 (dois mil e
quatorze) aterndendo a convocação encaminhada pelo Secretario de Transportes e
Sistema Viárico; compareceram à reunião: Silvio Brito, Secretario Municipal de
Transportes e Sistema Viário, Eng' Salete Bomediano da Costa e José Amaldo
Duarte, representantes da Secretaria de Transportes e Sistema Viário; Roberto Goes
e Gravar Lopes Carvalho, representantes da Autoban; Fernando Salemo e Paulo
Renato Ferreiira, representantes da Secretaria de Negócios Jurídicos; Maria
Lucidalva dos Santos Pereira Oliveira e Valdir Folegatti, representantes da
Associação dOlSMoradores da Praia dos Namorados; arq. Antonio Candido Denadai,
Maria Aparecidfa Martins Feliciano, Deoctécio A. Souza, arq. Vanessa M. Oliveira,
arq. Vanessa 'Wander1ey Kusel, arq. Elisabete A Favaretto Bonin e Geraldo José
Buer.o N,,,,es,, ,ell'e"",tantes da Secr€Jtaríade Planejamento; Cícero AP. M. de
Jesus, representante da Secretaria de Meio Ambiente; Pedro Henrique F. Batista,
representante ,da MRV; arq. Raquel O. M. Moreira, representante da Secretaria de
Obras; além dtos senhores Décio Rosoien e José Vicente de Nardo, representantes
da sociedade. Silvio Brito iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e
informou que 81 empresa PERPLAN concluiu os Estudos Sistêmicos de Tráfego e de
Funcionalidade, objeto do TAC e que convocou a reunião para a apresentação do
estudo a ser rrealizada pelo Sr. Percival, diretor da empresa. Ressaltou que após a
apresentação fl)assaria a palavra a todos. Iniciou-se a apresentação. Percival iniciou
expondo a mertodologia utilizada para a coleta de dados em campo, contagem de
veículos, origelm e destino, área de abrangência, zoneamentos, empreendimentos
existentes e pnojeção de futuros, sistema viário existente, dassificação da via. Após a
explanação ',n'IIdalpassou para a expr,cação do projeto funcional do sistema viàrio
projetado pela empresa. Destacamos alguns tais como: construção de viaduto
transpondo a 1R0doviaAnhanguera interr.gando a Av. Comendador Tomaz Fortunato
a Av. João Samtarosa no Bairro São LuiZ; construção de outro viaduto transpondo a
Rodovia Anhamguera interligando a Av. Santino Faraone ao Bairro Jardim Bertoni;
construção das avenidas marginais a alta tensão; alargamento de algumas vias
existentes, enttre outros. Após mostrou o nível de saturação das vias atuais e nível de
saturação futUlro com as vias projetadas. Finalizando Percival disse que com a
apresentação encerra os trabalhos e que faria a entrega oficial do estudo ao
município medliante documento protocolado na Prefeitura. Ficou acordado, ainda,
que a PERPLAN fará uma apresentação na sede da ARTESP em São Paulo
conforme soliciitado em reunião anterior pelo representante da ARTESP. Passou a
palavra a toros. Graver ressaltou que as transposições propostas sobre a rodovia
Anhanguera sião viáveis porém tem que ser aprovadas na ARTESP e na AUTOBAN.
Técnicos da plrefeitura manifestaram favoravelmente as propostas ressaltando que
algumas já fazem parte do plano de mobilidade que o município está desenvolvendo.

AvenidaRrmul,85 - ('...entro -TeI. (19)3475.9010 - Jo'ux (19)3406.2030 1
CEP- 13-165-90 I - AME~ICANA-SP-scl.nmsv@',wncnnma.1>p.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRE.lI'.Rll'. OE.1RAMSPOR1E.S E SIS1E.MI'. VIÁRIO

Maria Aparecida ressaltou a importância do detalhamento do projeto funcional e
sugeriu a utilização da verba restante da MRV para a contrataçâo da empresa. Vaidir
ressaltou a imlPortância da transposiçãO da Avenida Comendador Tomaz Fortunato.
Finalmente ficou deliberado que o estudo será encaminhado a Secretaria de
Negócios Jurídicos para providências junto a promotoria de Justiça. Nada mais
havendo a traIlar, eu Saleta Bomediano da Costa elaborei a presente ata. Fica
dispensada a assinatura pelos presentes que lançaram seus nomes na lista de

presença.

Americana, 19 dle janeiro de 2015

Silvio Brito

Salete Bomediamo da Costa

José Arnaldo Dluarte

Roberto Goes

Graver Lopes !Carvalho

Fernando Salemo

Paulo Renato Ferreira

Maria Lucidalwa dos Santos Pereira Oliveira

Valdir Folegattii

Avenida Hmsil, 85 _ centro - Tcl. (19) 3475-9010 - Pax {191 :H06-10:1O
Cl':1' _ 134f>5-90 I _ AMERICANA-SI' - sctflllls\'@Sllll(,ríollw.Sp .••'Ov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

amq.-Antonio -C;aridido-Oenadai

Maria Apareciclla Martins Feliciano

Deoclécio A. Souza

arq. Vanessa 1\171.Oliveira

arq. Vanessa \i!Vandertey Kusel

arq. Elisabete iA. Favaretlo Bonin

Geraldo José Blueno Neves

Pedro Henrique F. Batista

arq. Raquel O. M. Moreira

Décio Rosolen

José Vicente de Nardo

Avenida Hmsil, 85 - C..t'lIlro - TeL (19) 3475-90 10 - Io'nx f19) 3'106-2030
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Lista dos presentes na reunião da comissão avaliadora do TAC -
inquérito Civil n2 14.0187.00000.13/2010-1 realizada no auditório
"Vila Americana" no dia 16 de dezembro de 2014 as 9:00 hrs. -
DECRETO10.121/2013
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

.-6~~~'=--Grupo de Atuaçlo de Del"",. do Meio Ambiente. MPSP
GAEMA PCJ-Pi,acicab ••

IC nO 1312010

CONCLUSÃO

0- /VtrJo IV,

. Aos 03 de agosto de 2.015, eu, ( }J ) Erika da Costa Balma

Duenas, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, fa~o conclusos estes autos ao

Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO ÇASTANHEIRO, Promotor de

Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

f< I
I

\



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inquérito Civil

(acompanhamento cumprimento de TAC)

14.0187.0000013/2010-1

1) Fls. 3006 e seguintes: ciente.

2) Junte-se pedido de cópia dos autos, por parte da

Autoban, bem corno certidão de retirada do expediente para tal fim.

3) Fls. 3.025 e seguintes: Oficie-se ao Municipio de

Americana, para que em quinze dias manifeste-se quanto às alegações da

concessionária e a

manifestaram quanto à vi bilidade estudos e projetos

Piracic ba, 21 de agosto de 2.015

se

\



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~
Grupo de Atuaçlio de o.,fesa do M••;o Ambiente _ MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

--_._----------------- -----------

IC nO 1312010

JUNTADA

Aos 24 de agosto de 2.015, eu, (p )Erika da Costa Balma
Duefías, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, junto a estes autos os seguintes

documentos:

a. Pedido de vista e extração de cópias enviado pela AutoBan;

b.. Certidão de retirada do procedimento para extração de

cópias ..
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Teixeira Ferrei ra e Serrano
.A.dv(1gado5

,ç;" /c c.:::?
PEDRO ESTEVAMks P. SERRANO

OAB/SP n°. 90.846

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA IVAN

CARNEIRO CASTANHEIRO DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO

MEIO AMBIENTE - GAEMA XII - NÚCLEO PC] - PIRACICABA - MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃ PAULO

Jx

Inquérito Civil 0°.14.0187.00 013/2010-1

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES

S.A. - AutoBAn, devidamente qualificada, nos autos do procedimento de número em epígrafe,

vem, respeitosamente, à vossa presença, por seus advogados subscritores, requerer vistas dos autos

para extração de cópias reprográficas das plantas e demais documentos que estejam acostados a

partir das fls. 2.952.

Termos em que pede deferimento.
São Paulo, 04 de agosto de 2015.-

//l> f----."..--
LUIZ TARCÍSIO TE1xEIRA FERREIRA

OAB/SP n°. 67.999

1t11~I11#;l1.
~/S~rO~~85.758

I

TALESP~~L~~IOR
OAB/SP n°. 330.871

5~OPiUtl)
I" P"uh~\~,16J~,(~l'ij_UO£,

Bel ••\'i~!,,<55? P.,}'JI~.S1" ICEP 01310-200
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~----~~
Grupo de Atuação de Dele •••• do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

ICnº 013/2010•

. CERTIDÃO 1=
Aos 21 de agosto de 2.01S, eu ( ,Ariane Cristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, éertk que o Sr. Luis Alexandre

Teixeira Ferreira, OAB~SP 153.200-E, pela AutoRAn, retirou este último

volume da Secretaria para cópias das plantas e mídias digitais:

o

1t0: "L ,-"O <li ~ 2<9'0 ~ L
C [9?.< (?õr 61L Gi ~ - 5=1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADODE ~O PAULO
--6 -~---~GI\lPO de AtueçACI Especial de Defeu do Melo Ambiente

NiJdeo PCJ-Piraclcaba

Oficio n' 748/2015-ecbd

Ref.: Inquérito Civil n' 1312010-1- "Condominios Residenciais Spazio Beach e

Arkansas"

Piracicaba, 24 de agosto de 2.015.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Pelo presente, tendo em vista o andamento do cumprimento

de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado nos autos em epigrafe,

encaminho-lhe cópia do documento enviado pela Concessionária do Sistema

Anhanguera-Bandeirantes S.A - AutoBAn, solicitando-lhe, nos termos do artigo

129, VI, da Carta Magna, artigo 8', ~ I', da Lei n' 7.347/85, artigo 26, I, ub", da

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

734/93, que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto às alegações

contidas no referido documento, no sentidó de que tal concessionária e a

ARTESP não se manifestaram quanto à viabilidade dos estudos c projetos

funcionais

Na oportunidade, renovo protestos de estima e

consideração. <
\ ."!.' ,

~ 010<:.' ~ l"-,,,
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO

Promotor de Justiça
GAEMA PCJ-Piracieaba

Ao Excelentíssimo Senhor

OMARNAJAR

Prefeito do Município de Americana

Rua Almirante Barroso, 491 - sao Judas - PlradcabalSP _ CEP 13.4111-399

Fone: (19) 3433-6185 - gaemaplracleabaCllmp sp.gov,br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo deAluaçAo de Defesa do MeioAmbiente. MPSP
GAEMA PCJ.Piraclcaba

IC nO 13/2010

JUNTADA

. Aos 09 de setembro de 2.015, eu, ( !p ) Erika da Costa Balma

Duefías, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, junto (a estes autos os seguintes

documento~:

a. Oficio (OF. 519/SNJ/08/2015) e documentos enviados pela

Prefeitura Municipal .de Americana, em atendimento ao

ofício nO748/2015-ecbd.
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Respeitosamente.

Secretaria de
Negócios Jurídicos

Americana, 27 de agosto de 2015.

OF.519/SN.1I0812015

Ror. Inquérito Civil MP 1312010-1 - TAC

Prezado Promotor;

Em continuidade ao cumprimento do TAC em referência, infonnamos a Vossa
Excelência, que na data de 26/0812015 foi realizada reunião entre a ARTESP,
AUTOBAN e a Prefeitura Municipal de Americana, para apresentação oficial dos
estudos desenvolvidos pela empresa PERPLAN.

Segue anexa cópia dos oficios encamiohados a CCR-AUTOBAN e ARTESP.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima c consideração, colocando-me à
disposição de Vossa Excelência, para eventuais outros esclarecimentos, bem como
qualquer outra providência que julgar necessária.

/'
ALEX NIURI IRA SILVA

Secretário Muniql'pal'(Íe ~egócios Juridicos

~

RECEBIDO PELO M.P.
Protocolo nQ S?,~/15

Excelentíssimo Senhor Doutor
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRA
nD. Promotor de Justiça
GAEMA PCJ - PIRACICABA
SNJ/dfc

o 4 SEi 101;;
GAEMA

PU - Piracicaba
~ &-to ts - 8«tw - eE1' 19.46$.901- ~ - SP • 7«. (19) 9475. 9035

www.americanasp.gov.br-jurfdico1âlamcricana.sp.gov.br



P~H~I.tA~
£aM" I.t S'M. PMk

SE(;RETARIA DE
PLANEJAM~;NTO

Americana, 14 de agosto de 2015.

Ofício n(l. 43/15- SEPLAN-rlo

Servimo. nos do presente para encaminhar cópia digital dos estudos realizados pela
empresa PERPLAN, referente ao Inquérito Civil MP 13/2010-1 ~ TAC, para
conhecimento.
Esclarecemos que a administração municipal deu por encerrada as atividades da
Comissão nomeada pelo Decreto Municipal 10.121 de 20 de maio de 2013, quando
aceitou o relatório conclusivo da PERPLAN, e efetivou os encaminhamentos
necessários, inclusive de relatório junto ao Ministério Público visando as soluções do
processo em andamento.
Informamos que a administração municipal está em processo de revisão do seu Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI e de construção do Plano Municipal de
Mobilidade Urbana; e que este estudo da PERPLAN deverá integrar esses dois planos
visando à integração das Áreas de Planejamento que compõe nossa Macrozona de Uso
Predominante Urbano-MPU e a Macrozona de Uso Predominante Ambiental- MPA,
garantindo a nossa população a mobilidade e integração dentro do nosso território.

Confirmamos a apresentação oficial dos estudos desenvolvidos pela PERPLAN em
reunião entre a ARTESP, AUTOBAN e prefeitura Municipal de Americana no dia
26/08/2015 (4a feira) às lOhs na Diretoria de Investimentos da ARTESP.

Certos de contarmos sempre com sua colaboração, antecipadamente agradecemos.

~,1/ \
/;", \ -L':-_.!_.~~\1...-

Claudio Rodri~ues Amarante
Secretário de planejamento

i
I

limo. Sr.
Otávio de Souza Campos
Gerente de Projetos da Diretoria de Investimentos da ARTESP

Avenida Brasil, 85 - Centro - Te! (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP - seplan@americana.sp.gov.br

CÓPIA

mailto:seplan@americana.sp.gov.br


•SECRETARIA Dl:
PLANEJAMENTO

P~H~kA~
E4.kkSM.P~

Americana, 14 de agosto de 2015.

Ofício nO. 44/15- SEPLAN-rlo

Servimo-nos do presente para encaminhar cópia digital dos estudos realizados pela
empresa PERPLAN, referente ao Inquérito Civil MP 13/2010-1 - TAC, para
conhecimento.
Esclarecemos que a administração municipal deu por encerrada as atividades da
Comissão nomeada pelo Decreto Municipal 10.121 de 20 de maio de 2013, quando
aceitou o relatório conclusivo da PERPLAN, e efetivou os encaminhamentos
necessários, inclusive de relatório junto ao Ministério Público visando as soluções do
processo em andamento.
Informamos que a administração municipal está em processo de revisão do seu Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI e de construção do Plano Municipal de
Mobilidade Urbana; e que este estudo da PERPLAN deverá integrar esses dois planos
visando à integração das Áreas de Planejamento que compõe nossa Macrozona de Uso
Predominante Urbano-MPU e a Macrozona de Uso Predominante Ambiental- MPA,
garantindo a nossa população a mobilidade e integração dentro do nosso território.

Confirmamos a apresentação oficial dos estudos desenvolvidos pela PERPLAN em
reunião entre a ARTESP, AUTOBAN e prefeitura Municipal de Americana no dia
26/08/2015 (43 feira) às lOhs na Diretoria de Investimentos da ARTESP.

Certos de contarmos sempre com sua colaboração, antecipadamente agradecemos.

fl< +
~'I(

Claudio Ro~rigues Amarante
Secretário de Planejamento

Ilmo. Sr.
Grover Lopes Carvalho
Concessionária CCR-AUTOBAN CÓPIA

Avenida Brasil, 85 - Centro - Tel (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERlCANA-SP- sep1an@americana.sp.gov.br

mailto:sep1an@americana.sp.gov.br


Roberto Síriani
Dlrelc,

(l)
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CONCLUSÃO
,

Aos 09 de setembro de 2,015, eu, ( f )Erika da Costa Balma

Duenas, Oficial de Promotoria I, matrkula 7241, faço conclusos estes autos ao

E~celentissimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de

Justiça do GAEMA pCJ-Piracicaba .

•,
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Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:

Assunto:
Anexos:

Gaema Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
segunda-feira, 21 de setembro de 2015 12:11
'seplan@americana.sp.gov.br'; 'ju ridico@americana.sp.gov.br';
diàna@americana.sp.gov.br '
Inquérito Civil 13/2010 - TAC
Despacho IC 13-201O.pdf

Ref.: Inquérito Civil n!! 13/2010 - Condomínios Residenciais Spazio Beach e Arkansas

Pr~zados Senhores,

Em cumprimento à determinação do Exmo. Dr. Ivan Carneiro Castanheiro; Promotor de Justiça,do
'lAEMA Piracicaba, encaminho-lhes, em anexo, cópia do despacho proferido nos autos do
procedimento em epígrafe, para conhecimento e providências.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail e seu anexo.

Atenciosamente,

Erika da Costa Balma Dueiías
Oficial de Promotoria I
GRUPO DEATUAÇÃO ESPECIALDE DEFESADO MEIO AMBIENTE

. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nº 491- Bairro São Judas
Piracicaba-5P CEP13416-398
Tel: (19)3433-6185

1

mailto:'seplan@americana.sp.gov.br';
mailto:ridico@americana.sp.gov.br';
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~--~ "'=--Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba.

IC nO 1312010

JUNTADA

Aos 14 de outubro de 2.015, eu, (~ ) Eri~a da Costa Balma

Duenas, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, junto a estes autos os seguintes

documentos:

a. E-mail enviado .pelo Sr. Leandro Lima, síndico do

Condomínio Spazio Beach, sobre vazamento de esgoto.



30U,~

Ivan Carneiro Castanheiro ~-----------r

'.

Prezado Dr.. Eduardo (Diretor da MRV):

Solicito-lhe informações, em cinco dias, sobre se está havendo imediata solução dos problemas de vazamento de esgo o
no condomínio supracitado. . ' . . \

Por outro lado, é obrigação da MRV a manutenção da ETE até a conclusão e operação das obras de reforma e
ampliação da ETE CARlOBA. Pergunto-lhe por qual razão as MRV está dizendo aos moradores que no final do ano vai
transferir a responsabilidade a manutenção ao DAE de Americana. Essa informação é .correta?

_.•12015-10-13 15:29, Ivan Carneiro Castanheiro escreveu:

De: Sindico'- SpazioBeach<sindico@spaziobeach.com.br>
Enviado em: terça-feira, 13 de outubro de 2015 15:37
Para: Ivan CarneiroCastanheiro
Cc: Eduardo FischerTeixeirade Souza;DAE- Diretoria

Assunto: .' IRe:EN:J::~c;paZiO;;J ~ é~~,
Sr. Eduardo, boa tarde!!! I!o .:f-0 IJ-/; O
Inclusive semana passad~ foi retirada pelo Eng' ~, uma m{Q.I:.n que é responsável segundo ele
pelo envio de oxigênio para os tanqu.es de tra~to, questio ando quan~.o t mpo esta aquina.
estava parada ele informou que mesmo sem ei! rrrrt..na a TE op r~70 a BODA.

Aproveito para saber qual a previsão de retorno desta mStQui ? / a ..J.
. /

Att

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO

Promotor de Justiça

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - GAEMA - Núcleo XII - PCJ-Piracicaba

Rua Almirante Barroso, 491, Bairro São Judas, Piracicaba/SP, CEP 13.416-398 - Fone (19) 3433-6185 e 3434-7843

De: Sindico - SpazioBeach [mailto:sindico@spaziobeach.com.br]
Enviada em: terça-feira, P deoutubro de 2015 15:10
Para: Ivan carneiro Castanheiro
Assunto: Contato sobre ETE- Cond. SpazioBeach

1



Dro Ivan Carneiro, boa tarde!!!

Mechamo Leandro sou o sindico do Condominio Spazio Beach, e gostaria de sanar algumas
dúvidas referentes ao TAC firmado junto ao MP.

Estamos tendo vários problemas com a ETE instalada no condomínio, problemas de vazamento
do esgoto devido ao rompimento de tubulações, vazamento este ,que tornou a avenida e o
terreno ao lado do condomínio em uma "piscina" de esgoto ao céu aberto, desde Julho foram 2
rompimentos como este, após abertura de chamado junto a emp"resa MRV foi solucionado
estes rompimentos porém cada vez que rompe ficamos de uma a duas semanas com estes
vazamentos.

Outra situação que anda me preocupando e revoltando muitos moradores é o fortíssimo cheiro
de esgoto que todos que passam na avenida sentem, e o pior como a ETEfica bem próxima é
possível sentir este cheiro dentro dos aptos e casas do condomínio, isto anda nos preocupa'ndo
quanto a nossa saúde.

Cada dia que passa fica mais insuportável este cheiro.

Fui informado por um engenheiro da construtora que a partir de Dezembro /15 as
anutenções, da ETEnão será mais responsabilidade da mesma, passando assim a

,esponsabilidade ao DAE/Pref. Mun. Americana.

Tenho acompanhado o processo que está em andamento, mas o que me deixa preocupado é o
fato de a prefeitura e o DAE terem solicitado mais tempo para a conclusão da ETECarioba
devido aos problemas financeiros alegados pelo atual prefeito.

Gostaria de saber se realmente a manutenção desta vai passar a prefeitura e DAE ou se é
obrigação da construtora manter até a ETECarioba ficar pronta, pois não encontrei nada no
TAC que informa isto.

Se hoje.a manutenção, é pela construtora MRVe está desse jeito, imagine como será se a
manutenção desta ficar com a Prefeitura/DAE.
Há alguma previsão mais concreta de quando poderemos retirar esta ETEdaqui?

Desde já agradeço a atenção,

Leandro Lima
Sindico - SpazioBeach
3012-6440/98411-0043

,

2



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ-Piraeieaba

ICno 1312010

CERTIDÃO

_ .. Aos 15 de outubro d~ 2.015, eup..l, Erika da ~ost~ Balr;na

Duenas, OfiCiai de Promotoria' I, matricula 7241, certifico que esteve presente

nesta data o Dr: Marcel Ortiz de Camargo, OAB/5P nO263.462, para -consulta aos

autos. ,

---({;1---

Oftf;/Ç,[J Z6~.tj6Z ..



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

C;;AEMA PCJ.Piracicaba -

ICnO 1312010
\

, JUNTADA

. Aos 27 de outubro de 2.0~5, eu, (~ ) Erika da Costa Balma

Duenas, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, junto a estes autos os seguintes

documentos: E-mail enviado pela Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura'

de Americana, informando que os documentos solicitados na fI. 3039 ainda não

foram respondidos porque estão aguardando a resposta da ARTESP,

/



Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:

Cc:
Assunto:

Prezada EriKa, Boa Tarde.

Diana c Juridico <diana@americana.sp.gov.br>
segunda-feira, 26 de outubro de 2015 13:56

, 'Gaema Piracicaba'; seplan@americana.sp.gov.br;
j urid ico@americana.sp.gov.br; alexniu ri@hotmail.com
'Ivan Carneiro Castanheiro' .
RES:Inquérito Civil 13/2010 - TAC

Estamos aguardando a resposta da ARTESP,e preteridemosprotocolar a resposta no máximo até amanhã terça-feira
dia 27/10. -

At.

Prefeitura de
.AMERICANA

Diana I:ranea Coutinho
S~n.ada deNeg6elosJliddl~os

Av.ni<.laBraSil, 86. ~Iro
Am.r1cansISP
(19) 3415.903:;

www.amerlcana.sp.gov,b'

De: Gaema Piracicaba [mailto:gaemapiracicaba@mpsp.mp,br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de outubro de 2015 10:46
Para:- seplan@americana,sp,gov,br; juridico@americana.sp.gov.br; alexniuri@hotmail.com;
diana@americana.sp.gov.br
Cc: Ivan carneiro Castanheiro
Assunto: ENC: Inquérito Civil 13/2010 - TAC

Prezados senhores,

Peço a gentileza de informar a data que será enviada a documentação solicitada no
documento anexo, tendo em vi,sta que já expiro'u o prazo estipulado pelo Or. Ivan Carneiro.
Castanheiro.

Aguardo seu retorno.

Atenciosamente,

Erika da Costa Balma Dueiias
Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALDE DEFESADO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nQ 491- Bairro São Judas
Piracicaba-SP CEP13416-398
Tel: (19)3433-6185

1

mailto:seplan@americana.sp.gov.br;
mailto:ico@americana.sp.gov.br;
mailto:ri@hotmail.com
http://www.amerlcana.sp.gov,b'
mailto:juridico@americana.sp.gov.br;
mailto:alexniuri@hotmail.com;
mailto:diana@americana.sp.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 13/2010

CERTIDÃO

Costa Balma

Aos 05 de novembro de 2.015, eu (f ), Erika da

Dueíias, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241,

certifico que a Prefeitura de Americana ainda não encaminhou a

documentação solicitada por Vossa Excelência, alegando que estão

aguardando a resposta da ARTESP.

CONCLUSÃO

Balma

Aos 05 de novembro de 2.015, eu, ( ~) Erika da Costa

Dueíias, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, faço

o de 2015.

>'untadade documentos.

conclusos estes autos ao Excelentíssimo Doutor IVAN CARNEIRO

CASTANHEIRO, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 13/2010

JUNTADA

Aos 06 de novembro de 2.015, eu, ( p? ) Erika da Costa Balma

Duenas, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, junti; estes autos os seguintes

documentos:

a. Pedido de prorrogação de prazo para envio da

documentação solicitada, enviado pela Secretaria de

Negócios Jurídicos da Prefeitura de Americana;

b. E-mail enviado à Prefeitura de Americana, comunicando que

foi deferido o prazo solicitado.



.'
pjJ~~rk~

$'~ de cll'ão g:>ado

Secretaria de
Negócios Jurídicos

OF.632/SNJ/I012015
Protoc. 30/2015

lvanC
~p

Ref.Inquérito Civil MP 1312010-1 -

Prezado Promotor;

GAEMA
- Piracicaba

\
\

Em continuidade ao cumprimento do TAC em referência, encaminhamos a Vossa
Excelência, cópia da manifestação protocolada pela CCR - Auto Ban, referente aos
Estudos Sistêmicos de trafego na Região Praia Azul.

Quanto ao posicionamento da ARTESP, solicitamos o prazo de 10 dias para envió da:'
resposta, tendo em vista que de acordo com informações prestadas, o estudo esta em'
análise junto a Diretoria de Projetos de Investimos da mesma.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à
disposição de Vossa Excelência, para eventuais outros esclarecimentos, bem como
qualquer outra providência que julgar necessária.

Respeitosamente.

Excelentíssimo Senhor Doutor
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRA
DD. Promotor de Justiça
GAEMA PCJ - PIRACICABA
SNJ/dfc

~ &auto 15 - e-.. - e&P /3.465-90/- ~ - SP - 7tl. 1/9!3475. 9035
www.americana.sp.gov.br.iurídico@americana.sp.gov.br
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CE-AC89912015
Jundiaí, 19 de Outubro de 2015.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SecretariadePlanejamento- SEPLAN
AvenidaBrasilnO85, Centro- AmericanalSP

At: Dr. Claudio Rodrigues Amarante
SecretáriodePlanejamento

AutoBAn

Ref.: Inquérito Civil 13/2010 - Ofício nO 068/2015 SEPLAN /mamf - Estudos
Sistêmicos de Tráfego na Região da Praia dos Namorados - Protocolo
ARTESP 306944.

Prezado Senhor,

A CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. -

AutoBAn, já devidamente qualificada nestes autos, por seus representantes legais infra-

assinados, vem, respeitosamente, em atenção ao Ofício nO 068/2015 da Secretaria de

Planejamento, em que solicita V.Sa. que esta Concessionária se manifeste sobre os estudos

sistêmicos de tráfego na região da Praia dos Namorados (Km 120 a 128 da Via Anhanguera),

elaborados pela empresa PERPLAN, informar que suas considerações sobre referidos

estudos foram encaminhadas à ARlESP, conforme protocolo 306944.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

At;:~te,

Grover alho
GestorComercial



Gaema Piracicaba

.Oe:
Enviado em:
Para: .
Assunto:

Gaema Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
sexta-feira, 6 de novembro de 2015 16:37
dia na@americana.sp.gov.br; alexniu ri@hotmail.com
Prorrogação de prazo lC 13/10

Ref.: Inquérito Civil nº 13/2010 - TAC
OF.632/SNJ/10/2015 .

Prezados Senhores,

Por determinação do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA
Piracicaba, comunico que foi deferido o prazo de;lO (dez) dias para envio da resposta
solicitada, conforme requerimento enviado através do OF. 632/SNJ/IO/2015.

Solicito a confirmação de recebimento deste e-mai!o

Atenciosamente,

Erika da Costa Balma Dueiias
Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALDE DEFESADO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nQ 491- Bairro São Judas
l'iracicaba-5P CEP 13416-398 •
Tel: (19}3433-6185

1

mailto:na@americana.sp.gov.br;
mailto:ri@hotmail.com


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP
GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 13/2010

CERTIDÃO
Aos 05 de novembro de 2.015, eu (p ),Erika da

Costa Balma Duefias, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241,

certifico que a Prefeitura de Americana ainda não encaminhou a

documentação solicitada por Vossa Excelência, alegando que estão

aguardando a resposta da ARTESP.

CONCLUSÃO

Balma

Aos 05 de novembro de 2.015, eu, ( ~) Erika da Costa

Duefias, Oficial de Promotoria I, matricula 7241, faço

conclusos estes autos ao ExcelentÍssimo Doutor IVAN CARNEIRO

CASTANHEIRO, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba.

IC 13/2010

Tendo em vista que a Prefeitura de Americana depende

da resposta ;t~ESP para que se possa enviar a documentação

solicitada delo Mini~ério Publico, defiro razo de 15 (quinze) dias

para o envi das info ações. Comunique- e



Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

• Gaema Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
sexta-feira, 6 de novembro de 2015 16:37
di aQa@americana.sp.gov.br; alexniu ri@hotmail.com
Prorrogação de prazo IC 13/10

Controle: Destinatário

diana@americana.sp.gov.br

alexniurl@hotmail.com

Ivan Carneiro Castanheiro

Ler

Lida: 06/11/2015 17:35

Ref.: Inquérito Civil n!! 13/2010 - TAC
OF.632/SN'/10/2015

Prezados Senhores,

Por determinação do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA
Piracicaba, comunico que foi deferido o prazo de 10 (dez) dias para envio da resposta
solicitada, conforme requerimento enviado através do OF.632/SNJ/IO/2015.

Solicito a confirmação de recebimento deste e-mai!o
o ,

Atenciosamente,

Erika da Costa Balma Duenas
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
iracicaba-5P CEP 13416-398
rei: (19)3433-6185

1

mailto:aQa@americana.sp.gov.br;
mailto:ri@hotmail.com
mailto:diana@americana.sp.gov.br
mailto:alexniurl@hotmail.com


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

, Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

I( nO 1312010

JUNTADA

Aos 30 de novembro de 2.015, eu, (p )Erika da Costa Balma
Duenas, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, junto( a estes autos os seguintes

documentos:

a. Oficio (OF. ?63/SNJ/ll/2015) e documentos, enviados pela

Prefeitura de" Americana, em atenção ao despacho de fls.

3039.



pjJ~,edw;<a ~taI deQX/muYlticama
~i.Ud, ,;" dfJ" '!?PaNk>

inhamos a Vossa
- Agência de

co de Tráfego na

RECEBIDO PELO M.P.
Protocolo nQ::l \~ 1,(

Respeitosamente.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração colocando-me à
disposição de Vossa Excelência, para eventuais outros esc1arecim
qualquer outra providência que julgar necessária

Em continuidade ao cumprimento do

OF.~N £:120 5

prot7 f'1t 30/2015

Secretaria de
Negócios Jurídicos

Excelentíssimo Senhor Doutor
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRA
DO. Promotor de Justiça
GAEMA PCJ - PIRACICABA
SNJ/dfc'

27 NOV 2015 ,

GAEMA P
PCJ - Piracicaba

~ &Md.. 15- e<-- e&1'13.465-9OI-~ - sp' - 7<t. 1/913475..9035
www.ameticana.sp.gov.br-jurídico@americana.sp.gov.br .--jt-



AGÊNCIA Dl TRANSPORTE DO ESTADO Df SÃO PAULO

OF.CGD.0496/2015
Protocolo ARTESP n' 302.413/15

Silo Paulo, 18 de novembro de 2015.

Ref.: oficio nO43/15-SEPLAN-rlo

Prezado Senhor,

Diante das atribuições a mim conferidas, em atenção ao ofício acima

referido, da Prefeitura Municipal de Americana - Secretaria de Planejamento,

encaminhando cópia digital dos estudos realizados pela empresa Perplan, referente ao

Inquérito Civil MP 13/2010-1 - TAC, encaminho-lhe cópias das informações prestadas

pela área técnica competente desta Agência.

Aproveito o ensejo para cumprimentá-lo, colocando-me à disposição
para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorg
Chen

)
uíz Pereira
e Gabinete

Excelentlssimo Senhor
Secretário de Planejamento Claudio Rodrigues Amarante
Prefeitura Municipal de Americana
Avenida Brasil, 85
Centro - Americana - SP
CEP:\13465-901

ts/~ ,_

AGêNCIA REGULADORA DE SERViÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃo PAULO
Rua Iguatemi, n' 105 -Ilaim Bibi _130 andar - CEP 01451-011 - São Paulo /SP - PABX (11) 3465-2000.
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NÚMERO DATA FOLHA

FD.DIN.33978f15 19110/2015 o

PROTOCOLO ARTESP PROCESSO ARTESP VOLUME REFERÉNCIA DATA DE ENTRADA
302413 O OFIcIO N° 43/15 19/1012015

INTERESSADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DIGITAL DOS ESTUDOS REALIZADOS PELA EMPRESA PERPLAN. REFERENTE AO INQUERITO

OBSERVAÇÃO:

DE, DIN - INVESTIMENTOS - OCTAVIO DE SOUZA CAMPOS

PARA, DIN - INVESTIMENTOS - DIN-ASSESSORIA

Prezado Sérgio,

Em relação aos estudos realizados pela PERPLAN, referente ao Inquérito Civil MP 1312010-1 (protocolo 302413),
oferecemos os comentários a seguir:

Entendemos que o relatório da PERPLAN é apenas uma fase do processo em tela, uma vez que o estudo apenas
indica as melhorias necessárias para atender o crescimento do município, incluindo os projetos já aprovados.
A prefeitura municipal de Americana informa, que as recomendações do estudo deverão integrar o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado (PDDI) e de construção do Plano Municipal de Mobilidade Urbana.
Entendemos que a implantação das melhorias recomendadas no relatório" SP 330 ? TRECHO ENTRE OS KMS
120+000 E 128+600 ESTUDOS SISTIôMICOS DE TRÁFEGO E DE FUNCIONALIDADE" de 22 de dezembro de 2014
deverão melhorar a mobilidade e segurança da rede viária dentro dos limites do Município de Americana.
;p-projetci-Iuriciôrlal-eàêtalhamento dãs-intervençõespropostas ao longo dâ SP~33-0oeverao"ser elaborados conform-e
~biTnas do DER e ARTESP e_~_c0f!1panhad9~pqr estuQ9 de tráfego ~specífi~, co~provando assim_a eficácia da _ '
solu~q pr9Posta.
A responsabilidade das obras são da Prefeitura Municipal de Americana.

Atenciosamente
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CE-AC-0859/15
Jundiai, 14 de Outubro de 2015.

À

ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo

AI.: Eng. Octávio de Souza Campos
Diretoria de Investimentos

'.
r

Ref. E-mail s/nOde 05/10/2015 protocolo AB-030038 - Inquérito Civil 13/2010 _ Ofício 067/15SEPLAN

Prezado Senhor,

Em atendimento ao e-mai! em referência (doc. 1), que encaminha ofício da Prefeitura Municipal

de Americana, Oficio n0067/2015 SEPLAN/mamf, datado de 01 de outubro de 2015,
apresentamos nossas considerações.

Em cumprimento ao TAC- inquérito civil nO14.0187.0000013/2010-1-2° promotor de justiça de

Americana e grupo de atuação especial de defesa do meio ambiente- XII Núcleo PCJ,

apresentamos a seguir os comentários aos estudos sistêmicos de tráfego e de funcionalidade _
SP 330 - trecho entre km120 e 128,6.

A Concessionária recebeu o estudo na reunião do dia 26/08/2015 na sede ARTESP, com a

presença da DIN/ARTESP, AutoBAn, Prefeitura de Americana, empresários da região, além da
empresa de consultoria PERPLAN, que elaborou o estudo.

Conforme exposto nesta reunião, existe a necessidade de complementação do estudo,

contemplando o remanejamento dos acessos particulares ou públicos existentes a faixa de

domínio da SP-330, em especial no sistema viário estadual e dispositivos de tráfego, para as

vias municipais previstas no estudo, conforme preconizado na classificação funcional das vias
(DERlSP NT-DE-FOOI001- item 4.3).

Quanto aos acessos particulares existentes em trevos rodoviários, deve ser prevista a

regularização desta situação, que agrava a segurança e a fluidez nos mesmos. Ou seja, as

entradas e saidas dos empreendimentos devem ser transferidas para vias municipais e ou

estaduais, que apresentem condições mais adequadas de segurança e operação, além de

atender aos requisitos técnicos contidos nas normas e legislações em vigor.
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Recomenda-se ainda, que seja incluída planta esquemática das obras por fase, facilitando o

entendimento das mudanças previstas no sistema viário com as obras propostas.

Quanto às intervenções propostas no estudo, considerando os diversos empreendimentos em

implantação e a serem implantados nas proximidades do km 119, a intervenção (4) deverá ser

precedida por obras de melhoria e aumento de capacidade do dispositivo existente, uma vez

que a ligação de futura via municipal ao dispositivo sem sua total remodelação traria impactos

significativos à segurança viária no local. Cumpre-nos destacar a necessidade de circunscrição

de empreendimentos adjacentes à faixa de dominio estadual.

Quanto à intervenção (8), entendemos ser desnecessária, considerando que a intervenção (2),

já cria via municipal interligada a Rodovia Luiz de Queiroz.

A intervenção (3) proposta, sugerindo a implantação de rotatórias, configura-se como

dispositivo de capacidade limitada. Considerando a área disponivel no local proposto, bem

como a ligação com a Via Anhanguera, entendemos que deverá ser contemplado um

dispositivo com maior capacidade de tráfego, atendendo a todos os movimentos previstos.

Quanto ao material apresentado pela prefeitura e que fará parte da revisão do Plano Diretor de

Desenvolvimento Integrado - PDDI (conforme ofício 44/15 - SEPLAN de 14/08/15 - protocolo

AB/029583), considerando a rápida ocupação urbana no entorno da Via Anhanguera nesta

região, recomenda-se que os dispositivos que estarão inseridos na faixa de domínio ou

contíguos desta, tenham seus projetos funcionais desenvolvidos com urgência, possibilitando

assim, a delimitação e reserva das áreas necessárias para viabilizar no futuro o novo sistema

viário em estudo, impedindo ocupações destas áreas.

Como próxima etapa, assim, como apontado pelo estudo, destacamos a necessidade de

desenvolvimento de projetos funcionais, com observância das normas técnicas, considerando

ainda, o estudo e regularização dos acessos à faixa de domínio estadual, conforme

preconizado pela ARTESP.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamo-nos do ensejo para reiterar a V. Sas

nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosa ente,
._' •. <1. """
-. ,-~.~

Grover Carvalho
Gestor Comercial



14:40 05/1012015 030033 CCRIltfTWI'l

De: "oscampos@sp.gov.br" <oscampos@sp.gov.br>
Data: 5 de outubro de 2015 10:22:02 BRT
Para: "Sitiani (Roberto Sitiani de Oliveira)" <roberto.siriani@grUpoccr.com.br>, Pedro
Baptista Nogueira da 'Cruz <pedro.cruz@gruPoccr.com.br> '
Assunto: Enc: Inquérito Civil 13/2010 - Oficio 43/15 SEPLAN

Prezados senhores:

Para as suas providências.

Atenciosamente

Octávio Campos



- Repassado por Octavlo de Souza CamposITRANSPORTESIBR em 051101201510:19-
Cldlnha. Estatfstlca Para <Qscampos@spgQY br>
<estatlstlca@amer1ca"a,sDlgoy.br>

0111Q1201516:49

cc
Assunto Inquérito Civil 1312010- OOclo43115SEPLAN

Encaminhamos em anexo oficio da SEPLAN solicitando o posiciohament~ da
ARTESP com referencia a documéntaç&o entregue em reunião realizada
entre a ARTESP, AUTOBAN e Prefeitura Municipal de Americana no dia
26/08/2015 (4"feira) às 10hs na Diretoria de Investimentos da ARTESP,
tendo em vista o despacho do Or. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor
de Justiça do GAEMÃ-- -_.-

.Piracicaba, nos autos do procedimento do Inquérito ~ivilno13/2010.

Maria Aparecida Martins Feliciano

Soci61oga- Sub Secretária da UEAS

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

estatistica@americana.sp.gov.br

ícÓP\Al
-.' .--

mailto:estatistica@americana.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

\CÓPIA\

Oficio nO067/2015 SEPLAN /mamf

Americana, 10 de outubro de 2015

Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para comunicar que o Grupo de Atuação Especial de
Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de São Paulo- MPSP,
através do Exmo. Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA
Piracicaba em reunião com os representantes do poder executivo do município de
Americana estabeleceu o prazo até 19/10/2015 para encaminhamento do
posicionamento da ARTESP e da AUTOBAN sobre os estudos sistêmicos de
tráfego na Região da Praia dos Namorados (Km 120 a 128 da Via Anhanguera)
elaborados pela PERPLAN.

Solicitamos posicionamento desta empresa sobre esses estudos, material
entregue em reunião realizada em 25/08/15 na Diretoria de Investimentos da
ARTESP, para que possamos atender a solicitação do Ministério Público.

Certos de contarmos com a costumeira atenção de V. S". antecipadamente
agradecemos.

Claudio Rodrigues Amarante
Secretário de Planejamento

limo. Sr.
Otávio de Souza Campos
Gerente de Projetos da Diretoria de Investimentos da ARTESP

AvenidaBrasil, 85 - Centro - reL (19)3475-9010 - Fax (19)3406-2030
CEP- 13465-901-AMERlCANA-SP- ue~ericanasp.gov.br 1
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~ARTESP
AGÊNCIA DE TRANSPOIrTl; DO ESTADO DE SÁO PAULO

FOLHA DE DESPACHO
Página 1 de 1

NÚMERO DATA FOLHA

FD.DIN.35357115 03/11/2015 o

PROTOCOLO ARTESP PROCESSO ARTESP VOLUME REFER~NCIA DATA DE ENTRADA
306944 O CE-AC-0859/15 03/11/2015

INTERESSAOO: CONCESSIONÁRIA 00 SISTEMAANHANGUERA/BANOEIRANTES S/A

ASSUNTO: VEM ENCAMINHAR O OFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAERICANA, OFicIO N"0671201S SEPLANIMAMF • INQUE:

OBSERVAÇÃO:

OE: OIN - INVESTIMENTOS. OCTAVtO OE SOUZA CAMPOS

PARA: OtN. INVESTIMENTOS. OIN.ASSESSORIA

À Diretoria de Investimentos/Assessoria
EngO Sergio Seria

A concessionária Autoban ofereceu comentários adicionais (Protocolo 306944) â aqueles contidos no Protocolo
302413, incluindo:

Os acessos particulares ou públicos existentes a faixa de domínio deverão ser regularizados conforme as normas
pertinentes.
A concessionária sugere que a sOlução geométrica da intervenção (3) seja revista para propiciar maior capacidade.
Conforme reunião ocorrida em 26/08/2015 entre a concessionária Autoban, representantes da Prefeitura Municipal de
Americana, engenheiros da Perplan e técnicos da ARTESP, foi recomendado que fosse incluída planta esquemática
com o as fases de intervenções propostas e que os projetos funcionais sejam desenvolvidos com urgência
possibilitando assim a delimitação e reserva das áreas necessárias para a futura implantação das melhorias viárias.

Sugerimos a incoporação ao Protocolo 302413.

Atenciosamente,

\CÓP'~



INTERESSADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DIGITAL DOS ESTUDOS REALIZADOS PELA EMPRESA PERPLAN, REFERENTE AO INQUÉRITO

NÚMERO DATA FOLHA

FD.DIN.36204/15 10/1112015 o

AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Página 1 de 1

DATA DE ENTRADA
10/11/2015

REFERêNCIA
OFIcIO N' 43/15o

VOLUME

FOLHA DE DESPACHO

PROCESSO ARTESPPROTOCOLO ARTESP

302413

~ARTESP
J

OBSERVAÇAO:

DE, DIN - INVESTIMENTOS - DIN-ASSESSORIA

PARA, DIN - INVESTIMENTOS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

ÀDIN
Dr. Theodoro

Trata-se do Oficio n' 43/2015 de 14/ago12015 da Prefertura Municipal de Americana do Estado de São Paulo,
protocolado na ARTESP em 26/ago/2015 sob o n' 302.413/15, encaminhando cópia digital dos estudos realizados
pela empresa PERPLAN, referente ao Inquérito Civil MP 1312010-1 - TAC para conhecimento.

A respeito cumpre-nos informar que o assunto foi analisado pela 01N/Projetos, conforme despachos FD.DIN.33978/15
e FD.DIN.35357/15.

Se de acordo encaminhar à CGD para envio das anàlises efetuadas pela DIN/Projetos (FD.DIN.33978/15 e
FD.DIN.35357/15) à Prefeitura Municipal de Americana.

ÀCGD

De acordo com a manifestação acima.
Encaminhamos para prosseguimento.

/

/]/lrluv-/
Theo1oro e Almeida Pupo Júnior
Direto~éínvestimentos

hn/SPS

fCÓPIA]
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Grupo de Atua~o Especral de Defesa do Meio Ambiente
Núcleo PCJ-Prracieaba

Ofício n" 924/20IS-ecbd

Ref.: Inquérito Civil nO 13/2010-1 - "Condomínios Residenciais Spazio Beach e
Arkansas"

Piracicaba. 30 de novembro de 2.015.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Pelo presente. tendo em vista () andamento do cumprimento

de Termo de Ajustamento de Conduta. firmado nos autos em epígrafe, solicito-

lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo 8°, * 10, da Lei n0

7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei nO8.625/93 e artigo 104, inciso I, "b", da Lei

Complementar Estadual nO 734/93, que. no prazo de 60 (sessenta) dias, envie

infonnações sobre as providências adotadas pelo Município em relação às

recomendações da ARTESP e AutoBan, no tocante às ações complementares do

estudo funcional do sistema viário.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e
consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Excelentíssimo Senhor

OMARNAJAR

Prefeito do Município de Americana

Rua Almirante Barroso. 491 - São Judas - Plracicaba/SP _ CEP 13.4\6.398

Fone (19) 3433-61 8S - gaemapiracicaba@mp.sp.govbr

mailto:gaemapiracicaba@mp.sp.govbr


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IC n" 13/2010

1

Costa Balma

CERTIDÃO

Aos 18 de dezembro de 2.015, eu (p ),Erika a

Duefias, Oficial de Promotoria I, fuatricula 72 I,

\

certifico que a Prefeitura de Americana ainda não encaminbou s

informações solicitadas por Vossa Excelência no oficio 924/2015 (

3.067).

CONCLUSÃO

ck~embro 4/JAos 18 de IIQWmNe de 2.015, eu, (r) Erika da Costa

Balma Duefias, Oficial de Promotoria I, matricula 7241, atendendo

determinação verbal, faço conclusos estes autos ao Excelentissimo

Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de Justiça

do GAEMAPCJ-Piracicaba.

IC 13/2010

Embora ainda pendente a resposta formal por parte do

Municipio, quanto às recomendações da ARTESP (fi. 3.067), fomos

informalmente instados, pelo Secretàrio de Negócios Jurídicos do

Município de Americana, durante reunião para tratar de outro assunto, a se

manifestar quanto à solicitação constante do oficio 376/SNJ/06/15, de
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2

1

08/05/15 (fl. 2.953), no sentido de "liberação dos empreendimentos que

estão paralisados", em razão de já ter havido entrega do Projeto pela

PERPLAN I, bem como o demonstrativo de algumas ações já iniciadas,

visando alterações viárias no Município de Americana, pertinentes do TAC

firmado com o Ministério Público. O motivo da urgência seria

dificuldade financeira pela qual passa o Município, para implantação

obras do sistema de saneamento, sendo que com a liberação dess

empreendimentos poderão ocorrer contrapartidas para realização

obras, bem como as obras do sistema viário.

Anota-se que naquela ocasião da formal solicitação

mencionada no parágrafo anterior, despachamos no sentido de se aguardar

as informações solicitadas em 11/06/15 (fls. 2.945/2948 e 2943) quanto às

providências que estavam sendo tomadas para o atendimento das

recomendações do estudo da "PERPLAN', bem como informar qual o

posicionamento da Autoban e ARTESP. Assim, havia a necessidade de o

Município adotar providências complementares por nós solicitadas,

motivos pelos quais ainda não houve e não hà viabilidade de um

posicionamento definitivo do Ministério Público sobre o pleito de

liberação de empreendimentos.

Anoto que os posicionamentos da AUTOBAN (fls.

3.026, terceiro parágrafo, 3.050 e 3.058/3.059) e ARTESP (fls.

1 As conclusões e recomendações do "Estudo Sistêmioo de Tráfego e de Funcionalidade" realizados pela
empresa PERPLAN estão nas fls. 2.76B/2.926, sendo ofertada no âmbito dos "Estudos Sistêmicos de Tráfego,
destinados a evitar e/ou amenizar os impactos negativos no sistema viário em razão da previsão de aumento
da população na região pela aprovação dos empreendimentos ~'Spazjo Beach" e "Arkansas", bem como de
outros 17 (dezessete) empreendimentos imobiliários aprovados ou em fase de aprovação na região, assim
como de eventuais outros empreendimentos imobiliários e/ou comerciais que ali vierem a se instalar" (cláusula
32,9 2º do TAC),estão nas fls. 2.824/2.827.
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. 56/3.057 e 3.065/3.066) são, em linhas gerais, no mesmo sentido do

entendimento deste membro do Ministério Público, qual seja, de que antes

das liberações dos empreendimentos com requerimentos de expedições de

certidões de diretrizes e/ou licenças de construções, há necessidade de

elaboração dos planos, programas e projetos funcionais e/ou projeto

executivos previstos nas conclusões e recomendações efetuadas pe a

empresa "Perplan - Engenharia e Planejamento", no âmbito dos estud s

sistêmicos de tráfego realizados (vide conclusões nas fls. 2.824/2.827

Aliás, a própria empresa "PERPLAN" sugere que algumas das

intervenções são urgentes, pois visam mitigar congestionamentos já

existentes na atualidade, discriminando as intervenções em quatro

fases, a serem implantadas ao longo de vinte anos, com intervalos de

cinco anos a cada fase, especificando as obras sugeridas em cada fase

(fi. 2.826).

Para deixar claro essa necessidade de estudos

I

complementares, antes da liberação de qualquer empreendimento,

transcreve-se o posicionamento da AUTOBAN (fi. 3.057):

"Entendemos que o relatório da PERPLAN é

apenas uma fase do processo em tela, uma vez que o estudo

apenas indica as melhorias necessárias para atender o

crescimento do municípw, incluindo osprojetos já aprovados.

A prefeitura municipal de Americana informa

que as recomendações do estudo deverão integrar o Plano

Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) e de construção

do Plano Municipal de Mobilidade Urbana.
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Entendemos que a implantação das melhorias

recomendadas no relatório" SP 330 ? TRECHO ENTRE OS

KMS 120+000 E 128+600 ESTUDOS SlSTÊM1COS DE

TRÁFEGO E DE FUNC10NALIDADE" de 22 de dezembro de

2014, deverão melhorar a mobilidade e segurança da rede

viária dentro dos limites doMunicípio de Americana.

O ro 'eto uncional e detalhamento tI,

interven ões ro ostas ao lon o da SP-330 deverão se

elaborados con orme normas do DER e ARTESP

acompanhadas por estudos de tráfego específico, comprovamt

assim a eficácia da solução proposta.

A responsabilidade das obras são da Prefeitura

Municipal de Americana" (grifos nosso)

1

No mesmo sentido, a manifestação da ARTESP,

em 03/11/15 - fi. 3.065), quando consignou quel:

"Os acessos particulares ou públicos existentes a faixa de

domínio deverão ser regularizados conforme as normas

pertinentes.
A concessionária sugere que a solução geométrica da

intervenção (3) seja revista para propiciar maior capacidade.

Conforme reunião ocorrida em 26/08/2015 entre a

concessionáriaAutoban, representantes da Prefeitura Municipal

de Americana, engenheiros da Perplan e técnicos da ARTESP,

foi recomendado quefosse incluídaplanta esquemática com o as

fases de intervenções propostas e que os projetos (uncionais

sejam desenvolvidos com urgência possibilitando assim a



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

delimitação e reserva das áreas necessárias para a futura

implantação das melhorias viárias... (grifos nossos).

5

1

Segundo o Município, as propostas constantes do

Projeto Funcional da PERPLAN estão sendo consideradas na revisão

do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado ~ PDDI (Decreto

Municipal n° II.I3I120I5 ~ fI. 3007) e dele deverão fazer parte, para

serem objeto de implantação de futuros empreendimentos

imobiliários, via cobrança de taxa que e'stá em estudo pela comissão,

visando fazer face a essas despesas (fI. 3008).

As obras previstas pelo estudo da PERPLAN, que

possivelmente necessitarão ser reformuladas em razão das

divergências e/ou sugestões da AUTOBAN (fIs. 3.058/3.059) deverão

ser discutidas, também, em audiências públicas para validação da

comunidade, juntamente com as demais alterações que estão sendo

realizadas, após estudos da equipe técnica (fI. 3.008 ~ informações da

Secretaria de Planejamento, em 14/07!I5).

Nesse contexto, ainda pouco claras as configurações

futuras do sistema de tráfego na região da Praia dos Namorados e no

pós Rodovia Anhanguera, não sendo possível e nem prudente a

liberação dos empreendimentos habitacionais na região antes desses

indispensáveis estudos complementares de trânsito, previstos no TAC

como principal razão para sua realização (possibilitar melhorias no

atual sistema de mobilidade urbana e manter tal mobilidade em níveís

adequados mesmo após o acréscimo de demanda decorrente da
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implantação de novos empreendimentos, desde já se prevendo e

implantando as obras viárias necessárias a tal nível de mobilidade).

Nesse sentido, ainda não definidas, com o detalhamento necessário,

as novas diretrizes para os empreendimentos na região, o que somente

será possível após a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento

Integrado, e do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o qual ainda

está em construção e que dependerá dos estudos de tráfego

específicos, mencionado pela ARTESP (fl. 3.057) para ser elaborado

com eficácia.

Desses trabalhos de detalhamento do Projeto Funcional

dependerão as delimitações e reservas de áreas necessárias para a

futura implantação das melhorias viárias (deverão ocorrer

alargamentos de vias, construções de Avenidas Marginais á Rodovia

Anhanguera, transposições de viadutos sobre a Rodovia Anhanguera,

dimensionamento de saturação futura das vias projetadas - fls. 2.963),

não sendo possível, salvo melhor juízo, emitir certidão de diretrizes

para empreendimentos na região, antes de tais estudos, para os quais

existem verbas deposítadas em conta específica pela MRV, em razão

do TAC, sendo muito importante o detalhamento desse projeto

funcional, como entendeu a Comissão Avaliadora do Processo

Seletivo para contratação da empresa responsável pelos estudos

sistêmicos de tráfego e de funcionalidade, instituída pelo Decreto

Municipal 10.121/13 (fl. 2.984), por ocasião da manifestação

favorável aos estudos apresentados, em 19/01/15.

6
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Aliás, o próprio estudo da PERPLAN ressalva que

ele foi efetuado em nivel de concepção funcional, com traçados

genéricos em planta, sem observãncia das normas técnicas nem

detalhamento planialtimétrico e altimétrico de engenharia,

havendo a necessidade de consolidar as recomendações com a

contratação de empresa especializada, visando realizar projetos

funcionais de intervenções e estimativas de custos de construção e

desapropriação. Ressaltam os responsáveis pelos estudos que:

"COM BASE NESSES PROJETOS FUNCIONAIS DEVERÃO

SER EMITIDAS DIRETRIZES PARA ORIENTAR FUTUROS

PARCELAMENTOS DE SOLO, impondo a construção de obras

segundo os projetos. Também com base nesses projetos funcionais

deverão ser reservadas áreas para eventual desapropriação e (utura

construção das obras preconizadas. "(fi. 2.827).

Éo resumodo necessário.

Posto isto, determino que se reiterem-se ao

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Americana as

solicitações do oficio 924/15, com cópia deste despacho, para

cumprimentono prazo de trinta dias, também lhe solicitando que

semanifeste-se,expressamente:

a) Quanto às alterações propostas pela AUTOBANe

exigênciasdaARTESP;

b) Quanto ao grau de urgência para algumas dessas

intervenções. com propostas concretas para efetivações das mesmas;
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c) Na oportunidade, se desejar, poderá o ilustre alcaide,

baseado em informações técnicas consistentes, subscrita por

profissionais com competência legal sobre os respectivos temas,

argumentar, demonstrar e comprovar que alguns dos

empreendimentos que se pretende liberar na região da Praia dos

Namorados, seguramente, não serão afetados pelos estudos

específicos de tráfego ainda pendentes de realizações (mesmo depois

de três anos da celebração o TAC e vencido o prazo para tanto).

c-I) Nessa hipótese, a viabilidade técnica da emissão de

diretrizes provisórias deverá ser indiciada para cada empreendimento

que se pretenda previamente liberar, desde que expressament

conste dessa certidão que ficarão vedadas as emissões de licença

prévia, de instalação c/ou de operação (ou similar) enquanto não

concluídos e aprovados os estudos específicos de trânsito previstos

no TAC de 2012, firmado com o Ministério Público do Estado de

São Paulo e nos estudos e recomendações elaborados pela

PERPLAN (em grande parte referendados pela Comissão,

AUTOBAN e ARTESP).

c-2) Consigno que, caso haja tais comprovações

técnicas, de forma fundamentada e detalhada para cada

empreendimeuto, analisaremos a possibilidade de excepcionar, por

meio de aditivo ao TAC, a liberação para emissão de certidão de

diretrizes.

d) Tendo em vista a previsão de multa diária para a

hipótese de não realização dos estudos sistêmicos de tráfego e de

funcionalidade, bem como vencimento de tal prazo, deverá o

Município, no prazo supracitado, justificar o atraso na conclusão dos
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estudos, bem como apresentar estimativas de quando eles poderão ser

concluídos e, se o caso, comprovar a ocorrência do caso fortuito ou

udente a incidência da penalidade pecuniária pelo

atraso.

Piracicaba, 8 de dezembro de 5.

~
CARNEIRO CAS

Pro ato de Justiça GAEMA PCJ-

1
•",
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

---~Grupo de Atuaçao Especial de Defesa do Meio Ambiente
Núcleo PCJ-Piracicaba

Ofício n" 004/20l6-ecbd

Rer.: Inquérito Civil nO 13/20 IO-I - "Condomínios Resídenciais Spazio

Beach e Arkansas"

I" Reiteração - Ofício n" 924/20l5-ecbd

Piracicaba, 07 de janeiro de 2.016.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Pelo presente, tendo em vista o andamento do

cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado nos autos em

epígrafe, reitero o teor do Ofício n" 924/20l5-ecbd, solicitando-lhe, nos

termos do artigo 129, VI, da Carta Magna, artigo 8°, SI", da Lei n°

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

Lei Complementar Estadual nO734/93, que, no prazo de 30 (trinta) dias,

envie ínformações sobre as providências adotadas pelo Municipio em

relação às recomendações da ARTESP e AutoBan, no tocante às ações

complementares do estudo funcional do sistema viário.

Ademais, encaminho-lhe cópia do despacho

ministerial datado de 18/12/2015, solicitando-lhe, no mesmo prazo, que se

manifeste, expressamente:

a) Quanto às alterações propostas pela AUTOBAN e

exigências da ARTESP;

1

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

Fone' (19) 3433.6185 - gaemaplracicaba@mpsp,mp.br

mailto:gaemaplracicaba@mpsp,mp.br
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Núcleo PCJ-Piracicaba

b) Quanto ao grau de urgência para algumas dessas

intervenções, com propostas concretas para efetivações das mesmas;

c) Na oportunidade, se desejar, poderá o ilustre alcaide,

baseado em informações técnicas consistentes, subscrita por profissionais

com competência legal sobre os respectivos temas, argumentar, demonstrar

e comprovar que alguns dos empreendimentos que se pretende liberar na

região da Praia dos Namorados, seguramente, não serão afetados pelos

estudos especificos de tráfego ainda pendentes de realizações (mesmo

depois de três anos da celebração o TAC e vencido o prazo para tanto).

c-I) Nessa hipótese, caso haja concordância do

Ministério Público por aditivo ao acordo já firmado, a viabilidade

técnica da emissão de diretrizes provisórias deverá ser indiciada para cada

empreendimento que se pretenda previamente liberar, desde que

expressamente conste dessa certidão que ficarão vedadas as emissões

de licenças prévia, de instalação e/ou de operação (ou similar)

enquanto não concluidos e aprovados os estudos específicos de trânsito

previstos no TAC de 2012, firmado com o Ministério Público do

Estado de São Paulo e nos estudos e recomendações elaborados pela

PERPLAN (em grande parte referendados pela Comissão, AUTOBAN e

ARTESP).

c-2) Consigno que, caso haja tais comprovações

técnicas, de forma fundamentada e detalhada para cada empreendimento,

analisaremos a possibilidade de excepcionar, por meio de aditivo ao TAC,

a liberação para emissão de certidão de diretrizes.

2
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Grupo de Atuaçao Especial de Defesa do Meio Ambiente
Núcleo PCJ-Piracicaba

d) Tendo em vista a previsão de multa diária para a

hipótese de não realização dos estudos sistêmicos de tráfego e de

funcionalidade, bem como vencimento de tal prazo, deverá o Município, no

prazo supracitado, justificar o atraso na conclusão dos estudos, bem como

apresentar estimativas de quando eles poderão ser concluídos e, se o caso,

comprovar a ocorrência do caso fortuito ou força maior excludente da

incidência da penalidade pecuniária pelo atraso.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e

consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA peJ-Piracicaba

Ao Excelentissimo Senhor

OMARNAJAR

Prefeito do Municipio de Americana

3

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

Fone: (19) 3433-6185 - gaemapiracicaba@mpsp.mp,br
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.Grupo de AllJaç:lo de Defesa do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ_Piracicaba

IC nO 13/2010

CERTIDÃO

Aos 25 de janeiro de 2.q16, eu (f ),Erika da Costa Balma
Dueíías, Oficial 'de Promotoria I, matrícwla 7241, certifico que est~ve pr:esente

nesta data o Sr. Luiz Alexandre Teixeira Ferreira, OAB/SP nO 153.200-E,

representando a Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A -

Autoban, para consulta aos autos.



Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Gaema Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016 09:39
Jurid ico@americana.sp.gov.br'
'Diana - Juridico'
RES: REUNIÃO COM DR. IVAN

Ref.: Inquérito Civil nº 13/2010 - cumprimento de TAC sobre regularizaçã~ dos Condomínios da MRV na Praia dos.

Namorados, em Americana

Assunto: reagendamento de reunião.

Exmo. Sr. Secretário de Negócios Jurídicos de Americana,

Dr. Alex Niuri Silveira Silva:

Por ordem do Exmo. Dr. Ivan Carneiro Castanheiro" comunico~lhe que, por impossibilidade do Promotor de Justiça

em comparecer ao expediente neste dia, 15/02/16, a reunião, que estava agendada para a mesma data, às 15 horas,

fica redesignada para 23/02/1'6 (terça-feira), para o mesmo horário, 15 horas.

Caso não haja agenda disponível dos representantes deste Município, favor comunicar a este Núcleo, para,

posteriormente, rever a data.

Solicito a confirmação de recebimento do presente e~mail.

Respeitosamente,

~~ .
~ArianeCristina Teato 1 Oficial de Promotoria I - matr. 6646
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

ANÚCLEO PC/-PIRACICABA -
~INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nº 491- Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Tel.: (19) 3433-6185

De: Diana - Juridico [mailto:diana@americana.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 14:37
Para: 'Gaema Piracicaba'
Assunto: RES: REUNIÃO COM DR. IVAN

Erika, Boa Tarde.

Está confirmada a reunião com o Dr. Ivan??

Aguardo.

1
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IC nO 13/2010

CONCLUSÃO

.- . ,
Aos 02 de março de 2.016, eu, ( é(J ) Erika da Costa

Balma Duefiàs, Oficial de Promotoria I, ma.tríc~la 7241, atendendo

IC 13/2010

1) Juntem-se aos autos:

do GAEMA PCJ-Piracicaba.

determinação verbal, faço -conclusos estes autos ao Excelentíssimo\. .! \
Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor de Justiça i

\i
V(
1

a) Lista de presença da reunião ocorrida em 23/02/16,,
às 15h, na sede deste núcleo, com os representantes da Prefeitura. .

Municipal de Americana, a pedido, para fins de se discutir a forma de

encaminhamento de expedição de certidão de diretrizes, após a

parcial elaboração dos estudos sistêmicos de tràfego, realizada

empresa "Perplan", em cumprimento a um dos itens do Termo de

Ajustámento de Conduta (TAC) firmado em 2012, com alguns itens

pendentes de cumprimento.

b) áudio da gravação da reunião, com 01hl2m57s de

gravação;

c) Oficio 068/SNJ/02/2016, de 23/02/16 (8 laudas), em

resposta parcial aos questionamentos do oficioGAEMA 924/15.
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3) Anoto que além das fundamentações do item 2 e das

específicas respostas faltantes para o oficio 924/15, deverão ser

justificadas as razões dos descumprimentos dos prazos do TAC (um

dos questionamentos efetuados), sob pena "de execução da multa

diária.

4 Enc minbe'se cópia do presente despacho, por e-

mai! e com a ISO de r~ebiment~, à SNJ e ao a "nete do Prefeito" .

, 5) Aguar4e-se a resposta, até dia 2 /03/16. "

\

2
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Grupo de Atuaçao de Delesado MeioArnblenre- MPSP

GAEMA pCJ-Piradcaba

IC nO 13/2010

JUNTADA

Aos 04 de março de 2.016, eu, (P ) Erika da Costa Balma

Duenas, Oficial de Promotoria 1,matrícula 7241, junto a estes autos os seguintes

documentos:

a. Lista de presença da reunião realizada em 23/02/2016;

b. Ofício 068/SNJ/02/2016 e docume~tos, em resposta parcial

aos questionamentos feitos através do ofício nO 924/2015.
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REUNIÃO; Inquérito Civil nO 13/2010

ASSUNTOi Cand. Club Beach Park

LOCAL; GAEMA Piracicaba

DATA:23/02/2016

LISTA DE PRESENÇA

HORÁRIO; 15h

I

01) Nome: c..L!\-J<;}-, O Q. f:vv.... A<t.Av-..-~
Cargo: ~CrLé'-f A~ü Instituição: .'Y. 'V\. f\-.v,1f"Y1.A'CA->A
Telefone fixo: ( la, ) 1Y3"\ "\ OI'" Telefone celular (opcional): <1 C\.14 i b bbi.Á
E-mail: A~.-AN....bf@.Gt~GA-J.<l . ""'p.Sou. 13«.

02) Nome:d%-RI '-S:c"""Jç;.q ..s;;1vv~ ..
Cargo: S:c.uz..Ú&ó hgt<JtiJs:~(ÚJS I~stitUiÇão:-?M. 4J I!'=-Lf tU"(t1{l..1A.,' .

Telefone fixo: rq- 3'FI5 -")DCO Telefonecelúlar (opcional): I~ - Cj g3OISoqS

E-mail: 4J;;<;v/,;.ú (fi) tlDQ/Ú;' -(a«.

E-mail:

04) Nome: _

Cargo: ~~~~ Instituição: _

Telefone fixo: ~ Telefone celular (opclonal): _

E-mail: ---------------------------

05) Nome: ~ _

Cargo: Instituição: ~~ _

Telefone fixo: ~ Telefone celular (opcional): _

E-mail: ------------------~--------

1



'!J1~ ~de ~ "Jp¥fo
c '$Jtado. de cll'ão 'P1'aub ~

Secretaria de
Negócios Jurídicos

Americana, 22 de fevereiro de 2016.

OF.068/SNJ/0212016
Protoc. 71.89412015

3.31512016
3012015

R.f.Oficios n. 92412015- 00412016- ecbel
lnqnérito Civil MP 1312018-1 - TAC

Prezado Promotor;

Em atendimento aos epigrafados oficios, encaminhamos a Vossa Excelência,
manifestação e documentos apresentados pela Secretaria de Planejamento do
Município, em atendimento aos questionamentos ministeriais.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à
disposição de Vossa Excelência, para eventuais outros esclarecimentos, bem como
qualquer outra providência que julgar necessária.

Respeitosamente.

DR.ALEX
Secretário M

Excelentissimo Senhor Doutor
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRA
DD. Promotor de Jnstiça
GAEMA PCI - PIRACICABA
SNlldfc

~ Ifoud. f5 - e-- e&1'1!I.465-'lOJ-~ - S1'- 7« 11913475. '10!15
www.americana.sp.gov.br-jurídico@americana.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICjPAL DE AMERICANA
SECRETA~IA DE PLANEJAMENTO,

Referente Inquérito Civil nQ 13/2010-1 "Condomínio Residenciais Spazio Beach e
Arkansas" .

Ofício 004/2016 protocolado 3.315/2016

a) Quanto às alterações propostas pela AUTOBAN e exigências da ARTESP:

FASE01(até 05 anos)

1.1 Intervenção 01- Viaduto Ligando Av. Comendador Thomaz Fortunato com Rua
João Santa rosa

Solicitação encaminhada junto ARTESP/ AUTOBAN, aprovados os Estudos
Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade da PERPLAN,iniciada a licitação para os
projetos funcionais.

1.2 Intervenção 06 - Alargamento da Av. Comendador Thomaz Fortunato

Alargamento já gravado em Diretrizes deverá ser executado quando da execução
da intervenção 01.

1.3 Parte da Intervenção 04 - Avenida junto às torres de alta tensão ligando Rua
Maranhão e o dispositivo de conexão com a Via Anhanguera no Km 119 (acesso a
Nova Odessa)

Diretrizes já expedidas no loteamento a ser implantado no local, aberto processo
administrativo nº de desapropriação amigável.

1.4 Parte da Intervenção 05 - nova Avenida no trecho entre a Av. Thomaz Fortunato e

Jardim Brasil.

Diretrizes já traçadas nos loteamentos consolidados, e nas glebas existentes.

1.5 Intervenção 09 - duplicação da Av. Nicolau João Abdalla

Duplicação já efetuada pela Prefeitura no trecho pontuado no mapa em anexo

Avenida Brasil, 85 - Centro - TeL (19) 3475-9010
CEP- 13465-901- AMERICANA-SP- seplan@americana_sp.gov.br

1

mailto:seplan@americana_sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

1.6 Parte da intervenção 10 - duplicação do viaduto mais construção de rotatórias no
Km 128 da Via Anhanguera;

Reservadas áreas em futuras diretrizes, não se trata de área de influência para
futuras áreas de expansão e sim de urbanização consolidada.

Fase 2 (até 10 anos)

2.1 Intervenção 02 - complementação dos trechos faltantes das vias paralelas à Via
Anhanguera, de ambos os lados da rodovia, entre os quilômetros 120 e 125

Todas as áreas referentes às vias paralelas a ViaAnhanguera estão gravadas como
previstas no Sistema viário na Lei 4.597 de 1º de fevereiro de 2010 - PDDI

2.2 Intervenção 03 - novo dispositivo de conexão com Via Anhanguera, situado no
prolongamento da Av. Santino Faraone

Aprovados os Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade da PERPLANpela
ARTESP/AUTOBAN em fase de licitação para projetos funcionais.

2.3 Restantes da intervenção 04 • nova avenida junto às torres de alta tensão entre a
Av. Santino Faraone e Av.José Cordenonsi

Gravada no mapa de diretrizes urbanas, deverão ser objeto de novos
empreendimentos pelos proprietários das glebas.

2.4 Restante da intervenção 05 - nova avenida entre a Av. Comendador Thomaz
Fortunato e Av.Santino Faraone

Gravada no mapa de diretrizes urbanas, deverão ser objeto de novos
empreendimentos pelos proprietários das glebas.

2.5 Restante da intervenção 10 - construção das alças do viaduto do Km 128 da Via
Anhanguera)

Reservadas áreas em futuras diretrizes, trata-se de área de influência para futuras
áreas de expansão

Avenida Brasil, 85 - Centro - Tel. (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP - seplan@americana.sp.gov.br
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Fase 3 (até 15 anos)

3.1 Intervenção 07 - novas vias ligando o novo dispositivo de conexão com a Via
Anhanguera- intervenção 03. com a Av. N.5. de Fátima aproveitando o vale existente

Gravada no mapa de diretrizes urbanas, deverão ser objeto de novos
empreendimentos pelos proprietários das glebas.

Fase 4 ( até 20 anos)

4.1 Intervenções 08 - nova via ligando o dispositivo de conexão com a ViaAnhanguera-
intervenção03- com Via Luiz de Queiróz, aproveitando a passagem inferior localizada
na altura do Km 123 - caso seja parcelada a gleba da Fazenda Campos Salles e da
Fazenda do Governo.

Gravada no mapa de diretrizes urbanas, deverão ser objeta de novos
empreendimentos pelos proprietários das glebas.

b) Quanto ao grau de urgência para algumas dessas intervenções, com propostas
concretas para efetivação das mesmas;

b.l Garantir a reserva das áreas necessárias em emissão de diretrizes

b.2 Contratação de projetos funcionais no tocante as áreas de intervenção
ARTESP/AUTOBAN

b.3 Alteração das propostas na planta de hierarquia viária do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado - PDDf.

c) Regiões do Pós Anhanguera têm, conforme demonstra o anexo 11duas partes:
Glebas originais e urbanização consolidada .

. ,(
CLAUDIO RODRI UES AMARANTE

Secretário de lanejamento

Avenida Brasil, 85 - Centro- Te!' (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP- seplan@americana.sp.gov.br

3

mailto:seplan@americana.sp.gov.br
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GAEMA - Núcleo Piracicaba'

De:
Enviado em:
Para:

Cc:
Assunto:
Anexos:

GAEMA - Núcleo Piracicaba
sexta-feira, 4 de março de 2016 17:32
,ale.l<niuri@hotmaiLcom'; 'a ma rante@americana.sp.gov.br';
ga binetedop'refeito@amerkana.sp.gov.br
dia na@americana,sp.gov.br
Despacho IC 13/10
Despacho IC 13-10 Oi.03.16.pdf

Controle: Destinatário

'alexn iuri@hotmaiLcom'

'ama rante@americana.sp.gov.br'

gabin etedoprefeito@americana.sp.gov,br

dia na@americana.sp.gov.br

Ivan Carneiro Castanheiro

, Entrega

Entregue: 04/03/201617:32

Ref.: Inquérito Civil nO 13/2010

Prezados Senhores,

Por determinação do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA
Piracicaba, encaminho, em anexo, cópia do despacho ministerial proferido em 02/03/16, para
conhecimento e providências.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Erika da Costa Balma Dueiías
"\ Oficial de Promotoria I
.RUPO OEATUAÇÃO ESPECIALDE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃo PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nº 491- Bairro São Judas
Piracicaba*SP CEP13416*398
Tel: (19)3433-6185

1

mailto:rante@americana.sp.gov.br';
mailto:netedop'refeito@amerkana.sp.gov.br
mailto:na@americana,sp.gov.br
mailto:rante@americana.sp.gov.br'
mailto:etedoprefeito@americana.sp.gov,br
mailto:na@americana.sp.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Defesado Meio Ambiente. MPSP
GAEMA PCJ.Pi,acicab ••

IC nO 1312010

CERTIDÃO

Duenas, Oficial

Aos 08 de março de 2.016, eu (b ),Erika da Costa Balma

de Promotoria I, matrícula 7241, dertifico que esteve presente

nesta data o Sr, Luiz Alexandre Teixeira. Ferreira, OAB/SP nO 153.200-E,

representando a Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirante_s S.A -

Autoban, para consulta aos autos.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Aluaç/io de Defesado Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ-Piracicaba

IC nO 1312010

JUNTADA
,

Aos 15 de março de 2.016, eu, í. 'fi ) Erika da Costa Balma

Dueflas, Oficial de Promotoria I, matrícula 7241, juntb a estes autos os seguintes

documentos:

a. Pedido de vistas dos autos para extração de cópias enviado

pela Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A,
. - AutoBan.



". -,,

===-- -

Te;xe; ra Ferrei ra e Serrano
Advogadus

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA IVAN

CARNEIRO CASTANHEIRO DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO

MEIO AMBIENTE - GAEMA XII - NÚCLEO PC] - PIRACICABA - MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃOPAULO

Inquérito Civil n°. 14.0187.0000013/2010-1

,~OR

IS OjhCEBIDO PELOM.P.
Protocolo n2 ISo 110

15 MAR 2016,0

GAEMI{ ..
PC! - Piracicaba

\rvv

rI\.
/

CONCESSIONÁRIA DO SISTE~ ANHANGUERA-BANDEIRANTES
\

S.A. - AutoBAn, devidamente qualificada, nos autos do procedimento de número em epígrafe,

vem, respeitosamente, à vossa presença, por seus advogados subscritores, requerer vistas dos autos

para extração de cópias reprográficas das plantas e demais documentos que estejam acostados a

partir das fls. 3.027.

Termos em que pede deferimento.
São Paulo, 15 de março de 2016.

/P lo -;:;--
LUIZ TARCísIO TEIXEIRA FERREIRA

OAB/SP n". 67.999

tfP ~ .---=7
PEDRO ESTEVAM ALVES P. SERRANO

OAB/SP nO. 90.846

c j<:;:::>"2=
TALES PAES LEME JUNIOR

OAB/SP n". 330.871

5:loP.al,lto
"" f'~uk.I",nJ~,~~~Jl1.0~

1),,1->~,,,I,,,. Sit, P""f" SP ICf I' 01:310.;00
lei' .~ó113Jt~-3500 1lo}., .:,~ 112~;S,J~Ol

Rlod! Jifl~jfD
Ru~clJ ,\"~er,-,bl~",,10,~1"J(lIYJ01~

C-Icnro, R'(J;lc !J,,~,n:;. qJ I CEP]lJDll.i'\11
1~1,,S~713S~2.t.~£a

Brul1ia
,!,:Jl5 CI n, c~~loJ"l!l I, CJ!.;O1

~,1'10 S"!. Bc"":;,,. DF IÇEP '1,~6')-()1fl
~d' .;,5i;13J7j.J5NHl~.: .~,56'337\./.1;""
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO-ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Def""" do Meio Ambiente _ MPSP

GAEMAPCJ-Pirae,eabll

IC nO 13/2010

CERTIDÃO

Aos 15 de março de 2.016, eu {p l, Erika da Costa Balma

Duenas, Ofi:ial de Promotoria 1,matrícula 7241, ce~fiCOque o Sr. LUIzAlexandre

Teixeira Ferreira, OAB/SP nO 153.200-E, representando a Concessionária do

Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A - Autoban, retirou este último volume da

Secretaria para cópias reprográficas de plantas.



Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Prezada Erika, Bom Dia.

Dia.na - Juridico <diana@americana.sp.gov.br>
quarta-feira, 30 de março de 2016 09;42
GAEMA - Núcleo Piracicaba
REUNIÃO COM OR. IVAN

A pedido do Sr. Secretário de Negócios Jurídicos - Dr. Alex Niuri e Sr. Claudio Amarante - Secretario de
Planejamento, vimos solicitar a possibilidade de agen.dar uma reunião com o DD. Dr. Ivan Carneiro, com a
maior b~evidade possível, para tratar de assuntos relacionados ao TAC 13/2010.

Prefeitura de
AMERICANA

1

Diana Franca Co~nho
Secretaria de Negócios Juridicos

Avenida Brasíl, 85 - Centro
AmerlcanalSP
(19)3475.9035

_.americana.sp.gov.br



GAEMA • Núcleo Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

GAEMA - Núcleo Piracicaba
quarta-feira, 30 de março de 2016 15:24
'Diana - Juridico'
RETIFICAÇÃO: REUNIÃO COM DR. IVAN

Controle:

Prezada Diana,

Destinatário

'Diana - Juridíco'

Ivan Carneiro Castanheiro

Entrega

Entregue: 30/03/201615:24

L"
Lida: 30/03/201615:38

Retificando o e-mail enviado anteriormente, o Dr. Ivan Carneiro Castanheiro poderá recebê-los no dia 04/04/16 às
14 horas.

eço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mail e a presença na reunião.

Atenciosamente,

Erika da Costa 8alma Duenas
afiei:!1 df! Promotoria I
GRUPO OE 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 CEP13416-398
Tel: (19)3433-6185

De: Diana - Juridico (mailto:diana@americana.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 30 de março de 2016 09:42
Para: GAEMA- Núcleo Piracicaba,

~ssunto: REUNIÃO COM OR. IVAN

Prezada Erika, Bom Dia.

A pedido do Sr. Secretário de Negócios Jurídicos - Dr. Aléx Niuri e Sr. Claudio Amarante - Secretario de
Planejamento, vimos solicitar a possibilidade de agendar uma reunião com o DO. Dr. Ivan Carneiro, com a
maior brevidade possível, para tratar de assuntos relacionados ao TAC13/2010.

Prefeitura de
AMERICANA

1

Diana Franca Coltinho
Secretaria de Negócios Juridlcos

Avenida Brasil, 85 • Centro
AmertcanalSP
(19) 3475.9035

www.amerlcana.sp.gov.br

http://www.amerlcana.sp.gov.br


GAEMA - Núcleo Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Prezada Erica, Boa Tarde.

Diana - Juridico <!diana@americana.sp.gov.br>
sexta-feira, 1de abril de 2016 13:51
GAEMA - Núcleo Piracicaba
RES: RETIFICAÇÃO: REUNIÃO COM DR. IVAN

Tendo em vista compromissos assumidos anteriormente, o Dr. Alex Niuri, não conseguirá participar da reunião no p.
dia 04/04. Solicitamos a possibilidade que a reunião seja agendada,a partir do 11{04, dentro das possibilidades do.
Dr. Ivan Carneiro.

Atenciosamente.

Prefeitura de
AM~RICANA

Diana Franca Coutinho
See:retada de Neg6tlo$ Juridh;os

Avemda aras". as. Centro .
Am~rlcanafSP-
(19) 3475.9035

www.al.OOfiee:na\sp.9ov.bf

De: GAEMA- Núcleo Piracicaba [mailto:gaemapiracicaba@mpsp.mp.br]
Enviada em: quarta-feira, 30 de março de 2016 15:24
Para: Diana - Juridico
Assunto: RmFICAÇÃO: REUNIÃO COM DR. IVAN

Prezada Diana,

Retificando o e-mail enviado anteriormente, o Dr. Ivan Carneiro Castanheiro poderá recebê-los no dia 04/04/16 às
14 horas. '

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mail e a presença na reunião ..

Atenciosamente,

Erika da Costa Balma Dueiias
Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAIlO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, n2 491- Bairro SãoJudas
Piracicaba-SP CEP13416-398
Tel: (19)3433-6185

De: Diana - Juridico [mailto:diana@americana.sp,gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 30 de.março de 2016 09:42
Para: GAEMA- Núcleo Piracicaba
Assunto: REUNIÃO COM DR. IVAN

1



Prezada Erika, Bom Dia.

A pedido do Sr. Secretário de Negócios Jurídicos"":'Dr. Alex Niuri e Sr. Claudio Amarante - Secretario de
Planejamento, vimos solicitar a possibilidade de agendar uma reunião com o DO. Dr. Ivan Carneiro, com a
maior brevidade possível, para tratar de assuntos relacionados ao TAC 13/2010.

Prefeitu ra de
AMERICANA

2

, Diana Franca Coutinho
Secretaria de Negócios Juridlcos

Avenida Brasil, 85 - Cenlro
AmerlcanalSP

(19) 3475,9035
WrMN ,amerlcana.sp .gov.br



GAEMA • Núcleo Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

GAEMA - Núcleo Piracicaba
sexta-feira, 1de abril de 2016 15:50
'Diana - Juridico'
alexniuri@hotmail.com
REUNIÃO COM DR. IVAN

Controle: Destinatário

'Diana - Jurídico'

alexniurí@hotmail.com

Ivan Carneiro Castanheiro

Entrega

Entregue: 01/04/201615:50

L"
Lida: 01/04/2016 16:03

Prezada Diana,
Fica reagendada a reunião para o dia 12/04/2016, às 16:30b, aqui no GAEMAPiracicaba.
Favor confirmar o recebimento deste e-mai! e a presença nà reunião.,
Atenciosamente,

Erika da Costa Balma Dueiias
Oficial de Promotoria I
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MP$P
Rua Almirante Barroso, nº 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP CEP13416-398
Tel: (19)3433-6185

De: Diana - Juridico [mailto:diana@americana.sD.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 1 de abril de 2016 13:51
Para: GAEMA - Núcleo Piracicaba
Assunto: RE5: RrnACAçÃO: REUNIÃO COM D,R. IVAN

"rezada Erica, Boa Tarde.

Tendo em vista compromissos assumidos anteriormente, o Dr. Alex Nturi, não conseguirá participar da reunião no' p.
dia 04/04. Solicitamos a possibilidade que a reunião seja agendada a partir do 11/04, dentro das possibilidades do
Dr. Ivan Carneiro. .

Atenciosamente.

•

•

Prefeitura de
AMERICANA

1

Diana FrwtCa Coutlnho
Sécretarta de Negócios Juridlcos

AvenidaSra$iI. 85. Cenlro
AmerlcmalSP
(19,3475.9035

VN.W,8rnerkana .sP.90V .br

mailto:alexniuri@hotmail.com


De: GAEMA - Núcleo Piracicaba [mailto:gaemapiracicaba@mpsD.mp.br]
Enviada em: quarta-feira, 30 de março de 2016 15:24
Para: Diana - Juridico
Assunto: RETIFICAÇÃO: REUNIÃO COM DR. IVAN

Prezada Diana,
,

Retificando o e-mail enviado anteriormente, o Dr. Ivan Carneiro Castanheiro poderá recebê-los no dia 04/04/16 às
14 horas.

Peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-maU e a presença na reunião.

Atenciosamente,

Erika da Costa Balma Duenas
Oficial de Promotoria I
GRUPO OE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nº 491- Bairro São Judas
Jiracicaba-SP CEP13416-398
rei: (19)3433-6185

De: Diana - Juridico [mailto:diana@americana.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 30 de março de 2016 09:42
Para: GAEMA - Núcleo Piracicaba
Assunto: REUNIÃO COM DR. IVAN

Prezada Erika, Bom Dia.

A pedido do Sr. Secretário de Negócios Jurídicos - Dr. Alex Niuri e Sr. Claudio Amarante - Secretario de
Planejamento, vimos solicitar a possibilidade de agendar uma reunião com o DO. Dr. Ivan Carneiro, com a
maior brevidade possívet para tratar de assuntos relacionados ao TAC 13/2010.

Prefeitura de
AMERICANA

2

Diana Franca Colllinho
Secretaria de Negócios Juridlcos

Avenida BrasiL 85 - Centro
Am ericanalSP
(19) 3475.9035

www.americana.sp.gov.br

http://www.americana.sp.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Alúaç1l.0de Defesa do.Meio Ambiente. MPSP
GAEMA PCJ.Piracicaba

IC nO 1312010

CERTIDÃO

Oficial de

Ao 1° de abr~lde 2.016, eu (~ ), Erika da Costa Balma Duenas,

Promotoria I, matrícula 7241, cerlifica que comuniquei ao Dr. Ivan

J
<.~

Carneiro Castanheiro sobre o prazo expirado para resposta ao ofício nO004/2016,

e, por determinação verbal, foi solicitado que aguardasse a reunião com a

Prefeitura de Americana, agendada para o dia 12/04/2016.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

J

Grupo de Atuação de Delesa do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ-P"acicaba

IC nO 1312010

, CONCLUSÃO

, Aos 12 de abril'de 2,016, 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.

~ « p-S- 0Mia" Z'\
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação de Def••• ado Meio Ambiente - MPSP
GAEMA PCJ.Pira~icaba

ICnO 1312010

TERMO DE ENCERRAMENTO

Cristina

Aos 02 de maio de 2,016, eu" ( ~ Ariane

Teato, Oficial de Promotoria I, mà~l~ 6646,

,
I•l
"i

I
",

promovo o encerramento do 1]0 volume destes autos, a fI,

3107,



1
j•I•I

1. ~
.1
-I

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo,de A'uação de O••l".ado Meio Ambienl" _MPSP
GAEMA PCJ.Pi,"cicaba

ICnO 1312010

TERMO DE ABERTURA

Aos 02 de maio de 2.016, eu~ Ariane Cristina

Teato, Oficial de Promotoria I, matricula 6646, promovo a

abertura do 18° volume destes autos, a partir de fI. 3109.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

G,upo de At"açl<> de O••l•••a do Meio Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ.Pitacicaba

IC nO 13/2010

JUNTADA
Em 02 de maio de 2.016, eu, ( ) Ariane Cristina Teato,

Oficial de Promotoria r, matrícula 6646, junto a estes autos os seguintes

documentos:

a. Lista de presença de reunião realizada em 12/04/16;

b. Minuta de ata da referida reunião;
,

I,
•!•I,

1
.I-I

,.,,

c. OF. 150/SNJ/04/2016, remetido pela Secretaria de

Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Americana, em referência ao

cumprimento de TAC, com anexo "Projeto Funcional do Sistema Viário

Apresentado no Estudo de Tráfego da Região Pós-Anhanguera entre os

km 120 a 128 pela Empresa Perplan";

d. OF. 167/SNJ/04/2016, da Secretaria de Negócios

Jurídicos da Prefeitura Municipal de Americana, com a °Proposta do Plano

Diretor de Desenvolvimento Integrado p'ara o Ano de 2016" (dois mapas) e.
"Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 2008" (um mapa) e "Estudo

Viário" (um mapa);

€. E-mails remetidos pelo analista ao DAE Americana e

Secretaria de Planejamento de Americana (Seplan), questionando acerca

do loteamento Tamboré;

f. Resposta da Seplan, com anexa Certidão de Diretrizes

nO10/2015 .



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

REUNIÃO referente ao Inquérito Clyll nO 13/2010-1

ASSUNTOi TAC sobre loteamentos ~SpazioBeachN e ~ArkansasN,em Americana

lOCAL; sede do GAEMA PCJ-Piracicaba

MIA.i.12/04/2016

LISTA DE PRESENÇA

HORÁRIO; 16h30

01) Nome: c:LA-J,Q;o Avvl A/lA~r:--'_~~ _
Cargo: 'SFtcn.::r/v. (l;;::, InstituiÇão:? \,VI. t\vV\~V1,,'c...J\,..)p
Telefone fixo: 3 Ç" 9"0 I O Telefone celular: <10, 1 LI l Co,(,(, <..1
E-mali: AI/V\ ~W""

02) Nome: /,tI v I I? -n c'" ;: C J
Cargo: í/ é/1.-6A &<> e. Instituição: ~p rt4l #/u", V- ,4.. ", •• ~C/
Telefone fixo: ;$V:;Z '7-ro3 Telefone celular: (7) 1Yz 1 Z.
E-mail:.IM;JO-0.5 ~v'.a-a:l>'>t.o.f cf? ~. &:...-- . ~

03) Nome: ~cf.flík1..B I:SCf\
Cargo: 1)1 (?ETIlIL Instituição: (J<?(2fLAiI! [; }J6é1J1!(C1(j
Telefone f?!: 1935)-'1. "2>)3l Telefone celular: fq. '181:;;3. 0'21;6
E-mali: ~.R/l..G~is2F-fO-C'M-" _\h1~8"~_h_I7..~. _

04) Nome: Ltw - L SJ
Cargo: . '. p, :>' 'c'etÜ.u:lnstituição: t/1...L..;\ J'" ~ j:tU..,~,lAw~",,,,,,,
Telefone fixo: C)c,\ 3~)\ - 'j"Q; Telefone celular: \ )<:) 51Ü'J -Sn~
E-mali: Y\.oo•••1.3C~.:7•.•~Q.C."---.Il...•....". ••P.lC!. 17 1<.

05) Nome: ~;r £9-1<;£: oJcb I.I:IA"-=-
Cargo: Jfes;",ec->=k.- Instituição: A:s+A-Assoc"/'íj:í ebs 5;,..,-!e.kJc. ~,lrl"4
Telefone fixo:.15 - 346844):3 Telefone celular: J9 ']9601- Dl S'4
E-mali: 1'1~G,!\f0frl.'c€) b'",*~H~It1~'~L_"Cc~:N _

1



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

REUNIÃO referente ao Inquérito Ciyll nO 13/2010-1

ASSUNTO; IAC sobre loteamentos "Spazio Beachh e "Arkansash, em Americana

LOCAL; sede do GAEMA PCJ-Piracicaba

QAIAi 12/04/2016 HORÁRIO; 16h30

06) Nome:~áo lm~daQ;<.>..U,I\,I.J-'-U-JI2A~, __
Cargo: Instituição: _

Telefone fiXJ2l0º3~] ~'l~lelefone (eIUla,I}0) 9910300/3
E-mail: fb-.V.v/\=rpv~4?lJ!l., Q!/ (;., 1lx.!J 'L,. ri'6L------

stituição:

elefone celular: _

Co <'Ó L. ik:l /1<1 ~ fJJ)6S
JnstituiÇão:~fl1~X=)~ _

08)N~:

Cargo.

Telefone fixo:
E-mail: _

07) Nome: /'lAíGc.£kD

Cargo: Af\)A/...I"'-"-l"
Telefone fixo: Telefone celular: _

E-mail: t\IIa.AoJ..,- C ~..tlr.

09) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular: _

E-mail: _

10) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular:. _

E-mail: -----------------------------
11) Nome: _

Cargo: Instituição: _

Telefone fixo: Telefone celular: _

E-mail: -----------------------------

2



MINUTA

Ata de Reunião

Inquérito Civil n° 13/10.

Aos doze dias do més de abril do ano de dois mil e dezesseis, no prédio da

Promotoria de Justiça de Piracicaba, sede do Gaema - PCJ Piracicaba,

comparecem as pessoas listadas em correspondente lista de presença, a fim

de tratar das questües relacionadas ao IC 13/10, no que tange ao TAC sobre

os empreendimentos "Spazio Beach" e. "Arkansas", situados em

Americana. Abertos os trabalhos pelo Promotor de Justiça Df. Ivan

Carneiro Castanheiro, resumiu O impasse existente, consistente no objeto e

obrigaçües pactuadas em um TAC de dezembro de 2012, dentre elas a

realização de um estudo sistémico de tráfego e de funcionalidade. A

preocupação é que a região cresça sem que existam problemas com a

mobilidade urbana, pois às vezes tem sido necessário utilizar a Rodovia

Anhanguera como se fosse uma avenida, e as transposições evitariam esses

"gargalos" de trãnsito. O plano inicial era a melhora do sistema viário da

região, evitando-se. a ocorrência de congestionamento entre Rodovia

Anhanguera e a cidade de Americana. Foi realizada Audiência Pública em

razão dessa questão c, posteriormente, foi pactuado a necessidade de

realização de um estudo sistémico de tráfego. Esse estudo custaria cerca de

trés milhões de reais para elaborar um projeto que resolveria os problemas

de congestionamento existentes, estabelecendo a concepção de alargamento

e/ou extensão de algumas avenidas, inclusive da Av. Comendador Tomás

Fortunato c sobre a construção de uma travessia direta, inicialmente

imaginada sobre o trevo que a ligaria com a Av. Antõnio Pinto Duarte, e

posteriormente estimou-se que seria realizado um pouco antes. A empresa

Perplan foi escolhida para realizar esse estudo, os quais não dispensavam a

elaboração dos projetos básicos, de funcionalidade e executivo, detalhando
- ' '>
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as configurações exatas das travessias, viadutos e avenidas. A Autoban e a

ARTESP participaram da audiência púhlica e de todo o estudo. realizado,

pois precisavam autorizar a realização de uma intersecção entre as vias

estaduais e municipais. A Perplan, à época, deixou claro que o estudo

realizado era simplificado, de eoncc2ção apenas, sem adentrar em as eetos

técnicos c maiores detalhes dos projetos, como localização, grau de curva.

altura, dimensão e estrutura dos viadutos, o que fic;aria para um momento

posterior. isto é, para o Projeto Básico e depois com detalhamento total no--- - -- - ~----~----
Projeto Executivo. Não era apenas a realização de um estudo simplificado

que se previu no TAC elahorado em 2012, pois o que se queria era a

realização de um detalhamento completo. Os empreendimentos da MRV só

foram liherados após o depósito de cerca de R$ 3 milhões, garantindo

assim que esses estudos seriam custeados e realizados de forma completa.

sem que o Município gaste nada. No entanto, após três anos não se

conseguiu finalizar esses estudos detalhados. Na última reunião, a

discussão trazida pelo Município era no sentido de que esses estudos

ficassem para o momento em que esses loteamentos fossem sendo

aprovados e, antes disso, fosse elaborado o Plano Diretor com algumas

diretrizes do sistema viário na região e, na medida em que fossem sendo

necessários, esses estudos seriam realizados e custeados pelos lote adores e

empreendedores, que fariam isso a título de contrapartida. Em resposta. foi

dito que assim não seria possível. pois os loteadores e empreendedores

pressionariam aqueles que realizariam os estudos. haja vista que seriam

eles que os estariam custeando o serviço. A ideia é que esses estudos
I

estejam prontos com antecedência, estabelecendo se é viável crescer

naquela região, em quanto, quais as contrapartidas e obras viárias

necessárias a serem realizadas. Por ISSO que () TAC previu O

"congelamento" de cerca de dezenove empreendimentos. Concluiu sua

explanação inicial informando que a preocupação do Ministério Púhlico é
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com o adequado desenvolvimento daquela região, sem que se tenha

prohlemas de trânsito futuro e que façamos um planejamento que possa ser

cumprido e não um planejamento na medida em que novos fatos forem

acontecendo. Em seguida o Sr. Claudio Amarante, Secretário de

Planejamento da Prefeitura Municipal de Americana expôs que não foi a

atual Administração que assinou o TAC, tendo pego "o trem andando".

Logo que assumiu a Secretaria, assistiu uma apresentação da Perplan, mas

só após a última reunião realizada foi que tomou conhecimento total da ..

questão e entendeu efetivamente o problema. Apresentou aos partici antes

uma Planta c passou a explanar sobre ela as soluções viárias solicitadas.

Todas as soluçôes pedidas estão ali definidas, separadas por cadastro e por

cores (área vermelha da planta seriam aquelas que já possuem diretrizes e

as áreas verdes sem diretrizes), e que todas as informações solicitadas

estariam ali. Segundo ele, foram demonstradas as soluçôes que precisam

ser feitas e o que precisa ser melhorado no sistema viário em cada área, o

que já se encontraria no PDDI atual. Prossegue alegando que ao longo da

rodovia Anhanguera existem 15 metros que são destinados a implantação

do sistema viário, o que não se confunde com a via marginal da

Anhanguera, tratando-se de uma área reservada para construção de futura

rua. Informa que está entregando nesta data um novo estudo. D1. Ivan

questiona se trata-se de um estudo complementar, sendo respondido pelo

51. Claudio que é um estudo novo e que a demora em sua apresentação se

deveu à dificuldade em contratar empresa que o realizasse. O D1. Ivan

ressalta que o objeto da discussão em relação ao Município circunscreve-se

à elaboração dos projetos e que a execução das obras serão contrapartida

dos empreendedores. Retoma o Secretário com a informação de que o
,

documento protocolado nesta data compreende aquilo que constitui

obrigação assumida no TAC, isto é, um Projeto Funcional e que o Projeto

Executivo, que não constaria como obrigação do TAC, só será elaborado

-
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no momento da elaboração dos empreendimentos. Ressalta que o Projeto

Funcional seria mais do que suficientc .. Dr. Ivan, inda a se o Projeto

Funcional sena equivalente ao Plano Básico das obras normais, sendo
------

respondido pelo Diretor da Perplan Engenharia, Percival Bisca, que o

Projeto Funcional é menos do que o Projeto Básico, pois não entra em
----~

aspectos construtivos detalhados em nível suficiente para depois se fazer o

Projeto Executivo. O Dr. Ivan questiona se para fazer um orçamento

das obras basta o Projeto Funcional ou se é necessário o Projeto

Executivo, tendo sido respondido pelo Diretor da Pcrplan que com o

Funcional já daria para orçar. Porém, segundo o Sr. Percival, o estudo

apresentado na reunião, pela Prefeitura, não possibilita a realização de

orçamento, pois precisaria de um pouco mais de detalhamento para ser
I ,

considerado um Projeto Funcional ro' •••• COJllOFllIlciollal precisa mais

que isso."). Dr Ivan esclarece que a preocupação é a apresentação de um

projeto que permita aferir quanto o Município irá gastar no total para

implantação de, por cxemplo, vinte empreendimentos e, com isso, fazer um

rateio com os empreendedores. O Secretário de Planejamento da Prefeitura

esclarece que é preciso se fazer uma divisão: uma questão é sobre as

avenidas e a oulra sobre as duas transposições. Informa que a prefeitura,

em relação às duas transposições, já realizou o procedimento licita tório e

que possui recursos financeiros para realizar os Projetos Executivos, mas

que as avenidas, que futuramente interligarão todo o sistema, só terão

os Projetos Executivos elaborados quando os empreendimentos forem

sendo aprovados. O Sr. PercívaI retoma e pede para insistir que "o

Projeto Funcional tem que ter um pouco mais de detalhes do que está ai

(..l'. Pelo Sr. Secretário Municipal foi dito que as especificações

técnicas necessárias ao Projeto Funcional foram feitas em relação às

duas transposições e na região próxima a elas (rampas de acesso,

desapropriações), mas não em relâção às avenidas e estradas, pois para
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elaborar o Projeto Executivo destas vias seria necessário fazer, por

exemplo, sondagens a cada 300m, etc., o que ficará a cargo de cada

empreendedor, obedecendo os parâmetros técnicos especificados em

lei, procurando a solução técnica adequada para cada caso e custeando

sua realização. Pelo Sf. Secretário foi dito, ainda, que os empreendimentos

na cidade de Americana estão parados por conta da realização de projetos

de dois viadutos/transposições, sendo que o Munícipio entende que todas as

necessidades e exigências técnicas foram atendidas. Informa, ainda, que em

duas áreas do Município, os respectivos proprietários já contrataram por

conta própria a realização dos estudos de elaboração dos projetos

funcionais e executivos, incluindo a aprovação junto à ARTESP e toda a

execução das obras como contrapartida. Na sequência, o Secretário Cláudio

Amarante fez uma explanação sobre a planta por ele apresentada nesta

data, localizando, aos presentes na rcumao, as transposições sobre a

Rodovia Anhanguera e avenidas que serão interligadas por elas. Df. Ivan

pergunta se a expedição da certidão de diretrizes estará condicionada à

conclusão dessas obras, ou se haverá liberação para construção de

empreendimentos sem isso, pois isso é o cerne do TAC. Claudio respoode

que a parte apresentada em amarelo na planta já é consolidado, estando

100% ocupado. Que parte destacada em vermelho já possui diretrizes

traçadas, e que quando esta parte começar a ser ocupada aos poucos

serão construídas as soluções. O que irá resolver os problemas da área

destacada em amarelo é a liberação das áreas em vermelho e verde. As

áreas em verde são as áreas vazias, quc nunca foi pedido nada. O Vereador

Davi Ramos diz que reside na região da Praia Azul e entende estar ali o

principal problema, mas que não há na região muitos problemas de transito.

Declara fazer parte da Comissão da Cãmara Municipal de

acompanhamento do PDDI e de Mobilidade Urbana, cuja função é impedir

uma demaoda desordenada e, junto com a população, fazer um
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acompanhamento das obras. Que nas reuniões e audiências públicas para se

discutir a aprovação de novos empreendimentos/condomínios, tem

procurado Icva~ a população para acompanhar a discussão, citando como

exemplo o caso do Loteamento Tamboré, em que fez diversas exigências

na audiência, sendo que as principais foram as questões relacionadas ao

esgoto c água. O Secretário de Planejamento, Cláudio Amarantc,

interrompe para informar que as áreas verde e vermelha destacadas na

planta são exclusivamente residenciais e de baixa densidade, não podendo

construir nada de verticalização. O vereador Davi Ramos retoma a palavra

para acrescentar que na Audiência Pública (sobre a discussão do

Loteamento Tamboré) discutiram muito a questão do saneamento,

principalmente dos reservatórios de água, pois esse seria um dos grandes

problemas da região da Praia Azul, que no ano anterior teria ficado várias

vezes sem água e com interrupçôes de fornecimento que duram uma

semana. Por essa razao, sua preocupação nas audiências públicas (do

Loteamento Tamboré) é ressaltar a necessidade de os novos

empreendimentos ofereçam um sistema de água que atenda às necessidades

deles e também da população que está em volta, resolvendo a situação da

água para a cidade. Além disso, acrescenta que outro problema da região da

Praia Azul seria relativo à mobilidade urbana. Segundo ele, essa é uma

região conhecida pelos problemas de prostituição, e que com os novos

empreendimentos poderia voltar a ser um bairro residencial, mitigando ao

máximo a má fama que o bairro possui pela prostituição. Seguiu-se com

nova explanação do Secretário Cláudio Amarante e participação do Diretor

da Perplan, Percival Bisca, a respeito das modificações que ocorrerão no

sistema viário da região, de modo a tentar mitigar os problemas existentes,

separando o tráfego urbano do rodoviário por dois sistemas superpostos,

detalhando as opções de rota sobre a planta apresentada pelo Sr. Secretário.

O vereador Davi Ramos acrescenta que outro problema a ser solucionado
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refere-se à revitalização da Avenida Maranhão. Segundo ele, nas reuniões

'com membros da Prefeitura Municipal expõs a necessidade de somente se

autorizar a construção de novos empreendimentos na região da Praia Azul

(dentre eles o Loteamento Tamboré) se for dada solução às questões de

esgoto e água. que sofrerão forte demanda c poderiam prejudicar mais os

moradores atuais do bairro. Além disso, outra exigência da comunidade

seria a revitalização da Avenida Maranhão. Mencionou a existência de um

Termo de Compromisso, em que esses três fatores (água, esgoto e

revitalização da Av. Maranhão), teriam ficado estipulados como condições

para a aprovação de novos empreendimentos na região da Praia Azul.

Segundo o vereador, porém, se h01!ver demora na aprovação e liberação

desses novos empreendimentos, as melhorias acordadas poderão deixar de

ocorrer C~podemosesquecer o sonho da ,Maranhão, vai morrer em nada").

Pelo Dr. Ivan foi questionado se em relação às duas transposições sobre a

Rodovia Anhanguera já existe licitação e se o pré-orçamento que fizeram

foi concluído. Foi respondido pelo Sr. Cláudio Amarante que o Edital.

estaria na iminência de ser publicado e que tirando O prazo da licitação,

seriam mais cerca de 6 meses para a contratação do Projeto Executivo,

detalhando que esse processo contará com duas etapas, sendo a primeira

com a elaboração do Projeto Básico para ulterior aprovação da AUTOBAN
,

e ARTESP, e na segunda etapa o Projeto Executivo, pois não se justificaria

gastar com o Executivo sem aprovação anterior da ARTESP. Dr. Ivan

questiona o Secretário Cláudio Amarante se a proposta seria que essa

liberação dos empreendimentos ocorra apenas quando os Projetos

Executivos estiverem prontos. O Secretário do Planejamento diz que a

ideia não era essa, mas de caminharem em paralelo (elaboração dos

Projetos Executivos e liberação. dos empreendimentos). Dr. Ivan responde

que sem a garantia dos projetos prontos, para depois se executar as obras

com o dinheiro já depositado para esse fim ou com recursos de
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contrapartida dos empreendedores, fica difícil concordar com a liberação

de novos empreendimentos. Acrescenta que o dinheiro de execução das

obras virá da contrapartida dos executores, sendo que os 3 milhões

depositados pode ser investido para melhorias outras obras de mobilidade

urbana, sendo necessário, porém, a segurança dos Projetos Executivos de

que essas obras serão feitas. Posteriormente, Dr. Ivan questiona se as

questões que já estão gravadas no plano diretor já estariam

documentadas, incluindo as condicionantes de todas as regiões, na

atual planta. O Secretário Claudio Amarantc diz que sim c que () plano

atual já é assim, que o PDDI atual já estabelece construção de baixa

densidade para aquela região, e que no estudo novo houve uma maior

restrição às construções. Dr. Ivan questiona o Secretário a respeito da

previsão de prazo para aprovação do novo PDDI. O Secretário responde

que já se encontra protocolado na Câmara Municipal para realizaçâo de

audiência pública, mas complementa que o plano novo não transforma ZR

em ZM (zona residencial em zona mista). Dr. Ivan acrescenta que sua

preocupação é garan!ir a execução dos viadutos e_que as restrições que

existem no atual PDOI permaneçam no novo. Como encaminhamento, Df.

Ivan solicita ao Secretário que complemente o documento apresentado,

encaminhando as restrições existentes na região, tanto as estabelecidas no

atual PDDI, como no projeto protocolado na Câmara. Dr. Ivan expressa a

possibilidade de eventualmente vir a fechar um acordo, mediante o

cumprimento de condições. Primeiro, com a apresentação dos Planos

Básicos e Executivos das duas obras de viadutos/transposições sobre a

Rodovia Anhanguera, garantindo assim que serão realizadas; segundo,

com a aprovação do novo PDDI. O Sr. Secretário de Planejamento rebate

dizendo que o Projeto Funcional está sendo entregue nesta data e que nele

já existe um detalhamento técnico suficiente, acrescentando que o

problema dessas duas transposições são pequenos e estão "segurando" uma
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cidade inteira. Pelo vereador Davi Ramos foi expressada a preocupação

de que a demora na solução pretendida para essas duas transposições

termine por prejudicar os moradores atuais da região da Praia Azul,

aduzindo que a comunidade conseguiu, com dois empreendedores, o

compromisso de uma reserva prévia, perante a Caixa Econômica Federal,

de R$ 4,5 milhões (além dos empreendedores do Loteamento

Tamboré, que farão um investimento de R$ 1,9 milhões em melhorias

de saneamento de água) para serem investidos em melhorias no

esgotamento do hairro e revitalização da Avenida Maranhão. A

preocupação é de que a demora na liberação desses empreendimentos faça

com que os empresários desistam, o que certamente geraria a perda desses

investimentos para melhorias do bairro. Dr. Ivan disse compreender a

preocupação do vereador, mas que a liberação de novos empreendimentos,
sem certas garantias de que as melhorias viárias irão acontecer

representaria retornar ao status existente anteriormente ao TAC.

Finalizando a reunião, DL Ivan reforça 'as condições que o Município deve

submeter-se para a continuidade das obras e conclui que a reunião foi para

debater e entender o problema, não para fecharem um acordo.
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OF. 150/SNJ/04/2016
Protoc. 30/2015

Ref. Despacho de 02103/2016

Inquérito Civil MP 13/2010-1 - TAC
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GAEMA
PC] - Piracicaba

Prezado Promotor;

Em continuidade ao TAC em referência, encaminhamos a Vossa Excelência,
Projeto Funcional do Sistema Viário da região do pós Anhanguera entre os
Kms 120 a 128 pela Empresa PERPLAN.

No que tange ao item "3"' do referido despacho, temos a justificar que a
alternância de poderes, as dificuldades enfrentadas na contratação de empresa
para a elaboração dos estudos de tráfego e funcionalidade, pois, trata-se de
projeto específico e que demanda enorme levantamento de dados, bem como o
déficit financeiro vivido pela atual Administração Pública Municipal foram às
razões que retardaram o cumprimento dos prazos estipulados no Tefilo de
Ajuste de Conduta respectivo.

Contudo, informamos que. consoante toda a documentação encartada ao
Inquérito Civil em epígrafe, foram observadas pelo Município de Americana
as obrigações e condições contidas nas CLÁUSULAS OITAVA à DEZESEIS
do TAC em referência, inclusive as condicionantes e medidas m~tigatórias
estabelecidas aos empreendimentos situados na região da Praia dos
Namorados, como a cobrança de taxa de saneamento. outorga onerosa. EIV.
contidos no PDDI. como também pedidos de contrapartidas.

.
~&W.ia.15-~-eEP'3.465.90'-~-SP. 7«. {f9J347S.9035 \

www.americana.sp.gov.br~jurídico@americana.sp.gov.br ~
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Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à
disposição de Vossa Excelência, para eventuais outros esclarecimentos, bem
como qualquer outra providência que julgar necessária.

Respeitosamente.

DR. JOSÉ F CO MONTEZELO
Subsecretário Municipal de Negócios Jurídicos

Excelentíssimo Senhor Doutor
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRA
DO. Promotor de Justiça
GAEMA PCJ - PIRACICABA
SNJ/dfc

~ '&uutt. 15- ~ - eEPI3.465-9OI-~ - SP - 7tl. (f9)347$.903S
www.americana.sp.gov.br-juridico@americana.sp.gov.br
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1 INTRODUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DEAMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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Com base nos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade da Via
Anhanguera no trecho compreendido entre os kms 120 a 128, desenvolvidos .,' I
pela Empresa PERPLAN, foi executado um estudo pela Secretaria de'.'"
Planejamento da Prefeitura Municipal de Americana para adaptação. e"1 ~
consolidação das obras propostas. I"

2 CONSIDERAÇOES INICIAIS
, .

" .
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o território urbano do município de Americana é dividido pelo seu Plano Diretor I

de Desenvolvimento Integrado em dez Áreas de Planejamento, para que as
ações de governo se tornem mais eficientes e eficazes atendendo a demanda
de cada território. "

'1. ~
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Figura 1. Mapa do Município e suas Áreas de Planejamento
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PREFEITURAMUNICIPAL DEAMERICANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

o município tem como uma barreira para o processo de integração entre essas
áreas o Ribeirão Quilombo, a SP 330 - Via Anhanguera e a SP 304 Via Luiz de
Queiroz.

A atual expansão urbana aponta a ocupação dos vazios existentes no território
urbano com novos empreendimentos imobiliários de verticalização e de
implantação de loteamentos fechados.

As Áreas de Planejamento 02 e 03, localizadas na região pós Anhanguera, tem
acelerado esse processo de ocupação de vazios com novos empreendimentos
o que tem dificultado o acesso e integração com as demais áreas de
planejamento.

Visando o atendimento do TAC referente ao inquérito Civil nO
14.0187.000001312010-1, o munlclpio contratou a PERPLAN para
desenvolvimento de Estudo Sistêmico de Tráfego e de Funcionalidade da Via
Anhanguera no trecho compreendido entre os kms 120 a 128.

Concluído esse estudo com a apresentação do relatório final pela empresa
contratada, onde constam as intervenções necessárias para minimizar os
conflitos hoje existentes, a SEPLAN reuniu seus técnicos e passou a
desenvolver estudos para avaliação dos apontamentos feitos pela empresa.

Anexo 1 -Figura 2. Estudo PERPLAN 1.1.SP 330 - Localização Geral)

Anexo 2 - Figura 3. Estudo PERPLAN 5.1 Melhorias Viárias Propostas- Vista
Geral

Anexo 3 - Figura 4. Estudo PERPLAN Melhorias Propostas - Parte A

Anexo 4- Figura 5. Estudo PERPLAN Melhorias Propostas- Parte B

Dentro do que apregoa a literatura sobre projetos funcionais a equipe técnica
da SEPLAN, trabalhou o rico acervo técnico e legislação existente em nossos
arquivos, bem como o relatório apresentado pela PERPLAN para elaborar o
Projeto Funcional do Sistema Viário para a região em questão composto de
memorial descritivo e mapa gráfico.

Avt"nida Brasil, 85 - Ct"nlro - TeI. (19) 3475-9010
CEP- 13465-901 - AMERlCANA.SP - S<'plang'amencana.sp,gov.lJf
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PREFEITURA MUNICIPALDE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

3 ANÁLISE DAS CONCLUSOES E RECOMENDAÇOES APRESENTADAS
PELA PERPLAN

Considerando as conclusões e recomendações apontadas pelo referido estudo
nas folhas 52 a 55 que compõe o anexo 5 deste documento, a equipe da
SEPLAN levando em consideração o estabelecido no Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado - PDOl quanto a classificação da vias , as
diretrizes de ocupação urbana já expedidas e as documentações cadastrais
existentes passou a analisar cada intervenção propostas.

Não foram identificadas novas vias a serem implantadas, só foram feitas
algumas alterações pontuais, para permitirem uma melhor transposição da Via
Anhanguera.

Como algumas intervenções têm continuidade entre o território das áreas de
planejamento objeto do estudo e as APs 05 e 04, identificamos as intervenções
através de obras viárias. Classificamos as vias a serem implantadas conforme
o estabelecido no PDDI
Art. 52. o Sistema Viltrio Urbano organizara 05 logradouros publicos de circulação de veículos segundO as seguintes
categorias:

J - Vias Estruturais / VE. formado pelas rodovias que cruzam o per/metro de expansão urbana da cidade, tendo como
função promover as ligações rodoviárias entre municípios vizinhos. Região Metropolitana de Campina.ç - RMCe outros
Estados. servindo ao trafego regional e de pasSdgem;
1T - ViiJSArteriais / VA, aquelas com função de ligiJção do Município com municípios vizinhos ou com extensão
significativa no próprio Mumerpio, e que tem como objetivo promover a interligação viarliJ entre diferentes quadrantes
da cidade;
111 - V/iJSColetoras ou Secundárias / VC, aqueliJs com função de Interligação entre Áreas de Planejamento ou
Interligação entre viiJSestruturaIS, arteriais ou outras vias coletoras, com dimensões e cafMCldades adequadiJs dO
exerc/cio de SUiJfunção;
IV - Vias Locais / VL, aquelas de atendimento especifico às areiJs a que servem, ligando'se' às coletoras ou outras
locais. com pequenas dimensões e baixa capacidade de trafego;
V - Vias de Pedestres / VPsão aqueliJs de paSSiJgemexclusiva {Jdra triJnseuntes;
VI - Ciclovias / CV são as vias publiCiJs,ou partes delas, destlnadds ao uso exclusivo de ciclistas não mvtorizados.
Paragra'o unico. As localizações das Vias, Mapa IV, a Relação das ViiJScom suas classl'Icações, que compõem o
Sistema ViáriOMuniClp.ilI,encontram-se, respectivamente, nos Anexos IV.A e IV.B desta lei.

Nesta análise a equipe manteve contato com proprietários das glebas -
30.0070.0010 e 11.1100.0010- que fazem divisa com a rodovia Anhanguera e
concluímos que a rotatória da Avenida José Cordenonsi para o acesso a
transposição da Via Anhanguera deverá ser na altura da Rua Achiles Zanaga
de Camargo Neves, gravada como via arterial no POOI.

A equipe técnica também estudou o mapa de diretrizes urbanas do município, e
através desta referência documental pudemos constatar que nas AP 02 e 03
temos hoje 46% do território com urbanização consolidada, 38% com diretrizes
expedidas e 16% de áreas livres mas com diretrizes viárias gravadas, seguindo
o estudo proposto.

Allenida Brasil, 85 - CenlJ"o- Te!' (19) 3475-9010
CEP- 13465-901 - AMERJCANA-SP- sep1wl1i;americana.sp.go\'.bl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

o TAC proporcionou ao municfpio a leitura da realidade urbana neste território
e o estabelecimento de diretrizes futuras que possam garantir ao cidadão
americanense o deslocamento para as demais áreas de planejamento e o
acesso eficiente e rápido a malha vária urbana nos deslocamentos individuais
ou coletivos.

Esclarecemos ainda que tirando as duas transposições sobre. a Rodovia
Anhanguera, as demais obras serão em sua totalidade desenvolvidas pelos
empreendedores conforme consta no Memorial Descritivo e no anexo 6 -
Mapa Projeto Funcional Viário I Demonstração de ocupação urbana pós Via
Anhanguera .

Foi solicitado através protocolo 12.866/ 2016 a contratação de empresa
especializada para a elaboração de projetos executivos para construção de
dois viadutos sobre a SP 330- Rodovia Via Anhanguera em Americana SP.

A\"enida Brasil, 85 - Centro - Te!' (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERlCANA-SP- seplarq,americana.sp.gov.br
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PREFEITURAMUNICIPAL DEAMERICANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO FUNCIONAL DO SISTEMA VIARIO SEGUINDO AS SUGESTOES
APRESENTADAS NO ESTUDO DO TRAFEGO DA REGIÃO PÓS-RODOVIA
ANHANGUERA ENTRE OS KMS 120 A 128 A DIREITA DA REFERIDA VIA
SENTIDO CAPITAL INTERIOR - EMPRESA PERPLAN

TAC - REFERENTE AO INQUÉRITO CIVIL 14.0187,0000013/2010-1

1) VIADUTO LIGANDO AV. COMENDA DOR THOMAZ FORTUNATO COM
RUA JOÃO SANTAROSA

• Alargamento da Avenida Comendador Thomaz Fortunato no trecho entre a
Rodovia e a Rua Isabela Gonçalves Ferro Santarosa, ficando com largura de
20,OOm(vinte metros), reservando uma faixa de 5,00m (cinco metros) para o
fluxo de entrada da Rodovia Anhanguera;

- Construção do Viaduto de transposição, sem alças, liçando a AP 02 (Av.
Com. Thomaz Fortunato) com a AP 05 (Rua João Santarosa); projeto sistêmico
da PERPLAN já aprovado pela ARTESP;

- Abertura de Rua com a largura de 20,00m (vinte metros) da Avenida Marginal
da Rodovia Anhanguera até a Avenida Unitika, nas glebas 11.0640.0010.000/
11.0640.0020.000 e 11.0640.0030.000;

- Abertura de via de 15,00m (quinze metros) de largura entre as glebas
11.0640.0020.000 e 11.0850.0020.000, transformando a passagem de servidão
existente hoje em prolongamento da Rua Prosperidade até atingir a Rua do
Sucesso;

- Qualificação da Rua Isabela Gonçalves Ferro Santa rosa com a implantação
de calçadas, galerias em toda a sua extensão e após a instalação da Avenida
proveniente da faixa de alta tensão deverá ter a implantação de sentido único
dando seqüência a Rua Adalberto Pansan;

- A Rua Adalberto Panzan (Dide) da Via Anhanguera ate a Av. Comendador
Thomaz Fortunato deverá ter sua mão no sentido único.

Avenida Brasil. 85 - Centro - Te!' (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP - seplan.'ii;ameticana.sp.gov.br 7



PREFEITURAMUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

2) PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ CORDENONSI (LINHA DE
ALTA TENSÃO)

- Reurbanização do trecho da Avenida José Cordenonsi existente entre Rua
Luiz Braga e Rua Maranhão (Jardim Américal Jardim São Sebastião);

- Implantação da Avenida José Cordenonsi no trecho da Rua Maranhão até o
dispositivo de conexão com a Via Anhanguera Km 119, com duas marginais
com 16,OOm (dezesseis metros) cada lado da alta tensão existente(
desapropriação protocolo 64.421/2015) ;

- Gravada em diretrizes para futuro empreendimentos, a Avenida José
Cordenonsi, na gleba de cadastro 30.0770.0010.000 a implantação de duas
marginais de 16,00m (dezesseis metros) cada lado do eixo da alta tensão;

- Implantação de rotatôria na Avenida José Cordenonsi gravada em diretrizes
ligando ao Viaduto de transposição sobre a Rodovia Anhanguera na altura da
Rua Achiles Zanaga de Camargo Neves, interligando a AP03 e AP02 a Avenida
que acompanha o Córrego da Fazenda Santa Angélica na AP 05 até atingir a
Avenida Nossa Senhora de Fátima dando acesso a Rodovia Luiz de Queiróz -
SP 304;

- Gravada em diretrizes a Avenida José Cordenonsi,com duas marginais de
16,00m (dezesseis metros) cada lado do eixo da alta tensão, para futuro
empreendimentos nas glebas de cadastro 34.0620.0010.000/
34.0640.0010 .000/34 .0510.001 0.000/34.0600.0040.000;

- Implantação da Avenida José Cordenonsi no padrão estabelecido
abandonando a Rede de Alta Tensão na área de cadastro 34.0800.0040.000 e
no cadastro 34.0590.0010.000 uma largura adicional de 17,50m (dezessete
metros e cinqüenta centímetros), acompanhando a Rua Ferdinando Drago, até
cruzar com a Avenida Comendador Thomaz Fortunato. Neste cruzamento
construção de rotatória no leito da Avenida Comendador Thomaz Fortunato
dando acesso a Região da Praia dos Namorados, Viaduto proposto ligando a
referida avenida até a Avenida Unitika, e para Rua gravada em diretriz na gleba
35.0570.0030.000 e prevista em diretriz nas glebas 35.0570.0030.000 e
35.0570.0040.000;

- Execução da Rua Projetada do loteamento Parque Primavera - Sistema de
Lazer, e execução de travessia sobre o córrego Barroca até a Rua José
Aristides de Araujo, alcançando a Avenida Pastor José Fernandes Sobrinho,
possibilitando acesso a Vla Anhanguera à Área de Planejamento 04 (pós
Anhanguera) e Bairros Jardim Brasil, Jardim Nossa Senhora Aparecida e
Antonio Zanaga.

Avenida Brasil. 85 - Centro - Tel. (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 -AMERICANA-SP - seplm€americana.sp.gov.lJr
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3) CONTINUIDADE NAS MARGINAIS A SP 330 RODOVIA ANHANGUERA

- Complementação da marginal no final da Rua Imperador Didi Giuliano
passando pelas glebas de CAD. 25.0510.0010.000/ 25.0520.0010.000/
25.0530.0010.000 e 25.0660.0010.000 interligando com a rodovia de acesso ao
Bairro Portal dos Nobres e ao Município de Nova Odessa;

- Complementação da Marginal na continuidade da Avenida Alpheu Granzotti
passando pela gleba de Cad. 25.0660.0010.000 e atingido acesso a Rodovia
Luiz de Queiróz;

- Complementação da Marginal da Rodovia Anhanguera passando pelas
glebas 11640.0020.000/ 11.640.0010.000/11.0500.0010 e 11.0510.0010.00
até atingir a rede de alta tensão interligando ao sistema viário local que deverá
ser remodelado, atingindo a Rua Orlando Dei Santi na AP 05.

Avenida Brasil, 85 - Ct'ntro - Tel. (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP- 5eplan.![americana.sp.gov.br 9
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4) IMPLANTAÇÃO DE VIADUTO SOBRE A RODOVIA ANHANGUERA, COM
ALÇAS DE ACESSO, NA ALTURA DO CRUZAMENTO DA AVENIDA JOSE
CORDENONSI COM A RUA ACHILES ZANAGA DE CAMARGO NEVES

-Implantação do Viaduto na área de cadastro 30.0770.0010.000, transpondo a
Via Anhanguera na altura da gleba 11.1100.0010.000 até atingir a Avenida
Roma do Loteamento Jardim Bertoni;

- Implantação de Avenida Marginal ao córrego Santa Angélica com 15,00m
(quinze metros) de largura paralela a Avenida Roma na gleba de Cadastro
11.1100.0010.000 até atingir a Avenida Parma, a seguir nas glebas de cadastro
11.0900.0050.00/11.1025.0070.000/11.1025.0060.000/11.1 0250050000/
11.10250040000/ 11.1025.0030.000/ 11.1025.0080.000/ 11.0980.0010.000
até encontrar a Avenida Edson José Bassete;

- Construção de transposição do Córrego Santa Angélica no final da Rua São
Vito, bairro Jardim São Luiz, atingindo a gleba de cadastro 11.0980.0010.000;

- Gravada em diretrizes via de 20,00m (vinte metros) de largura na divisa
entre a gleba de Cadastro 11.0850.0040.000 e as glebas de Cadastro
11.0740.0010.000 e 11.740.0020.000, onde hoje existe um caminho de
servidão;

- Gravado em diretrizes a continuidade da via acima mencionada na Área 2
Cadastro 11.0960.0020 , prosseguindo a mesma via entre a gleba Cadastrada
sob n' 11.0925.0050.000 e Quadra 11.0059 do Jardim Bertoni até atingir a
Rua Florença;

- Gravada em diretrizes a ligação da via referida acima com a Rua Valência do
Jardim Bertoni na Área 1 Cadastro 11.0960.0030.000.

Avenida Brasil, 85 - Centro - Tel. (19} 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP - St'planitamericana.sp.gov.br

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
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5) DUPLICAÇÃO DO VIADUTO DE ACESSO AO BAIRRO ANTONIO
ZANAGA NO KM 128 DA VIA ANHANGUERA

- Duplicação da Avenida Nicolau João Abdalla de seu inicio até atingir a Via
Anhanguera, parte já executada;

- Construção de novo Viaduto com alças de acesso para as duas pistas da
Rodovia, possibilitando acesso ao Bairro Antonio Zanaga e região do Distrito
Industrial.

Avenida Brasil, 85 - Centro - Te!' (19) 3475-9010
CEP - 13465-901- AMERICANA-SP - seplanJIamericana.sp.gov.br
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Anexo 1 - Figura 2. Esludo PERPLAN 1.1. SP 330 - Localização Geral

Avenida Brasil, 85 - Centro - Te!' (19) 3475~9010
CEP - 13465-901 - AMERlCANA-SP - sep~ericana.8p.gov.br
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PERPLAN
Engenharia e Planejamento

Figura 1.1: SP330 - localização Geral
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Anexo 2 - Figura 3. Estudo PERPLAN 5.1 Melhorias Viárias Propostas- Vista
Geral

Avenida Brasil, 85 - Ct'ntro - Te!' (19) 3475.9010
CEP- 13465-901-AMERlCANA-SP- seplar(ii...;americana.sp.gov.br 13
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Figura 5.1: Melhorias Viárias Propostas - Vista Geral
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Anexo 3 - Figura 4. Esludo PERPLAN Melhorias Propostas - Parte A

Avenida Brasil, 85 - Centto - Tel. (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERlCANA-SP - sepla.n'@americana.sp.gov.br 14
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Figura S.2a: Melhorias Viárias Propostas - Parte A
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Anexo 4- Figura 5. Esludo PERPLAN Melhorias Propostas- Parte B

Avenida Brasil, 85 - Centro - Te!' (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP - sep~ericana.sp.gov. br
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Figura S.2b: Melhorias Viárias Propostas - Parte B
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Anexo 5 Conclusões e Recomendações Estudo da PERPLAN - folhas 52 a 55

Avenida Brasil, 85 - centro - Te!. (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERJCANA-SP- seplan:@americana.sp.gov.br
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S CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Em uma perspectiva de 20 anos no futuro, para que a demanda de tráfego gerado pelos novos
empreendimentos seja adequadamente satisfeita, recomenda-se a implantação das
intervenções listadas abaixo. Os números das intervenções referem-se ao mapa apresentado
nas Figuras 5.1 e 5.2.

(1) Novo viaduto sobre a Via Anhanguera, no prolongamento da Avenida Comendador Thomaz
Fortunato, ligando-se à Rua João Santa Rosa através abertura de nova via, e daí até a
Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Esse viaduto, em princípio, não terá conexões com a Via Anhanguera, servindo apenas ao
tráfego que atravessa de um lado para o outro da rodovia. Preconiza-se, também, o
fechamento do acesso direto da Avenida Comenda dor Thomaz Fortunato para a pista
Norte da Via Anhanguera, visando impedir o acesso ao trevo do km 125.

O conceito dessa nova ligação é a separação entre o tráfego rodoviário (que continuará
utilizando o trevo existente no km 12S) e o tráfego urbano entre os dois setores da cidade
(que passará a utilizar o novo corredor, atingindo o centro da cidade).

As simulações de tráfego mostraram que, com essa separação:

• o trevo existente no km 125 será aliviado, passando a operar com Níveis de Serviço
satisfatórios no horizonte de 20 anos;

• o novo corredor, contando com duas faixas de tráfego por sentido, será capaz de
atender a sua demanda com Níveis de Serviço satisfatórios no horizonte de 20 anos.

(2) Complementação dos trechos faltantes das vias paralelas à Via Anhanguera, de ambos os
lados da rodovia, entre os quilômetros 120 e 125.

Essas vias deverão, em princípio, ser construídas fora da faixa de domínio da rodovia,
servindo como coletoras para o tráfego dos bairros adjacentes, canalizando esse tráfego
para os trevos novos e existentes.

(3) Novo dispositivo de conexão com a Via Anhanguera. situado no prolongamento da Avenida
Santino Faraone (acesso ao late Clube de Campinas).

Esse dispositivo será composto de novo viaduto sobre a rodovia, com duas faixas de
tráfego por sentido, com uma rotatória em cada extremidade, cada uma delas sendo ligada
à respectiva via paralela à rodovia (intervenção 2).

Complementando esse dispositivo, deverá ser alargada para duas faixas por sentido a
Avenida Santino Faraone, até a nova avenida paralela às torres de alta tensão (intervenção
4),

5.1 Obras e Intervenções Necessárias
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(4) Nova avenida, paralela à Via Anhanguera, junto às torres de alta tensão, entre as
proximidades do dispositivo de acesso da Anhanguera a Nova Odessa (km 119)1 e a
Avenida Santino Faraone. Essa avenida terá trechos novos, mas também aproveitará
trecho existente da Avenida José Cordenonsi (Bairro São Sebastião).

Essa avenida será extremamente importante para:

1Esse dispositivo do km 119 deverá ser objeto de obras de expansão, através de acordo entre a Artesp, a Autoban
e as empresas responsáveis por diversos empreendimentos nas proximidades.
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• Servir de eixo para novos empreendimentos em toda a região;

• Distribuir o tráfego dos diversos bairros, atuais e futuros, canalizando~o para os
dispositivos de conexão com a Via Anhanguera (novo dispositivo - intervenção 3; e
dispositivo atual de acesso a Nova Odessa no km 119).

• Possibilitar que se evite a utilização do trevo do km 120 (Via Anhanguera x Rodovia Luiz
de Queiroz) pelo tráfego urbano, deixando esse trevo somente para o tráfego
rodoviário.

(5) Continuação da avenida (intervenção 4), distanciando-se das torres de alta tensão,
cruzando a Avenida Comendador Thomaz Fortunato na altura da Fazendinha, e
prosseguindo até a altura da RuaAntonieta Cordenonsi e atingindo o Jardim Brasil.

Essa avenida possibilitará uma ligação paralela à Via Anhanguera, ligando bairros sem
passar pela rodovia.

(6) Alargamento da Avenida Comenda dor Thomaz Fortunato para duas faixas de tráfego por
sentido. Esse alargamento será necessário para que a demanda dos próximos 20 anos
possa ser atendida a Níveis de Serviço satisfatórios.

Com pequenas desapropriações, essa avenida oferece condições de alargamento, vindo a
consolidar-se como arterial até a Praia dos Namorados.

(7) Novas vias ligando o novo dispositivo de conexão com a Via Anhanguera (intervenção 3)
com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, aproveitando o vale existente. Essa avenida
deverá ser complementada por vias paralelas e transversais (Figuras 5.1 e 5.2).

Sua implantação deverá ocorrer em paralelo com o próprio desenvolvimento de novos
empreendimentos na região.

(8) Nova via ligando o novo dispositivo de conexão com a Via Anhanguera (intervenção 3) com
a Rodovia Luiz de Queiroz, aproveitando o dispositivo de conexão (passagem inferior)
localizado na altura do km 123 dessa rodovia.

Essa nova via, embora importante para conexão entre áreas internas do município sem
utilizar o sistema rodoviário, atravessa a Fazenda Campos Salles e a Fazenda do Estado (no
caso desta última, uma faixa paralela à Rodovia Luiz de Queiroz). Enquanto essa área
permanecer com características rurais, provavelmente não haverá possibilidade de
construir essavia.

(9) Alargamento da Avenida Nicolau João Abdalla para duas faixas de tráfego por sentido.

(lO) Reformulação da interseção do km 128, incluindo:

• Duplicação do viaduto sobre a Via Anhanguera;

• Construção de rotatórias, uma de cada lado do viaduto;

• Construção de alças para dois movimentos: São Paulo - Carioba e Salto Grande - São
Paulo.

Essaconfiguração foi analisada com as metodologias do Highway Capacity Manual (alças) e
SIDRA (rotatórias), verificando-se que deverá operar com Níveis de Serviço satisfatórios
durante os próximos 20 anos.
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5.2 Faseamentodas Intervenções

As intervenções mostradas nas Figuras 5.1 e 5.2 e descritas no item 5.1 contemplam um
período de 20 anos. Algumas dessas intervenções se mostram necessárias com urgência, pois
visam mitigar congestionamentos já existentes na atualidade. Outras contemplam claramente o
longo prazo e deverão ser implantadas na medida em que novos empreendimentos forem
surgindo em suas proximidades. Outras ainda, como a Intervenção 8 acima. somente poderão
ser implantadas caso seja parcelada a área hoje pertencente à Fazenda do Estado.
Tendo em vista as observações acima, pode-se definir uma ordem de implantação das
intervenções:

• Fase 1 (até 5 anos)

o Intervenção 1 (novo viaduto e nova avenida ligando a Avenida Comendador Thomaz
Fortunato à Rua João Santa Rosa.

o Intervenção 6 (alargamento da Avenida Comendador Thomaz Fortunato)

o Parte da Intervenção 4 (nova avenida junto às torres de alta tensão). entre a Rua
Maranhão (Balneário Salto Grande) e o dispositivo de conexão com a Via Anhanguera
no km 119 (acesso a Nova Odessa).

o Parte da Intervenção 5 (nova avenida) no trecho entre a Avenida Comenda dor Thomaz
Fortunato e o Jardim Brasil.

o Intervenção 9 (duplicação da Avenida Nicolau João Abdalla).

o Parte da Intervenção 10 (duplicação do viaduto mais construção das rotatórias).

• Fase2 (até 10 anos)

c Intervenção 2 (Complementação dos trechos faltantes das vias paralelas à Via
Anhanguera, de ambos os lados da rodovia, entre os quilômetros 120 e 125).

o Intervenção 3 (Novo dispositivo de conexão com a Via Anhanguera, situado no
prolongamento da Avenida Santino Faraone)

o Restante da Intervenção 4 (nova avenida junto às torres de alta tensão), entre a Avenida
Santino Faraone e a Avenida José Cordenonsi

o Restante da Intervenção 5 (nova avenida), entre a Avenida Comendador Thomaz
Fortunato e a Avenida Santino Faraone.

o Restante da Intervenção 10 (construção das alças).

• Fase3 (até 15 anos)

o Intervenção 7 (Novas vias ligando o novo dispositivo de conexão com a Via Anhanguera
(intervenção 3) com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, aproveitando o vale existente)

• Fase4 (até 20 anos)
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o Intervenção 8 (caso seja parcelado o terreno que hoje faz parte da Fazenda Campos "I' ~

Salles e da Fazenda do Estado) I'

5.3 Responsabilidadepelas Obras e Intervenções

Em princípio, a responsabilidade das obras e intervenções propostas no presente estudo deverá
ser compartilhada entre a Prefeitura e os empreendedores.

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, $P Fone/Fax: (19) 3579-3536



Algumas obras que serão realizadas em terrenos atualmente desocupados, notadamente a
avenida junto às torres de alta tensão (intervenção 4) e seu prolongamento (intervenção 5),
deverão ser realizadas pelos próprios empreendedores Que parcelarão o solo cortado pela
avenida.

Outras obras estruturantes (transposições sobre a Via Anhanguera) deverão ser promovidas
pela Prefeitura, com recursos provenientes dos empreendimentos em aprovação na região.

Uma tendência Que se tem verificado ultimamente é que seja exigido dos empreendedores um
valor da ordem de 5% do investimento em cada empreendimento para obras de mitigação de
impactos sobre a mobilidade. A Prefeitura deverá encontrar um mecanismo para carrear esses
recursos para as obras necessárias.

5.4 Próximos Passos para Consolidação das Recomendações
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As intervenções propostas no presente estudo estão no nível de concepção funcional, isto é,
traçados genéricos em planta, sem observância de normas técnicas nem detalhamento
planimétrico e altimétrico de engenharia.

O próximo passo para a consolidação dessas recomendações será a contratação de empresa
especializada para;

• Realização de projetos funcionais das intervenções.

• Estimativa de custo de construção e desapropriação.

Com base nesses projetos funcionais deverão ser emitidas diretrizes para orientar futuros
parcelamentos de solo, impondo a construção de obras segundo os projetos. Também com
base nesses projetos funcionais deverão ser reservadas áreas para eventual desapropriação e
futura construção das obras preconizadas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Anexo 6 - PROJETO FUNCIONAL VIARIO
DEMONSTRAÇAO DE OCUPAÇAO URBANA PÓS VIA ANHANGUERA

Avenida Brasil, 85 - Centro - Te!' (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP- seplar(gamericana.sp.go\l.br
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

EQUIPE TÉCNICA DA SEPLAN

Antonio Candido De Nadai - Arquiteto

Claudio Rodrigues Amarante - Engenheiro Agrimensor

Elisabete Aparecida Favaretto Bonin - Arquiteta

Ewerton Carlos Del Nero - Técnico em Edificações

Helio Ananias - Técnico em Agrimensura

Maria Aparecida Martins Feliciano - Socióloga

Vitor Dell Ducas - Geógrafo

Americana, abril de 2016

Avenida Brasil, 85 - Centro - Td. (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP - seplan'Itaml'ricana.sp.gov,br
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Secretaria de
Negócios Jurídicos

Americana. 19 de abril de 2016.

OF. 167/SNJ/04/2016
Protoc. 30/2015

Inquérito Civil MP 13/201 O~l - T AC

Prezado Promotor:

ConfornlC tratativas realizadas em reunião de 12/04 p,p, enviamos anexa a documentação
suscitada pela Douta Promotoria de Justiça. para analise c posterior deliberação.

Item a - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) atual - Lei Municipal
4597/2008

Item b - Proposta de Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado para o ano de 2016, cujo
Projeto de Lei será enviado a Câmara Municipal:

Neste item específico, cumpre informar que estio sendo observadas na região as duas
passagens sobre as faixas de domínio da AutoBan, gravudas com zoneamento PUPEUC
(zoneamento onde o Munieipio dispõe de instrumentos que obrigam os proprietários ã
utilização e ocupação das glebas).

Item e - Estudo Viário estruturado (hierarquização viária), eom parcelamento/edificação e
utilização eompulsória da árca de passagem da faixa da AutoBall, já rcalizada pelos
proprietários.

Ao ensejo. renovo protestos de elevada estima c e lSideração, colocando-me ã disposição de
Vossa Exeelência_ para evcntuais outros escI eeimentos, bcm como qualquer outra
providência que julgar nccessária.

Respeitosamente.

DR. JOSÉ FRANCISCO MONTEZELO
Subsecretário Municipal de Negócios Jurídieos

RECrT'~} PELOM.?
Prote ,Q 6l36/ft:;

2 O ~SR 1016
Exeelentissimo Senhor Doutor
IVAN CARNEIRO CASTANHEIRA
DO. Promotor de Justiça
GAEMA PCI - PIRACICABA
SNI/dfc PCJ -.

'.1A. ,
,raClcaoa

~ &-to f5- t!-t'w - e&'P /3.4IiS-fiO/-A -SP - 7d. mJ 347S.fi03S
www.3Il1cric3na.sp.gov.br-juridico.aamcrican3.Sr.go\..br
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PROPOSTA DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO PARA O ANO DE 2016
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PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
2008

LEI 459712008
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Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Prezados Senhores,

Marcelo Coelho Mendes <marcelocmendes@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 20 de abril de 2016 18:22
d ireto ria@daeamericana_com.br
gaemapi racicaba@mpsp.mp.br
Loteamento Tamboré (antigo Residencial Fazenda Santo Ângelo)

Por determinação do Exmo. Sr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA-PCJ-Piracicaba,
vimos por meio deste solicitar o envio das informações para o dia 25 de abril de 2015, acerca da
.realização. de estudo da viabilidade para fins de não comprometimento da eficiência da ETE-Praia Azul
para fins de recebimento dos efluentes que serão gerados pelo empreendimento denominado
"loteamento Tamboré" (antiga denominação: Residencial Fazenda Santo Ângelo), localizado na região da
Praia Azul, às margens da rodovia Anhanguera, cujo licenciamento ambiental encontra-se sob análise da
':ETESBe deliberação na próxima reunião do CONSEMA. Em caso positivo, solicitamos o envio, por e-mail,
de relatório técnico nesse sentido e demais informações que porventura entenda-se pertinentes.

Pedimos a confirmação de recebimento deste.

Atenciosamente,

Marcelo Coelho Mendes
Analista de Promotoria 1-Assistente Jurídico
GAEMA-PCJ-Piracicaba

1
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Gaema Piracicaba '/1________ V
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Prezados~Senhores,

Marcelo Coelho Mendes <marcelocmendes@mpsp.mp.br>
quarta-feira, 20 de abril de 2016 18:33
se p la n@americana.sp.gov.br
9aema Piracica ba@mpsp.mp.br
loteamento Tamboré (antigo Residencial Fazenda Santo Ângelo)

Por determinação do Exmo. Sr. Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA.PCJ-
Piracicaba, vimos por meio deste solicitar o envio das informações, até o dia 25 de abril próximo, acerca
da emissão de Certidão de Diretrizes "loteamento Tamboré" (antiga denominação: Residencial Fazenda
Santo Ângelo), localizado na região da Praia Azul, às margens da rodovia Anhanguera, cujo licenciamento
ambiental encontra-se sob análise da CETESBe deliberação na próxima reunião do CONSEMA. Caso
expedida a certidão de diretrizes e/ou autorizado tal licenciamento, favor encaminhar cópia da
':Iocumentação pertinente por e-mail ou mediante protocolo na sede deste núcleo, em Piracicaba.

Solicitamos, ainda, informações a respeito da realização de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, nos
termos do que determina a lei MunicipaIS.OU/20iO e/ou legislação posterior, com as justificativas
pertinentes em caso de eventual dispensa, em razão das dimensões do referido empreendimento .
imobiliário. Em caso positivo, requer-se o envio, por e-mail, dos respectivos documentos, facultado o envio
de outros pertinentes ao denominado loteamento.

Atenciosamente,
•

Marcelo Coelho Mendes
Analista de Promotoria 1- Assistente Jurídico
GAEMA-PU-Piracicaba

mailto:n@americana.sp.gov.br
mailto:ba@mpsp.mp.br


Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Cidinha - Estatística<estatistica@americana.sp.gov.br>
terça-feira, 26 de abril de 2016 17:26
marcelocmendes@mpsp.mp.br;gaemapiracicaba@mpsp.mp.br
ENC:Loteamento Tamboré (antigo ResidencialFazendaSantoÂngelo)
010-15.docx

Segueem anexo a Certidão de Diretrizes expedidas, favor estar atento para a observação onde consta o TAC.

De: MarceloCoelho Mendes (mailto:marcelocmendes@mDsp.mp.br]
Enviada em: quarta-feira, 20 de abril de 2016 18:33
Para: seplan@americana.sp.gov.br
Cc: gaemapiracicaba@mosD.mp.br
Assunto: loteamento Tambore (antigo ResidencialFazendasanto Ângelo)

r'rezados Senhores,

Por determinação do Exmo. Sr. Df. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMA-PCJ-
Piracicaba, vimos por meio deste solicitar o envio das informações, até o dia 25 de abril próximo, acerca
da emissão de Certidão de Diretrizes "Loteamento Tamboré" (antiga denominação: Residencial Fazenda
Santo Ângelo), localizado na região da Praia Azul. às margens da rodovia Anhanguera, cujo licenciamento
ambiental encontra-se sob análise da CETESBe deliberação na próxima reunião do CONSEMA. Caso
expedida a certidão de diretrizes e/ou autorizado tal licenciamento, favor encaminhar cópia da
documentação pertinente por e-mail ou mediante protocolo na sede deste núcleo, em Piracicaba .

.Solicitamos, ainda, informações a respeito da realização de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, nos
termos do que determina a Lei MunicipaIS.OH/20i0 e/ou legislação posterior, com as justificativas
pertinentes em caso de eventual dispensa, em razão das dimensões do referido empreendimento
imobiliário. Em caso positivo, requer-se o envio, por e-mail. dos respectivos documentos, facultado o envio
de outros pertinentes ao denominado loteamento.

Atenciosamente,

Marcelo Coelho Mendes
Analista de Promotoria 1-Assistente Jurídico
GAEMA-PCJ-Piracicaba

1
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S[CRET ARIA DE
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CERTIDÃO n." 10/2015
OS.05/05

CERTIDÃO

CERTIFICO, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, em atendimento ao que dispõe o
artigo W da Lei n. 4.676, de 15 de julho de 2008, que foram traçadas diretrizes para fins
de I'ARCELAMENTO DO SOLO-LOTEAMENTO MISTO RESIDENCIAL E
ATIVIDADES ECONÔMICAS, no imóvel cadastrado nesta Prefeitura sob nO
28.0600.l)()20.000, Gleba localizada na Rodovia Anhanguera KM 120. Gleba AI,
Fazenda Santo Angelo, sujeito Zona de Atividade Econômica 2 (ZAE2), (ZR2),
Unidade de Área Verde (VA V) conforme planta de Diretrizes n°. 701(readequada) e a
do Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE, que infonnam o
Procedimento Administrativo de n", 59.967/2014 de vinte seis de setembro de 2014, que
desta certidão ficam fazendo parte integrante, diretrizes essas que foram traçadas em
confomlidade com os pareceres técnicos que se transcreve: Departamento de Água e
Esgoto - IlAE "Segue diretrizes conforme folhas 32 a 43. Nada a opor quanto à
expedição das diretrizes para parcelamento do solo - loteamento residencial e atividades
econômicas:' Secretaria de Meio Ambiente - SMA "Nada a opor quanto ao pleito para
loteamento residencial e atividades econômicas, conto certidão de folha 18 à 29"
Secretaria de Obras Publicas - SOP "Nada opor quanto à expedição de diretrizes para
fins de loteamento industrial "Atividades Econômicas", seguem diretriz viária tls.7S:'
"Anexada às diretrizes de águas pluviais as folhas 76 a 81, em complemento ao
despacho de 26/03/15,"Secretaria de Transito- Setransv "Nada a opor quanto a
expedição de diretrizes conforme parecer as folhas 30 e 31" Unidade de
IlescD\'olvimento Físico e Urbanístico - UDFU "Gravadas as diretrizes para
Loteamento misto - Residencial e Atividades Econômicas Fls. 54 a 60 as quais foram
revisadas com base nos pareceres favoráveis conf. Art. W da lei 4676/08 e os protocolos
nOs42.346/11 e 57.137/13 de diretrizes expedidas para a mesma finalidade. Observamos
que a área esta inserida na região do TAC enlre MP/MRV e que os empreendedores
estão sujeitos a contrapartidas financeiras ou obras após a conclusão do estudo."
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE
AMERICANA, aos vinte e oilo dias do mês de Maio de 2.015.
( ) Claudio Rodrigues Amarante (Secretário de
Planejamento).

Avenida Brasil, 85 - Centro - Te!. (19) 3475-9010
CEP- 13465-901 - AMERICANA-SP - seplan@americana.sp.gov.br

http://www.americana.sp.gov.br

mailto:seplan@americana.sp.gov.br
http://www.americana.sp.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo deAluaçll.o d" Delesa do M"io Ambiente. MPSP

CAEM'" PCJ.Piracicaba

ICnO 1312010

CONCLUSÃO

Aos 04 de. maio de 2.oi6, eu, ~ Ariane Cristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, faço conclusos estes autos ao

Excelentíssimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor

de Justíça do GAEMA PCJ-Píracicaba.
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I
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

_ .._,_ .._ ..__ --
GAEMA PCJ-Piracicaba

Inquérito Civil nO14.0187.0000013/2010-1

1) Juntem-se aos autos:

a) Pauta da reunião do CONSEMA, em 27/04/16, pois iten;l.2,
(Oficio 041/2016), "a" consta apreciação do Loteamento Tamboré,! em

Americana, situado em região objeto do TAC firmado nos presentes autos;, \

b) Súmula do Parecer Técnico 161/16/IE, da Diretoria de

Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB, de 18/04/16 (três laudas);

c) E-mail enviado em 20/04/16, solicitando informações a

DAE de Americana, sobre a expedição de Diretrizes sobre o loteamento

supracitado, o qual ainda não foi atendido, embora o prazo tenha encerrado-se

em 25/04/16;

d) E-mail enviado em 20/04/16, solicitando informações a à

Secretaria Municipal de Planejamento de Americana, solicitando a Certidão de

Diretrizes.sobre o loteamento supracitado, a qual já foi juntada na fi. 3.164, pois

enviada por e-mail.

CONSIDERANDO a expedição da Certidão de Diretrizes n°

10/2015, pela Prefeitura Municipal de Americana, em que foram traçadas as

diretrizes para o "Parcelamento do Solo-Loteamento Misto Residencial e

Atividades Econõmicas" para o denominado Loteamento Tamboré (antigo

Loteamento Santo Ângelo), com localização na Rodovia Anhanguera KM

I
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA PCJ~Piracicaba
120, Gleba AI, Fazenda Santo Ângelo, sujeito Zona de Atividade Econômica 2

(ZAE2), (ZR2), Unidade de Área Verde (UAV), o que teria ocorrido segundo

"planta de Diretrizes n~ 70I(readequada) ";

CONSIDERANDO o disposto no art. I' da Lei 5.011/2010,
. ,

que dispõe que "Obedecidas as diretrizes estabelecidas na Lei n' 4,597, de I' de
• . I

fevereiro de 2008 (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de

Americana - PDDI), o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) constitui-sJ no
\instrumento de diagnóstico e prognóstico das atividades quanto ao seu impacto,

considerada a possibilidade de alterações significativas no ambiente natural ~u

construído, bem como no seu entorno. vizinhança e localização. ";

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de elaboração de EIV -

Estudo de Impacto de Vizinhança para "operações urbanas éonsorciadas e pora

as atividades apontadas no rol constante da Classificação Nacional de

Atividades Econômicas - CNAE, enquadradas em cada zoneamento por lei

municipal, conforme previsto no parágrafo único 'do art, 64 da Lei n' 4,597, de

2008", nos termos do art. 2', da Lei Municipal 5,011/2010;

CONSIDERANDO o que estabelece o artigo 64 e parágrafo

único, do PDDI - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Municipio -

Lei Municipal n' 4.59712008 - e as especificações do Anexo lII-C, substituído

pelo Anexo I da Lei 5.0 I2/20 IO;

"Praia dos

CONSIDERANDO o teor do item "e" do objeto do TAC,
Namorados" (firmado entre MPSP, MRV, PM Americana, DAE

jl1
2



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

-"-'~"-"-_._-
GAEMA PCJ-Piracicaba

Americana, Autoban), segundo o qual ficou estipulado: "e) Pactuar a não

aprovação de novos empreendimentos por parte dos órgãos competentes do

Município de Americana, sejam eles comerciais e/ou industriais, para a região

da Praia dos Namorados, ,Ie/im/tat/a li Leste pela represa e a Oeste pela

Rodovia Anl/(lI7gueru entre o km /28+.'00 e /20, enquall10 não realiZlldos ;;;I-
estudos de tráfego e de funcionl,lidade encontrada(s) adequada(s) solução(ões)

d li d d . . .,. Ipara aten er ao aumento a eman a que surgira para o Sistema vwrlO com o

aumento populacional decorrentes de novas unidades habitacionais ou\de

empreendimentos comerciais";

CONSIDERANDO o disposto na CLÁUSULA ONZE, das

obrigações assumidas pela Prefeitura Municipal de Americana no mencio!,ado

TAC "Praia dos Namorados", cujo teor contempla que "Na aprovação dos

empreendimentos residenciais. comerciais e/ou industriais com requerimento de

análise já protocolados, em fase de aprovação, situados na região da Praia dos

Namorados, dentre eles aqueles relacionados no parágrafo único, bem como nos

empreendimentos futuros, o Município. com amparo nos artigos 4~5° e 6° da

Lei Municipal n° 5.0/ 1/10 e se assim tiver sido definido nos estudos de tráfego e

de fill7cionalidade aprovados pela Comissão Avaliadora e pela ARTESP,

compromete-se a estabelecer condicionantes aos empreendedores para que, ern

tais licenciamentos, sejam obrigatoriamente consideradas as condições de

viabilidade de implantação. de acordo com os resultados dos estudos, bem como

previstas medidas para implantar para reparar, atenuar, controlar ou eliminar

os impactos gerados pelo empreendimento ou para compensar os prejuízos não

mitigáveis que serão causados à circulação pela implantação desses

r
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empreendimentos, sob pena de nulidade do licenciamento e multa de 10% (dez

por cento) do valor previsto do empreendimento ";

CONSIDERANDO o disposto na CLÁUSULA DOZE das \,

obrigações assumidas pela Prefeitura Municipal de Americana no mencionado

TAC "Praia dos Namorados", cujo teor contempla que "O Município Ide

Americana, enquanto não realizado e aprovado os e~tudosde tráfego e ~e

juncionalidade mencionados no presente Termo de Ajustamento de condutJ..\
vr-

compromete-se li não e..'Cpedir"habite-se", alvará de construção e/oll operação, _,

ou qUlllquer 011/'" espécie de /icendomenlO, lias empreendimentos que /ive",m ~

pr%collldos pedidos de diretrizes elOII de /icel/cillmen/os p"ru fills de

expediç{io de lIu/orizoção de pllrcellllllell/o de solo (retalhamento de glebas),

construções de edificações comerciais de médio e grande porte em glebas já

existentes, shoppings centers e afins";

CONSIDERANDO que a Certidão de Diretrizes n' 10/2015

teria sido emitida com a anuência têcnica do Departamento de Água e Esgoto

de Americana - DAE (Procedimento Administrativo de n'. 59.967/2014) e da

Secretaria de Trânsito- Setransv;

Determino:

) I~l\\\6

I) Oficie-se, COM URGÊNCIA, à SEPLAN - Secretaria de

Planejamento, com cópias deste despacho e dos documentos ora juntados, para

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que, no prazo de três dias,

encaminhe os seguintes documentos e/ou infonnações:
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a) Esclareça qual o fundamento legal e jurídico para a

aparente dispensa de elaboração de EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança no

empreendimento denominado "Loteamento Tamboré", com expedição de

diretrizes antes de tal providência; ('I
b) envie cópia integral do procedimento administrativo que

!
deu origem à Certidão de Diretrizes nO10/2015 e da Planta de Diretrizes n° 701

(readequada), de fonna preferencialmente digital; \ I
c) informe os motivos e fundamentos para a dispensa da fivrF

realização de Estudo Sistêmico de tráfego e de funcionalidade, exigido para~

novos empreendimentos nas cláusulas onze e doze das Obrigações do Municípi~

de Americana e no item "e" do objeto do TAC "Praia dos Namorados" (firmado

entre MPSP, MRV, PM Americana, DAE Americana, Autoban), expedindo-se a

certidão de diretrizes antes de tais providências.

,S~ \AÇ-
2) Oficie-se ao Departamento de Água e Esgoto de

Americana - DAE, COM URGENCIA, com cópias deste despacho e dos

documentos ora juntados, para que, no prazo de três dias, encaminhe copia

integral do Procedimento Administrativo nO. 59.967/2014, O qual teria

corroborado a expedição da Certidão de DiretrÍzes nO 10/2015, relativa ao

empreendimento denominado "Loteamento Tamboré".

l-e- b<'
3) Oficie-se à Secretaria de Trãnsito de Americana

SETRANSV para que encaminhe cópia do parecer que corroborou a expedição

da Certidão de Diretrizes nO 10/2015, relativa ao empreendimento denominado

"Loteamento Tamboré".

r
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4) Diligencie-se, junto ao CONSEMA, solicitando

informações sobre o decidido na reunião de 27/04/16, isto é, se houve avocação

da análise. do ElA-RIMA relativo ao loteamento supracitado. Em caso positivo,

preendimento.

HOMEN ES
ria I - Assi~tente Juridico

/ \

verificar em qual reunião haverá análise quanto

pU,05 de maio de

•,
~

6
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ICnO 13/2010

JUNTADA

Em 05 de maio de 2.016, eu,~ Ariane Cristina Teato,

Oficial de Promotoria I,' matrícula 6646, junto a estes autos os seguintes

documentos:

a. Pauta da reunião do CONSEMA, em 27/04/16, pois item

2 (Ofício 041/2016), "a" 'consta apreciação do Loteamento Tamboré, em

Americana, situado em região objeto dó TAC firmado nos presentes autos;

b. Súmula do Parecer Técnico 161/16{lE, da Diretoria de

Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB,de lB/04/16 (três laudas).

1



05'05'2016 Ofício CONSEMA 041/20161 CONSEMA - Sistema .A..mbiental PaUista. Governo de SP

Oficio CONSEMA 041/2016

Prezado(a} Conselheiro(a),

De ordem da Senhora Presidente, convoco Vossa Senhoria para a 341 a Reunião Ordinária do Plenário do
CONSEMA, que se realizará no dia 27 de abril de 2016, às 09hOO, na Sala de Reuniões do Conselho, prédio 6 da
SMNCETESB, Av.Prof. Frederico Hennann Jr., 345.

t" Parte - Expediente Preliminar:
I. Comunicações da presidência c da secretaria-cxecutiva;

2. Assuntos gerais e inclusões de urgência na Ordem do Dia.

2" Parte - Ordem do Dia:
1. Apresentação sobre o andamento dos trabalhos e balanço de projetos acolhidos pelo Fundo Estadual de Defesa

Interesses Difusos - Secretaria da Justiça c da Defesa da Cidadania;

.L. Apresentação da proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado e atribuição de tarefa à Comissão
Temática de Políticas Públicas. para acompanhar sua elaboração e ofertar relatório ao Plenário.

Observações: Estoujuntando cópias dos seguintes documentos:

a) Súmula do Parecer Técnico/CETESB/l61/16/IE
(bttp://www.ambiente.sp.gov.br/consemalfilcs/20 16!04/Sumula _do_Parecer- Tecnico.CETESB-161-16-1E.pdf)
sobre o EWRMA do "Loteamento Tamboré Americana", de responsabilidade de BRNZ-Empreendimentos
Imobiliários Ltda., em Americana (Processo 278/20 IO),para e..•.entual avocação:
b) Lista de ElAs/RIMA.. (http://www.ambiente.sp.gov.br/consemalfiles/20 16/04!Lista_de_EIAs-
RIMAs_em_tramitação_na_ CETESB.pdO em tramitação na CETESB, de 11/04/2016.

Aproveito para lhe externar meus sentimentos de consideração e apreço.

Original devidamente assinado

r~rmanoSeara Filho
~retário.Exccutivo do CONSEMA

htlp:Jlwww.ambiente.sp.ÇfN.br/consemaJconvocatol.iasfoocio-consema-04120161 111

http://bttp://www.ambiente.sp.gov.br/consemalfilcs/20
http://www.ambiente.sp.gov.br/consemalfiles/20
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SÚMULA DO PARECER TÉCNICO 161116/IE

278/2010
BRNZ - Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Loteamento Tamboré Americana
Americana

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de súmula do Parecer Técnico 161/16/IE, elaborado pelo Departamento de Avaliação
Ambiental de Empreendimentos, visando subsidiar o licenciamento ambiental do Loteamento
Tamboré Americana, a ser implantado em área de 79,52 ha. no Município de Americana. com base
em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - ElA/RIMA.

2. DESCRiÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se de parcelamento do solo para a implantação de loteamento de uso misto, composto por 583
lotes, sendo 482 lotes para uso residencial unifamiliar, 94 para uso misto e 07 para uso comercial.

Conforme Certidão de Uso e Ocupação do Solo da Prefeitura Municipal de Americana apresentada
em atendimento aos artigos 5° e 10 da Resolução CONAMA nO237/97, a gleba se encontra em Zona
de Atividade Econômica 2 (ZAE2) e Zona Residencial 2 (ZR2), na Macrozona de Uso
Predominantemente Urbano (MPU), compreendendo ainda uma área denominada Unidade de Area
Verde (UAV), esta última composta pelas Areas de Preservação Permanente.

É prevista a urbanização da gleba, atualmente ocupada por pastagens, com a manutenção e
recuperação de 22,6 ha como áreas verdes (28% da gleba). Os lotes ocuparão 27,9 ha (35% da
gleba), o sistema viário 20,0 ha (25%), sistemas de lazer 2,2 ha (3%), áreas institucionais 5,5 ha
(7%) e linha de alta tensão 1,4 ha (2%).

A população total esperada para o Loteamento Tamboré Americana é de 1.748 residentes, 1.518
funcionários e 828 usuários dos lotes comerciais e equipamentos públicos, na ocupação plena do
empreendimento. Durante os 24 meses previstos para as obras de implantação da infraestrutura do
loteamento espera-se a geração de 268 empregos diretos, com custo total estimado em cerca de R$
11.471.000,00 (onze milhões e quatrocentos e setenta e um mil reais).

3. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Os principais impactos ambientais previstos nas fases de implantação e operação do
empreendimento, e as respectivas medidas mitigadoras são apresentados a seguir:

Poluição e incômodos gerados durante as obras - Para a implantação da infraestrutura do
loteamento é prevista a terraplenagem para o sistema viário, pavimentação das vias internas e
implantação de redes de drenagem de águas pluviais, abastecimento de água e de coleta de
esgotos. Para minimizar os impactos gerados durante as obras, será implementado um Plano de
Controle Ambiental das Obras, no qual consta, entre outros, O Programa de Controle da Poluição,
que prevê medidas para mitigação de incômodos à população, gerenciamento de residuos e
efluentes, controle de tráfego, treinamento de funcionários e procedimentos para recuperação das
áreas afetadas. Durante a implantação deverão ser apresentados relatórios semestrais de
acompanhamento do Plano de Controle Ambiental das Obras e seus respectivos Programas.

Desenvolvimento de processos erosivos e assoreamento das drenagens - As obras de
terraplenagem, restritas à implantação do sistema viário, tem baixo potencial de geração de
processos erosivos, considerando a baixa declividade do terreno e o balanço de corte e aterro a ser
realizado na própria gleba. As medidas mitigadoras propostas deverão ser complementadas e
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detalhadas no Programa de Controle de Erosão e Assoreamento, no âmbito do Plano de Controle
Ambiental das Obras, contemplando ações de prevenção, controle e monitoramento.

Impactos da impermeabilização do solo - Com a ocupação do empreendimento, cerca de 65% da
gleba será impermeabilizada. Para minimizar potenciais impactos e visando conduzir os volumes de
escoamento superficial à jusante foi proposto um sistema de drenagem envolvendo a implantação de
7 bacias de detenção de águas pluviais, com volume total de cerca de 3.000 m'. Por ocasião da
solicitação da LI deverá ser apresentada proposta de aproveitamento de águas pluviais para uso
direto não potável e projeto do sistema de drenagem aprovado pela Prefeitura Municipal. Tendo em
vista que o empreendimento se localiza a montante de uma das captações de água bruta do
município de Nova Odessa, foi apresentada manifestação da concessionária de serviço de água
CODEN - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, a qual acompanhará as obras de
implantação.

Impactos sobre a cobertura vegetal e intervenções em Áreas de Preservação Permanente -
Para implantação do empreendimento não está prevista a supressão de fragmentos de vegetação
nativa, além de intervenções em Áreas de Preservação Permanente para implantação de sistema
viário e de drenagem, e o corte de árvores isoladas. Para a LI deverão ser detalhadas as medidas
mitigadoras aos potenciais impactos à fauna e flora local e ser apresentado um Programa de
Recuperação e Monitoramento das Áreas Verdes.

Interferências sobre a fauna silvestre - No levantamento realizado na gleba foram identificadas
109 espécies da fauna silvestre terrestre, sendo 15 espécies de mamíferos, 7 répteis, 6 anfibios e 81
aves, dentre as quais 3 constam da Lista da Fauna Ameaçada de Extinção do Estado de São Paulo.
Como medidas de proteção à fauna, além da manutenção dos fragmentos de vegetação nativa e do
reflorestamento de áreas verdes sem cobertura florestal, deverá ser implementado o Programa de
Monitoramento e Salvaguarda da Fauna Silvestre, prevendo a implantação de passagens de fauna e
sinalização preventiva.

Interferências em ãreas protegidas - Segundo a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de
Americana, gestora do Parque Natural Municipal do Balneário Riviera, localizado a cerca de 1 km do
empreendimento, não há óbices à implantação do loteamento, desde que atendidas as restrições
ambientaís definidas no processo de licenciamento.

Aumento da demanda por saneamento - A estimativa de demanda de água para abastecimento
do empreendimento em sua ocupação máxima é 18,73 Us, cujo fornecimento se dará pelo sistema
publico. Os efluentes domésticos gerados, estimados em 14,98 Us, serão direcionados à rede
publica gerenciada pelo Departamento de Água e Esgoto de Americana. Por ocasião da solicitação
da LO deverá ser comprovada a implantação das redes internas de água e esgoto conforme projetos
aprovados pela concessionária e apresentado detalhamento do Programa de Gerenciamento de
Reslduos Sólidos para a fase de operação. Os residuos sólidos domésticos serão coletados pela
prefeitura municipal, com destinação final em aterro particular com IQR 9,8.

Impactos no tráfego das vias de acesso - Para a operação do empreendimento, o acesso
principal será realizado a partir de avenida a ser construída paralela à Rodovia SP330, que se
conectará ao viário urbano na rotatória entre a Rua Maranhão e a Avenida José Cordenonsi. O
estudo de tráfego apresentado indicou que as vias de acesso manterão nível de serviço adequado
com a ocupação plena do empreendimento, desde que a rotatória existente seja readequada para
permitir a conexão da nova avenida. Por ocasião da LI, deverá ser apresentado o projeto do acesso
e da reordenação da rotatória.

Aumento da demanda por serviços públicos - De acordo com o ElA, apenas a população
empregada do loteamento demandará serviços públicos de saude, transporte e educação,
considerando o poder aquisitivo dos futuros residentes. Visando potencializar o impacto positivo da
geração de empregos e minimizar a sobrecarga sobre a infraestrutura municipal, o empreendedor
deverá elaborar, em parceria com a prefeitura, um Programa de Priorização de Contratação de Mão
de Obra Local e um Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal para implantação de
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equipamentos nas áreas institucionais e melhoria do transporte coletivo para acesso ao
empreendimento.

Intel1erências em sítios arqueológicos ~Em 30/08/2011 o IPHAN emitiu Parecer Técnico favorável
à emissão da LP no que diz respeito ao patrimônio arqueológico, ressaltando, contudo, que a
emissão da LI fica condicionada à elaboração e realização de medidas mitigadoras, no âmbito do
Programa de Prospecção e Resgate do Patrimônio Cultural Arqueológico. e do Programa de
Educação Patrimonial, considerando que o diagnóstico não interventivo realizado apontou para a
presença de vestigios arqueológicos na área do empreendimento.

4. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Caberá á Câmara de Compensação Ambiental da SMA definir a destinação e a forma de pagamento
dos recursos da compensação, sendo a apresentação do comprovante de pagamento pelo
empreendedor e assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - TGGA
condicionantes á emissão da LI. Para a LO deverá ser apresentado relatório contábil, comprovando o
montante efetivamente despendido na implantação do empreendimento, visando à realização de
ajustes no valor destinado á compensação ambiental do empreendimento.

5. CONCLUSÃO

Com base na análise do ElA/RIMA, complementações e demais documentos constantes do
Processo 278/10, a equipe técnica do Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos
conclui que o empreendimento é ambientalmente viável, desde que atendidas as medidas propostas
no ElA e as exigências do Parecer Técnico nO161/16/tE. Nestes termos, submete ao CONSEMA
para apreciação e deliberação sobre a viabilidade ambiental do Loteamento Tamboré Americana, no
Municipio de Americana.

São Paulo, 18 de abril de 2016.

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO

Carlos Roberto dos Santos

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Grupo de A1ull ••A" de D••!•••••do Meio Ambi""te. MPSP
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ICnO 13[2010

Oficial de

CERTIDÃO

AQs 05 de maio de 2.016, eu (~riane Cristina Teato,

Promotoria I, matrícula 6646, certifico que, em relação ao

despacho de fis. 3166[3171, "1", os itens "c" e "d" encontram-se juntados a
,

fls. 3161/3162.



Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Prezado André,

Gaema Piracicaba <gaemapiracicaba@mpsp.mp.br>
quinta-feira, 5 de maio de 2016 14:31
'Vereador DAVI RAMOS'
RES:REUNIÃO

Por ordem do Dr. Ivan .Carneiro Castanheiro, informo que a reunião com o Exmo.

Vereador Davi Ramos ficou agendada para o dia 09/05/16, das 13 às 13h30, na

sala de reunião do prédio das Promotorias de Justiça de Americana, localizada na

Rua Cristóvão Colombo, 233-Pq. Residencial Nardini.

'olicito a gentiieza de confirmar a participação do sr. Vereador na data e horário

citados.

Atenciosamente,

~
Ariane Cristina Teato IOficial de Promotoria I - matr. 6646
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
• NÚCLEO PCJ.PIRACICABA.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. MPSP
RuaAlmirante Barroso, nO 491- Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
Tel., (19) 3433.6185

De: Vereador DAVI RAMOS [mailto:gabinetedaviramos@gmail.com}
Enviada em: quarta-feira, 4 de maio de 2016 13:31
Para: Ariane Cristina Teato
Assunto: REUNIÃO

Boa tarde, Ariane!

Conforme contato telefônico, venho através deste solicitar em nome do Vereador Davi Ramos, da

Câmara Municipal de Americana, reunião com o Exmo Promotor Dr. Ivan Carneiro Castanheiro para

acompanhamento do Termo de Ajuste de Conduta do Pós-Anhanguera.

, Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar à Vossa Senhoria
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, firmando-nos mui

Cordialmente,



André Maia

Assessoria de Gabinete

3472-9703
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-6~~--~~~
Gf1JpcIde Atuação ESpe(:'al de Oefesa do MeiO Ambiente

Núcleo PCJ.P,raclCaba

Ofício n" 454/2016-act

Rof.: Loteamento Tamboré

Piracicaba, 05 de maio de 2.016.

I1ustrissimó Senhor Secretário:

'-"'::-, .'

Pelo presente, encaminho cópia de manifestação

ministerial nos autos do Inquérito Civil n' 14.0187.0000013/2010-1, bem

como cópia da pauta da reunião do CONSEMA de 27/04/16 e da Súmula do

Parecer Técnico 161/16/lE, da Diretoria de Avaliação. de Impacto

Ambiental da CETESB, a fim de explicitar e solicitar o que segue:

CONSIDERANDO a expedição da Certidão de

Diretrizes n' 10/2015, pela Prefeitura Municipal de Americana, em que

foram traçadas as diretrizes para o "Parcelamento do Solo-Loteamento

Misto Residencial e Atividades Econômicas" para o denominado

Loteamento Tamboré (antigo Loteamento Santo Ângelo), com

localização na Rodovia Anhanguera KM 120, Gleba AI, Fazenda Santo

Rua Almirante Barroso. 491 • São Judas - P;racicabalSP _ CEP 13416-398

FOIle (19) 3433-6185 - oaemapnacicaba@mpso,mptlr
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Ângelo, sujeito Zona de Atividade Econômica 2 (ZAE2), (ZR2), Unidade

de Área Verde (UA V), o que teria ocorrido segundo "planta de Diretrizes

n~ 701(readequada)";

CONSIDERANDO o disposto no art. I' da Lei

5.011/2010, que dispôe que "Obedecidas as diretrizes estabelecidas na Lei. .

n' 4.597, de I' de fevereiro de 2008 (Plano Diretor de Desenvolvimento

Integrado do Municipio de Americana - PDDf), o Estudo de Impacto de

Vizinhança .(EIV) constitui-se no instrumento de diagnóstico e prognóstico

das atividades quanto ao seu impacto, considerada a possibilidade de

alterações significativas no ambiente natural ou construído, bem como no

seu entorno, vizinhança e localização. ";

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de elaboração de
,

EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança para "operações urbanas

consorciadas e para as atividades apontadas no rol constante da

Classificação Nacional de Atividades Económicas - CNAE, enquadradas

em cada zoneamento por lei municipal, conforme previsto no parágrafo

único do art. 64 da Lei n' 4.597, de 2008", nos termos do art. 2', da Lei

Municipal 5.01 112010;

CONSIDERANDO o que estabelece o artigo 64 e.
parágrafo único, do PDOI - Plano Oiretor de Desenvolvimento Integrado
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do Município - Lei Municipal n° 4,597/2008 - e as especificações do

Anexo lII-C, substituído pelo Anexo 1 da Lei 5,012/20 IO;

CONSIDERANDO o teor do item "e" do objeto do

TAC "Praia dos Namorados" (firmado entre MPSP, MRV, PM Americana,

DAE Amerícana, Autoban), segundo o qual ficou estipulado: "e) Pactuar a

não aprovação de novos empreendimentos por parte dos órgãos

competentes do lvlunicípio de Americana, sejam eles comer~iais e/ou

industriais, para a região da Praia dos Namorados, delimilm/a a Leste

pela represa e a Oeste peh, Rodov;a Anllllllguem entre o km J28+500 e

J 2/1, enquanto não realizados os estudos de tráfego e de funcionalidade

encontrada(s) adequada(s) solução(ões) para atender ao aumento da

demanda que surgirá para o sistema viário com o aumento populacional

decorrentes de novas unidades habitacionais ou de empreendimentos

comerciais ".

CONSIDERANDO o dísposto na CLÁUSULA

ONZE, das obrigações assumidas pela Prefeitura Municipal de Americana

no mencionado TAC Hpraia dos Namorados", cujo teor contempla que

"Na aprovação dos empreendimentos residenciais, comerciais e/ou

industriais com requerimento de análise já protocolados, em fase de

aprovação, situados na região da Praia dos Namorados, dentre eles

aqueles relacionados no parágrafo único, bem como nos empreendimentos

3
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futuros. o A1unicÍpio, com amparo 110S artigos 4~5° e 6° da Lei Municipal

n° 5,011/10 e se assim tiver sido definido nos estudos de tráfego e de

funcionalidade aprovados pela Comissão Avaliadora, e pela ARTESP,

compromete-se a estabelecer condicionantes aos empreendedores para que,

em tais licenciamentos, sejam obrigatoriamente consideradas as condições

de viabilidade de implantação, de acordo com os resultados dos estudos,

bem como previstas medidas para implantar para reparar, atenuar,

controlar ou eliminar os impactos gerados pelo empreendimento ou para

compensar os prejuízos não mitigáveis que serão causados à circulação

pela implantação desses empreendimentos. sob pena lle lIuli'/lIde do

Iicenciametlto e milita de 10% (dez por cento) do valor prel'is/o do

empreellllimento ";

CONSIDERANDO o disposto na CLÁUSULA DOZE

das obrigações assumidas pela Prefeitura Municipal de Americana no

mencionado TAC ~~Praia dos Namorados", cujo teor contempla que "O

Municipio de Americana, enquanto não realizado e aprovado os estudos de

tráfego e de funcionalidade mencionados no presente Termo de

Ajustamento de Conduta, compromete-.'iie li não expedir "habite-se", alvará

de construçtio e/oll operação, ou qualquer outra ef,pécie lle licenciamento,,
aos empreendimentos que tiveram protocolados pedidos de diretrizes elOII

de licenciamentos para fins de e'lpeifição de lIutoriZllçlio de parcelamento

4
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de solo (retalhamento de glebas), construções de edificações comerciais de

médio e grande porte em glebas já existentes, shoppings centers e afins ";

CONSIDERANDO que a Certidão de Diretrizes nO

I0/2015 teria sido emitida com a anuência técnica do Departamento de

Água e Esgoto de Americana - DAE (Procedimento Administrativo de nO.

59.967/2014) e da Secretaria de Trânsito- Setransv;

Solicito-lhe, nos tennos do artigo 129, VI, da Carta

Magna, artigo 8°, !i 1°, da Lei nO7.347/85, artigo 26, 1, "b", da Lei n°

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

734/93, que, no prazo de 03 (três) dias, encaminhe os seguintes

documentos e/ou informações:

a) Esclareça qual o fundamento legal e juridico para a

aparente dispensa de elaboração de EIV - Estudo de Impacto de

Vizinhança no empreendimento denominado "Loteamento Tamboré", com

expedição de diretrizes antes de tal providência;

b) envie cópia integral do procedimento administrativo

que deu ongem à Certidão de Diretrizes n° 10/2015 e da Planta de

Diretrizes nO701 (readequada), de fonna preferencialmente digital;

5
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c) informe os motivos e fundamentos para a dispensa

da realização de Estudo Sistêmico de tráfego e de funcionalidade, exigido

para novos empreendimentos nas cláusulas onze e doze das Obrigações do

Município de Americana e no item "e" do objeto do TAC "Praia dos

Namorados" (firmado entre MPSP, MRV, PM Americana, DAE
,

Americana, Autoban), expedindo-se a certidão de diretrizes antes de tais

providências.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e

consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Ilustrissimo Senhor

CLÁUDIO RODRIGUES AMARANTE

Secretário Municipal de Planejamento de Americana
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Ofício n" 455/20 16-act

Ref.: Loteamento Tamboré . .

Piracicaba, 05 de maio de 2.016.

I1ustrissimo Senhor Diretor-Geral:

Pelo presente, encaminho cópia de manifestação

ministerial nos autos do Inquérito Civil nO 14.0187.0000013/20 IO-I, bem

como cópia da pauta da reunião do CONSEMA, de 27/04/16, e da Súmula

do Parecer Técnico 161/16/IE, da Diretoria de Avaliação de Impacto

Ambiental da CETESB, a fim de explicitar e solicitar o que segue:

CONSIDERANDO a expedição da Certidão de

Diretrizes n" 10/2015, pela Prefeitura Municipal de Americana, em que

foram traçadas as diretrizes para o "Parcelamento do Solo-Loteamento

Misto Residencial e Atividades Econômicas" para o' denominado

Loteamento Tamboré (antigo Loteamento Santo Ângelo), com

localização na Rodovia Anhanguera KM 120, Gleba AI, Fazenda Santo

Ângelo, sujeito Zona de Atividade Econômica 2 (ZAE2), (ZR2), Unidade

Rua Almirante BarroSô. 491 - São Judas - PlrilOcaba/SP - CEP 13 415-398

Fone (19) 3433-6185 - gaemapiraciCilba@mpSDmpbr



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

de Área Verde (UAV), o que teria ocorrido segundo "planta de Dire!rizes

n~ 701(readequada)";

CONSIDERANDO o disposto no art. I° da Lei

5.011/20 IO, que dispõe que "Obedecidas as diretrizes estabelecidas na Lei

nO 4.597, de 1° de fevereiro de 2008 (Plano Diretor de Desenvolvimento

Integrado do Municipio de Americana - PDDI), o Estudo de Impacto de
.

Vizinhança (EIV) constitui-se no instrumento de diagnóstico e prognóstico

das atividades quanto ao seu impacto, considerada a possibilidade de

alterações significativas no ambiente natural ou construído, bem como no

seu entorno, vizinhança e localização. ";

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de elaboração de

EIV Estudo de Impacto de Vizinhança para "operações urbanas

consorciadas e para as atividades apontadas no 1'0/ constante da

Classificação Nacional de Atividades Económicas - CNAE, enquadradas

em cada zoneamento por lei municipal, conforme previsto no parágrafo

único do art. 64 da Lei n° 4.597, de 2008 ". nos termos do art. 2°, da Lei

Municipal 5.01 1/2010;

CONSIDERANDO o que estabelece o artigo 64 e

parágrafo único, do PDDI - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado

do Município - Lei Municipal n° 4.597/2008 - e as especificações do

Anexo IIl-C, substituido pelo Anexo I da Lei 5.012/2010;
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CONSIDERANDO O teor do item "e" do objeto do

TAC "Praia dos Namorados" (firmado entre MPSP, MRV, PM Americana,

DAE Americana, Autoban), segundo o qual ficou estipulado: "e) Pactuar a

não aprovação de novos empreendimentos por parte dos órgãos

competentes do Município de' Americana, sejam eles comerciais e/ou

industriais, para a região da Praia dos Namorados, delimitada a Leste

pela represa e a Oeste pela Rodovia Anhanguera entre o km 128+500 e

120, elllluanto não realizados os estutios de tráfego e de funcionalidade

encontrada(s) adequada(s) solução(ões) para atender ao aumento da

demanda que surgirá para o sistema viário com o aumento populacional

decorrentes de novas unidades habitacionais ou de empreendimentos

comerciais ";

CONSIDERANDO o disposto na CLÁUSULA

ONZE, das obrigações assumidas pela Prefeitura Municipal de Americana

no mencionado TAC uPraia dos Namorados", cujo teor contempla que

"Na aprovação dos empreendimentos residenciais, comerciais e/ou

industriais com requerimento de análise já protocolados, em fase de

aprovação, situados na região da Praia dos Namorados, dentre eles

aqueles relacionaefos no parágrafo único, bem como nos empreendimentos

futuros, o fl.'!unicípio, com arnparo nos artigos 4~5° e 6° da Lei Municipal

n° 5.011//0 e>se assim tiver sido definido nos estudos de tráfego e de

fimcionalidade aprovados pela Comissão Avaliadora e pela ARTESP,

3
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compromete-se a estabelecer condicionantes aos empreendedores para que,

em tais licenciamentos, sejam obrigatoriamente consideradas as condições

de viabilidade de implantação, de acordo com os resultados dos estudos,

bem como previstas medidas para implantar para reparar, atenuar,

controlar ou eliminar os impactos gerados pelo empreendimento ou para

compensar os prejuízos não mitigáveis que serão causados à circulação

pela implantação desses empreendimentos, .'wb peita de nulidade do

licellciamento e malta tle 10% (tlez por cento) tio mlor previsto tio

empreendimento ";

CONSIDERANDO o disposto na CLÁUSULA DOZE

das obrigações assumidas pela Prefeitura Municipal de Americana no

mencionado TAC ""Praia dos Namorados", cujo teor contempla que "O

Município de Americana, enquanto não realizado e aprovado os estudos de

tráfego e de fimciollalidade menciollados no presente Termo de

Ajustamento de Conduta, compromete-se li não expedir uJUlbite-se", alvará

de construção e/ou operaçlio, ou qualquer outra espécie de licenciamento,

aos empreendimentos que tÍl'erlllll protocolm/os pelUdos lle diretrizes elou

de licenciamentos para fins de expediçtio l/e autorização de parcelamento

de solo (retalhamento de glebas), cOllstruções de edificações comerciais de

médio e grallde porte em glebas já existentes, shoppillgs centers e afins ";

CONSIDERANDO que a Certidão de Diretrizes n°

1012015 teria sido emitida com a anuência técnica do Departamento de

4
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Água e Esgoto de Americana - DAE (Procedimento Administrativo de nO.

59.967/2014) e da Secretaria de Trãnsito- Setransv;

Solicito-lhe, nos tennos do artigo 129, VI, da Carta

Magna, artigo 8°, ~ 1°, da Lei n° 7.347/85, artigo 26, 1, ub", da Lei nO

8.625/93 e artigo 104, inciso 1, ub", da Lei Complementar Estadual n°

734/93, que, no prazo de 03 (três) dias, encaminhe cópia integral do

Procedimento Administrativo nO.59.967/2014, o qual teria corroborado a

expedição da Certidão de Diretrizes n° 10/2015, relativa ao

empreendimento denominado "Loteamento Tamboré".

Na oportunidade, renovo protestos de estima e

consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Ilustríssimo Senhor

LEANDRO ZANINI

Diretor-Geral do Departamenio de Água e Esgóto de Americana
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Ofício n° 456/2016-acl

Ref.: Loteamento Tamboré

6- . _, ~,-... ':',:::'""~ ' . ,.,'-'," ....• .. ~,
I 'c>.';~" '" ,,, '"V '"""~ ~~

Piracicaba, 05 de maio de 2.016,

Ilustríssimo Senhor Secretário:

Pelo presente, encaminho cOP'" de manifestação

ministerial nos autos do Inquérito Civil n° 14.0187.0000013/2010-1, bem

. como cópia da pauta da reunião do CONSEMA de 27/04/16 e da Súmula do

Parecer Técnico 161116/IE, da Diretoria de Avaliação de Impacto

Ambiental da CETESB, solicito-lhe, nos termos do artigo 129, VI, da Carta

Magna, artigo 8°, 9 1°, da Lei n° 7.347/85, artigo 26, I, "b", da Lei nO

1

Rua Almirante Barroso. 491 - São Judas - Piracicaba/SP _ CEP 13416-398

Fone: (19) 3433.t>16S - gaemapiracicaba@mospmpbr



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

-6~~--~~~
Grupo de AluaçAo Especial de Defesa do Meio Ambiente

NucJe<)PCJ-Piracicaba

~•

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

734/93, que, no prazo de 03 (três) dias, encaminhe cópia do parecer que

corroborou a expedição da Certidão de Diretrizes n° 10/2015, relativa ao

empreendimento denominado "Loteamento Tamboré".

Na oportunidade, renovo protestos de estima e

consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça

GAEMA PCJ-Piracicaba

Ao Ilustríssimo Senhor

ADRIANO ALVARENGA CAMARGO NEVES

Secretárío Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Americana
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Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Olã, bom dial

Confirmo o recebimento do ofício.

Tereza - SOSU <sosu@americana.sp.gov.br>
sexta-feira, 6 de maio de 2016 09:47
'Gaema Piracicaba' .
RES:Of. 454/16 ~ loteamento Tambore

Abaixo o endereço para encaminhamento do ofício físico à Seplan.

Seplan - Paço Municipal

Avenida Brasil, 85 - Centro. CEP 13.465-901

icamos à disposição I

Tereza Luiza Amante
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Gabinete do Secretário
(19) 3475.3300

---- --------
De: Gaema Piracicaba [mailto:gaemapiracicaba@mpsD.mp.br]
Enviada em: sexta-feira, 6 de maio de 2016 09:39
Para: sosu@americana.sp,gov.br
Assunto: ENC: Of. 454/16 - loteamento Tamboré

Bom dia Teresa, agradeço o retorno.

Encaminhei para o e-mail da Seplantambém, mas remeto a você o oficio, afim de

~ue me confirme o recebimento.

Peço a gentileza de informar o endereço da Seplan, para podermos enviar o oficio

físico, pois não estou tendo acesso ao site da Prefeitura de Americana.

Obrigada novamente.

Atenciosamente,

~
~
Ariane Cristina Teato IOficial de Promotoria 1- matr. 6646
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
• NÚCLEO PCJ-PIRACICABA -
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, 012 491- Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
r,l., (19) 3433-6185
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Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Bom dia Arianel

Tereza. SOSU <sosu@americana.sp.gov.br>
sexta-feira, 6 de maio de 2016 09:07
'Gaema Piracicaba'
RES:Df. 454/16 - loteamento Tamborê

Estou colocando o processo nas mãos do Secretário de Obras Adriano.

Vi que a Seplan foi citada, você já encaminhou o processo a eles ou quer que eu encaminhe?

Obrigadal

Tereza luiza Amante
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Gabinete do Secretário
(19) 3475.3300

------ ---
De: Gaema Piracicaba [mailto:gaemapiracicaba@mpsp.mp.brl
Enviada em: quinta-feira, 5 de maio de 2016 17:29
Para: sosu@ameriçana.sp.gov.br
Cc: setransv@americana,sp.gov.br
Assunto: Of. 454/16 - loteamento Tamboré

Ref.: Loteamento Tamboré

Imo. Sr. Secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana,

Por determinação do Exmo. Dr. Ivan Carneiro Castan~eiro, Promotor de Justiça do

GAEMA PCJ-Plracicaba, encaminho-lhe, por meio deste, o oficio nO 456/2016 e

anexos, a fim de remessa da resposta no prazo de três dias.

Solicito a confirmação, por escrito, do recebimento do presente e-mai!.

Atenciosamente,

~~-
Ariane Cristina Teato I Oficial de Promotoria 1- matr. 6646
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
• NÚCLEO PC/.PIRACICABA •
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. MPSP
Rua Almirante Barroso, nll 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-SP, CEP: 13416-398
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Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para;
Assunto:

Boa tarde.

Renata Bonon <diretoria@daeamericana,com.br>
sexta-feira, 6 de maio de 2016 16:49
'Gaema Piracicaba'
RES:Of. 455/16 - loteamento Tamboré

Confirmo recebimento deste email, na data de ontem (05/05).

Alt,

AMERICANA~ .,~. f"'J<8

Ru.. dos Estt.d.obrs. )]] • ~
CEPlJ.472*S10- ~SP

De: Gaema Piracicaba [mailto:gaemaoiracicaba@mpsp.mp.br]
Enviada em: quinta-feira, 5 de maio de 2016 17:28
Para: leandro@daeamericana.com.br; di retoria@daeamericana.com.br
Assunto: af. 455/16 - loteamento Tamboré

Ref.: Loteamento Tamboré

limo. Sr. Diretor-Geral do DAE de Americana,

RENATA BONON
Chefe de Gabinete

DIRETORIA GERAl

(19) 3471-2901
_.d-..rTWfCMw.com.br

Por determinação do Exmo. Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do

GAEMA PCJ-Piracicaba, encaminho-lhe, por meio deste, o ofício nO 455/2016 e

anexos, a fim de remessa da resposta no prazo de três dias.

Solicito a confirmação, por escrito, do recebimento do presente e-mai!.

Atenciosamente,

~
Ariane Cristina Teato IOficial de Promotoria I - matr. 6646
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
- NÚCLEO PCJ-PIRACICABA -
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP
Rua Almirante Barroso, nQ 491 - Bairro São Judas
Piracicaba-Sr, CEP: 13416-398
Tel., (19) 3433-6185
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Grupo de A,,, ••çAo de D~! ••••• do Meio Ambienta _MPSP

GAEtIIA PCJ-P"adeaba

. IC nO 13/2010

JUNTADA

Em 09 de maio de2.0lG. eu,~) Ariane Cristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, junto a estes autos e-mail trocado

com a Assessoria do Vereador. Davi Ramos, de Americana, a fim de.

agendamento de reunião pára a data de hoje. às 13h.
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Gaema Piracicaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Ok, muito obrigado.

Vereador DAVI RAMOS <gabinetedaviramos@gmail.com>
sexta-feira, 6 de maio de 201610:17
Gaema Piracicaba
Re: REUNIÃO

Em 6 de maio de 2016 09:07, Gaema Piracicaba <gacrnapiracicaba@mpsp.mp.br>escreveu:

Sim, André. Ele terá outra reunião a partir das 13h30, na Promotoria de Americana.

Atenciosamente,

Ariane Cristina Teato IOficial de Promotoria I - matr. 6646

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

- NÚCLEO PCJ-PIRACICABA -

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP

Rua Almirante Barroso. n2 491- Bairro São Judas

Piracicaba-SP. CEP: 13416-398

Tel., (19) 3433-6185

De: Vereador DAVI RAMOS [mailto:qablnetedaviramQs@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 6 de maio de 2016 06:54
Para: Gaema Piracicaba
Assunto: Re: REUNIÃO

Bom dia, Ariane!

Confirmo a presença do Vereador Davi Ramos, mas estamos em dúvida, o sr. Dr. Ivan Carneiro

virá para Americana?
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Atencio~amente,

Em 5 de maio de 2016 14:30, Gaema Piracicaba <g,aemapiracicaba@mpsp.mp.br>escreveu:

PrezadoAndré,

Por ordem do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, informo que a reunião com o Exmo.

Vereador Davi Ramos ficou agendada para o dia 09/05/16, das 13 às 13h30, na

sala de reunião do prédio das Promotorias de Justica de Americana, localizada na

Rua Cristóvão Colombo, 233-Pq. Residencial Nardini.

Solicito a gentileza de confirmar a participação do sr. Vereador na data e horário

citados.

Atenciosamente,

Ariane Cristina Teato IOficial de Promotoria 1- matr. 6646

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

NÚCLEO PCJ-PIRACICABA -

.MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP

Rua Almirante Barroso, oI! 491 - Bairro São Judas

Piracicaba-SP, CEP: 13416-398

Tel., (19) 3433-6185

2



De: Vereador DAVI RAMOS (mailto:gabinetedaviramos@gmail,com)
Enviada em: quarta-feira, 4 de maio de 2016 13:31
Para: Ariane Cristina Teato
Assunto: REUNIÃO

Boa tarde, Ariane!

Conforme contato telefônico, venho através deste solicitar em nome do Vereador Davi Ramos, da

Câmara Municipal de Americana, reunião com o Exmo Promotor Dr, Ivan Carneiro Castanheiro para

acompanhamento do Termo de Ajuste de Conduta do Pós-Anhanguera.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar à Vossa Senhoria
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, firmando-nos mui

Cordialmente,

André Maia

Assessoria de Gabinete

3472-9703

André Maia

Assessoria de Gabinete

3472-9703

98417-4984

9 9899-4984 WhalS
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André Maia

Assessoria de Gabinete

3472-9703

98417-4984

99899-4984 Whats

,
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupode AluaçAode Oelesa do M"", Ambiente. MPSP

CAEMA PCJ.Pi'eçiçeba

ACP nO 13/2010

CONCLUSÃO

Aos 09 de maio de 2.016, e& Ariane Cristina Teato,

Oficial de Promoto~ia I, matrícula 6646, faço conclusos estes àutos ao

. Exeelentissimo Senhor Doutor IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO, Promotor

de Justiça do GAEMA PCJ-Piraeieaba.

/
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Inquérito Civil n" 14.0187.0000013/2010-1

o presente Inquérito Civil foi instaurado para apurar a

legalidade da implantação e vendas dos condominios verticais e horizon lS

denominados "Beach Park" (atual "Spazio Beach") e "Arkansas", onde seria

construídos 640 apartamentos e 35 casas residenciais no primeiro e 38

apartamento no segundo, pois, ao que consta, a referida região não teria sido

projetada para comportar empreendimento desta magnitude, uma vez que se

estimava o aumento populacional de 3375 habitantes, no prazo mínimo de 02

anos, aumentando sobremaneira os problemas sociais locais, impactando o

sistema viário, além dos danos ambientais.

Além dos empreendimentos acima citados, ao menos outros

17 novos empreendimentos habitacionais haviam sído aprovados ou

encontravam-se em fase de aprovação na região da Praia dos Namorados,

fazendo com que os novos moradores, somados à população então existente,

chegassem ao montante estimado de 15.50U pessoas e 1O.30Uveículos, com

grande potencial' de problemas de mobilidade urbana, geração de elluentes

sanitários, abastecimento de água, poluição hídrica, etc.

Na mencionada região, a Rodovia Anhanguera, entre os km

120 e 128, no trecho urbano do Município de Americana, vem sendo utilizada

de forma indevida como viário municipal, quando tal via é de classe I, ou seja,
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tem como função servir ao tráfego de veículos de médias e longas distâncias de

viagens entre a origem até o destino. Ela não se presta á ligação de vias arteriais

urbanas diretamente à rodovia e para viagens de curtas distâncias.

A rodovia divide o território do Município de America a,

trazendo impactos na mobilidade urbana, exigindo-se a realização de estrutuk

viária adequada para permitir o acesso de moradores e demais pessoas até a

Região da Praia dos Namorados e adjacências.

As aprovações c construções de empreendimentos

imobiliários em grande escala, na Região da Praia dos Namorados, podem

causar significativos impactos negativos no sistema viário, especialmente na

travessia 8airro-Centro e Centro.Bairro da Rodovia Anhanguera, com

grandes congestionamentos, gerando maior demanda de tempo na

locomoção, maior emissão de poluentes decorrentes da queima de

combustíveis, bem como riscos de acidentes no acesso às pistas da Rodovia

Anhanguera. I'or consequência, esse trânsito eminentemente local reduzirá a

funcionalidade desse trecho da rodovia, com queda no nível de serviços.

Por essas razões, era necessário que medidas de

melhoramento viário fossem realizadas antes da aprovação de novos

empreendimentos.

Em 17 de dezembro de 2012 foi celebrado Termo de

Ajustamento de Conduta (fls. 2.414/2.462) entre o Ministério Público, MRV
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Engenharia e Participações SIA, Municipio de Americana, DAE Americana,

'Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes SIA (CCR-Autoban),

visando, resumidamente, os seguintes objetivos: n
a) Fixar as medidas mitigatórias e compensatórias a serem

cumpridas pela compromissária MRV para que possa ser liberada, ~elo

Municipio, a continuidade do processo de licenciamento do empreendimehto

imobiliário "Spazio Beach" e "Condominio Arkansas"; ,rrJ

b) Estabelecer a obrigatoriedade de realização de estudos de

tráfego e de funcionalidade na região da Praia dos Namorados, de maneira a

atender ao aumento da demanda por mobilidade urbana em decorrência dos

novos empreendimentos imobiliários aprovados, em fase de aprovação para

a região (ao menos outros 17 empreendimentos), BEM COMO

CONSIIlERANno A PERSPECTIVA nE CRESCIMENTO no LOCAL

E IMPl.ANTACÃO nE NOVOS EMPREENJlIMF.NTOS NAS ÁRF.AS

UlSI'ONÍVEIS;

c) Pactuar a não aprovação de novos empreendimentos por

parte dos órgãos competentes do Município de Americana, sejam eles

comerciais elou industriais, para a REGIÃO DA PRAIA DOS

NAMORADOS, DELIMITADA A LESTE PELA REI'RESA E A OESTE

PF.LA ROnOVIA ANHANGUERA ENTRE KM 1211+500 E 120.

ENQlJANTO NÃO REALIZADOS OS ESTlJDOS DE TRÁFEGO E DE

FlJNCIONALIDADE para que sejam encontrada(s) adequada(s) solução(ões)

visando atender ao aumento da demanda que surgirá para o sistema viário

com o aumento populacional decorrentes de novas unidades habitacionais

ou de empreendimentos comerciais;
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d) Estabelecer/ratilicar a necessidade de construção de

Estação de Tratamento de Esgotos domésticos que atenda à demanda a ser

gerada para os empreendimentos "Arkansas" e "Spazio Bcach~"confo~

exigência técnica da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB ,

lançada no processo 34101132/10 (Protocolo GRAPROHA 10.341).

Para cumprir tal desiderato, foram pactuadas obrigações a

serem cumpridas por parte da MRV Engenharia e Construção SIA e pelo

Municipio de Americana. Dentre as obrigações da MRV, destaca-se a constante

da Cláusula Terceira:

CLÁusm,A TERCEIRA) A MRV. a titulo de

complementação das contrapartidas dos impactos urbanísticos no sistema

viário destinado à adequação do viário municipal e estadual. bem como,
eventual transposição da Rodovia Anhanguera e dos impactos ambientais.

em razão do incremento do adensamento populacional com a implantação

dos empreendimentos "Spazio Beach" e "Arkansas"". além daquelas

obrigações finnadas com o Município e com a CETESB. desembolsará o

valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
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Parágrafo I'rimeiro) O valor supracitado deverá ser

utilizado na realização de estudos sistêmicos de tráfego (estudos

funcionais). destinados a evilar e/ou amenizar os impactos ncgativos no

sistema viário em rdzào da previsão de aumento da população na região

pela aprovaçào dos empreendimcntos "Spazio Beach" e "Arkansas". bem

como de outros 16 (dezesseis) empreendimentos imobiliários aprovados ou

em làse de aprovação na região. a"im como de cventuais outros

empreendimentos imobiliários c/ou comerciais que ali vierem a se instalar;

Parágrafo Segundo) Se após pagos tais esrudos

funcionais de tráfego e de funcionalidade pela MRV (vide cláusula dez).

houver remanescente dos RS 3.000.000.00 supracitados. o restante será

depositado pela MRV em conta existente ou a ser aberta pelo Município de

Americana. para ser utilizado exclusivamente em obras de intervenção no

sistema viário da região. como por exemplo na construção e:ou

reformulação do traçado de alças dc trevos do KM 115 da ROdO~'~

i\nhanguera. construção de viadutos de transposição da ml;.ncion ~
\\ • . I

Rodovia c/ou out!"àSobras e/ou estudos apontadas como neeessarios pelo

estudo sistêmieo de tráfego e de funcionalidade:

O Município de Americana comprometeu-se a cumpnr as

seguintes obrigações:
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CLÁUS LA OITAVA) O Município. por meio da

Secretaria .de Transporte e Sistema Viário (SETRANSV), com a verba

disponibili.mda pela MRV. indicará a(s) contratação(ões) de empresa(s)

que elnborará(ão) estudos sistêmicos de tr.ifegu e estudo funcional. visando

avcriguar a necessidade de construção e/ou remodelação dos sistemas

viários municípal e estadual. situados nas adjacências dos KM 120 a 128da
IRodovia Anhanguera, de modo a desafogar a demanda urbana do trânsilo

na Rodovia Anhanguera. bem como providenciará estudos que

idcntifiqucm a necessidade e/ou conveniência de outros pontos de

transposição de tal rodovia; 0, "'.
Para a realização da contratação da empresa que elaboraria os

estudos sistêmÍcos de tráfego e estudo tuncional, acima mencionados, o

Município deveria constituir, uma Comissão Avaliadora. Nos Parágrafos

Terceiro a Quinze, da Cláusula Oitava, foram estipulados requisitos c aspectos

técnicos mínimos que deveriam ser abordados e indicados no Estudo Sistêmico

de Tráfego e Estudo Funcional, a ser realizado pela empresa contratada.

Pactuou-se na Cláusula Nona os prazos que deveriam ser observados pela

Comissão Avaliadora instituida pelo Município. Nesse sentido,licou previsto:

a) 15 dias para a Comissão Avaliadora contatar nove

empresas previamente indicadas pela Autnhao, colhendo eventual interesse

em apresentar proposta técnica e orçamentária para a realização dos estudos;

b) 30 dias para as empresas interessadas apresentarem

propostas, observando-se certos requisitos expressamente elencados;
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c) 2U dias para a Comissão Avaliadora analisar as

propostas, escolhendo a empresa vencedora pelo critério de melhor técnica e

preço, visitando obras similares por ela executadas antes de decidir pela

contratação; (

d) A Comissão Avaliadora estipularia o prazo para que a

empresa contrataria 3!1rescntnliri:sP os estuelos e projetos: \

e) A COMISSÃO AVALlADORA ANALlSAIUA rí
TNTOALMF.NTF. OS F.STTJOOS APRF.SF.NTADOS, RF.MF.TF.NDO. F.M

5 UlAS, À AUTOHAN, a QUAL FARIA REMt;SSA À ARTESI' EM

Tr:ITAL PRAZO PARA mfF.. NO PRAZO DF. ~o OIAS. F.T.ARORF.SITA

ANÁLlSE TÉCNICA.

Além da elahf)rat;~o cio Fstunn Si~têmicn ele Tráfe£.o e F,stllOO

Funcional, foi pactuado na CLÁUSULA DEZ que a empresa contratada

pela Comissão Avaliadora elaboraria os I'ROJETOS EXECUTIVOS' das

obras viárias detinidas, HEM COMO CRONOGRAMA FíSICO-

FiNANCEIRO !'ARA AS OHRAS.

CLÁUSULA DEZ) A(s) empresa(s) escolhida(s) pela

Comissão Avaliadora de que trata a cláusula oilava.'parágrafos primeiro e

segundo. elabordrá(ão) os projetos executivos das obras viárias definidas.

obedecendo as nonnas técnicas e legislação vigentes. bem como o

cronograma tisico.financeiro. os quais serão custeados pela MRV:

Em relação aos novos empreendimentos e aqueles com

requerimento de análise já protocolados à época, localizados na região das Praia

I A atual administração municipal agora pleiteia que tais estudos sejam meramente estudos de concepção, como
~'.!i~~-::~-::','-::;i



dos Namorados, o Município de Americana obrigou-se pela Cláusula Onze a

"estabelecer condicionantes aos empreendedores para que, em tais

UCENClAMENTOS. SEJAM OBR1GATOR1AMENTE CONSlDERAlJ

AS CONDT ÕES DE V1AB1LlDADE DE lMPLANTA lio DE ACO

COM OS RESULTADOS DOS ESTUDOS. bem corno previstas medidas p

reparar, atenuar, controlar ou eliminar os impactos gerados pe o

empreendimento ou para compensar os prejuíz.os não mitigáveis que serã

causados à circulação pela implantação desses empreendimentos, sob pella de

lIulidade do licenciamento e multo de 10% (dez por cento) do valor previsto do

empreendimento ".

o MUNICil'lO TAMBEM SE OBRIGOU, PELA

CLAUSULA DOZE, A NÃO EXI'EDlR ~HABITE-SE", ALVARÁ DE

CONSTRUÇÃO E/OU Ol'ERAÇÃO, OU QUALQUER ESI'ÉCIE DE

LICENCIAMENTO A NOVOS EMPREENOIMENTOS. ENOIJANTO

NÃO REALIZADO E AI'ROVADO OS ESTUDOS DE TRÁFEGO E DE

FUNCIONALlI>ADE MENCIONADOS NO TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA.

Em relação a eventual remanescente da contrapartida

tlnanceira de R$ 3.000.000,00 por parte da MRV, o Município comprometeu-se

a abrir conta bancária especítica para depósito e devidamente remunerada,

utilizando-a exclusivamente em obras de intervenção no sistema viário da

região, conforme previsto na Cláusula Uezesseis.
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CLAuSULA DEZESSEIS) Tão logo concloídos e

aprovados os estudos sistêmicos de tráfego e dc funcionalidade da regiã

da Praia dos Namorados (vide cláusulas oitava à décima). caso haj

remanescente da conlrapartida linanceira de R$ 3.000.000.00 de

responsabilidade da MRV (vide cláusula lerccira. parágrafo segundo). o

Município compromete-se a abrir conta bancária ~••pecílica. no prazo de 10

dias após ser notilieada para tanto. devidamente remunerada. para depósito

do valor rcmanescentc.
, .

rarágrafo Primeiro) A verba remanescente sera

utilizada exclusivamente em obras de intervenção no sistema viário da

região. como por exemplo na construção elou reformulação do traçado de

alças do trevo do KM 125 da Rodovia Anhanguera. adequação dos acessos.

remodelaçào de dispositivos. construção de viadutos de transposição da

mencionada Rodovia elou oulras obras apontadas como necessários pelo

estudos sisrêmícos de tráfego e seus funcionais;

Para a hipótese de eventual descumprimento ou violação de

quaIsquer dos compromissos assumidos pelo Município de Americana,

especialmente quanto aos prazos estabelecidos no TAC, licou estipulada a

incidência de multa diária no valor ele R~ J_OOO~OO(três mil rpais),. nor

obrigação descumprida (CLAUSULA ViNTE E QUATRO).

r 9



••,

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~~ -o:: •• ~ ~ _"_~.~~!::~~~~ ~':~_'~."!'".'::_ .!.
NUcIeo PCJ.Piracicaba

Revisitadas essas premissas constantes do Termo de

Ajustamento de Conduta firmado em 17/12/12. verifica-~edos autos que o

MflNWÍPIO OF, AMF:RWANA PF,RMANF:CF:IJ POR MAIS OF, flM

ANO INADlMI'LENTE EM SUAS OBRIGAÇÕES, notadamente aque{as

previstas nas Cláusulas Oito e Nove (prover a contratação de emprlsa

especializada para elaboração de estudos sistêmicos de tráfego e cstudo àe

funcionalidade e constituir Comissão Avaliadora para esse fim), eonform

apontado no despacho exarado nos autos às fls. 2.477/2.481, datado de 21

janeiro de 2014.

Em cumprimento ao mencionado despacho, em 30101/14,

oficiou-se à Prefeitura Municipal, na pessoa do então Prefeito Municipal de

Americana, Diego de Nadai, para que informasse as razões da mora no

cumprimento do que fora acordado, principalmente quanto às obrigaçõcs

constantes das Cláusulas Oito c Nove, advcrtindo-o da incidência de multa pelo

atraso (Oficio n° 068/2014, de 30/01/2014, fls. 2.483),

Em 23 de abril de 2014, realizou-se reunião na sede do

Núcleo GAEMA-PCJ-Piracicaba, com a presença de funcionários da CETESB e

da Prefeitura Municipal de Americana, momento em que fora entregue o

Oficio 085/SNJ/02n014, informando a contratação, pela MRV Engenharia

e Participações S/A, da empresa PERI'LAN Engenharia e Planejamento LIda

EPI'. anexando-se cópia do Contrato de Prestação de Serviços, cujo objeto ê a

elaboração de Estudos Sistêmicos de Tráfego e Funcionalidade, c datado de

13 de janeiro de 2014 (fls. 2.49712.503),

10
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Não obstante a contratação da empresa PERPLAN pela

MRV, não houve, até aquele momento, a informação quanto à constituiçã

de Comissão Avaliadora por parte da Prefeitura Municipal de America a

para acompanhar a contratação e a elaboração dos trabalhos, o que eoutrariarla

o que expressamente fora pactuado na Cláusula Oito e Nove do TAC.

Em 08 de maio de 2014, o Município apresentou nos autos,

às lls. 2.599/2.647 do presente inquérito, um Primeiro Relatório Pareial

eontendo Contagens de Veículos, elaborado pela PERPLAN durante a

realização dos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade.

Ao tInal de 2014, a empresa MRV Engenharia e

Participações SIA havia cumprido quase integralmente as obrigações assumidas.

No mesmo período, o Munieipio de Americana

permaneceu em mora, deixando de informar se houve ou não a formação de

Comissão Avaliadora, deixando, ainda, de apresentar o resultado final dos

Estudos de Tráfego e de Funcionalidade no prazo inicialmente estipulado.

Tais fatos foram, inclusive, objeto de relatório elaborado pelo

Analista de Promotoria, José Flàvio de Paula Eduardo, às fls. 2.661 a 2.666, O

qual serviu de fundamento para o despacho ministerial de fls. 2.668/2.669,

datado de 12 de dezembro de 2014. Em cumprimento ao mencionado despacho,

oficiou-se na mesma data à Prefeitura Municipal, na pessoa o Sr. Prefeito, para

11
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que no prazo de 15 dias informasse se houve a constituição da Comissão

Avaliadora para a contratação da empresa PERPLAN e acompanhamento d

trabalhos, conformc licara pactuado nas Cláusulas Oito e Nove do TAC, c en io

do procedimcnto administrativo de contratação da mencionada empresa (Oti io

n° 695/2014-act, de 1211212014, !ls. 2.67512.676).

EM 04 I)E MARÇO I)E 2015, já na Administração do

atual Excelentissimo Prefeito Municipal OMAR NAJAR, a I'REFEITURA

MUNICIPAL OF. AMF.RICANA F.NCAMINHOIJ V,-MA". A F.STF.

NÚCLEO, SOLICITANI)O I>ILACÃO I)E PRAZO POR 30 I>IAS para quc

a Secretaria de Administração pudesse atender ao que fora solicitado no Oficio

nO 69512014, esclarecendo a necessidade do pedido em razão da troca de

l:overno ocorrida no município em janeiro de 2015. o que fora deferido e

comunicado no dia seguinte (11s.2.710/2.714).

Em 06 de abril de 2015, realizou-se nova reunião, na sede

do Ministério Público de Americana, com a presença do Procurador Jurídico do

Municipio e do Secretário de NegócÍos Jurídicos Adjunto (tis. 2.723), visando

dar encamÍnhamento às pendências retrocitadas, prestando-se os esclarecimentos

necessários a atual Administração Municipal.

Em 15 de abril de 2015, respondendo aos questionamentos

feitos no Ofícío 695/2014-act deste Núcleo, o Município de Americana

protocolou o Oficío 225/SNJI0412015, contendo inlormações acerca das

diretrizes/licenciamento dos empreendimentos ~i.Spazio8each" e HArkansas" e

12
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das Atas de Reuniões da Comissão Avaliadora responsável pela contrataçã e

avaliação dos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade Ins.

2.724/2.755).

o relatório linal, denominado "SI' 330 - Trecho entre o

kms 120+000 e 128+600, Estudo Sistêmico de Tráfego e de Funcionalidade~,

elaborado pela empresa PERPLAN Engenharia e Planejamento Ltda, foi

apresentado pelo Municipio de Americana em 22/04/2015, ás fls. 2.769 a 2.926.

Em '"3' conclll'õe, (fls. 2.824.2.8:<71.3 PF.RPLAN arrola lima série <1e

intervenções viárias a serem realizadas em um PERÍODO TOTAL DE 20

ANOS, FRACIONADAS EM INTERVALOS DE 5 ANOS, as quais

atenderiam à demanda de tráfego estimada pelos novos empreendimentos na

região do Pós-Anhanguera.

As t1s. 2.827, no item 5.4 Próximos Passos para

Consolidação das Recomendações, a empresa Perplan conclui:

5.4 P,óJ(;mosPossos para Consolidoção das Recomendações

As intervenções propostas no presente estudo estão no nível de concepção funcional, isto é,
traçados genéricos em planta, sem observância de normas técnicas nem detalhamento
planlmétrlco e altimétrico de engenharia.

O próximo passo para a consolidação dessas recomendações será a contratação de empresa
especializada para:

• Realização de projetos funcionais das intervenções.

• Estimativa de custo de construção e desapropriação.

Com base nesses projetos funcionais deverão ser emitidas diretrizes para orientar futuros
parcelamentos de solo, impondo a construção de obras segundo os projetos. Também com
base nesses projetos funcionais deverão ser reservadas areas para ~ventual desapropriação e
futura construção das obras preconizadas.

13



3)\'0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

-6~~
~~

ç".:~~~.~.~~~:C:;~'::1 ~~~ ~~ !.~~.~!!'':m:~
NUcleo PCJ..piraclcaba

SF,r. I INOO A

IMPORTANTI': RI':r.ISTRAR NOVAMI':NTI':. OI!
. I

PROPRIA PI':RPI.AN. RF,AI.I7.AOORA 00 ESTlJOO. I':

ALTlMF.TRICOF.OI':TAI.HAMF.NTO

EMISSÃO OE OIRETR'7.I':S FWAR'A CONOInONAOA À

RF.AJ.J7.ACÃO F, CONCJ.JJSÕI':S OOS F.STIJOOS FIJNnON,\'S

PF.NOF.NTF's. NÃO RASTANOO O MF.RO F.STlJOO OF. CONCI':PCÃ .

RF.AJ.J7.AOO SF.M ORSF.RVÃNCIA OAS NORMAS TF.CNWAS F, SF.M

PORTANTO. IMPROCF.OF.NTF.S AS AI.F.r.ACÕF.S 00 SF.CRF.TÁRI

OF. PI.ANF_IAMI':NTO 00 MUNICíPIO OI': AMF.RICANA. F.M

SENTJI)O CONTRÁRIO,

Em 27 de maIO de 2015, o Município de Americana

comunicou cste Núcleo a respeito da abertura de conta específica para receber

da MRV a quantia remancscente ao valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de

reais), excluídos desse montante as despesas com o projeto/estudo já

apresentado pela empresa Perplan, conforme fora previsto na Cláusula Dezesseis

do TAC (fls. 2.935). Nesse sentido, a MRV encaminhou, em 08 de junho de

2015, e-mail contendo comprovante dc depósito bancário no valor de R$

1.365.000,00 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil), referentes à parte do

valor remanescente dos gastos com a elaboração dos Estudos de Funcionalidade

de Tráfego e de Funcionalidade (fls. 2.938/2.941) .

1
.
As fls, 2,945/2,948 acostou-se aos autos despacho

ministerial, proferido em I1 de junho de 2015, determínando que tosse

14
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oliciado ao Chefe do Poder Executivo municipal para que, no prazo de 30 dias,

informasse e comprovasse:

"a) O número da conta aberta, os valores depositados pela

MR V. de forma a totalizar os R$ 3.000.000,00 previstos no Termo \de

Ajustamento de Conduta jirmado, em 2012, bem como os extratos bancárIos

relativos a toda a movimentação dessa(s) conta(s), constando o saldo atual;

b) Os pagamentos efetuados à empresa

(PERPLAN), em razão da realização dos estudos sistêmicos de trájego e de

fimcionalidades (Decreto Municipal /0./211/3), bem como de eventuais outros

gastos relacionados com tal objeto;

c) Quais os planos, programas e projetos que estão sendo ou

que foram contratados para elaboração dos projetos jime/onais c/ou projetos

executivos previstos nas conclusões e recomendações efetuadas pela empresa

"Perp/an - Engenharia e Planejamento'I, no âmbito dos estudos sistêmicos de

trájego realizados (vide conclusões nas jls. 2.824/2.827);

c-I) Esclarecer quais desses projetos já serão implantados

de imediato em razão da urgência (fase J - para serem implementados no

prazo de 5 anos, visando mitigar congestionamentos já e.'(istentes na

atualidade) e quais eventualmente serão desenvolvidos elou implantados em um

momento posterior (jàse 2, prazo /0 anos;jàse 3 - prazo /5 anos;fase 4 - prazo

20 anos);

d) Emissão de "habite-se" para o empreendimento

"Arkansas", de respansabilidade da MRV;

e) Cópias digitais dos planos, programas c/ou projetos já

elaborados elou iniciados em razão das sugestões e recomendações efetivadas

15
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:;

J

no ãmbito dos estudos sistêmicos de tráfego e de fUllcionalidade,

acompanhados. se possível, das estimativas de custos. tal como previstos no

trabalho da empresa "Perp/an";

e-I) Injormar se os valores remanescentes na conta aberta

exclusivamente para recebimento das contrapartidas da MRV. para pagamenfus

dos Planos, Programas e Projetos de mobilidade urbana na região da Praia dJs

Namorados serão suficiente,< para fazer face às propostas efetuadas pe//!\ V
el11presa contratada. hem como se o Município acatou todas as sugestões e !(.
recomendações técnicas ali etetuadas, jU.'ítificando eventuais recu.'ías; f '-

j) Esclarecer se há ou haverá abertura de conta específica

para recebimento e movimentação de valores relativos às obras viárias a

w~rpm ctn/parl"ft como rnntrnnnrtinn.. decorrente.. dI' lirpnrinmpnlnft til'

emnrprndimpnto.f imohiliário." p/ou rnmprriai.. na rppiãn. APÓS n
DELINEAMENTO DOS PROJETOS FUNCIONAIS E REVISÃO DAS

f)fRRTR/ZRS PARA OR/RNTAR FUTUROS PARCF:/.AMRNTOS DF:

SOLO, IMPONDO-SE A CONSTRUÇÃO DAS OBRAS SEGUNDO TAIS

PROJETOS, de modo a garantir que os objetivos dos estudos sistêmicos de

trájego pactuados no Termo de Ajustamento de Conduta, visando à mobilidade

urbana nessa grande região da cidade e Americana, sejam ejetivados?

Justificar c informar o número dessa conta ";

Em cumprimento ao despacho supra, aliciou-se ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal (Olicio nO460/2015-ecbd, de 18/06/2015 - fls, 2.997/3.000),

16
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Em 21 de julho de 2.015, o Município de Americana

encaminhou dois oficios, um deles em resposta ao Olicio 460/2015 dest

Núcleo. Pelo Olicio 453/SNJ/07/20 15, manifesta-se a Secretaria de

Planejamento do Município de Americana para inlormar e encaml ar

documentos a respeito (l1s. 3.006/3.020):

a) Valores depositados em conta aberta na Caixa Econômica

Federal, Agêncía 0278, CC 00000000074, cujo montante em 01107/2015

totalizava R$ 2.730.000,00 (vide quadro de 11.3.006);

b) Valores pagos a PERPLAN, cujo total, até 14/01/2015,

corresponde a R$ 370.255,74 (vide quadro de 11.3.007);

c) que os PROJETOS FUNCIONAIS apresentados pela

I'ERI'LAN estariam sendo considerados na revisão do l'lano Diretor de

]

I

Desenvolvimento Integrado - PDOI, Decreto n° 11.131/2015 (11.3.007);

cl) Encaminhou-se MAPA COM APONTAMENTOS DAS

OBRAS SUGERIDAS PELA PERPLAN, com identificação de execução nos

prazos de 05, 10, 15 e 20 anos, na região do TAC (Ils. 3.017);

d) Encaminhou-se cópia do "Habite-se" expedido em

28/01/2015 para o conjunto habitacional "Arkansas";

e) Encaminhou-se CO com arquivo da PERPLAN e proposta

da administração, com a inlormação de que a Comissão Avaliadora (nomeada

pelo Decreto Municipal .11.131, de 03/0612015) teria acatado os estudos da

PERPLAN, os quais deverão fazer parte do PDOI e implantados

gradativamente através de parcerias, e que estariam desenvolvendo estudos para

implantar um Fundo especílico para cobrança de uma taxa para novos

empreendimentos (11.3020).

17
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No Oficio 454/SNJ/0712015, o Município oe Amer;r na

encaminhou cópia do Parecer Técnico sobre Disponibilidade de Redes de Á ua

e Esgoto emitido pelo DAE Americana, referente à construção do Supermerca o

"Pague Menos", o qual estaria localizado na região de estudo de tráfego do TA

(fls. 3.021/3.022).

As fls. 3.025/3.027, juntou-se petição da Concessionária

Autoban, de 28/07115, constando, em suma, que:

a) qualquer intervenção na faixa de domínio ou área

adjacentc "non aediticandi" da Rodovia Anhanguera devem ter seus projetos

remetidos à análise prévía da Concessionária Autoban e da ARTESP;

b) que eonforme o item 5 da Cláusula Nove do TAC

firmado, a Comissão Avaliadora deveria analisar os estudos sistêmicos de

tráfego c de funcionalidade realizados pela PERPLAN NO PRAZO DE 5

DIAS úteis, a fim de exigir complementações, se o caso;

c) Que no item 6 da mesma cláusula, fora previsto que após a

aprovação dos estudos pela Comissão Avaliadora, o Município

eneamiubaria à Autoban, que, por sua vez, compartilharia-os com a ARTES!'

p~rn;lnáli~etécnicA no PRAZO fiE ~o"lAS. prorrogável por igll~1períorlo;

o) 0111': ATF: AOIfl':LA !lATA A r:ONr:I':SSIONÁRIA

NÃO RECEBEU OS REFERIDOS ESTUDOS, razão pela qual não

••,

realizou sua devida análise técnica.
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SOMENTE EM 04/0912015, O MUNICIPIO

AMERICANA, EM RESPOSTA, protocolou o Oticio 5l9/SNJ/08/20l5,

inlormando que realizou reunião com a ARTESP e AUTOBAN, momento em

que encaminhou a estes cópias digitais dos estudos realizados pela PERPI.AN

em 2ólOR/l5 (fl. 3.035/3.03R). Esclareceu que OS ESTUDOS COMPORÃO A

RF.VISÃO DO PLANO DIRETOR DF. DF.sF.NVOLVIMF.NTO

INTF.r.RADO IPDDJ) F. A r:ONSTRllCÃO 00 PLANO MIlNIClPAL OF.

MOBILIDADE URBANA, os quais deverão integrar as áreas as Áreas de

Planejamento que compõem a Macrozona de Uso Predominantemente Urbano -

MPU e a Macrozona de Uso Predominantemente Ambiental- MPA, garantindo

à população mobilidade e integração dentro do território amerieanense.

Por despacho ministerial de li. 3.029, de 21/08/2015,

determinou-se que tosse oficiado ao Municipio de Americana para que, e

dias, manifestasse-se a respeito das alegações da AUTOBAN, no sentido di que

a Concessionária e a ARTESP não receberam os estudos para anális da

viabilidade dos projetos, o que lora cumprido ás tls. 3.033 (Olicio 748/20

ecbd), tendo o Município recebido a comunicação em 27/06/15

EM 06/11/2015, juntou-se aos autos (tls. 3.049) Oticio

632/SNJI10120J5, <10Muoicípio <1eAmericaoa. eoc"minhando manifestação da

Concessionária CCR Autoban, SOLICITANDO DILAÇÃO DE PRAZO I'OR

MAIS 10 DIAS para envio da análise realizada pela ARTESP, o que lora

deferido às lIs. 3.052.

19
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EM 27/11/2015, vIeram aos autos olicio do Município dc

Americana, encaminhando manifestação da ARTESP a respeito do est
f.

sistêmico de tráfcgo c dc funcionalidade elaborado pcla PERPLAN (tls. 3.055).

Conforme Folha de Dcspacho expedida pela ARTESP \ tls.

3.057), de 19/10/15, extrai-se:

Em relaçllo 80$ estudos rea6zados ~a PERPLAN. referenle ao lnq~rito Civil MP 13/2010-1 (plOIOCOIO302413),
ole'e~Qs os comentârios a seguir:

EnlenClemos que o relatório da PERPLAN e apenas uma fase do processo em leia, uma \18%que o estudo apenas
irooiea u melhOrias necesdriu para atender o Cle:.cine"lo do munlcipio. incluindo os projetos ia aprOlladO$.
A prefeitura municipal de AITlericana inf0rTnat que as recomendaçOes 00 esrudo devetao integrar o Plano Diretor 00
Desenvolvimento lnl~rad'o (PODI) e de cons!ruÇ.6o do Plano Municipal de Mobilid,l(le Urbana.
Entendemos que a implanlaç.Ao das melhorias recomendadas !lO relllono M SP:!30 1 TRECHO ENTRE OS KMS
120+000 E 126+500 ESTUDOS SISTêulCOS DE TRAFEGO E Ce. FUNCIONALIDADE" de 22 de dezembro ~ 2014
deverio melhorar 8 mobilidade e segutllnç.e da rede vijria dentro dos limites do Municipio de Americana.
'9Projeto rl"inçiOnal 6'detaltlameiilo daS inlervenç6es-ptoPOSt~ 80 Ioogo dá .SP.33lJ éMiIO ser el~bor.dos cOrirormê-
,:,ormas do OER e ARTESP e. ~!!!panhado~ por e:.tudo de tráfego npecIfrco, comprovando assim • er~ciél:da .
SOIuÇ!o propo:.ta.
A re:,PQnsabLIídade da:. obras ~o da Prefeitulll MutlÓ(iPat de Amenc.an ••

Do quadro copiado acíma, faz-se necessário destacar que a

ARTESP entendeu u relatório da PERPLAN como sendo uma das fases do

processo e que tal estudo apenas indica as melhorias necessárias para atender ao

crescimento do Município. As intervençõcs recomendadas para os trechos

situados nos Km 120 a 128 + 600 (estudos sistêmicos de tráfego c de

funcionalidade) deverão melhorar a mobilidadc c a segurança. Mas ressalvou

que "O PRO.fETO FUNCfONAI. F. DF.TAI.HAMF.NTO DAS

INTERVENÇÕES PROPOSTASAO LONGO DA SP Mo 330 DEVERÃO

SF.R F./.ARORADOSCONFORMF. NORMAS DO DF.R F. ARTF.SP F.

ACOMPANHADOS POR ESTUDOS DE TRAFEGO ESPECÍFICOS,
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. n
As lls. 3.065, em outra Folha de Despacho expedida pela

COMPROVANDO-SE ASSIM A EFICÁCIA DA SOLUÇÁO PROPOSTA".

(FL. 3.057).

ARTESP, de 03/11/15, licou consignado:

A concesSion~lla AutOO8n ofereceu COl'l"4n~n08 acliClCln.is (P/'CIloeolO 3(6944)" &Queles contidos no Proloc.olo
302413. il'lÇluirldo:

Os acessos particulares ou público& ~tentes 2i faixa de domínio deverio 5et regu~riZadO$ COtlforme as normas
peninentes.
A cOl"Cessionãria s.ugefe que a soIvçâo geomelriu1 da il'llerve~ (3) 5!lj' 'ell'i$ta para propi<:iar ma'or capacidade.
Conforme ~uniào ocorrida II!'m 26J08J2015 entre iaconceSS'ONria Aulob.an, represenlanl&a da Prefeitura MuniOpa1 de
Americana, e"genneil~ da Perplan e tktllCOS da ARTESP. foi recomel'ldado que fosse induída planta esquemétiCll
com o as f.ses de inlervençOes propostas e Que os projetos fvnciOnai$ sejam desenvolvidas com urgência
poss,bititando ~$Ím a delimitaç)o e reserva das ~reas nece$$árias para a futura implanl.1l1;Ao das melhOrias ~r<oJS_

Destaque-se, desta manifestação, a parte final, onde consta

DE

"QUE

RESERVAE

OS PROJETOS

SEJAM DESENVOL V/DOS COM

ASSIM A

AREAS

POSSIBILITANDO

da

FUNCIONAIS

URGÊNCIA

recomendação

DELIMITAÇÃO
, ~

NECESSARIAS PARA A FUTURA IMPLANTAÇAO

DAS MELHORIAS V/ARIAS. " (fi. 3.065

J
•
",

EM 30/11/2015, este Núcleo oliciou ao Município de

American:t nara flJJe, no nrn70 rle nO rljac;. infnrm::J,;se as nrovjrl~ncia,s annt;uia.c;. . - . . . ,;
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em relação às recomendações da ARTESP c Autoban, no tocante às ações

complementares do estudo sistêmico de tráfego (l1s. 3.067).

Seguiu-se a prolação de despacho ministerial nos autos às

fls. 3.068/3.076, datado de 18/12/2015, após provocação inlonnal por parte do

Sf"c,rf"t:lnnde Neeócio~.JlJrírlicos no Município e no atlJal Prefeito Municipal e

Americana. IlF,sF.IANIlO A "LIRF.RACÃO 1l0S F.MPRF.F.NOIMF.NTO.

QUE ESTÃO PARALISADOS", pois já realizados os estudos pela

PER!'LAN. No mencionado despacho ticou consignado o entendimento dó

Ministério Púhlico seg-ue: em linhas gerais! aquele exposto anteriormente pela

ARTESP e Autohan. 'lua I seja. de 'lue ANTF.S IlAS LIRF.RACÕF.S 1l0S

EMI'REENDIMENTOS, HÁ NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE

PLANOS. PROGRAMAS F. PRO.JF.TOS FUNCIONAIS FJOII PRO.JF.TOS

F.XF.ClJTIVOS PRF.VISTOS NAS CONCLlJSÕF.S

RF.COMF.NIlACÕF.S F.FF.TlJAIlAS PF.LA F.MPRF.SA PF.RPLAN. NO

ÂMBITO DOS ESTUDOS SISTÊMICOS DE TRÁFEGO E DE

FUNCIONALIDADE. Mcncionou-se expressamente o teor dos despachos

elaborados pela ARTES!', acima transcritos. Além disso, mencionou-se a

provável necessidade de reformnlação das obras previstas pela PER!'LAN

em razão das divergências/sugestões da Autoban e ARTESP, as quais

deverão ser discutidas em audiência pública para validação da comunidade.

Acrescentou-se, ainda, que ainda eram pouco claras as configurações futuras

do sistema de tráfego na região da Praia dos Namorados e no pós Rodovia

Anhangüera, não sendo possível e nem prudente a liberação de

empreendimentos habitacionais na região antes desses indispensáveis
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estudos complementares de trânsito, previstos no TAC como principal razão

de sua realização. Não estariam definidos com o detalhamento necessário às

novas diretrizes para os empreendimentos na região, o que somente seria

possível após a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e ao

Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o qual ainda se encontrava m

construção e dependeria dos estudos de tráfego específicos, mencionaàos

pela ARTESP às fls. 3.057.

No mencionado despacho, na tI. 3.074, destacamos a~

ohserv~çõp_o;;na própria promovente nos estudos (fi. 2.R27) e consignamos que O

PRÓPRIO F.STUDO DA PF.RPLAN RF,SSALVA OIlF, F.LF. FOI

F.FF.T1JADO F.M NíVF.L DF. f:ONf:F.Pf:ÃO FlJNrJONAL COM

TRACADOS GF,NF,RtrOS F.M PLANTA. SF.M ORSF,RVÂNrJA DAS

NORMAS TÉCNICAS NEM DETALHAMENTO PLANIALTlMÉTRlCO

E ALT1MÉTlUCO DE ENGENHARIA, HAVENDO A

NECESSIDADE DE

RECOMENDAÇÕES COM

CONSOLIDAR AS

A CONTRATAÇÃO DE

•
">

EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO REALIZAR

PROJETOS FUNCIONAIS DE INTERVENÇÕES E

ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO E

DESAPROPRIAÇÃO. Ressaltam os responsáveis pelos estudos que:

"COM BASE NESSES PROJETOS FUNCIONAIS

DEVERÃO SER EMITIDAS DIRETRIZES PARA
23
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ORIENTAR FUTUROS PARCELAMENTOS DE

SOLO, impondO a construçào de obras segundo os projetos. lambem com
f

base nesses projetos funcionais deverão ser reservadas áreas para eventual

desapropriação e futura eonstrução das obras preeonizadas." (tI. 2.827).

Com tais ponderações, foi determinado no mencionado

despacho mioisterial que fosse reiterado o teor do Oficio 924/15 (F,NTRF:r.UF:

AO MUNICÍPIO EM 09112115 - tI. 3.067v), cuja reiteração foi recebida pelo

Municipio de Americana em 19101116 (11.3,077v). com cópia do despacho de

tls. 3.06813.076, visando o cumprimento em 30 dias, para que se manifestasse

expressamente sobre as seguintes questões:

a) quanto às alterações propostas pela AUTOBAN e

ARTESP;

b) quanto ao grau de urgência para algumas das intervenções

propostas pela PERPLAN, com propostas concretas para efetivação das

mesmas;

c) argumentar, comprovar e demonstrar, com informações

técnicas consistentes e subscritas por profissionais, a respeito de

empreendimentos que se pretende liberar na região da Praia dos Namorados e

que não seriam afetados pelos estudos específicos de tráfego ainda

DEANOS03pendentes de realização APÓS

CELEBRAÇÃO DO TAC;
d) JUSTIFICAR O ATRASO NA CONCLUSÃO DOS

ESTUDOS,_REJYI CQJYlO~PRESENTAR ESTlMATl~AS DE OUAND_º
24
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ELES PODERÃO SER CONCLUÍDOS, tendo em vista a previsão de multa

diária para a hipótese de sua não realização elou vencimento do prazo estipulado

noTAC.

EM 23/0212016, às 15hOO,realizou-se reunião na sede deste

C Núcleo, eom a presença do Secretário de Planejamento e do Secretário d

Nep.ócios Jurídicos cio Municínio de Americana (vicie lista de nresenca de fl.- . ' .'

3.085). Naquela oportunidade, JUNTOU-SE AOS AUTOS O OFÍCIO

068/SNJ/02/2016 (.'LS. 3.086/3.093), DE 23/0212016, contendo

RESPOSTA PARCIAL AOS

QUESTIONAMENTOS .dtos no OfícIO GAICIVIA 'Jl4t15 e

ff'itf'Mulo no ofit'io 004120Hi. Foi alep..:lCJo.(it~ntreoutros asnectos ou e:==='"'-"====-=c= _ _ . 4

a) HAVF.RÁ CONSTRITCÃO. NA FASF. OI DAS

INTERVENÇÕES (EM ATÉ 5 ANOS) de um viaduto transpondo a Rodovia

Anhanguera, de maneira a ligar a Av. Comendador Thomaz Fortunado com a

Rua João Santarosa (11. 3087), tendo sido iniciada a licitação para projetos

funcionais;
b) No KM 119, foi aberto processo para desapropriação

amigável, com expedição de diretrizes para loteamento a ser implantado no local

(item 1.3. do mapa), de maneira a PROPICIAR ITMA AVF.NIDA F.NTRF. AS

TORRF.S DF. ALTA TF.NSÃO. DF. FORMA A INTF.RJ.Jr.AR A RITA

DE CONEXÃO COM A VIA

1
I~

MARANHÃO E O DISPOSITIVO

ANHANGUERA NO KM 119;

r 25
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As Ils. 3.105, em 01/04/2016, lora certilicado pela Olicial de

Promotoria, Erika da Costa Balma Duenas, que o razo ara ares osta ao

Ofício 004/2016 havia expirado, sendo determinado que se aguardasse

realização de nova reunião agendada para 12/04/2016.

Em 12/0412016, na sede do GAEMA PCJ-Piracicaba,

realizou-se reunião com a presença das autoridades listadas às t1s. 3.111/3.112.,

cuja minuta de ata encontra-se anexada às t1s. 3.113/3.121.

Naquela oportunidade, o Municipio de Americana apresentou

os seguintes documentos:

a) documento denominado ""Projeto Funcional do Sistema

Viàrio apresentado no Estudo de Tràfego da Região do Pós-Anhanguera entre os

km 120 a 128 pela empresa Perplan" - Olicio 150/SNJ/04/20 16 - t1s.

3.122/3.151;

b) Olicio 167/SNJ/04/20 16, contendo a ""Proposta do Plano

Diretor de Desenvolvimento Integrado para o Ano de 2016" (dois mapas) e

""Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 2008 (um mapa) e ""Estudo

Viàrio" (um mapa - t1s. 3.152/3.160).

Cumpre esclarecer que durante a realização da reunião de

12/04/2016, os documentos e ""mapas" acima listados loram expostos aos

1 Secretário de Planejamento, Cláudio Amarante; Vereador Davi Gonçalves Ramos; Percival Disca (Diretor da
PFRPI.AN.l Sll~rt'tfirio iW Plan"jampofo I.Or. Jo<õPFNlnri~o Monli7ilol" Aw-mir F.••m...nlllio Vi,.i~
(Presidente da Associação dos Scm.Teto de Americana - ASTA), alêm do Sr. Aguinaldo Soares da Silva.r
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presentes, com as devidas explicações por parte do Secretário de Planejamento

de Americana.

Conforme a minuta de ata (fls. 3.113/3.121 - elaborada

conforme áudio integral da mencionada reunião), aos participantes loi realizaha

uma explanação das questões envolvidas no presente Inquérito Civil, o que to~

previsto no TAC e os aspectos gerais dos estudos elaborados pela PERPLAN.

Nesse sentido, destacam-se:

Abertos os trabalhos pelo Promotor de Justiça Dr.

Ivan Carneiro Castanheiro, resumiu o impasse existente, consistente

no objeto e obrigações pactuadas em um TAC de dezembro de 2012,

dentre elas a realização de um estudo sistêmico de trájego e de

jimcionalidade.

(...)

"A empresa Perplan foi escolhida para realizar

esse estudo, os quais não dispensavam a elaboração dos projetos

básicos, defuncionalidade e executivo, detalhando as configurações

exatas das travessias, viadutos e avenidas. A Autoban e a ARfES?

participaram da audiência pública e de todo o estudo realizado, pois

prpcbmvnm oUfnrizor (] reolizaçãn de uma inlp.ysp.cçõn entre as vias

estaduais e municipais. A PERPLAN, À ÉPOCA, DEIXOU CLARO

OflF. O F.STflDO RF.AUZADO F.RA STMPUFlrADO. DF.

CONCF.PCÃO APF.NAS. SF.M ADF.NTRAR F.M ASPF.CTOS

TÉCNlrOS F. MATORF.SDF.TAT.HF.SDOS PRO.TF.TOS.COMO

LOCALIZAÇÃO, GRAU DE CURVA, ALTURA, DIMENSÃO E

28
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"No entanto, após três anos não se conseguiu

finalizar esses estudos detalhados. Na última reunião, a di.>cussão

trazida pelo ~lunicípioera no sentido de que esses estudos ficassem

para o momento en, que esses loteamentos (ossem sendo aprovados

e, antes disso, fosse elaborado o Plano Diretor com algumas

diretrizes do sistema viário na região e. NA MEDiDA EM OUE

FOSSEM SENDO NECESSARIOS, ESSES ESTUDOS SERiAM

RRAI./ZADOS R C1ISTRADOS PRI.OS I.OTRADORRS R

EMPREENDEDORES. QUE FARiAM iSSO A TÍTULO DE

CONTRAPARTIDA. RM RRSPOSTA. FOI D/TO OIIR ASSIM

NÃO SERiA POSSÍVEL, P01S OS LOTEADORES E

EMPREENDEDORES PRESSlONARJAM AQUELES QUE

RRAT./7.ARIAM OS RSTUDOS. HAJA VISTA OUR SRRIAM RT.F.S

QlJR OS ESTARIAM CUSTEANDO O SERVIÇO. A !DEiA É OUE

ESSES RSTUDOS RSTRJAM PRONTOS COM ANTRCRDF.NCTA.

RSTARRI.RCRNDO SR F. VrAVRI. CRRSCRR NAOTTRI.A

RRmÃO. RM 01lANTO. OUAIS AS CONTRAPARTmAS R

OBRAS VJARiAS NECESSARiAS A SEREM REALiZADAS".

RSTR1IT1IRA DOS VIAD1ITOS. O 01lR FJrARIA PARA 11M

MOMENTO POSTERIOR iSTO É PARA O PROJETO BASiCO

E DEPOiS COM DETALHAMENTO TOTAL NO PROJiTO

EXECUTiVO. Não era apenas a realização de um es \ ,do

simplificado que se previu no TAC elaborado em 2012, pois o que e

queria era a realização de um detalhamento completo ".

••,

1
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Ivan, indaga se o Projeto Funcional seria equivalente ao Plano

I

Básico das obras normais, SENDO RESPONDIDO~
I ,

PELO DIRETOR DA PERPLAN
\

ENGENHARIA, PERCIVAL BISCA. QUE O

PROJETO FUNCIONAL É MENOS DO QUE

O PROJETO BÁSICO, POIS NÃO ENTRA

EM ASPECTOS CONSTRUTIVOS
,

DETALHADOS EM NIVEL SUFICIENTE

PARA DEPOIS SE FAZER O PROJETO

EXECUTIVO. U Ur. lmn lJ"estlOna se para Jazer 11m

orçamento das obras basta o Projeto Fllncianal 011se é necessário o

Projeto Execlltivo, tendo sido RESPONDIDO PELO

DIRETOR DA PERPLAN QUE COM O

FUNCIONAL JÁ DARIA PARA ORÇAR.

PORÉM. SEGUNDO O SR. PERCIVAL, O

ESTUDO APRESENTADO NA REUNIÃO,

PELA PREFEITURA, NÃO POSSIBILITA A

REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, POIS

31
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PRECISARIA DE UM POUCO MAIS DE

DETALHAMENTO PARA SER

CONSIDERADO UM PROJETO

FUNCIONAL (".... COMO FUNCION~L

PRECISA MAIS QUE ISSO. ").
(...)

"O SECRETÁRIO DE PLANE.TAMENTO D

PHEFRTTTlRA AT.EGA orlE j;; PREnSO SE FAZER TlMA

DTVTSÃO: TlMA orJESTA"O j;; SORHE AS AVENIDAS E A

OTlTRA SORHF.AS DTlAS TRANSPOSTCÕES.TNFOHMA OTlE A •

PHEFETTTlRA. EM HET.ACÃO Às DTlAS THANSPOSTCÕES. .fÁ

REALIZA o PROCEDIMENTO LlCITATÓRJO E OUE POSSUI

RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAR OS PROJETOS

EXECUTIVOS, mas que as A VENIDAS, QUE

FUTURAMENTE INTERLIGARÃO TODO O
, -SISTEMA, SO TERAO OS PROJETOS

EXECUTIVOS ELABORADOS QUANDO OS

EMPREENDIMENTOS FOREM SENDO

APROVADOS. O Sr. Percival retoma e pede

para insistir que "o Projeto Funcional tem ti.!!£.

32



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~.--~ -----=--
C~':!':I"\_':..~E:,..~~ ~y.:_l':!': !.,_ .• ~~

NUcIeoPCJ.Piracicaba

Posteriormente, tomou-se conhecimento através da pauta

de reunião do CONSEMA, de 27/0412016, da apreciação de Súmula do

Parecer Técnico 161116/lE,da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental

da CF,TF,~R (fls. :\.174/:\.176) sohre o F,IA/RIMA do LOTF,AMF,NT?

TAMBORE, assim como da Certidão de Diretrizes expedida pela SecretarIa

de Planejamento do Município de Americana EM 28105/15 (fls. 3.164). \

Considerando que o ~LOTEAMENTO TAMBORÉ" FICA

LOC-ALlZAnO NO KM 120 (vide certidão de diretri7.\ nA RonOVIA

ANHANr:IJF,RA. CHIA APROVAC-ÃO FATALMF,NTF, IMPACTARIA C)
TRÁFF.r:O nF, VF,ÍO)LOS NA RF.r:IÃO nA RonOVlA ANHANr:tJF.RA

COMPREENI>IDA ENTRE OS KM 120 A 128, ÁREA OBJETO DO TAC,

assim como o fato de que o iugresso no loteamento e o acesso de seus

moradores à região central da cidade, deverá ser feito por esta rodovia, a

qual já se encontra fortemente impactada pelo trânsito dos munícípes que

utili7.am a via como aveoida, SIJSC-fTOIJ-SF. PF.RANTF. O CONSF.MA

OlJF. ANÁLlSF. nA SÍJMIJLA no PARF,CF.R TF:CNICO nA CF,TF.SR

SOBRE O ElA/RIMA DO LOTEAMENTO TAMBORÉ FOSSE

POSTERGADA, o que restou deferido, empreendimento que será

apreciado na próxima reunião de 18/05/16, na 342' reunião, às 09hOOm

(olicio 048/16).

No despacho ministerial de fls. 3.166/3.171, de 05/05/16,

abordaram-se as questões relativas ao Loteamento Tamboré, (Parcelamento de

Solo Loteamento Misto Residencial e Atividades Econômicas), antigo
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loteamento Santo Ângelo, e, considerando a legislação municipal a respeito da

obrigatoriedade da realização de EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), assim

como o teor e as Cláusulas pactuadas no TAC, fora determinado que se

fi, A' M"'dA' I'!o IClasse com urgencl3 ao ume.plO e merlcana para esc areelmeDtas e

envio da documentação que corroborou a expedição da mencion~da

certidão de diretrizes, bem como as razões da dispensa do EIV.

ACIMA ESTÁ O DETALHADO RELATORIO

UANTO AOS ATOS PRATICADOS AI'ÓS A CELEBRA ÃO DO

TF.RMO J)F. A.ITJSTAMF.NTO J)F. CONJ)fJTA. O OIIAL FOI RF.FF.ITO

PARA J)F.MONSTRAR AO F.XCF.LF.NTÍSSIMO SF.NHOR PRF.FF.ITO

MIlNICJPAJ. Ia seu nedido, em 09105IlIi\ F. À SOr.JF.OAOF.

AMF.RICANF.NSF. QUE, AO CONTRÁRIO 00 QUE SE PROPAGA, SE O

OF.SF.NVOLVIMF.NTO OF. AMF.RICANA F.STÁ SF.NOO /)JFICUl.TAOO

NÃO É POR CULPA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, mas sim do
, , A

MUNICIPIO, O QUAL ESTA MAIS DE TRES

ANOS ATRASADO NA CONTRATAÇÃO DOS
A ,

ESTUDOS SISTEMICOS DE TRAFEGO E DE

FUNCIONALIDADE, O QUE IMPEDE UMA AVALIAÇÃO DE

CUSTOS, I'ARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE DIRETRIZES DE NOVOS

EMPREENDIMENTOS, BEM COMO FlXAÇÓES DE

r.ONTRAPARTJJ)AS PARA OS F.MPRF.F.NJ)F.J)ORF$ r.J1STF.IF.M AS

OBRAS DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS. Assim, tica evidenciado, ao ver do
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Prefeito Municipal de Americana e de sua eqUIpe, no sentido de ser

responsabilidade do Ministério Público a impossibilidade de novas aprovações

de empreendimentos na região do pós-Anhanguera.

Quanto ao questionamento feito pelo Sr. Secretário de

Planejamento na reunião de 12/04/2016, a respeito da necessidade, ou não, c

realização dos Projetos Executivos relativos ás obras de melhorias viári

apresentadas pelos Estudos da empresa "Perplan", cumpre transcrever o que se

encontra expressamente pactuado na Cláusula Dez do TAC:

CLÁUSULA DEZ) A(s) cmpresa(s) escolhida(s) pcla

Comissão Avaliadora de que trata a clâusula oitava.'parágrafos primeiro e

segundo. elaborará{ào) os projetos executivos das obras viárias definidas.

obedecendo as nomlas técnicas e legislação vigentes. bem como o

cronograma fisico-finnnceiro. os quais serão custeados pela ;\1RV;

Mediante pedido eletuado por e-mail por parte da assessoria

do Vere"dor O"vi R"mo.< em 04105/16, "PARA ArOMPANHAMF.NTO no

TERMO DE AJUSTE DO PÓSANHANGUERA" (!l. 3.178/3.3179), em 09 de

maio de 2016, na sede do Ministério Público de Americana, realizou-se nova

reunião. De se consignar que encaixamos tal reunião no horário entre 13hOOe

13h30m, pois a partir desse horário estavam agendadas uma sequência de três

reuniôe,c;;relatiVAS 30 tratamento ele efluentes inoustnai.lO:> de Americana e de

Santa Bárbara d'Oeste. AI'ESAR DE A REUNIÃO TER SIDO

SOLICITADA AI'ENAS PARA O VEREADOR DAVI RAMOS, NELA

COMI'ARECERAM AS SEGUINTES PESSOAS: I) Ornar Najar (Preleito

•o,
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Municipal); 2) Clemente Alves dos Santos; 3) Teo Feola (Vereador); 4) Agnaldo

Taverna; 5) Dulce Lídia C. de Oliveira (Mora condomínio Nova Praia); 6)

Nilton Aparecido Tudel da Silva (Sindico do Condominio Nova Praia - 304

famílias); 7) Raimundo Carlos da Silva; 8) Luiz Renato P. Lima (Fundador di

Associação dos Sem Terro de Americana); 9) Bento Bueno (Pastor da 19rej

Nazareno); 10) Cláudio R. Amarante (Secretário Municipal de Planejamento),

11) Alex Niuri (Secretário Negócios Jurídicos de Americana); duas pessoas (o't,...,r-

cujos nomes na lista estão inelegíveis. NA OCASIÃO. NOVAMENTE FOI

SOJ.JCJTAOA A CONCOROÂNClA 00 MINISTF.RIO P(IRJ.JCO PARA

A LIBERAÇÃO DA REGIÃO DO PÓS-ANHANGUERA, em suma, os

seguintes argumentos:

a) O TAC está impedindo o crescimento da região, havendo

vários loteamentos para serem instalados na região da Praia Azul;

b) O incremento de trânsito na região nada tem a ver com as

transposições da Rodovia Anhanguera, pois ele poderâ ser convergido para a

Rodovia SP 304 (Luiz de Queiroz);

c) A região sofre com constantes interrupções de tàlta d'água,

decorrente de problemas com adutoras, sendo que as contrapartidas previstas

pelos empreendedores resolverão os problemas dos moradores e até de escolas e

creche da região;

d) Haverá revitalização de VIaS públicas na região, como

contrapartidas dos empreendimentos, a qual sofre até com problemas de

prostituição;

e) As contrapartidas previstas com os três empreendimentos

imobiliários cuja aprovação está travada por conta do TAC com o Ministério
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Público totalizam R$ 20.200.00,00, sendo que em razão da crise econômica e

política pela qual atravessa o país, se houver demora na aprovação, poderá haver

desistência dos empreendedores, inclusive por eventual diminuição dos recurs s

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ou mesmo de $eu

encerramento pelo Governo Federal.

Diante dos veementes e surpreendentes questionamento

feitos na mencionada reunião, cujas providências para a

empreendimentos vêm sendo cobradas pelo Ministério Público desde 2014,

imperioso tecer alguns apontamentos, os quais seguem:

I) Passados 3 anos e 6 meses da celebração do Termo de

Ajustamento de Conduta, veritica-se do exposto acima que, embora tenha sido

elaborado um simplificado Estudo de Tráfego c de Funcionalidade pela empresa

PERPLAN (sem adentrar em aspectos técnicos e maiores detalhes dos projetos),

nenhum Projeto Básico elou Executivo das intervenções propostas pela

empresa foi elaborado, não havendo sequer notícia de qual empresa fora

contratada para cumprir tal obrigação, pois a contratação dos projetos funcionais

das duas transposições adicionais da Av. Anhanguera ainda estão em fase de

licitação;

2) Em relação às alegações da municipalidade de que

existiriam empreendedores interessados ou compromissados em realizar

contrapartidas de empreendimentos imobiliários na região, com

revitalização de vias públicas pré-existentes, além de investimentos no sistema

-",
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de distribuição de água potável, como contrapartida para a liberação dos

empreendImentos de seus respectIvos interesses, DE SE

OBSERVAR, PELO TAC FIRMADO, QUE ESSAS
I

CONTRAPARTIDAS FINANCEIRAS OU PELO

MENOS PARTE DELAS) TERÃO QUE SER
, -DESTINADAS A IMPLEMENTACAO DE OBRAS

,
DO SISTEMA VIARIO (abertums elou alargamentos de VIas

públicas, bem como transposições da Rodovia Anhanguera, desafogando essa

importante via de tráfego regional do congestionamento de trânsito

eminentemente local, bem como se evitando riscos de acidentes, perda de

tempo em congestionamentos, assim como emissões de gás carbônico na

atmosfera durante esses conpestionamentos). SF:M F'sSF:S PRO.1F:TOS nF:

FIJNClONALIOAnF:S. NÃO HÁ. SF:OIJF:R. COMO ORCA R OS CnSTOS

DAS OBRAS DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS I'ARA SE FIXAR

PROPORClONALMF:NTE AS CONTRAPARTIOAS nos

F:MPRF:F:NnF:nORF:S IMORlLlÁRIOS F:/on COMF,RClAIS OIJF:

PRETENDAM SE INSTALAR NA REGIÃO;

3) Para se viabilizar as aprovações, AO INVÉS DE SE

ABRIR MÃO DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS I'REVISTOS

NO TAC, QUANTO À MOBILIDADE URBANA, DOS QUAIS SEQUER

O MINISTÉRIO PÚBLICO TEM DISPONIBILIDADE, FAZ-SE

NECESSÁRIO QUE O MUNICÍl'IO DE AMERICANA, POR SEUS

r
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ATUAIS GESTORES, DE URGENTE CONTINUIDADE AO QUE FORA

PACTUADO e estabelecido nos estudos realizados, colocando em prática as

melhorias viárias apontadas preliminarmente nos estudos da cmpréd
PERPLAN, os quais precisam ser detalhados em projetos funcionai! e

executivos, orçados e comprovados, segundo alegou a própria PERPL

(reiterando na reunião de 12/04/16), a AUTOBAN e a ARTESP;

4) Foi justamente I'ARA NÃO ONERAR O MUNICÍPIO

COM OS ESTUDOS DE PLANEJAMENTO É QUE FOI PACTUADO, A

TÍTULO DE CONTRAPARTIDA DA EMPRESA CONSTRUTORA

"MRV" DE R$ ~.OOO.OOO.OO EM 2012. COM ESSE MF,SMO OR.lF.TlVO

DE ECONOMICIDADE AO MUNICÍPIO FOII'REVISTO NO TAC que

os recursos financeiros para as obras de intervenção no sistema viário no pós-

Rodovia Anhanguera e na sua transpo.c;ição área~sem pas.~arpor suac:; pistas de

rolamento (principais e/ou marginais) é que se
,

a EXIGENCIA DE

CONTRAPARTIDAS DOS EMPREENDEDORES COMO CONDlCÃO

PARA AS APROVACÕES DOS 17 EMPREENDIMENTOS OIJE EM 2012

ESTAVAM EM FASE DE APROVACÃO, BEM COMO OS FUTUROS;

5) Se passados 3 anos e seis meses, tais providências ainda

não loram adotadas, de se concluir que isso ocorreu por problemas gerenciais

(sejam atuais, sejam pretéritos) elou de ordem política ocorridos até o ano de

2014 no Municipio de Americana, não se tratando de algo que possa ser

imputado ao Ministério Público.

••,
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li) A ATlJAL CRTSF: FTNANCF:TRA. A NOSSO VF:R.

NÃO PODE SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA TAIS ATRASOS, pois

F:XTSTTAM F: F:XTSTF:M RF:CURSOS FTNANCF:TROS (R$ 2,730.000,00
. I

F:M 02107/15\ DF:POSTTADOS F:M CONTA F:SPF,CTFTCA 00

MlJNTCÍPTO PARA F:SSA F:XCLUSTVA FTNAUDADF:, Ademais. s

POSTF:RTORF:S ORRAS DF: TNTF:RVF,NCÕF:S VIÁRTA.

DECORRENTES DAS PROPOSIÇÕES DESSES ESTUDOS, se acatadas

pelo Município (responsável pela promoção do adequado ordenamento

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da

ocupação do solo urhano: nos tennos do art. ]0, inciso VTIl, da Constituição

Federal), SERÃO OBJETO DE CONTRAPARTIDAS POR PARTE DOS

EMPREENDEDORES.

DO ACIMA EXPOSTO, REITERE-SE

A CONCLUSÃO DE QUE SE EXISTE UM
, -RESPONSA VEL PELO ATRASO NA EXECUÇAO

DAS MELHORIAS VIÁRIAS PREVISTAS NO
A ,

TAC E NO ESTUDO SISTEMICO DE TRAFEGO

E, POR CONSEQUÊNCIA, PELO ATRASO NA

LIBERAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS

HABITACIONAIS E COMERCIAIS NAQUELA
-' -REGIAO DO MUNICIPIO DE AMERICANA, SAO
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1) Juntem-se aos autos os seguintes documentos:

a) Olicio 454/2016, de 09/05/16, da SEPLAN, contendo

resposta aos questionamentos do ~'Loteamento Tamboré", nos seguintes termols
a.l) "Em nenhum momento foi dispensado a

elaboração de EIV no empreendimento denominado Loteame o

Tamboré, pois não estamos aprovando o empreendimento

expedindo diretrizes que são orientações técnicas fornecidas pela

SEPLAN que preliminarmente jixa um traçado ou orientação a

seguir para constituição do futuro projeto. Exemplo: tipo de

zoneamento da área, traçado viário principal grafado na planta de

diretrizes viárias do município, apontamento de áreas de interesse

ambiental, áreas de interesses estratégicos para conexão com a rede

de água! esgoto e galerias pluviais;

A emissão de diretrizes segue a Lei 4.676/2008

Capítulo II art. 4° ao 7".

Quando da emissão de Diretrizes o município não

dispõe de informações completas sobre as pretensões do

empreendedor, na verdade ele busca orientações para melhor forma

de parcelamento e utilização da sua área. "

b) Cópia integral do procedimento administrativo que deu

origem à Certidão de Diretrizes n° 10/2015 e da Planta de Diretrizes n° 70 I

(readequada), remetido por meio llsico (150 laudas);

••,
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Ramos, (a

este cstana

\

d) Expediente apresentado pelo Vereador Davi

reunião de 09105/16, com 137 laudas, contendo:

d-l) Solicitação de revisão do TAC, pOIS

causando grande prejuizo aos moradores da região da Praia Azul;

d-2) rol de investimento de empreendedores, previstos para a

c) Lista de presença da reunião realizada na reunião de

09/05/16, da qual participaram 14 pessoas;

Região da Praia Azul;

d-3) Registro fotogrático das situações das Avenidas da

região da Praia Azul, inclusive mostrando não ser possível adentrar na via

expressa da Via Anhanguera, de pronto;

e) Expediente apresentado pela empresa "Forcasa

Incorporação Imobiliária e Empreendimentos LIda" (50 laudas), informando ser

incorporadora de 3 empreendimentos Ímobiliários na região da PraÍa Azul,

sendo o primeiro na Av. Heitor Siqueira com 592 unidades e 628 vagas

(também constou 624 apartamentos - denominado Residencial Pacífico), o

segundo na Rua Maranhão, glebas 3 e 4, com 192 apartamentos

(Residencial Atlãntico) e o terceiro na Av. Ccnturione Boer, Gleba CI, com

224 apartamentos (Residencial Mediterrnneo), TOT ALIZANDO

1040 APARTAMENTOS. As contrapartidas ocasionariam diversas

melhorias na região, conforme relatado na documentação apresentada, conforme

termo de compromissos firmados com o Município de Americana em 08/12/15
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para os 3 empreendimentos, o mesmo ocorrendo eom o Departamento de Água

de Americana (DAE). Entretanto, em razão do 'fAC, a Prefeitura está

impedida de aprovar os empreendimentos supracitados.

t) Ot1cio CONSEMA 048/2016, de 10/05/16, eomunicando a

realização da 342' reunião, em 18 de maio de 2016, às 09hOO, na Sala de
Reuniões do Conselho, prédio ó, da SMA/CF.TF.SR, Av. Prof. Frederico

Hermano .Ir.. 345. tendo como um dos itens da PAUTA: "2. APRECIACA.O

no EIAIRIMA no "I.OTEAMENTO TAMRORF. AMERICANA ". nE

RESPONSABILIDADE DE BRNZEMPREEND/MENTOS IMOBILIÁRIOS

L'fDA., EM AMERICANA (PROC. 27812010).";

g) Ata da Audiência Pública realizada em ~mericana, no dia

12/11/2015, sobre o EINR.JMA do empreendimento a que se refere o item 2 da

Ordem do Dia';

h) três arqUIvos em impressão colorida contendo loto do

"google" sobre a área de estudo objeto do TAC, elaborada pela PERPLAN;

i) Cópia digital do Estudo de Impacto Ambiental (ElA) do

Loteamento Santo Angelo, atual "Loteamento Tamboré"';

J Disponlvcl em
http://www.ambiente.sp.gov.br/consemaltilesJ2016/05IAta da Audiência Pública realizada em Americana.pdf

4 Dispon!vel em
hno://www.comitespcj.org.br/index.php?opt ion"'"com contenl& vicw=artic le&id"'402:eia-rima-loteamento-
residencial-fazenda-sanlo-angelo-americana&catid=62 :eias-rima-na-area-do-pcj .
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j) Ilustrações, impressas em cores, informalmente efetuadas

pelo ATP Michel, a nosso pedido, em 20/04/16, retratando a localização do

empreendimento "Loteamento Tambor" e sua relação com as restrições do TAC

de 2012 (3 laudas); (:

I) Trecho extraido do ElA-RIMA do "Loteamento Tamboré",

demonstrando sua localização em relação aos Km 119 e 120 da ROd~ia

Anhanguera e sua ligação com a Rodovia Luiz de Queiroz (uma lauda); ~ ~

m) páginas 4 (tigura 1.1) e 5 (tiguras 1.2 e 1.3); página I

(figura 3.4), página 18 (figura 3.7), página 23 (figura 3.9), página 32 (figurk

6.1), página 33 (ligura 6.2) do Estudo de Impacto de Trânsito do ElA-RIMA.

2) Expeça.se oficio ao Município de Americana,

solicitando, no prazo de dez dias, os seguintes documentos e/ou informações:

a) envio de extrato de movimentação bancária, com saldo

atualizado da conta 0278/006/00000074-6, da Caixa Econômica Federal, tendo

como titular a Prefeitura Municipal de Americana, na qual foram realizados os

depósitos de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pela MRV para

pagamentos dos Estudos Sistêmicos de Tráfego e de Funcionalidade, elaborados

pela PERPLAN quanto à primeira fase, cujo saldo remanescente será utilizado

para os projetos funcionais e de execução, bem como para ações de melhoria

viária na região caso haja saldo remanescente;

b) Fundamentos fáticos e/ou juridicos de terem sido firmados

previamente com as empreiteiras dos quatro empreendimentos imobiliários

••,
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retrocitados (Loteamento Tamboré, Residencial Pacifico, Residencial Atlântico,

Residencial Mediterrâneo e Condomínio Santa LúcialBarra dos Cisnes), com as

empresas "Tamboré Americana Emprecndimentos Imobiliários Ltda." e

Forcasa Incorporação Imobiliária c Empreendimentos", os compromissoQ

contrapartidas financeiras, antes das conclusõcs dos estudos sistêmico e de

funcionalidade dc tráfego);

c) Cópia integral do procedimento administrativo relativ

Condomínio Santa LúciaIBarra dos Cisnes, cujo empreendedor é desconheci

nestes autos;

d) Informações sobre o atual estágio das análises para as

aprovações dos 17 empreendimentos paralisados na região da Praia dos

Namorados, em razão do TAC (encaminhar a relação em anexo), bem como

esclarccer se há ou havia previsão de contrapartidas financeiras por parte de tais

empreendedores, a exemplo dos empreendimentos na Praia Azul, bem como as

respetivas razões;

e) Outras considerações e/ou sugestões entendidas cabíveis.

3) Designo o dia 31/05/2016, às 09h30, para a realização de

Vistoria Técníca na região da área abrangida entre os quilômetros 120 a 128 da

Rodovia Anhanguera.

3.1) Oficie-se à ARTESP, AUTOBAN e SEPLAN

solicitando acompanhamento da visita técnica, visando dar apoio e eventuais

esclarecimentos que se fizerem necessários;
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3.2) Oficie-se ao ilustre Promotor de Justiça do Meio

Ambiente de Americana, convidando-o para acompanhar a vistoria designada,

caso lhe scja possivel e haja interesse.

3.3) Requisite-se o acompanhamento do Analista Téc co,

Michel Metran, e do Analista de Promotoria, Marcelo Coelho Mendes, ara

acompanharem a vistoria.

3.4) Considerando as questões ambientais envolvidas, ofi

se ao Comandante da Policia Ambiental de Americana, solicitando--lhe

designação de uma equipe para acompanhamento da visita técnica designada,

esclarecendo-lhe que o ponto de partida será a sede da Promotoria de Justiça d

Americana.

4) DESIGNO O DIA 0210612016, ÃS 09HOOM, PARA

REALIZAÇÃO DE REUNIÃO, NO AUDITÓRIO DA PROMOTORIA DE

JUSTIÇA DE AMERICANA, para dar sequência ás tratativas visando

eventuais ajustes no Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 17/12/12.

4.1) Convidem-se, por e-mail, as seguintes pessoas para tal

reunião: Prefeito Municipal de Americana; Secretários Municipais de

Planejamento, Obras e Negócios Juridicos; Promotor de Justiça de Americana,

Vereadores de Americana (através de e-mail institucional), AUTOBAN,

ARTESP, representantes das construtoras "Forcasa Incorporação Imobiliária e

Empreendimentos", Condomínio Santa LúciaIBarra dos Cisnes c "Tamboré

••>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

-6~~----~~~
':"',:::':!~."_'l..~'?~~~..2.~~.~'''!!,,~

NLdeo PCJ-Pilacicaba

Americana Empreendimentos Imobiliários LIda.", solicitando prévia

conlirmação de presença com 2 dias de antecedência'.

4.2) Requisite-se as presenças do ATP Michel e do Analista

Jurídico Marcelo para tal reunião, providenciando-se, conjuntamente com--a.

Promotoria de Justiça de Americana, a infraestrutura necessária;

4.3) Do convite, a ser instruido com cópia deste despac o e

cópias em cores dos documentos juntados nos itens 1, '''dn(somente lil e 2;1

página), "h" (somente páginas 1 a 3), "T', "L", "'m", no anexo do

consignar que dentre os objetivos da reunião está o de pactuar um cronograma

tisico-íinanceÍro de obras de intervenções viárias que busque conciliar

elaboração dos projetos funcionais e executivo da transposições da transposição

da Rodovia Anhanguera, com a construção das vias paralelas à tal rodovia (ao

longo da rede de alta tensão), evitando-se o excessivo congestionamento de tal

via, com riscos de acidentes.

5) COM URGÊNCIA, regularizem-se as juntadas, numeração

e atualização da digitalização dos presentes autos.

6) Quanto ao "Loteamento Tamhoré" (antigo ~"Loteamento

Santo Ângelo"), realizado pela empresa Brookfield. contarme Estudo de

Impacto de Tráfego, convenientes as seguintes observações:

a) "Ao todo, o projeto preliminar prevê a implantação de:

/'~

~Esta com sede na Cidade de São Paulo (SP). na Avenida Magalhães de Castro, nO 4.800, Torre 3, Continental
T •.•••_ ••.•I .••.•• I)•• 1I 1"1 "I' •• "I"t ("" ••••• ,.., ••• tn'...• r;A .•..•..•I .•....i; •.•• (""' •.•••"'•.••f •••.•••• _ ••••••••••• "' •••••.•••• ~ •• 11:t1l\J7 •.~".'. _._ ..••.•. -. _.• --. __.._~ __ .__•• __ _•.•..-'-'.' .••" •.•..._..••- •...r.~ _ ~

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁR10S LTDA.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

-:~~~ !l..~~ ~~~ ~ ':"!'~?-~ y~ ~~~
NUcleo PCJ.Piracicaba

630 LOTES RESIDENClAlS DE
APltOXlMADAMENTE 360M', dentro de em um condomínio;

- 12 lotes destinados ao uso empresarial, totalizando

27.623,62m'; (

- 2 lotes comerciais (21.976,56m') para implantação de

estabelecimentos que irão atender os novos moradores e trabalhadores \0
empreendimento;

- 7 lotes de uso institucional (53.025,42m'), para os qUaiS!

espera-se a instalação de equipamento público urbano e comunitário.

b) Nas diretrizes para parcelamento do solo, em outubro de

2013 (11. 34 do Processo Administrativo 595967, em manifestação da

SETRANSV - Secretaria de Transporte e Sistema Viário), constam as seguintes

observações:

"1 ) ACESSO DA RODOVIA

ANHANGJJERA PARA O LOTEAMENTO SOMENTE PODERÁ

SER EXECUTADO COM A1JfORIZAÇÃO DA CCR-AUTORAN:

2)CARERÁ AO EMPREENDEDOR ORTER

JUNTO A CCR-AUTORAN A A1JfORIZAÇÃO PARA

VIABILIZAÇÃO DO ACESSO;

3)ACESSO AO LOTEAMENTO PELA GLEBA

A2 SOMENTE QUANDO DO REGISTRO DO LOTEAMENTO

JARJ)JM SANTO ANGFJ.O:

4)0 EMPREENDEDOR DEVERÁ EXECUTAR

OBRIGATORIAMENTE AS OBRAS DE TRANSPOSiÇÃO DA
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F:MPRF:F:NOF:OOR

A EXFr.lJÇÃO \

APROVAÇÃO D

S)CARERÁ AO EMPREENDEDOR ORTER

COMPENSAÇÕES PARA

PRO.JF.TO

LICENÇAS E

TRANSPOSiÇÃO;

6) POR OCASiÃO DA

00 LOTF:AMF:NTO O

ÁREA DE APP INTERLIGANDO O SISTEMA VIÁRIO DO

LOTEAMENTO AO SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO

JARJ)fM SANTO ANGELO;

OF:VF:RÁ APRF:SF.NTAR ACF.SSO OFICIAL A GLF:RA

DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE
AMERICANA/SI';

7)A AVF:NIOA MARGINAL A ROOOVTA

ANHANGUF:RA, A TRANSPOSIÇÃO F: AS ROTATÓRIAS

DEVERÃO FAZER PARTE DO SISTEMA VIÁRIO DO

LOTEAMENTO'",

c) Na região da Praia Azul, somente considerando os 3

empreendimentos residenciais previstos pela construtora FORCASA (1040

apartamentos), mais os 630 lotes residenciais da Construtora Brookíicld, pois

não há informações quanto ao número de lotes previstos para o "Condominio

Santa Lúcia/Bairro dos Cines", bem como se considerando o número médio de

quatro pessoas por lote, pode ser estimado em aproximadamente 6.6110novos

moradores na região da Praia Azul, os quais, a permanecer as atuais
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NíIcIeQPCJ-PiradciIba

•

confieuracões do sistema viário, terão seus deslocamentos diários passando

pelo trevo do KM 120 da Rodovia Anhanguera;

d) O acesso ao empreendimento a partir da rodovia será

feito exclusivamente pela interseção do km 119, que atualmente pennhe

conexão da SP330 com ao município de Nova Odessa (página 6 do Estudo de

Impacto de Trânsito - ElA-RIMA);

e) PARALF:LAMF:NTF:, F:STUDA-SF: ,r
IMPLANTACÃO DF. NOVA AVF,NIDA PARA ACF.SSO

F:MPRF.F:NDlMF:NTO, F:SSA AVF:NIDA. PARALF:LA À RODOVIA.

SF.GIJJRÁ NO SF.NTIDO NORTF:. CONF.CTANDO-SF. AO VIÁRl

MIINIClPAL DF:AMF:RICANA. NA RUA MARANHÃO (PÁGINA (; DO

ESTUDO DE IMPACTO DE TRÂNSITO- ElA-RIMA);

1) Nas junções dos ramos de entrada e saida da interseção

com as pistas principais da SP 280 ocorrem os contlitos de eonvergêncía e

divergência. Sob condições de tráfego leve ou moderado, estes con!litos

geralmente não causam problemas, apresentando bons Níveis de Serviço em

rodovias de pista simples e rodovias de pista dupla (página 29 do Estudo de

Impacto de Trânsito - ElA-RIMA):

g) VAU; NOTAR OlJF:. COM A UGACÃO DO

BROOKFJF.LD SANTO ÃNGF.LO À RF:GIÃO DO PAROUF. DOM

I'EDRO 11, SERÁ CRIADA UMA NOVA ALTERNATIVA DE ACESSO À

SP330 A PARTIR DF.SSF. F. DF. OUTROS BAIRROS. COMO O

RALNF.ÁRIO RIVJF.RA. O RALNRÁRIO SALTO GRANDF: F: A

REGIÃO DO ATERRO. Dessa lorma, o sistema viário proposto e também o

acesso à SP330 pela interseção do km 119 será carregado não só pelo
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Tráfego Gerado, mas também por determinada parcela do Tráfego Normal

que será desviado pelas 00"'38 vias criadas. Esse desvios do Trálego Normal

também é simulado pela rede viária elaborada (página 31 do Estudo de Impacto

de Trânsito - ElA-RIMA); ", (
h) ne acordo com as eSI:mallvas realr7adas oesle trahalhi' o

Tráfego Gerado pelo Brooklield Santo Angelo, considerando sua OCUP~ãO
, '

completa, SERA DA ORDEM DE 480 VEICULOS \'\

HORA PICO DA TARDE (horáriO Critico), ";sse tralego devera

causar determinado im aeto no sistema viário 3d"acente a

emnreendimento~ nrincinalrnente na intersecâo do km 119 da SPJ:lO.

principal ponto dc acesso ao Santo Ângelo, (página 51 do Estudo de Impacto de

Trânsito - ElA-RIMA):

i) ESSAS C1RClJNSTÂNCIAS. CONSIDERADAS NOS

SElJS F.FF.ITOS ClJMULATlVOS E SINf:Rr.JCOS COM OS DF.MAIS

EMPREENI>1MENTOS PREVISTOS PARA A REGIÃO DA PRAIA

AZlJL AMERICANA (NEM SEOUF.R MF.NCIONADOS NO ESTlJDO DF.

IMPACTO DE TRÁFF.r.O REALIZADO NO ÂMRTTO DO ElA DO

"LOTEAMENTO TAMBOR'::") DEVEM SER OBJETO DE ESTUDOS

COMPLEMENTARES NO ElA-RIMA. APRESENTANDO-SE

SOLlJCÕES PARA TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. COM ALTERNATIVAS

TF:CNTCO-LOCACIONAIS. COMPARANDO-AS COM A HIPÓTESE DE

NÃO REALlZACÃO DO F,MPRF.F.NOTMF.NTO. RF.M COMO

PROPONDO MF.OTDAS MITlr.ADORAS F. COMPF.NSATÓRIAS PARA

A IMI'LANTACÃO DO EMI'REENDIMENTO.
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NUdeo PCJ-Piracicaba

8) Após a regularização, também COM URGÊNCIA, oficie-

se ao Secretário Executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente

9) Elaborem-se, no prazo de cmco

discriminados dos valores atualizados das multas decorrentes de cada item

(CONSEMA), GERMANO SEARA FILHO" com cópias digitalizadtda

integralidade dos autos e cópia tísica deste despacho e cópias em core dos

documentos juntados nos Ítens 1, ••ctn (somente la e 2a página), "h" (so ente

páginas 1 a 3), ""j", "L", '''fi'', solicitando.lhe, se possível, seja dado p~ViO

conhecimento das cópias dos documentos físicos aos ilustres conselheiros.~

descumprido do TAC.

9.I)Tais cálculos devem ser efetuados para tins de se buscar,

em sede de conciliação, a compensação de tais valores em ações ambientais elou

urbanisticas no Município de Americana, caso haja repactuado do acordo

extrajudicial tirmado em 2012, como um todo, ou para tins de execução dessas

multas, em caso de ele não ser viabilizado.

9.2) Como o acordo prevê responsabilidades pessoaIS dos

governantes municipais, separem-se os inadimplementos ocorridos na gestão do

ex-Preteito Municipal de Americana daqueles ocorridos na atual gestão,

totalizando-os num segundo momento.
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10) Diante da importância das questões discutidas no

presente Inquérito Civil, oticie-se ao Presidente da Câmara Municipal de

Americana, com cópias digitais integrais dos autos, solicitando-lhe seja dado

conhecimento do presente despacho, em sessão solene, aos vereadores. Na

ocasião, solicitar-lhe, ainda, seja disponibilizada a íntegra destes autos no

procedimento que aborda a Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento

Integrado (PDOI) de Americana, a fim de oportunamente merecer a apreciação

que se entender devida, assim como publicado no item correspondente ao PDOI,

junto ao endereço eletrônico na rede mundial de computadores (internet), para

conhecimento da população americanense, diretamente interessada no assunto.

l1)Após cumprido na integra o presente despacho, aguarde-

se a reunião do tONSE~A em 18/05/16, a visi técnica de 31/05/16, bem

como a reunião cbnciliatória\de 02106/16.

Piracica a, 13 de maio dfÍt .
I ,
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Gnlpo de AI"aça" d" Oefe.a do Meio Amb,ente- MPSP
GAEMA PCJ-Pi,ae,eaba

te N° 13/2010

JUNTADA

Em 16 de maio de 2.016, eu~ Ariane 'Cristina Teato,

Oficial de Promotoria I, matricula 6646, junto a estes autos os seguintes

documentos:

a. Ofício 454/2016, de 09/05/16, da 5EPLAN, contendo

resposta aos questionamentos do "Loteamento

Tamboré";

b. Cópia integral do procedimento administrativo que deu

origem à Certidão de Diretrizes n' 10/2015 e da Planta

de Diretrizes nO 701 (readequada), remetido por meio

físico (150 laudas);

c. Lista de presença da reunião realizada na reunião de

09/05/16, da qual participaram 14 pessoas;

d. Expediente apresentado pelo Vereador Davi Ramos, na

reunião de 09/05/16, com 137 laudas, contendo:

d-l) Solicitação de revisão do TAC, pois este estaria

causando grande prejuízo aos moradores da região da

Praia Azul;
I

d-2) rol de investimento de empreendedores, previstos

para a Região da Praia Azul;

1
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G'upo de A".•açll.o de De!"'H do Meio Amb,ente - MPSP
GAEMA PCJ-Pi,acicaba

d-3) Registro fotográfico das situações das Avenidas da

região da Praia Azul, inclusive mostrando não ser

possível adentrar na via expressa da Via Anhanguera,

de pronto;

e. Expediente apresentado pela empresa "Forcasa

Incorporação Imobiliária e Empreendimentos ltda" (50

laudas), informando ser incorporadora de 3

empreendimentos imobiliários na região da Praia Azul;

f. Oficio CONSEMA 048/2016, de 10/05/16, comunicando

a realização da 342a reunião, em 18 de maio de 2016,

às 09hOO, na Sala de Reuniões do Conselho, prédio 6,

da SMA/CETESB,Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345;

g. Ata da Audiência Pública realizada em Americana, no

dia 12/11/2015, sobre o ElA/RIMA do empreendimento

a que se refere o item 2 da Ordem do Dia;

h. Três arquivos em impressão colorida contendo foto do

"Go09Ie" sobre a àrea de estudo objeto do TAC,

elaborada pela PERPLAN;

I. Cópia digital do Estudo de Impacto Ambiental (ElA) do

Loteamento Santo Angelo, atual "Loteamento

Tamboré";

J. Ilustrações, impressas em cores, informalmente

efetuadas pelo ATP Michel, a nosso pedido, em

20/04/16, retratando a localização do empreendimento

2
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Grupo de AluaçAo de Detesa do Meto Ambiente. MPSP

GAEMA PCJ.P;".eicaba

"Loteamento Tambor" e sua relação com as restrições

do TAC de 2012 (3 laudas);

k. Trecho extraido do ElA-RIMA do "Loteamento

Tamboré", demonstrando sua localização em rel~ção

aos Km 119 e 120 da Rodovia Anhanguera e sua

ligação com a Rodovia Luiz de Queiroz (uma lauda);.
. I. Páginas 4 (figura 1.1) e 5 (figuras 1.2 e 1.3); página 16

(figura 3.4), página 18 (figura 3.7), página 23 (figura

3.9), página 32 (figura 6.1), página 33 (figura 6.2) do

Estudo de Impacto de Trânsito do ElA-RIMA.
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PREFEITURAMUNICIPALDEAMERICANA

SECRETARIADE PLANEJAMENTO

Americana, 09 de maio de 2016

Da SEPLAN
Para SNJ

Ref.: Oficio n° 454/20 16-act -Loteamento Tamboré

Atendendo ao solicitado no oficio n0454/2016 do Ministério Público do Estado de São
Paulo- Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - Núcleo PCJ-
Piracicaba, em sua folha 05 segundo parágrafo, segue nossa manifestação:

a) Esclareça qual o fundamento legal e jurídico para a aparente dispensa de
elaboração de EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança no empreendimento
denominado "Loteame~lo Tamboré". com expedição de diretrizes antes de tal
providência;

Em nenhum momento foi dispensado a elaboração de E/V no empreendimento
denominado Lo/eamento Tamboré, pois não estamos aprovando o empreendimento e
sim expedindo diretrizes que são orientações técnicas fornecidas pela SEPLAN que
preliminarmente fIXa um traçado ou orientação a seguir para constituição do futuro
projeto. Exemplo: tipo de zoneamento da área, traçado viário principal grafado na
planta de diretrizes viárias do municlpio, apontamento de áreas de interesse
ambiental, áreas de interesses estratégicos paro; conexão com a rede de água! esgoto e
galerias pluviais;
A emissão de diretrizes segue a Lei 4.67612008 Capitulo 11art. 4° ao 7°.
Quando da emissão de Diretrizes o município não dispõe de informações completas
sobre as pretensões do empreendedor, na verdade ele busca orientações para melhor
forma de parcelamento e utilização da sua área.

b) envie cópia integral do procedimento administrativo que deu origem à Certidão de
Diretrizes nO10/2015 e da Planta de Diretrizes n"701 (readequada), de forma
preferencialmente digital;

Segue em anexo

Avenida Brasil, 85 - Centro - Tel. (19) 3475-9010
CEP- 13465-901 -AMERlCANA-SP- seplan.@americW1a.sp.gov.br

mailto:seplan.@americW1a.sp.gov.br


3.:261.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

. c) informe os motivos e fundamentos para a dispensada realização de Estudo
Sistêmico de tráfego e de funcionalidade, exigido para novos empreendimentos
nas cláusulas onze e doze das Obrigações do Municipio de Americana e no. item
"e" do objeto do TAC "Praia dos Namorados" (firmado entre MPSP, MRV, PM
Americana, DAE Americana, Autoban) expedindo-se a certidão de diretrizes antes
de tais providências.

A SEPLAN somente expediu diretrizes de caráter or;entativo para elaboração de,
futuros projetos, que deverão passar por processo de aprovação onde serão
exigidos todos os estudos necessários bem como só autorizado após solução
definitiva do TAC firmado com o Ministério Público.

Claudio Rodrigues Amarante
Secretário de Planejamento

Avenida Brasil, 85 - Centro - Tel. (19) 3475-9010
CEP- 13465-901 - AMERICANA-SP- S('plaría'-.JaIJIericana.sp.gov.br
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Grupo de Atuaçlio de O ••l ••• ado Maia Ambiente. MPSP

GAEMA pcJ.PirBcicab ••

IC nO 13/201-º

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 16 de maio de 2.016, eu, ~iane

Cristina Teato, Oficial de' Promotoria I, matrícula 6646,,
promovo o encerramento do 18° volume destes autos, a fI.

3262.



I,
•
!,
I

I
I

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE-SÃO PAULO

Grupo de Atuaçi'l.o de Defe •••. do Meio Ambiente - MPSP

GAEMA PCJ.Pifa~ica!l••

IC nO 13/2010

,

TERMO DE ABERTURA

,

Aos 16 de maio de 2.016, e~Ariane Cristina

Teato, Oficial de Promotoria I, matrícula 6646, promovo a

abertura do 19° volume destes autos, a partir de fI. 3264.
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Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Americana.

Ref: Protocolos n° 42.346111 e 57.137/13
Diretriz nO701

>REFEITURQ~lCl?~L DE ~ERIC~~
?R~TOCOLO GERllL

~
2!/09/Z01- 13:18 h.

TMeORt RMERICANR EMPREENDII'IE

~S5.: DIRETRIZES

\\\~\\\\i~\\~\M\\I\Il\i~\i~I~\\mi~ii!\\i

TAMBORÉ AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTlJA.
I"Ou com sede na Cidade de São Paulo (SP). na Avenida Magalhães de Castro. n° 4.800, Torre

.lí7:fl. 3 - Continental Tower, salas nOs11,12.21 e 22, Condominio Cidade Jardim Corporat~
.1); c '1/' i C~ntcr. Bairro Cidade Jardim, inscrita no CNPJ sob n° 17.948.461/0001-93 . com base no

instrumento particular de substabelecimento outorgado por Gabriela Hall. bra"i1eira.
cas.:1da.portadora do RG n° 7.325.274-8-SSP/SP e CPF n° 083.893.758-69, residente e
domiciliada na cidade de São Paulo-SP, neste ato representando BRNZ _
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. com sede em São Paulo. na Rua
Jesuíno Arruda n° 769, sala 51. Itaim BibL inscrita no CNPJ sob n° 11.232.9l2/001~05.
proprietária da área de terreno denominada Gleba A I, parte da Fazendg Santo Jinl!e1o.
localizada na Via Anhllnguera Km 110, cadastrada na r.M.A. soh 11ft 18.0600.0020.000.
regiSTrada no Cartório de Registro de Imóveis de Americana, mafricula 11" Il-l.3-1f-
R.03, vem, respeitosamente, requer alterações nas Diretrizes Rara parcelamemro do solo

-p. •...•
na fil1'lna de loteamento, expedidas em 29/10/20 13. sob n° 701.

Esclarece que as alterações decorrem da area Gleba A I. por ter sido integralizada
ao capilal social da BIU\fZ - EMPREENDlME:'ITOS IMOBILIÁRIOS LTDA. c a
requerente assumi o empreendimento a ser executado na mesma.

Isto posto. requer a readequação das áreas de uso institucional e de lazer. nas
diretrizes. conforme proposta do projeto para o local.

Requer ainda que na expedição das diretrizes sejam considerados os seguintes
itens abaixo relacionados:

a) Proprietário: BRNZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
b) Requereote: TAMBORÉ AMERICANA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA.
C) O acesso ao loteamento pela marginal da Rodovia Anhanguera somente será
dado com autorização da CCR - AUTOBAN
d) O acesso ao loteamento pela Gleba A2 somente será dado quando do registro
do loteamento Jardim Santo Ângelo. A conexão viária entre as duas áreas (Gleba AI
e Gleba.A2) deverá cer entre os pontos 130 e 167 da Gleba Al, confrontantes
com a Gleba A2 e entro do imite do município de Americana



I e) Áreas de recuos de APP de 30m para córrego e de SOmpara nascentes, confonne
Lei 12.651112 (Código Florestal).
t) Não há necessidade de recuo de APP para áreas brejosas, conforme Lei
12.651112 (Código Florestal).
e) Faixa de APP de SOma partir da cota má,<ima de inundação da Represa Salto
Grande, Art. 6 da Lei 4.67612008
g) Gravar Sistema Viário Principal
h) Para Loteamento Residencial. considerar o Art. 34 da Lei 4.676/2008:

Sistema de Lal".er(S.L.) 12%
Uso Institucional (U.L) 8%

i) Para loteamento Industrial, considerar o Art, 38 da Lei 4.676/2008:
Sistema de Lazer (S.L.) S%
Uso Institucional (U,I.) 5%

j) Conlbnne Art. 3, parágrafo XXX da Lei 4.676/2008 - SISTEMA DE LAZER c
o conjunto de áreas públicas e de equipamentos comunitários, destinados pelo plano,
ou por ato especial, aos usos públicos de convívio, esporte, lazer c recreação, com, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de sua área como área verde
k) Características de Uso e Ocupação na ZAE2 e ZR2 definidos no Anexo I, da
Lei 5.012/2010
I) ZAE 2 - Lote mínimo 750ml

• sendo que poderá. ser destinado até 10% da área de
lotes para a implantação de lotes de área mínima de 450,OOm2.
mJ ZR 2 - Lote mínimo - 300,OOml

nJ Faixa de Transição ZAE2 / ZR2 - Art. 84, ítem "c" da Lei 4.67612008
o) Faixa Non Aedificandi da Linha de Alta Tensão - Redução da largura da faixa
para 9.00m com autorização da Concessionária CPFL.
p) Área sujeita á resolução SMA 31109 referente à 20% de área verde

Nestes Termos,
P.Deferimento

,.-;In /j/~
EMrr~~ DrMENTbs IMOBILIÁRIOS I.TDA
JOSÉ A JUNIOR

Americana, 22 de setembro de 2014,

~
~

TAMBORÉ AMERICAN

Sdal
Cad.



OUTORGANTE:

OUTORGADA:

PROCURAÇÃO

BRNZ M EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTOA., sociedade
empresária com sede na Rua Doutor José de Sá, nO153, santo Amaro,
São Paulo'SP,' CEP 047S6~050, neste ato. r~esenl:3da JX)r' sua
administradora, Sra. Gabriela Hall, brasileira, casada, admInistradora,
portadorada cédulade IdentidadeRGnO7.32S.27+8-SSP/SP,Insa1ta no
QlF/MFsobo nO083.893.758-69,dom~ijladana RuaPedrosoAlvarenganO
760,apartamentono4{), SãoPaulo-SP,nos termosde seucontrato social;

.. -. "-'-'-.".'-'-'-". ~
TAMBORÉ AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
LTDA., sociedade empresária com sede na Avenida Mag~lhães de
Castro, nO 4.800, Ed. 3, salas 11, 12, 21 e 22, Cidade Jardim, São
Paulo-SP, CEP 05676-120, Inscrita no CNPJ/MF sob o nO
17.948.461/0001-93, representada na forma de seu contrato social;

Pelo presente Instrumento particular de mandato, a
OUTORGANTE nomeia e constitui a OUTORGADA sua bastante procuradora com o fim
específico para representá-la perante a Municipalidade de Americana-SP, GRAPROHAB,
CETESBe demais órgãos públicos competentes, com vista à obtenção de diretrizes, bem
corro para as medidas necessárias ao desdobro da área de 795.243,43m:l., GlebaA-l,
objeto da matrícula 114.344, do Cartório de Registro de Imóveis de' Americana, situada na
Fazenda Santo Ângelo, Município Comarca de Americana; podendo, pata tanto, assinar
plantas;._memoriais, requerimentos e demais documentos exigidos pela Municipalidade,
protocolar e retlrar documentos, podendo -praticar todos os atos necessárIos à aprovação
de projetos, alteração ou substituIção de planta, indusive aceitando e cumprindo
exigêndas e "comunique~", pOdendoainda negociar com a MunIcipalidade a delimitação
de áreas públicas e institudooais, bem como a concessãode garantias para execução das
obras de Infraestrutura do loteamento, representar a outorgante perante concessionárias
ou permissionárias de serviços públicos para requerer ligações de força e luz, água e
esgoto, telefone, gás, Corpo de Bombeiros, delegadas regionais do INSS, podendo praticar
tOdos os atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato, em
cumprimento e respeitados todos os termos do "'Contrato para DesenvoMmento,
Implantação, Venda e AdministriJçãode Loteamento Mediante PiJrticipaçãoe. Outras
AvençaS', firmado em 17/12/2009, e respectivos aditamentos, podendo substabelecer, com
reservas, exclusivamente a seus representantes legaIs, os poderes aqui conferidos, no todo
ou em parte, permanecendo a OUTORGADA, nesse caso, solidariamente responsável
perante a OUTORGANTE pelo atos praticados_

-----.--.-- •• -. -- -_. -_ •••• ---- ._---,_.- __ o __ ••• ._

São Paulo, 26 de agosto, 2014.



PROCURAÇÃO

"
l

Tamboré Americana Empreendimentos Imobiliários LTDA. sociedade limitada
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av_ Magalhães de
Castro. 4800, Torrt~ 3, Salas 11, 12,21 e 22, Bairro - Cidade Jardim, CE? 05.676-
120, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob ng 17.948.461/0001-93, neste ato
representada na forma do seu Contrato Social, outorga poderes para JOSÉALT
JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n2
7.410.021-X, Inscrito no CPF/ME sob O nº 046.869.548.60, PAULA fMfuA
ZANfnl CORDEIRO, brasileira, casada. arquiteta, portadora da Cédula de
Identidade RG ne 19.512.574-5, Inscrito no CPF/ME sob o ne 129.291.198-02, e
ANDRESSA- CÂMARA TAVARES, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da
Cédula de rdentidade RG ne 29.979.770-3, inscrita no CPF/ME sob o n2
288.566.388-00, todos domiciliados na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo,
à Rua Jussara, 510, Jardim Santa Cecilia. CfP 06465-070, a quem confere
poder~s para representá-Ia nas assinaturas de projetos, plantas, memoriais
descritivos e demais documentos relativos ao imóvel objeto da Matrícula
114.344 do Oficial 'lle RegIstro de Imóveis de Americana, válida pelo período de
06 (seis meses) a contar da presente data, ficando vedado o substabelecimento.

São Paulo, 29 de Agosto de 2014.

~
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
TÍTULOS E DOCUME:>TOS, CIVIL DAS PESSOAS JURíDICAS DE AMERI .

C6do$ Roccr:o Bl:rill -:...~ .•. 1~'fO;'
Oliei:l: D~lc;;.~.éoJ ~'t' ~\

- .•. ' .",. Fis_ .•.•

MÓVEL

Uma area de terras urbana, ces:g:lada como GLEBA A . situada na Fazenda Santo ÃngQlo.
em Americana, medindo e confrorlando da segt.:inte forma: começa no pOnlo 1, localizado na
intersecção da lirl1a de divisa dOs mU:1icipios de Americana e NovaOdessa, dai seguindo no
sentido anti.horério, numa distância de 84.00 metros, com rumo de 53"20"NE, alé (I ponto 127;
dai segue numa d~stál'1ciade 49,58 metros, com .'Umade 78°3S"NE. ate o ponto 126; daí segl.:e
numa distànCia de 71.79 melros, com rumo de 7<l"52'NE. afé o ponto 125; cai segLJe numa
distância de 90.81 me1rO$.com r',Jmode 78°56'NE. ate o ponlo 124; dai segue numa distancia
de 64,82 metros, COm rumo de B6°01'NE. aié o ponlo 123; dai segue numa distanCia de 79.82
melros. COm rumo de 84

0
56'NE. afé o pooto 122: dai segue numa disttir:cia de 47.22 melros,

com rumo de 61"25'NE. até o ponto 121; dar seoue nt..'I1'ladis1ãncia de 51.87 metros, Com rumo
de 54°19'SE, a,é o ponto 120; dai segue nu;;'a distância de 7139 metros, cem rumo de
74
0
07'NE, .2té o pOnlo 119: dai segue numa ~ist~nc:a de 72,25 metros com rumo de 81035'SE,

alé o ponlo 118: dai segue numa distãnc.a de 40.86 metros. COm rumo de 57"10'SE. ale o
ponto 117; dai seg'Je numa distancia de 70.23 melros. com rumo de 76050'SE. até o pomo
116: dai segl.E! numa distância de 88.48 metros. com rumo de 7JoOS'SE, ate o ponto 115: dai
segue numa distância de 52.50 melros, com rumo de €r41'SE. até:) ponto 114: dai segue
numa distânCia de 34,79 metros, com rumo de 81032'SE, até o ponl0 113; dai segue numa
distância de 85,26 melros. com rumo de 73012'NE, ale o pon:o 112. dai segue numa distância
de 57.20 metros, com rumo de S7°~4'NE, a,é o pon10 111; dai se;ue numa distância ce 67,15
melros. com rumo de 76"24'NE, ate o por.to 110; dai segue numa distância de 50.22 metros.
com rumo de 57°33'NE. ate o ponto 109; dai segue numa disl~ncia de 99,99 melros. cor;, rumoIde 58"lTNE, alé o ponto lOS; dai segue numa dislància de 52.81 metros. com rumo de
33°56'NE, até o ponto 107: :=ai segue numa :=istância de 47.66 metros, com rumo de 35041'NE,.
até o ponto 105; da! segue numa dislância de 102,52 metros. tom rumo de 42"01'r....E. alé o
penlo 105; daI segue numa ciSlâ:lcia de 93.50 metros, cem rumo de 50009'NE. até o POnto
t04; sendo Que do PO:llo 1 ao 127 o caminhamento seguiu em direç~o do Córrego da divisa
dos municlpios de Americana e Nova Odessa e dO ponto 127 ao 104. seguiu por este Córrego
de divisa. sempre Confrontando com a mesma Gleba "A', pertencen:e ao municipio de Nova
Ocessa: daI segue numa distância de 26,30 m~tres, com rum~ c'e 05017'NW, 2le o pomo 126;
dai segue numa distancia de 32,00 rrelros. com f"Jmo ee 39004'NW, a~é o pon~o 129; dai
segL:e numa distancia de 63,00 metros, com rumo de 56"33'NW. até o ponto 130,
confron~ando do ponto 104 ao 130 com a CPFL - limile máximo de ,nundaç:o da Represa do
Sal!o Grar,de (Represa Santo Ange:o); dai segue peio Córrego Mombuca, numa ::!istáncia de
77.17 melros. Com rL:mo ee 44°57'NW, aié o ponto ~67, cO:;fron!ando do ponto 130 ao 167,
Com a Gleba A.2: dai segue pelo Córrego Mombuca. nurT\.2distância de 78.69 melros. com
:tImo de 5co12'NW, alé o pon!o 168; dai segue numa distância de 51,63 metros, cem rumo de
i4°23'NV\!, até o ponlo 'l69, dai segue :'fuma distância de 49.00 metros, com rumo de
7
40
52'NW. alé o ponto 170; dai segue numa eislá;1cia de 46,93 metros, com rumo ee

8go14'NW. alÊ: O P<:lnlo 171; dai segue numa distância d!! 27.20 metros, com rumo de
72"24'NW. até o pO;1lo 172; dai segue numa distância de 79.27 rreilos. com rumo de
75°19'i\'W a:ê o PO;1!O173; daI segt.:e numa d:st~ncia de 107.19 :o,elros. com rumo de
67°54'NW, ate o ponlo 174; ::lal segue nL:ma dislância de 13.58 metros. com rumo de
8
1
°
4
2'NW, alê o POl':to 174A: daí deflete a direita, deixando o Córrego Mombuca e seguindo

por cerca da divisa numa dislãncia de 11,54 rr.e~os, cem rumo de 040SS'NE. ale o ponto 1748;
dai ceflele à esquerda e segue numa distancia de 22,06 metros, com fumo de 52'>44'SW, até o
ponto 175: d.••i defle!e à direifa e segue numa distância de 71,37 metros, com rumo de
54°39'NW, seguin::!o sempre por cerca da divisa, atravessando c leito do Córrego Mcmbuca,
até o pcn:o 176: dai <:terJeleà esquerda e segue tlL.;madistância de 28.82 metros, cem rurr.O de
n053'SW. a:é o ponlo 177: daí det:ete à direita e segue numa dislàn:ia ce 41.15 melros. com
rumo de 79°49'SW. até o ponto 178; daI deflete á esql.:erda e segue numa distan:::ia de 28,23
metros com rumo de 53°11'SW. a:e o ponto 179: ::laí refleie â dIreita e segue numa distância
de 103,05 metros, com /Uma de 8soCl'NW. até o POnl0 ',SO; dai re~ete ligeiramen:e à
esquetêa e segue numa distância de 7.24 metros. cem rumo de Sgo46'NW, até o ponto 181:
::lai refreIe a esquerda e segue numa distancia de 7,11 metros, cem rumo de al~41'Sw. ate o
ponto 181A; daI deflete â direita e segue numa distância de g1,46 metros, com rumo de
76021'NW, até o POnto 1818, da: reflete a direila e segue numa disl~ncia de 43.09 melros,

A v:'B',",,,,o,,-. rI9.,c,=_"ACm=,",,',<,",-ilS""P""'TC'f'.'" 'r'3'J'G":S""3Y!""""'"f"o",",C"'I'''''"'.~f'"'e. ,".'~1"'<;""'"".F",;;,",""'" ',",""'."'''''''.,.=>,
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AV. 01/ 114,344
(Prcnotacão n" 255.924 de 29/05f2(12)

IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL
28.060(1.0020.000 ' Prefeil~ra Municipal de Arr,el,cana.SP.

PROPRIETARJO
HENRIQUE SCHIEFFERDECKER FILHO, brasileiro, acmini$1radar de empresas, RG/SSP/SP
n'.1.184.9S9. CIC nO.004.9.:1.358-91, casaco 1',0 regime da complela separa~o de bens,
desde 20,03,1964, conforme escritura püblica de pacto antenupcial, lavrada no 11° Oficio de

I f\otas de Sêo Pat:lo-Capita!, em 20.02.64, ro livro 2073, às Os. 36~, devidamente regiStrada
sob n".396, ás fis.378, do livro Auxiliar. em 07.CK1964, no 2' Registro ce imóveis de ~o
Paulo,Caoital, com CHRISTA IlSE BR1GITIE SCHIEFFERDECKER, alel1'~, do lar, portadora
da cédula de identidade para estrangeiro RGISSP/SP (':°.3.372.7'::8, CIC nO,026,191.728.53,
residentes e domiciliaoos em Sáo Pau!o-Capita\, na Rua Oes€mbargacor Syios Cinlra, nO.114.

REGISTRO ANTERIOR
Registro nO05, da Matricula r~.67 675, cesta Serventia, catado de 13,03.2001

O escreve..,le autorizado, +Uk~1fvJ~ (Marcelo Rodrigo Mendes).

O Oflci,al Delegado. "ta/tos Roberto Buriti).

)1_! .
com rumo de 63°22'NW. até o ponto tatC; dai deflete à esquerda e segue n••ma distancia de i
0,45 metro, com rumo de 83°40'NW. ate o ponto 1810, confron:ando do ponlo 174B ao 181D
com proprie<:\ade de Gugliardo Areito. sempre por cerca da divisa; dai defle:e a dire:la e segce
numa distância de 41,1' metros. com n.:mode 65":lO'NW, até o peno l8tE; dai detlete a
direi~a e segue numa distancia de 1,50 metros, com runo de C"OO'NE.até o ponto 181F,
re:ornando ao leito do Córrego Membuca, con~ontando do ponte 1810 ao ponto lS1F com
propriedade de Edson Salim: dai seg:.;e nu<n2 dis!áncia de 62.16 metros, com rumo de
52°3TSW. atê o P~lnto 182: dai s~l!e numa dislância de 35,27 melros, com n:mo de
69'13'SW. ale o ponto 183; dai segue ~uma distancia de 25,43 melros, com rumo de
70"02"SW, até o ponlo 184: dai se-gue ,.,uma olslãncia de 31.2.e metros, com rumo de
.e7°16'SW, até o po~to í85; dai segl,;C numa oistãnci;;l de 25,90 metros. com rumo de
7S000'SW, <ôléo ponto 186, confrontando do ~on:o 181F ao 155 com o !otearT'ento Remanso
Azul: dai seglJe numa distância ce 26,96 metros, com rumo de 67°1S'NW, ate::> ponto 187; dai
segue numa dls:ânc:a de 102,25 metros, com rumo de 770"1'SW, ate c PC"I::> 188,
confrontando do ponto 185 ao la8 com oropriecada de Armandc' ?iva e outros, sendo que de
ponto 167 ao 174A e da ponto 181F ao 188 o caminhamenla seguiu a montante dO Córrego
McmbL:ca, semp'e acomparhando seu ieito; daí segue por cerca de divisa numél distância de
197.06 melros, com lumo de 21°16'SW, até o ponlo 189: dai segue numa distância de 189,07
metros com rumo de 67"44'SW, até o ponto 190: dai segue n;Jma d:stàr.cia ce 35,61 metros, ;

I com rumo de 7?C24'SW, atê o pOnto 191, cai segue numa dis:ãnCla ce 89,87 metros, COr:",I
rumo de 6402S'SW, ate o ponb 192, con1ronlando do po:"!lo 135 ao 192 com propriedade da
Transporta-:ora Saa Vito ltda., sempre por cerca de d:Visa; dai reflete ã esquerda e segue
numa (listància de 216.98 metros, com nJl1'Ode 26°S3'SE, ate (I ponto 193; dai segue numa
distancia de 129.73 melros, COr.trumo de 26°50'SE, até o ponto 19.e, confrarlando do ponlo
192 ao 194 com o DER - Via A:1hanguera: dai se-guc :1uma dist<1nci;)de 35,81 meaos, com
rumo de J\3°09'SE, ate o ponto 195: cai segue r.uma distãrcia dQ 21,78 metros, com rumo de
SO"S1'SE. até o ponto 1, confíOrtardo do ;>ente '94 ao 1, caril o DER - Trevo l!e acesso ã
Nova Ooessa, me encontrar o ponto 1, qI.Jefoi o inicio desta C,;,SCflçAO,perfazendo uma área
su~erficial de 795,243,43 metros quadradOS ..

( .
~ MATR/CULA N°

I MATRiCULA,

Arr,eri:ana, 14 de )unno ce 2012,

AVERBAÇÃO DE TRANSPORTE DE SERVIDÃO CONSTANTE NA
ANTERIOR Proc~e.se a eSla averbaçAo para ficar constando que, por

Continua n.) r,eha n" 02
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(Marcelo ROdrigo Mendes)

A":'1encana. 14 de junho de 2012,

14 de junho d~ 2012 <'"
/

Americana. 09 de nov€mb.'o de 2012

I\mcrlC:lnãlSP

( MATRICULA NO. ( 114.344) J
instrumento particular de 12.03.1948, Irmingar Schieffer '" c er e seu marido Henrique
Schiefferdercker. instiluiram em fõ!vor da CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ, uma servidâo
Convencional perpêtua, de implantaç:l:O de torres ou postes para passagem de linha de
tra:lsmisSão de e:'lergia elétrica, õ!$sim co:no ce linhas telefônicas auxiliares, :'Ia mesma
po~teação, através do imóvel desta, cuja servid~o foi inscnta no 1" Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Campinas_sp. soo nO.995, as fls.37, do livro 4-A: f'!, por instrumento
particular de 31.08.1953, lrmingar SChief.erdecker e seu mõ!rido Henrique Schiefferdecker.
institufram em favor da elA. PAULISTA DE FORCA E LUZ. scrvklão perpótua para
implantaçao de torres e postes para a passagem de linhas de tra.'1srnisSàode energia elétrica,
assim como de linhas telefônicas auxiliares, através do imóvel desta matricula, cuja servidêo
foi inscrita no 1" Cartório de Registro de Im6veis de Campinas_SP, sob n".1.954, ás f1s.76, dO
livro 4.8; f'! ainda, pejo .\landado Judicial expedido em 14/1111997, pelo Juizo de Direito da 2~
Vara Clvel desta Comarca de Americana. assi:'lado pelo Dr. EJói Es~evaio T~oly, MM. Ju:z de
Direito da referida Vara, extra;do dos AUlos de Retificaçao de Regis:ro !mobiliário n".1.417193 e
Olicio n",':4198 (Processo nOA004/98), datado de.17.12.1998. llssinado telo Dr. Geraldo de
Abreu Demarchi, MM. Juiz: de Direito da 1" Vara Civel e Co~regedcr Permanente desta
Comarca de Americana. prenotados e mic.'cfil-nados sob n0131.727; ccnforme aVerbaçào
nO.02. na matricula a"lerio.' nO 67.675, desta Serventia (e 2'ín::1a.conforme 3vertaça

o nO.06. ~amatricula n".20.632).

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEl
TITULOSEDOCU'\lE/'iTOS,CIV~;I~~~:n~:~AS JURÍDICASDEAMERI/~Ã' ""\

Oficio!j)~,~:.:x" , ~I:>~

,
"1 \' q.
I -:',.....-"f"C<l(l~

I
L_~/-
I
I

AVERBAÇÃO DE INFORfMÇOES SOBRE ÁREA AMBIENTAL NO L.\'lÓVEl.
Procede.se a esta averbação pa~a ficar constando que a GI~a des:a matricula. não estâ
inserida em APA, Área de Proteção Especial. Ârea de Proteção aos Mananciais ou Área
de relevante- Interesse Ambiental, oSstlindo Ál'é'a Prcser •..a ão P rmanente de 30
metros do Córre o raio de 50 metros de nas entes. 9 tra mentos de massa de r~cvanteInteresse ambiental.

Os documentos que deram origem ao presente ato foram prenotados Sob
n".2S5.924 em 2910512012, e a~uivados em micrcfilme sob o mesmo :'Iumero de crdem.

O esc~even::e autorizado, ~"'íl$: M'T u{;M~(.\rlarcel0 RCdrigo Mendes).

~ I 114.344 I INTEGRAUZAÇAO DE CAPITAL SOCIAL
(P~J'Iotação nO 260.71 S ele 22/1012012)

o escrelfente au:oriza:1o.

AV. 021 114.344

Av. Brasil. 1955

Nos termos do Jnslrume.'1l0 Par'licular de COnstituiÇáo de Sociedade EmpreSár,a limitada e
Al'exQ I, datados de 03109/2009. devidamente registrados na JUCESP sob nO 35

22
3680787,

em 21/0112009: rnstrumen~o Pa-:icular de Primeira Ai1erayAo e Ccnsolidaçac =0 Cant'ato
Social datado de 05/04/2010, devldamel'lle registrado na JUCESP sob nO í31.383110.3, em
2210412010; rnslr~menlO Particular de Se-gundó! Alteraçolo e CO:1soJidaç,t,o de C0:1tr310 SOClal e
Anexo r dalados de 25/0812010, devida:Tlente registrados na JUC:5P SOtlnc 400.764/10-6, em
10/11~~1O: e, Instrumento Particular de Re-Ra,tífi::açAo de. Ins~ru'T1entoParticular ce I I
COf'SlltUiç;\O datado de 25/0712012, e Anexo I, deVldamenb registrados na JUCESP sob nO I
339.S16f12_5, em 09/0812012. aCompanhados da 2~ via do Demonstrativo e Guia de I
8,,0lhimemo no "'O, de 8S72491.06. Co"l'noo '",énci, d, P"'ellu", Munidp~ de I I
Amer:cana_SP, o proprietário Henrique Schiefferdecker ~iJho, Já qualificado, transmitiu)Imediante conferência de bens para fins de integralização de capital Social, o Imóvel pelo i II ! "'O, de 8$222.555,75, • emp,es, SRN' - EMPREeNDIMENTOSIMOBILIÁRIOSLTOA.. I

. , l,~ ccm sede em Séo Pa~lo.sp, na R~a Jesuíno Arr~da. nO769. sala 51. t!211'r8il:II, InSC~!tõlno

! NIRE nO 35223680787, em sesSéo de 21/0912009 ,

::O~,In~a no "'~ I' ,
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p~OJETO:

DENO"lINAÇÃO:

P~O"~IETÁil.IO:

DIRETRIZES PARA PARCELAMENTO DO SOLO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONOMICAS
LOTEAMENTO FAZENDA SANTO ÂNGELO '

BRNZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA /

-1/'
1_, I,{

EMPREENDIMENTOS IM08IUÁRIOS LTOA.

Req •••••..•nt~;

TAMAORE A

•. M'" 14~I

/

(
.\, ,
~--"\,,,

\

/

QUADRO DE ÁREAS

------_795.243,43 m2

SITUAÇÃO SEM ESCALA

4!

"Q"""" TAMBORÉ AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
/'coe", VIA ANHANGUERA KM 120 - GLEBA AI /

FAZENDA SANTO ANGELO - AMERICANA _ SP /

CADASTRO P.M.A: 2a.0600-0020~OOO i
fSCALA:1:2.000 ZONEAMENTO: 2AE-2 ZR-2 UAV _ AP3

DECLARO QUE A APROVACÃO OÕ PROJETO NÃO IMPLICA
NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEllURA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

GLEBA A1

•
IBSERVAÇÃO (RESERVADA A P.M.A 1 VISTO DO DAE

--------------. --_I



PROJETO:

DENOMINAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

DIRETRIZES PARA PARCELAMENTO DO SOLO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONOMICAS
LOTEAMENTO FAZENDA SANTO ÂNGELO

BRNZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

"OU"''''' TAMBORÉ AMERICANA EMPREENDJMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CO"" VIA ANHANGUERA KM 120 - GLEBA AI
rAZENDA SANTO ANGELO. AMERICANA. SP

CADASTRO P.M.A: 28~0600-0020-000
ESCALA:1:2.000 ZONEAMENTO: ZAE-2 ZR-2 UAV - AP3

SITUAÇÃO SEM ESCALA

c

~RT.••• 922211201l0~57111

DECLARO QUE A APIlOVAÇÃD DO PROJETO NÃO IMPLICA
NO RECONHEC''IlENTO POR PARTE DA ?RErEIl1JRA DO
OIRElTO DE PROPRIEDADE DQTERRENO

R~""",~:
TAM60R~A

,,

(
.\, .
~--1,,,

\
"',

QUADRO DE ÁREAS

-- 795.243,43 m2

"o,

GLEBA Al

OBSERVAÇÃO (RESERVADA A P,M.A I VISTO DO DAE



I1••

CllU, N° D60028SH_l

DECLARO QUE A Ai'ROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPUCA
ND RECONHECIMENTO POR PARTE DA PR.EF"EIT1JRADO
DIREITO DE i'ROPRIEDADE DO TERRENO .

P.l'Iti. H!

". ,.,.

DIRETRIZES PARA PARCELAMENTODO SOLO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONOMICAS
LOTEAMENTO FAZENDA SANTO ÂNGELO

BRNZ EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA

TAMBORÉ AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIA ANHANGUERA KM 120 - GLEBA AI
FAZENDA SANTO ANGELO - A,"\ERlCANA _ SP

CAOASTRO P.M.A:' 28-0600-0020.000
ZONEAMENTO: ZAE.2 ZR.2 UAV. AP3

QUADRO DE ÂREAS

------_795.243.43 m2

., SITUAÇÃO SEM ESCALA

4-
I

PREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS lIDA.

PROJETO:

DE'IOMl"IAÇAO:

ESCALA: 1:2.000

LOCAL:

iLESA Al

15ERVAÇÃO (IUSERVADAA i'.M.A) VISTO,DO DAE

,

-.--~-1",--------------------



ESCAlA: 1;2,000

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA
NO R[CONHEClf"ENTO POR.PARTE DA PREFElTURADO
DIREITQ DE PROPRIEDADE DO TERRENO

DIRETRIZES PARA PARCELAMENTO 00 SOLO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONOMICAS
LOTEAMENTO FAZENDA SANTO ÂNGELO

BRNZ EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA

TAMBORÉ AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIA ANHANGUERA KM 120 - GLEBA A1
I"AZENDA SANTO ANGELO. AMERICANA. SP

CADASTRO 1'.101.,1,: 28.0600~0020-0DO
ZONEAMENTO: ZAE-2 ZR-2 UAV. AP3

QUADRO DE ÁREAS

~> SITUAÇÃO SEM ESCALA

-é-

P'l.OJETO:

DE.'IIO,,"lroAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

REQUERtNTE:

leCAl:

GLEBAA1 -------795.243,43 m2
E"G' Clvn

,.. )\'l.T. ~. 9lUI22\l1l\l551111

OBSERVAÇÃO (RESERVADA A P.M.A)
VISTO DO DAE

..; -,'-
./ ,
<:>/l >

;'



,"0";0, LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONOMICAS
omM'''ÇÀO, LOTEAMENTO FAZENDA SANTO ÂNGELO f S
,"o",,,,A,,o, BRNZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIDS LTDA

""",,,",,, TAMBORÉ AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÂRIOS LTDA.
COCA" VIA ANHANGUERA Km. 120 - GLEBA AI

FAZENDA SANTO ANGELO - AMERICANA. S,P.

CADASTli.O P.M.A: 28-0600-0020-000

I ~

PLANO DE OCUPAÇAO
,
UNICA

, 'f\t./

"-"V

ZONEAMENTO: ZAE-2 ZR-2 UAV - AP3

DECLAROQUE A Af'ROV"'ÇÀO DO PROJETO Nlo IMPliCA
NO RECOOHECIME'IITO POR PAIIH DA PREfflT\lIl,A 00
oJluno Df PROPRIED"'O~no TEIlI'.ENO

REQUtRENTf:

TAM90RÊ A ERlCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

aVll

P,/II NO 146

ART. Il'

;

1,16%

13,23~

0.92%

~
f-O \
~- - '",,

\".

QUADRO DE ÁREAS

ESCALA: 1;2.000

AR" %

ÁREA TOTf>I.. 795,243,43 m2 100,00%

~OE lOTES 58l U~
ÀFi£AS lOT(S 277. 797.77 m2 34.93%
SISTEMA DE lAZER E ÀREA VfRDE '36.541,85 m2 17.17,.

À'U:AS DE USO INSiITtlCION.\L 504438.26 m2 6.aS%
SISTI'MA VIÁRIO 199.863.97m2 25.13'1.
OUTROS

~AI)(ADE ALTAlE.'lSÀO~~ __ ~_ 14.005,95 m2

ÂR;A DE PRESERVA.ÇAo PERMANENTE __ 10S.24U,6 m2
BREJO -------____ 7.354.04 m2

Ir
r

OBSERVAÇÃO (RES~II.VADA A P.M,A 1 VISTO DO DAE

I~



3.21~

795.243,43 1 _

., ...". , .. , .--' . QUADRO ESTIMADO DE PARCECAMENTO'--~'-' .-

15. Área lotai da Gllbâ

unidades Alea (m2) Percelltual
1, AI•• PrivaU•• ,:.:,.,. , • .' 581 277.79777 4155%
1.1. Lotes Residenciais (lote fTÍnirro 364lTJ:'. 13.00)( 28,OOm) ,ao 186.327,47 27,87%1.2. Lotes de Uso Wísto 901 64.895,07 9,71%1.3. Lotes ErmreSarial1 Corrertial 7 26.575,23 3,97%
2. Area Pública

1 ".'-390.844 09 - '. 58 '5%2.1 , Area de Sistema Viário , 199.863,97 29,89%2.1.1 . Arruarrento e calçada 159.371,25 23,84%
2.1.2. Jd do Sistema Viano (canteiros e faixa paisagisrro) 23.087,43 3,<5%2.1.3. Viela saniltiria 5.882,30 0,88%
2.1.4. Futura Expansão Viária 5.941,06 0,89%
2.1.5. Faixa Non Aedificanai Rodovia 5.581.93 0,83"2.2 . Espaços li\oTl!s de Uso Público 136.54185 20,<2%2.2.1 . Área Verde fora Oe A?P 55.482,94 8,30%
2.2.2. Área Verde fi Sistema de lazer (com hagmetos EtJcalipto com SUb-Bosque) 34,147,73 5,11%
2,2.2. Área Verde 7{ Sistema de fazer (cem lragmetos 8.Jcali:;to com Sllb-Bosqlle) 21780,67 3,56%2.2.3. Sistema de Lazel 23.130,51 "6%2,3. Áreas InslitllciOnal •• 5'.438,26 81<%

f3,Áieâ úáhid; LÔt.idi!~ú,~:';i~:!' .' . "'.' , .... ".,.,'//;668,54185'1-, :'100 00% I.: ,.'-"~ :x .
4. Olllros • ArUno 85 • lei nO 4676/2008 •.• 126.60157
Faixa domfnio UMa Alta Tensao 14005,95
Área De Proleção Permanente 105.241,58
Brejo. Area de ProtuC''''o ~rmante 7.354.04

~ ':.', ;;/~ç;"":,:."~~.--::.' . . .:: .. - ;. .-" ,. .... -
QUADRODE AREAS,VERDES/ESPAÇOS LIVRES NA GLE8A (Cumpnmenlo d. Rmlução 3. do E'lado de Sio Paulo)

Percentual
13,23%
6,00%

4,29%

Área(m2)
105.241,56
55.48:2,94

34147,73

23.780.67 2,99%

23.13).51 2.91%

""".,, ' .. - .. ,. 1 .. ,3;;241.783 431;."'<30,49% .-~

. ",... }\". ".:'~,"~.'fft;~~7g5:2~3,4a't~iJOO;OO%

Area de Proteção Permanente
Área Verde lora de APP
Area Verd€ 6/ SisteiToade lazer ( A~rbada em cartório como ~rea verde, coolorme
soliCitado pela CETESB)
Área Verde 7/ Sistema de lazer (Averbada em cartooo como área verde, ccnlorrre
solicilado pela CmSB)
Sistema de Lazer

[fatal de .Área Vertl.~"t~~~~_'...,:,.r-:':" . '.A .•'"

(Area Total dá Gle~l~r.;:"~~:'!:;;,,~~,:,,,:,:'.;;...,--

•• Trecho da lei MuniCipal 4676/2008 • lei de Parcelamento do Solo, referente ao Sistema de Lazer:
. Art. 34. Os lotearrentos residenciais (1everaoatender, pelo menos, aos seguintes recllisitos urban(sljcos:

I. (Ia área objeto do plano (1elo!eamento, dever30 ser aestinados:
a) 20% {vinte por cento) para vias de circulaçâo públicas;
O) 12% (ooze por ceme) para o sistema (1elazer, e
c) 8% (oito IXIr cento) para áreas de llSO inslituclonal.

.. Capitulo 1/" xxx: - SISTEMA DE LAZER: é o Con)llnto das áreas públicas e de equipamentos públicos cOJl1mitários, destinados pelo
plano, Oll por ato espeCial, aos llSOS públicos de convívio. esporte, lazer e recreação, com, no m'ojmo 50% (cinqÜenta ror cenro) ce
sua área como área verde'"

•• Trecho da lei !OOnleipal 467612008 • Relerente às doações públicas
An. 85. Para cálc~lo das áreas previstas no inc:so °I" dos arts. 34, 36, 37, 36, 59, 61 e 62 desta lei, poderão ser descOI1tadas apenas
as áreas oCllpadas ~Ias w1e,S~enlaç30 e djstdbulC30 de enm..c.mawens~ Delas áreas ~cao a:nblentlli...
DeODanente del!njdas em diretrizes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Secretaria de Planejamento
Unidade de Cadastro Técnico Municipal
Certidão Cadastral

N° do Documento Código Verlflcaçlo Data de Emisslo
SIARM. 29I09J201. 14:39. P

DatadeValidade, Proce$so

000047569 NLA9-EUXJ 29-09-2014

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
Conlritlulnle

HENRIQUE SCHIEFFERDECKER FilHO
Idenllticaçao
28.0600.0020.000

T1po PfOl)rielAf1o

01 • Proprh:~tário Principal

Endereço

VIA ANHANGUERA KM 120 SIN Q:Gl A1 • FAZENDA SANTO ANGELO.
AmerJcana/SP
Endereçode Corres.ponOéncia

RUA DOUTOR JOSÉ DE SÁ 153 - SANTO AMARO -São Paulo/SP. CEP: 04756-050

'. LOCALiZAÇÃO 00 IMÓVEL
Erdereço

VIA ANHANGUERA KM 120 31N Q:GL A1 • FAZENDA SANTO ANGELO_
AmcrlcanalSP -CEP: 13476~O

TIpo Proprletérlo
01 - Proprietário Principal

Tipo da Via

Via ESlrutural

NOdo prédio li ler construIdOlargura Varj<lvel
N'o
• ZONEAMENTO

ZAE2-Zona Atiyidade EconomiCa 2

ZR2.ZO<'IaResiclencial2 (P)

UAV.Unldade de Area Verde

La'!/Ufll da Rua
70,00

CARACTERIsTlCAS DO IMOVEL
ma do Terreno: 795.243,430
Area da Construção: 0,000
Testada: 385,520
Fundos: 158,000
lado ~relto:1,765,930
Area Planelame~lo: 03 _ AP3

Tipo: 01 • territorial
Uso: 00 -lerreno
C1assifK:olção: 00 - Não Informado
Viela :05 - viela 31'1Om'lal
Lado Esquerdo: 1.644,020
Curva: 0.000

HISTORICO DO IMOVEL
crM - ESTA GLEB'" T"'''''Bl!:M eNCONTRA_SE NO ZONEAMENTO DENOMIHADOU-1

CrM. EfETU ••••DO o CAIlASTRA"'ENTO D"'OLI!BA CONFOR"'E PlANTAANl!1lA

Cl'M- AO PROT.::lJ771194 EM011.12.114

CTM. OLEB'" NAo TRIBUTADA PDRQUI; NO LOCALNAo EXISTE OS

CTM- MEL"ORAMENTOS lólOClDOS POR LEl

CTM. P"'SSOU'" SER TRllwrADO À PARnR DE 2001, CONFORME INFOQIllAÇÀONO PROT. J1.15S1OO,ENII'IADO

cru. A ESTA UNIDADE:EM 2a-12-ll)OO, POR POSSUIR m SEGUINTES MEL"ORAMENTOS, 111'.REDE OE

CTM. ILUMINAÇÃOPÚBLICA., COM 00 $lõM I'OSTEAUENTO PARA A D!STl'IBUIÇAo OOMI{;ILIAR,11'.ESCOL'" PRrMARI'"

CTM. ou POSTO DE S•••UOI.'.,•••UMA D1srANCU\ MÁXIMAOI<3KMDO IMoII'EL. ~4i0112001.

CrM. SOUCITA CiljIjCELA"'ENTO CONF.PROT.I!tQ.tIG4, EM 1l3.1n.2004.

CTN_ DECRETO N"'SOU, Dl! 01 O£ II'.ARÇODl:.õll(IolDECLARA DE UnLIDADE PllBllC'" PARA.ANS DE

CT.•••• IMPlAHTAÇÀo DA D""1lA DE VIELA SiljIjITARIA.,EMO'lfll3l2OO<l.

OS\.'. PROJ.RETALItAMENrO D£ GlEB ••••PFlOT.291aoI05.IFOI CANCEL.ADAOATRAVES DO PRDT.3NISIOn

crt.l • CERT ,"'YEFlII.IlÇAo.PFlOT.3Q7S1ll6[00S31 t

CTM. ANOTADO PROPRTET"'F1'D E ENDEREço AVISO CONF.R_!lIMATl'lICulA ~Te75I"ERAHÇ"'I.

cm. E"" U,1D.2<ll>lI.
UOFU. DlRElRllES .,. 55\1. PARA RETAl •••••MlóNTOOE GLE8A CO"F. PROl. 315UIDII

DSU - PROJ. RET"'lHAMENTO DE GU8A, PROl. 27_2007, Pl.t.NT'" 732<12"'PROVAO" EM 2'105/2007 EM !'lOMEDE HENRIQUE SC"IHFERDECkER FIUlo,
FOI SUeSTTTUID'" PEl" PL.t.NT" NO 3]514. PRDT.21ftOOI20n.

.- . -- .
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I tl'Ióbi1i6dú3 LTDA,

CERTIDÃO DE \lISTORIA Ai"1BIENTAL

Certidão n° 17/2014

: Proprietário: BRNZ - Empreendimentos Imobiliários LTDA /

, R~quer=ente: Tcmboré AmeriCbna Ertipreerdinlénb:;rg

Processo Administrativo: 59.967/2014 /

: Cadastro do Imóvel: 28.0600.0020.000 ./

Local: Vla Anhanguera Kt-l 120, Gleba A1 - Fazenda Santo Ângelo /

" Zonea mento: ZAE2 - ZR2 - UAV /

.l\rea de P!e!"'!ejamento: 03 /'

/

Autor do Projeto e Responsável Técniro: Engenheiro Civil Antonio C-3rlos Sacjlotto /
. ART: 92221220110557111 /

: Bloma: Mata Atlântica/Cerrado

A Secretaria Munidpal de t-leio AmbienteI certifica que de acordo com a Lei

: ~lunlclpal nO 5.016/10 que, "Autorizou o Poder Exe::utivo a celebrar convênio com o

. Estado de são Paulo, tendo por objeto a execução, pelo municípIo, dos

procedimentos de fiscaiizaçao e licenciamento ambiental de atividades e

empreend!mentcs de <!mpacb loca!, ~em como. a correlata ccoperaçao técnica e

administrativa entre os paltkipes". Lei f'lunicipal nO 5.133/10 quer "Institui o

licenciamenro ambientai para empreendimentos e atividades de impacto ambiental

locai, e termo de convênio ceiebrado COm a CETESB, visando à cooperaçao

institucional nas ái6aS de fiscalizaçào e Ilc~rn:iamentü ambIentai" e LE!iNünicipãl

nO 4.676 de 15 de Juiho de 2008. artigo 6°, conforme vIstorIa na gleba com fins de

.diretrizes para loteamento residencial e atividades econômicas, /ronstatou-se que

. faz divIsa com o município de Nova Odessa, p:.ssui como vegetação fragmentos de

espécies exótIcas reflorestadas eucaliptos, espécies pioneiras colonrzadoras,

gramlneas e fr.=gm9!"!tos de mat2!os nativas 120m esH'gio de sw::essEo de floresta

transitando de iniciai à médIo, apresentr.lndodive~idade de espécies, serrapilheira,



\

subosque e espécies arbóreas predominando sobre herbáceas/arbustivas; como

recursos hfdricos superficiais apresenta naz.:::entEs, córregos e área brejante.

no projeto de dirob'!z.3pro$/Jntado~!o r~ucr~nt~ as fi!; 13.. raio dQse

construçao civil - RCC e excedentes de solo provenientes da
do empreendi mentn, deverão atender os procedimentes e tI::!r

Final ooequada, conforme estabelecido na Resoluçao CONAtlA

. metms das nascentes, faixa de 30 metros de córrego I gravado área brejante bem

, como fragmentos de mata nativa de interesse ambiental. Solicita.se que o detentor

do imóvel execute o cerCamento físico das Âreas de Preservação Permanente e

~ie:.i'31/et'd~, a corro;ãú dÓ$ prt:n:e~:sô:i et'ó311fOS éxisrertte3, a teCoristic.uiç.iiõ edcHla:l

dos taludes: o desassoreamento do álveo do corpo hídrico lindeiro a gleba, promova

a recomposição flornstal da área ciliar, introduzindo espécies arbóreas nativa:;,

: visando à preservação da blodiversldader o fluxo gênico da flora e da fauna e os

recursos da mJcrobacla hidrográfica. Deverá firmar Termo de Compromisso de

Rect!peraç~o Ambienta! f\lunicjpa\ junte ~ Secretaria de !'leio Ambiente. Re~!ta-se

que para operação das atividades, supressao de espécies arbóreas nativas e/ou

interferência em recursos hidricos se faz necessário as licenças ambientais e

referidas outorgas. Para implantaçao de Travessia em corpo hídrico superficial,

com objeovo de int-erHgaçiío dô si3b:!Jiiovt.f.rió, (.-omproVi!!lndO-3e d (l~Ó exist'êiiéÍã d~

alternativa locacional no município deverá obter prevIamente o Iicenclament(,,1

'ambiental e outorga do DAEE. Observando-se que para a atividade de

\ movimentação de terra na gleba em questao, deverá atender em especial o que

; preconiza os artigos 37 e 38 da lei nO 4079 de 2004, e o licenciamento aprovado

. pela Secretar!~ r4uniclpa! de t>1e!o.!1mb(ente de ámerjç~na, ccnforme Lei ~1un!cjp~J

. nO 5133/10. Solicita.se que antes do inicio das obras1 juntamente com o alvará d~

con-;trução, o empreendedor apresente o plano de gestao de resíduos de

construção civil para apmvaçao na Secretaria r'1unicipal de f\leio Ambiente de

:.•.mEricanã, de acordo com Le:i t-iuiiicipa: jj':' 5366í12. COnsiderando.se qüe: 05

resíduos da

! implantação

: destinação

n? 301102 e SNA n'" 056ilO, devendo ser apresentadas as notas fiscais de

re-:ebimento pe\o destinatário final. Dur;:!!"!te :! lmplantaçâo do empreendim2!1to

deverao ser adotadas técnicas de conservaçào de solo evitando o assoreamento dos

".. - -. " '.

..~



'J, ,

cursos d'água, relatório contendo as medidas adotadas, acompanhado de fotos e

elaoorado por profissional habilitado com ART recolhida. Na implantação da

diretrizes estabelecidas pela Secreta lia Hunicípal de ~"'eioAmbiente de A.merican-3.,

de forma a garantir a conduçao e escoamento adequado das águas pluviais,

prevendo medidas de contençao de poluiçao no sistema de drenagem de águas

fi!uvidis COrn a fina/ldode ôe evil-br- que pC':ssívei:; eõr'leominai'lres <:Itilijãhi O t::õt'po

d'água, O empreendimento deverá controlar as emissões de material partlculado

(pooira) na atmosfetã, oriundo das obras e do tráfego de máquinas e vefculo5, de

modo a não causar Inconvenientes ao bem-estar da populaçáo. Deverao ser

mantidas as características naturais de permeabilidade do solo, viS3ndo assegurar,
e~tre Ct,ltrcs asped"..cs, a

biodiversidadel a mitigação da formação de ilhas de calor e da poluição sonora e

. atmosférica em atendimento ao artigo 6° da Resolução Sf\1A nO 31/09. A1erta~se

. que a presente certidão não concede o direito de extraçao do material proveniente

de COrtes ejou eseâvàç6€5 no te~no e po:srel'iór tuTTtt!reiaH?ê:rlSik,ou dooção o Cju~

caractel;za atividade de mineraçao. O material escavado ortundo de solo virgem ou

desassoreamento (limpeza) deve ser disposto na mesma propriedade, fora de APP

e com cuidados que evitem processos erosivos nas pilhas ou dIspostos em locais

'licenciados para seu recebimento. A anuência quanto a emissao da diretr-iz nâo

ln~p!i::a na obrigatoriedade da aprovaçao do emp!"eend!mento a ser e:jificado no

local por parte da Secretaria ~-1unicipalde t-1eioAmbiente de Americana.

(Esta certidão terá validade de 2 anôs, conforme artigo 70 da lei municipal 4676,
d(' 15 de julho de 2008).

Americana, 13 de outubro de 2014.

&er~~M~~JeSUs

Subsecretaria UFL

~~~~
Luis AJ.ltonio de Souza Neto

Secretár(à~ eio Ambiente

-' .'
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Protocolo 59.967/21014

Americana, 21 de outubro de 2014

INTERESSADO: TAMlBOR~ AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. /'
ASSUNTO: DIRETRIZES PARA LOTEAMENTO RESIDENOAL E ATIVIDADES ECONOMICAS
LOCAL: RODOVIA AIlIIHANGUERA KM 120 - GLEBA AI /
CADASTRO: 28.060Ill.0020.000 __/

o presente pedido refere-se ao pedido de diretrizes para loteam,:nto residencJal
e atividades econônnic.as denominado "lOTEAMENTO FAZENDA SANTO ANGELO" ,,/

As observações abaixo são parte integrante das diretrizes viárias' expedidas peja
Secretaria de Transr:;nortes e Sistema Viário .

/

• O empreenciimento está localizado na área de estudo de tráfego do T.A.C.
(Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta) referente ao Inquérito /-'"
civil 14,0187.0000013/2010_1 do 22 Promotor de Justiça de Americana e Grupo
de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente;

• As exigência$ de ordem mitigatóri::t e/ou compensatórias dependerão da ..r:
conclusão dlDs estudos de tráfego;

• ConsiderandOl que o empreendimento a ser implantado trata-se de um Pólo
Gerador de Tráfego de grande porte, bem como, a natureza da atividade e o
nÚmero de \lr'iagens geradas o loteador deverá apresentar o Relatório Impacto
de Trânsito (IFtf.T.);

• No pedido dI!! aprovação do loteamento o empreendedor deverá indicar n0.......t,.
sistema viáriio municipal existente onde será o acesso ao loteamento; , '1

• Para a interlisação com sistema viário do loteamento Santo Ângelo _ Gleba 2, "~/'
será necessáfrio a transposição da área de A.P.P.;

• A execução da transposição da área de A.P.P. e as respectivas licenças ./
ambientais serão de responsabilidade do loteador;

• O sistema viárrio principal traçado em diretriz e as respectivas rotatórias deverão O
ser preselValdos em caso de fechamento posterior do loteamento, conforme
artigo 80, inciso "b'" da lei 4.676/2008;

• A faixa de proteção da alta tensão SOmente poderá ser reduzida mediante /"
autorização da CPFl; ,,/ r

• O acesso diret!lo da rodovia Anhanguera ao loteamento dependerá de aprovação
da Concessiwnária AUTOBAN; .,.

• A obtenção doas licenças e autorizações junto a Concessionária AUTOBAN serã9---'
~de responsalbilldade do loteador, bem como, os respectivos projetos;

• Segue em ane)(o as diretrizes viárias.

'v+~
e ana e ransportes e Sistema Viário
etOr de Engenharia de tráfego

" g' saloto B. Do Coata
CREA 0605041;90

Mot'.3&e8
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~ 1La. ~~:'Departamento de Água e Esgoto
...",....., Rua dos E$tudantes, 333 -Caixa Postal 312 _ CEP13472.SlO-Amerlcana, SP
A M E R I C A N A Fone: (19) 3471-2900- Fax: (19)3471-2928- www.daeamerlçana.com,br
:..,..~,....,•..,,~.•.-"'l"'Hoq,ro , CNPJ(MF)46.755.690/0001-90 IE165.336.608.110 •DIRETRIZES TÉCNICAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

COLETA DE ESGOTO
N" 005/2015

(lei na4.676/06 _Art. 6°, 9 10)

Processo Administrativo PMA n° 059967/11

Requerente: Tambore Americana Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Proprietário: BRNZ - Empreendimentos Imobiliários Uda.

Assunto: Diretrizes para fins de Loteamento Residencial e Atividades Econômicas

Endereço: Via Anhanguera, km 120, sin°, Quadra Gleba Al, Fazenda Santo Angelo _
Americana - SP.

Cadastro municipal nO. 28.0600.0020,000

Zoneamento: ZAE-2, ZR2, UAV Área de Planejamento: AP-3

Autor do Projeto e Responsável Técnico: Antonio Carlos Sacilotto

CREAlSP 060.028.575-1 ARTn'. 92221220110557111

1. O empreendimento está situado em área de drenagem do manancial de captação de
águas do munlcípio.

2. As diretrizes de água e esgoto serão fornecidas, com base na vazão de 22,00 I/s

(litros por segundo) para água e vazão máxima de lançamento de esgoto que não deve

ultrapassar 22,00 Us (litros por segundo), especificadas em memorial e projeto
apresentados pelo empreendedor.

3. O local em seu entorno é dotado de rede pública de abastecimento de água.

3.1. O ponto de interligação de água .deverá ser na rede a ser executada pelo

empreendedor, em tubo de polietileno de alta densidade (PEAD), 0 315 mm,

fechando o anel de distribuição da rede existente'" 300 mm, localizada na Avenida

Chalil Miguel Honse e interligando na rede existente l2J 300 mm, localizada na Rua
Maranhão esquina com Rua Heitor Siqueira.

3.2. O empreendimento será abastecido pelo Reservatório R-14 (Jardim América li), que

terá condições de supri-lo de forma contínua e ininterrupta, após execução da rede
de distribuição pelo empreendedor. r

3.3. O empreendedor" será responsável pela elaboração do projeto da rede de.\'

interligação do anel de distribuição de água, que deverá obedecer às especificaçõ sp
do DAE Americana, onde o mesmo será submetido â aprovação. .

. (
4. Este empreendimento em seu entorno é dotado por rede coletora de esgotos .

• ..- o'"""",r<C",CAS PAAAA""'''aMEmO o: 'GUAEComA OE<SGam. ~1S. ",r::::., 0 ••
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4.1. O ponto de interligação de esgoto situa.se na Estação Elevatória de Esgoto n° 20

localizada na Rua Padre Constantino Gardinali, sendo que para talo empreendedor

deverá executar uma linha de recalque, derivando da futura estação elevatória de
esgoto a ser constru'da no empreendimento.

4.2. A estação elevatória de esgoto do empreendimento, assim como a linha de recalque,

deverá atender, além da demanda própria, a uma contribuição de montante,
correspondente a 25 Us (vinte e cinco litros por segundo).

4.3. O empreendedor será responsável pela elaboração do projeto da estação elevatória

de esgoto e da linha de recalque, que deverá obedecer às especificações do OAE

Americana, onde o mesmo será submetido à aprovação.

5. As interligações de Água e Esgoto, assim como todas as obras necessárias para as

mesmas, correrão sob responsabilidade financeira e de execução do empreendedor até

os pontos indicados no mapa anexo, COm a fiscalização do DAE, que deverá ser

solicitada previamente, antes do inIcio da execução dos serviços, pelo empreendedor.

6. A responsabilidade pela implantação das redes intemas de infraestruturas, assim como

dos ramais de água e esgoto, é do empreendedor, confonne Lei Municipal nO.
4.676/2008.

7. As redes e ramais de água deverão ser executadas em PEAD-Polletileno Linear de Alta

Densidade, e as redes coletoras e ramais de esgotos sanitários em PVC Coletor "Ocre"

para Esgoto, de acordo com as normas da ABNT.

8. Nos projetos deverá constar a indicação e o dimensionamento das redes coletoras de

esgoto cujo diâmetro mfnimo deverá ser de 200 mm para áreas industriais e

institucionais, exceto demais áreas que é de 150 mm de diâmetro, em faixas de vielas

sanitárias, bem como projetadas pelas curvas de n[vel de metro em metro.

9. Deverá estar previsto na área do imóvel o sistema viário, conforme as diretrizes da PMA,

que deverão ser de domlnio do DAE Americana.

10, Deverá constar nas áreas indicadas eventuais faixas de vielas sanitárias.

11. Quanto aos sistemas de distribuição de água e de coleta, afastamento e tratamento de ~

esgotos sanitários deverão atender todos os parâmetros, definições e especificações \.

técnicas previstas nas Normas Brasileiras, e do DAE de Americana, sendo que

prevalecerão as do Departamento sobre as demais. .Ut '-P
Y 0"1 ' ~.'.

---, D""'"" T<CNICAS"RAABAST"'MrNToDEÁGUAEcomA DEEJOTO- "00'/201'- ",I" 2 d., ._~\/;
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6 • .a:=. :::,: Departamento de Água e Esgoto
....,.,........ Rua dos Estudantes, 333 -Cai~a Postal 312 -CEP 13472-510 -Americana, 5P
A M E R I C A N A Fone: (19)3471.2900- Fa~:119) 3471-2928-www.daeamericana.com.br
,.•••."'"_'o~<•.., •••~~ CNPl (MF) 46.755.690/0001-90 IE165.336.608.110 •12. Nos projetos deverá constar a indicação e o dimensionamento das redes internas de

água e esgoto, memória de cálculO, com georreferenciamento e posteriormente

apresentação de ~asbuilt" das redes de água e/ou esgoto executadas.

13. Deverão ser apresentados no DAE, para fins de aprovação, os projetos das redes de

distribuição de água, sendo que essas deverão ser dimensionadas através do Método de

"Hardy-Cross". e das redes coletoras de esgoto, inclusive as planilhas de cálculo e
memoriais descritivos do empreendimento.

14.As diretrizes ora expedidas, limitam-se ao projeto apresentado no presente protocolo. O

empreendedor/requerente declara ter tomado ciência neste ato de que, na hipótese de

ampliação, alteração ou qualquer situação que interfira na atual análise, as mesmas
perderão o efeito e a validade.

15_O COnteúdo desta Diretriz não exime o empreendedor da responsabilidade pela

obtenção de licenças ambientais, outorgas de uso de recursos hldricos e demais

autorizações formais de órgãos públicos, de planejamento e controle ambiental para o

empreendimento são de responsabilidade técnica, econômica, financeira e legal do

empreendedor, que deverá encaminhar ao DAE de Americana cópias de todas as

licenças e outorgas do empreendimento, para fins de cadastro, cujos documentos

deverao ser obrigatoriamente acompanhados de respectiva Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART expedida por profissional devidamente habilitado para
as correspondentes atividades técnicas desempenhadas.

16. Esta Diretriz terá validade confonne Artigo 7° da Lei Municipal na 4.676, de 15 de.
julho de 2008, revogadas as disposições em contrário.

Americana, 06 de Maio de 2015.

~
j,l'",-
aury Félix

Chefeda DMsãO deTratamentodeÁgua

b~~yvanes~~~~~~rg""aria;á~ JÁc~ere:a(SeçáOdO amen'Pla:~::::o
rtoliz~teadO de Arruda Camargo

Diretor Técnico - DAE

-- '---.- DIRETRIZESTlCNrCAS PARAABASTECIMENTO DEÁGUA ECOlETA DE ESGOTO_ N. 005/2015 _ Página 3 de 3 . ..__
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z..ne&menlo
ZAE2, ?R2, UAV SEM ESCALA

CDClaolrO

280600.0020.000

N'Pl'lOJETO.

N' PROCESSO.

rOLHA. OATA;

ÚNICA MAIQ/15

059967114 (PMA)

AP3

DIRETRIZES PARA PARCELAMENTO 00 SOLO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONÓMICAS

VIA ANHANGUERA luT1120 SIN, Q: GL£E3AA1
FAZENDA SANTO ANGElO
AMERICANA.Sp
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E3RNZEMPREENOIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTOA,~
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Secretaria de
Negócios Juridicos

Americana, 06 de abril de 20 IS.

OF.200/SNJ10412015
Ref. Inquérito Civil MP 1312010-1 -TAC

Prezado Promotor;

.~:'~'A..... ~
.oi. 1:.

Em atenção ao Inquérito em epigrafe, encaminhamos para conhecimento de Vossa
Excelência, cópia das observações que são partes integrantes das diretrizes viárias expedidas
pela Secretaria de Transportes e Sistema Viário do Município, referente ao loteamento
residencial denominado "Fazenda Santo Antonio".

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à
disposição de Vossa Excelência, para eventuais outros esclarecimentos, bem como
qualquer outra providência que julgar necessária.

Respeitosamente.

ALEXN
Secretário M

Excelentfssimo Senhor Doutor
DANIEL TADEU DOS SANTOS MA.'10
DO. Promotor de Justiça
2' Promotoria de Justiça
AMERlCANNSP
SNJ/dfc

'" .. '.... .... " ..- ...-._~-~-:
.' .....• -. ".,' .. ~...: :".. ,:'.;,~;;r:1':"J,
. ..2Q1-'-Q'L_'kO..Q'1
.éJJJ,S-JJ25 1

L~b';';4~li.:~=f

~ &.t4.t. ¥s- ~-IJ&"P 13_tUS.901_~ _sp _7ft. f19J347S. 9rJ3S
www.amerjcana.sp.gov.br.juddico@americana.sp.gov.br

mailto:www.amerjcana.sp.gov.br.juddico@americana.sp.gov.br
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DIRETRIZES TÉCNICAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

/
//Processo Administrativo N° 59.967/2014

Requerente: Tambore Americana Empreendimentos Imobiliários Ltda
Assunto: Diretriz para fins de Loteamento Residencial e atividade econômicas
Cadastro P.M.A: 28.0600.0020-000 /
Zoneamento: ZAE2 - ZR2 - UAV / Área de Planejamento: AP03 /
Autor Projeto e ResPOnSáVj Técnico: Antonio Carlos Sacilotto /
ART: 92221220110557111

1. Aspectos .Gerais:

1.1 O local em seu entomo é dotado de rede pública de águas pluviais.

1.2. Deverá ser elaborado estudo hidrológico da bacia hidrográfica para execução de
'projeto de galerias pluviais, interligando redes de galerias pluviais já existentes a
juzante, prevendo o lançamento no Córrego da Fazenda Santo Angelo, inclusive
projeto de recuperação do córrego onde será feito esse lançamento da contribuição
com aprovação nos órgãos ambientais e Prefeitura Municipal de Americana.

1.3. Não será permitido em hipótese aiguma o lançamento de qualquer tipo de
efluente na rede de galerias de éguas pluviais sem a autorização da municipalidade
bem como da Secretaria Estadual de Meio'Ambiente.

1.4. A responsabilidade de implantação de redes internas de infraestrutura é do
proprietário .do imóvel/empreendimento, conforme determina lei municipal n0
4.676/2008.

2. Projetos.

2.1. Antes da execução dos serviços, deverá ser apresentado 03 (três) vias projeto,
03 (trés) vias de memorial descritivo, 03 (três) vias de planilha de calculo hidrológico
e ART ou RRT do responsável técnico, junto a Unidade de Obras Publicas para fins
de aprovação.

2.2. Os projetos deverão atender ao Decreto Municipal 6.323/2004 que estabelece
diretrizes para a apresentação de projetos de drenagem de águas pluviais, bem
como deverão atender as Normas Técnicas Brasileiras.

2.3. Na ocorrência de alteraçôes na finalidade elou projetos relacionados com esta
diretriz, deverá(ão) ser submetidos a nova apreciação pela Unidade de Obras
Públicas.

Rua d05 AnIÍlrios,301 - lei. 510 Pedro - Tel. (19) 347S-3300
CEP-I346~IO-AMERICANA_SP

httpJlwww.arncnea.na.sp.gov.br.uop.:@arnerieanasp.gov.hr <",

mailto:httpJlwww.arncnea.na.sp.gov.br.uop.:@arnerieanasp.gov.hr
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2.4. o conteúdo desta Diretriz nao implica na obrigatoriedade de aprovação do
empreendimento a ser edificado por parte da Unidade de Obras Públicas.

3. Disposições Finais.

3.1. A responsabilidade pela obtenção de licenças ambientais, bem como de
autorizações formais de órgãos púbicos e de planejamento e controle ambiental para
o empreendimento são de responsabilidade técnica, econômica, financeira e legal do
empreendedor, que deverá encaminhar a esta Unidade de Obras Públicas cópias de
todas as licenças do empreendimento, para fins de cadastro. cujos documentos
deverão ser obrigatoriamente acompanhados de anotaÇão de responsabilidade
técnica, expedida por profissional devidamente habilitado.

3.2. Esta Diretriz terá validade conforme o artigo 7° da lei municipal nO4.676/2008,
revogadas as disposições em contrario.

Americana, aos 12 de maio de 2015.

eira Filho
Obras Públicas

EngOEral
Secretário de Obras PÚ

l-
Camargo

licas e Serviços Urbanos

Rua dos Antúrios. 301 -Id, 510 Pedro - T~1. (\9) 347~-3300
CEP - 13466{i 10 - AMERICANA-SP

hltp:llwww.l\Il1ericlIDlI_sp_gov.br.uop@a.mcricana.sp.gov.br



DIRETRIZES PARA PARCELAMENTO DO SOLO • LOTEAMENTO MiSTO
RESIDENCIAL E ATMOAOES ECONÓMICAS

OBRA:

__ L_E_VA_N_T_A_M_E_NT_O_P_LA_N_IA_LT_IM__ E_'T_R l_CO_J __ F_,U_'_~_ ,I

PROPRIETARID: BRNZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA

LOCAL: RODOVIA ANHANGUERA. KM 120. AMERICANNSP.
GLEBA A1 - FAZENDA SANTO ANGELO

CADASTRO: 2B.0600.0020.000

ZONEAMENTO: ZAE-2 ZR2 UAV AP3

ESCAlA: 1:2000

SITUACAO SEM ESCALA
OECl.AAC OlJE .••.••I'I!'l'1/~ O,)MlJrI~. lWlM'\LI,

'lQ RECQIolh[tlllUllll1'tlll Plm !lA PllffilJ\JRl, !lO !Jl\UlD
!llPflOl'~EOAOl I)OlfMEIIél,

VIDE PROJETO

---=:===.c==----jllIClJ,M Ili.f o l£'IA'I1AUE~T'J P""'IAlTlloltl~ICO 00

- 2 _"""""""''''''",W~~.M'''~lrmJAAOE Q,,\IJS-:MA ~ElTasou ~nE~Il.lÇ061IllQ
0''''''' OPillll'RU~lOf ORESP[lljSl.l'lllEC~1C(lll{)
U'lAJlToW-ENIQ 10PllGlWl;D (lA IIl:SP~Il)/IBlI.rlAl'lE eM!.
'ICOfl>lBm DESt.I$''<!'!)lw.çtn

llVA' 'Wo'l'NW PWIIILTIIltrP:1Cll fL..\.~~DOOEIoCOROtl
3 C~ ANa/llr1313WE OECll£TON"l~ mJtl.'!

AREA

GLEBA AI

795.243,43 m2

Ambiental.

'r.:; "J>\QeT.a...~e";)Do? oao~ccc\.o ~ i:fz ~~úIH. .<2,.. 5-=\T?1T~
'FOOAI'V"> ~~qu"""D-A~ '"'n::'-O ~":>l:=I\.iT'""'PQ..o .•.s.'.:. • OBS.:EstaDirelriz é válída

..,. ~,:::) . somenle se acompanhada dos
seguinll!S documenlos:
• Diretrizes Téçnicas de Ág~ae
Esgoto (OAE.) .
• Oirelr1zes Técnicas de Águas
Pluviais (U.
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'J • /lLT[NAÇ~.O'cor'lf" LJSlJBS~. DA,\In :i) SU£<::NPp.nTADA1 - N.lío 1 _ Nlio

,.'.11: ..•.:;.".'
11 - c.LI\~S.II'ICAÇÁODA.6,NOTAO\C\ 12. "'REliDF 11-(1(,(,:;'0 13 • TiPO Df CONtRIITADO
1 - ResponublUdade Principal :> - c..rtogtafl~. 2- Pessoa F(s;ca

eodesia,To o 'afia
n""',,',,';" ....N,' •.' ','•.",-'{,

I'; • ~J"'D~ R~G!STRO .'10 Ç~EA l~' NO~lECÇ'MP~E:H.'

" . ::GC/CNI'J 17. CLASSlrIO"I...••U

"f" - "''-.:\'!'f.

" 'lCJ~lE00 CO:llTRATMHI;O" OBRAI SERViÇO 1:~~)~r:lHON~tI CONIMO 1;0 - CPF/CNPJ
BROOI(f'IElD SAO PAULO EMP. I"'08ILIARIOS SA 11 31279409 58877812000108

r;,1.00S 1'11.1OBnA " íElIVj,',~','l' J ':TC [lO çc:rlT~{~l()
] J - r:NOf:REÇODAOBR.••./ SERViÇO W'CEPNÍA ANHJ\NGUERA I(M 120 - AMERICANA-SP 13467-000

'-t"\~' ';11" 1\(lh)
23 • NAllJR:FZ.••• " • IINlDAOE lS . JANllf1()I.('À(, " . "T:vll)"nF'5 TFCNlCt..S

j Ali03 , 79 52 " ". ,,
.)7 _ D'õ5(R:j .6,0 "OS SERVI OS OfCU,"OOS SOB 5tH RESPONS4óIUtlAOl: OU00 CAI-lGO/rl)tr"o

irehize$ par;, 'Parcelamento <10solo na 'o,ma de lote~ment(l da Gleba AI. com 79.52 h", parte da Fa:r.enda
anto Anoelo em Americana cadastrada sob n. 28.0600,0020.000

r'f.>;I;'.'~'" :"'1 'I •••.' , I{/I'O
r, I' 1.'5eOoO00 CONTRATOCONOICOF.SPRAZO LlJS1':'S. <'TC,.
ontrato de servicos lecnicos

05'2011Data de e'etlva Darticioacio do oroflsslonltl,30
ll:l - VALl)õt00 2'? . OA--:-A00 ~O. O.";" 1~1!(l') O•• Jl . tv"~ f!HIl:,ADE C+ 32. VAl.ORl'A ARI ,
,0rITRAIO CONTRATO EXFClJCt..0 nAS;;!: M,AR
.00000 2. OS/2011 ,. 05/2011 2 3300

I" . , "..., . "
ec/aro ser de minha re5pon5abllidilde r.knicil, dentro dilSltt/vid.-.des assumidas nesta ART e "OS tennos aqui
anotado5, (I atendImento às tegras de acessibl!ldade previstas 11,9$Normas TécfJic.-.s de ACII! . ,!!!:adll!. da
ARfo/Til! na leglslaçtto especínclt, em especial °Decreto nO.5.296/2004, para os projetos r. con ruç:lo,

reforma (lU ltmpliação de II!dlr/Cações de uso p~~!:r:oou coletivo,.~~s espaços urbanos ou e(rr mudança dI:!
desf/na :lo ri' fJst';s.J Ins. '

VI. LOCALE'DATA I'Rr - .. jlON, ("(I~n.AfANr2'

I~ "':-:.../l, / ;-.) ----Amerlcan ••
21/05/2011 ""ROOI(FlELD O PAULO "MP,....-t ntonio Carlos Sacil o IMODIU RIOS SA

OfJ!.: ,

....- -->Sislcma de ART ~Preenchimento de:ART<--

.',.
hltp:/lscr\"online.crcasp.org.br/prodonlinc/prqdartiprodar15 _cllrpú.php?NRART=9212I". 21/511011
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•SECRETARIA DE
PLANEJA.'\'JF,:nO

.o/{ej"ei#u<vJt,u.idf.atd-lVJ'h~ir,m.<v
Ilúadqd€' $i0' ,o/lar@

CERTIDÃO n,' 1012015

CERTIDÃO

fls,OIl05

CERTIFICO, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, em atendimento ao que dispõe o
artigo 6° da Lei n. 4.676, de 15 de julho de 2008, que foram traçadas diretrizes para fins
de PARCELAMENTO DO SOLO-LOTEAMENTO MISTO RESIDENCIAL E
ATIVIDADES ECONÔMICAS. no imóvel cadastrado nesta Prefeitura sob nO
28.0600.0020.000, localizada na Rodovia Anhanguera KM 120, Gleba AI, Fazenda
Santo Angelo, sujeito Zona de Atividade Econômica 2 (ZAE2), Zona Residencial 2
(ZR2), Unidade de Área Verde (UAV) coruonne planta de Diretrizes n0.
701(readequada) com a mesma finalidade que foram expedidas pelos protocolos N0
42.346/1 I e 57.3.46/13 e a do Departamento de Água e Esgoto de Americana _ DAE, que
informam o Procedimento AdminiSlrativo de nO. 59.967/2014 de vinte seis de setembro'
de 2014, que desta certidão ficam fazendo parte integrante, diretrizes essas que foram
traçadas em confonnidade Com os pareceres técnicos que se transcreve: Departamento
de Água e Esgoto -DAR "Segue diretrizes conforme folhas 32 a 43. Nada a opor quanto
à expedição das diretrizes para parcelamento do solo - loteamento residencial e
atividades econômicas," Secretaria de Meio Ambiente - SMA "Nada a opor quanto ao
pleito para loteamento residencial e atividades econômicas, conf. certidão de folha 18 à
29" Secretaria de Obras Publicas - SOP "Nada 'opor quanto à emissão de diretrizes
para fins de loteamento residencial desde que atendidas as diretrizes de águas pluviais as
folhas 48 à 53."'Secretaria de Transito- Setransv "Nada a opor quanto a expedição de
diretrizes confonne parecer as folhas 30 c 31" Unidade de Desenvolvimento Fisico e
Urbanístico - UDI<'U"Gravadas as diretrizes para Loteamento misto _ Residencial e
Atividades Econômicas Fls. 54 a 60 as quais foram revisadas com base nos pareceres
favoráveis eonf. Art 6° da lei 4676108 c os protocolos nOs 42.346/11 c 57.1371l3 de
diretrizes expedidas para a mesma finali ade. Observamos quc a área esta inserida na
região do TAC entre MPIMRV e que os reendedores estão sujeitos a contrapartidas
financeiras ou obras após a eon'l o o estudo." SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO DA PREFEITURAM , I DE AMERICANA, ao primeiro dia
do mês de Junho de 2.015. Claudio Rodrig:ues
Amarante (Secretário de Planejamento).

Avenida Brasi), 85 - Centro - Tel. (19) 3475-9010
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP - seplan@amerlcana.sp.9ov.br

http://www.amerlcana.sp.9ov.br

mailto:seplan@amerlcana.sp.9ov.br
http://www.amerlcana.sp.9ov.br
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SECRETARIA DE
PI.A NF.JA\f£.!\ITO

({/''a;,'ç i'l.r;:C!.r~_ lf_~ICtH'-\

g>uf!dúMa-JltMUdftat:k'S1nii:i~;;:-«ot!Al-2J2 .

~dadq<k9íiO'g>rM,k CÓP.ijA!
Americana, OI de Junho de 201 5.

Ofício nO. 37/15- SEPLAN

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que dispõe o art. 61> da Lei 4.676 de 15 de julho de 2008,
encaminhamos a V. Exa a Certidão Municipal n. 10/2015, de Diretrizes para
PARCELAMENTO DO SOLO. LOTEAMENTO ~I1STO RESIDENCIAL E
ATIVIDADES ECONÔMICAS conforme Procedimento Administrativo nO
59.967/2014, por solicitação de TAMBORÉ AMERICANA EMPREENDIMENTOS.
IMOBILIÁRIOS LT, referente ao imóvel cadastrado nesta Prefeitura sob nO
28.0600.0020.000 Gleba AI localizada na Rodovia Anhanguera KM 120, Fazenda
Santo Angelo.

Atenciosamente,

.t
Claudio Rodrigues marante

Secretário de Plan .amenlo

Excelentíssimo Senhor
Pedro do Nascimento Júnior
0.0. Presidente da Câmara Municipal de
AMERICANA. SP

Avenida Brasil, 85 - Centro - Tel (1913475-90 10
CEP- 13465.901 - AMERlCANA_SP- seplan$americana.sp.gov,br
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UNIDADEDEDESENVOLVIMENTOFíSICOEURBANíSTICO

CERTIDÃOn. o 011/2.015
fh.Ol/03

CERTIfICO,
de ordem do Senhor Prefeito Municipal, a pedldo do requerente para atender exigência da
CETESBpara fins de documentação do EIA-Rll'M f1.s69 do protocolo 59967/14, que no imóvel
cadastrado na Prefeitura sob n°. 28.0600.0020.000, localizado na Rodovia Anhanguera, KM.
120, GLEBA A1, FAZENDA SANTO ANGELO - Amencana/SP, de propriedade da BRNZ
Empreendimentos Imobiliários LTDA , foram expedidas Diretrizes Para Parcelamento do Solo "
Loteamento Misto Residencial e Atividades Econômicas n'701 protocolo 59967/14 em 27 de
maio de 2015 sendo as mesmas originarias dos protocolos anteriores n's 57137/2013 e
42346/2011 .

Certifico ainda que:
- a gleba encontra-se em zona urbana;
- enquadrando-se em ZONA ZAE 2 (Zona de Atividade Economlca 2), ZR2 (Zona

Residencial 2) e UAV ( UnIdade de Área Verde), Área de Planejamento 3, conforme Plano
Diretor Lei Municipal n.° 4597 de 01 de abril de 2008; que de acordo com os itens VI e VII,
do artigo 34 e itens IV e V do artigo 37 da Lei Municipal n.° 4676 de 15 de julho de 2008, ao
longo das faixas de dominio público, das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reselVa de
uma falxa "non aedificandi" de 15,00 m (quinze metro rgu de cada lado, salvo
maiores exigências da legislação específica e qu ao longo c !'Ses d'âgua, lagos,
represas, mata ciliar ou nativa, deverão ser o ervadas a .ç ~ d respectivas
legislações. O referido é verdade e dou fé. Unidade I I t istco e
Urbanistico ' Treze dias do mês de Julho de 2 15. ( ) arq.
Antonio Candido De NadaI.

•

AvenIda 8rasif, 85 - Centro - CEP: 13465-901 _ AMERICANA-SP
Te!. (19) 3475.9018 - udfu@amerlcana.sp.gov.br

htt.p://www.americana.sp.gov.br

mailto:udfu@amerlcana.sp.gov.br
http://htt.p://www.americana.sp.gov.br
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----~-~~;A D£~ONST;A~IVA~~SÁREASAFETADASP~~'LEj467~O~~E~~RE-~TEÀ~-EXJGEN~"~i

DOS ITENS VI E VII DO ARTIGO 34 E ITENS IV E V DO ARTIGO 37. AREAS NAo EDlACANTES\:X2 • "
PRQPRlETARIO:

LOCAL:

CADASTRO:

BANZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTOA

RODOVIA ANHANGUERA. KM 120 • AMER1CANNSP.
GLEBA A1 • FAZENDA SANTO ANGELO

28.05000020.000

I,
I'

i i

ZONEAMENTO:

ESCALA

ZAE-2 lR2 UAV

1:2000

AP3 • LEI 4597108

2
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~ • - •• ._- - ._- o o
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VIDE PROJETO

AREA

GLE8AA1

795.243,43 m2
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3 COMlM!"'" IJ1Ut95ED£~no~' 1~.2lõZ'::l

,,~{f~~~(??~L.lG1~.!
ARID: ~lYP~E<>o""'(l"~\~-\

assioAguinaldo M~chiori
CPF: 04~.142.51 &.02
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PREFEITURA l'IUNICJPAl. DE AMERICI'INP
PROTOCOLO GERAL

57.13712013

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Ref: Protocolo n2 42.346/2011

26/09/2013 t3:~0 n$
8~OOKFIELD S~O PRULO EMPRE£~
R~s.: DIRETRIZES

1!IWIi~~IIII~IIII!II:lllilllllli~1I111,l,~llli

BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com sede na cidade
de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 14.711, Torre B, 14º andar, Brooklin Novo,
inscrita no CNPJsob n2 58.877.812/0001-08, neste ato representada na forma de seus
atos societários, vem expor e requerer o que segue:

o requerente está elaborando um projeto de loteamento Residencial e Atividades
Econômicas, na Gleba Al, localizada no Km 120 da Via Anhanguera, na Fazenda Santo
Ângelo, com área de 795.243,93ml, cadastrada na PMA sob n2 28.0600,0020.000, de
propriedade de Henrique Schiefferdecker Filho.

Sobre a referida Gleba Al, após requerido, foi expedida as Diretrizes nº 701, para o
parcelamento do solo, na data de 30 de setembro de 2011, conforme protocolo
número 42.346/11

Isto posto, requer a renovação das diretrizes e readequação das áreas de uso
Institucional e de lazer, conforme proposta do projeto para o local.

Nestes Termos,
P. Deferimento

Americana, 12 de setembro de 2013.

~,
KFIELD SÃO PAULO EMPREN

Requerente
Andre Paterno lucarelli

RG: 25.391.193
CPF: 180.165.738_60

Rogerio Rinaldi Riqtteime
RG:~.832.00<.X

CPF: %21.311.311"1
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OFfcIO"""QT"S
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PROCURACÃO pÚBUCA. NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM qu"ntos este "irem, que" no ano de dois mil e treze (2013), !lOS quinze dias

dO mês de Melo, nestll cidllde do Rio de Janeiro, Comarca dl!l Qlpltlll do EstlldO do
Rio de Jl:lFlelrÕ,em C8rtório, sito na Av. El'i!lsmo Brllgll nO 255, laje A, perlllnte mim,

YANESSA APARECIDA SOUTO BORGES, Tabell! Substituta do 10. serviço Notllria!,

comparecerem como OUTORGANTES: BROQKFIELO SÃO PAULO

EMPREENDIMI!NTOS IMOBILIÁRIOS S.A" Insçrlta no CNPJ/MF sob n.o

58.877.812/0001~08; COMPANY REAL PARK LOTEAMENmS S/A. Inscrita no

CNPJ/MF sob o nO 08.666.568/0001~58; BROQKUN COMPANY LIDA, InseriU! no

CNPJ/MF sob o nO 04.482.739/0001-38; BElLA COLÔNIA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS UDA, inseriu. no CNPJ/MF sob o nO08.837.580/0001.88; CATCH

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕes S/A, Inscrita no CNPJ/MF sob o nO

08.369.51S/0001~98; ESPACe E YIDA JUNpIAt EMPREENPIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LIDA, Inscrlte no CNPJ/MF sob o nfl 09.249.562/0001.48;

BROQKFJI!LP SpE SP-2 S.A., Inscrlte no CNPJ/MF sob o nO 09.600.440/0001.54;

BROOKFIELp SPE 5p-4 S.A., Inscrita no CNPJ/MF sob o nO 10.415.90110001-75;

BROOKFlf!LD spe sp-s $,A., Inscrlt;, no CNPJ/MF sob o nO 10.415.91410001-77;

BROQKFtELQ SPE 5p.(5 S/A, Inscrita no CNPJ/MF sob O nO 09.171.06WOO01-19;. _. '

BROQKFlelD SPE sp.] S/A, Inscrita no CNPJ/MFsob o nO 08.845.871/0001-18;

BROOKFIELD SPE Sp.S S/A. InscritZl no CNPJ/MF sob o nO 10.573.351/0001-45;

COSTA ESMe.RALDA peSENYOLYIMENTO S.A., Inscr1t!l no CNPJ/MF sob O nO

11.508.179/0001-09; BROQKFIELO SAB L"APRESSE EMpREENDIMENTOS

IMOBIUÁRlOS LIPA., InSCrIta no CNPJ/MF sob o nO 10.432.218/0001.79;

BRºOKFIELD GREEN YALLE! 3 SPE 5.A., inscrita no CNPJtMF sob O nO
12.764.348/0001~34; BROQKFIELD SAB CURUI8A EMPREENPIMENTOS

IMOBIUÁRIOS lTDA., Inscrita no CNPJ/MF sob O nO 11.639.066/0001-42;

BROOKfJELD SAB pOMINGOS DE MORAIS EMPREENPIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LIDA., InscrIta no CNPJ/MF sob O nO 13.812.295/0001.42;

BROOKFIELD URBANISMO EMPREENDIMENTOS UPA, lnscrit!l no CNPJ/MF sob

o nO 11.660.091/0001'08; 8ROQKFIELD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS



SP-l1 LIDA., Insoita no CNPJ/MF sob o nO 13.977.445/0001-78; COMPaNY

SÉRGIO PORTO LOTEAMENTOS LIDA, Inscrita no CNPJ/MF sob o nO

08,861.508/0001-96; BRQOKFIElD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP-12

LmAu Inscrita no CNPJ/MF sob o nO 13.978,525/0001.48; BAUINEA

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACões liDA, inscrita no CNPJ/MF sob O nO

05.061.127/0001.34; BROOKFIELO SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS

IMOBIUARIOS 2 S,A•• Inscrltll no CNPJ/MF sob nO 15.274.943/0001- ,80;

RESCALOINI PARUCIPACOeS LIOA., Inscrita no CNPJ/MF sob nO

13.805.286/0001-24; INCORPORADORA BOM RETIRO LIDA., Inscrita no

CNPJ/MF so'o o nO 13.049.422/0001-01: BROQKflELD SeE SP-29 LIDA •• inscrita

no CNPJ/MF sob n.o 17.363.479/0001-23; BROQKFlElD SpE SP-21 LIDA •• Inscrita

no CNPJ/MFsob n.o 17,364.238/0001'07; BROQKflELO SPE SP-22 LIDA" lnscrlta

no CNPJ/MF sob n.o 17,339.723/0001-12; BROOKFIELD seI sp-a3 5.A., Insaita

no CNPJ/MF$oobn.o 13.487,635/0001-07; BROOKflELD SPE SP-2! LIDA., inscrita

no CNPJ/MF sob n.o 17.942.510/0001-80; BRDQKfIELP SPE $P-25 UDA., Inscrita

'no CNPJ/ME ,ob n.o 11.948.461/0001-93; BROQKFIElp Sei SP-26 LIDA.,

inscrita no CNPJ/Mf SObn.o 17.9-42.224/0001.15; BROOKFJELD SpE SP4i7 lIDA.,

Inscrita no CNPJ/MEsob n.O 17.942.216/0001-79; BROOKflELo spe Se-iS LIDA.,

inscrita no CNPJ/MFSObn.o 17.948.441/000~-12; BROOKFxeLP SPE 5P-29 LIDA.,

inscritll no CNPJ/MF sob n.o 17.948.453/0001-47; todas com sede na Avenida das

N~ções Unldu, nO 14.171, Torre 8, 140 Ilndar, Brooklln Novo, Cidade de 550 Paulo,

Estado de S!o' PlIulo, 11 BROQKflELO OOep EMPREENDIMENTOS

IMOBJUÁRIOS LIDA, Inscrita no CNPJ/MF so'o o nO 13.661.492/0001.08,

QROOKfIELD DOpe 2 EMPREeNDIMENTOS IMOBILIÁRIOS lTDA., Inscrita no

CNPJ/MF sob o nO 13.661.474/0001-26; BROQKFIELD OOPP 3

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA, Inscrita no CNPJ/MF sob n.O

13.977 .345/0001-41; TAMBORÉ CAMANDUCAIA 1 EMPREENDIMENTOS

IMOBIUÁRIOS LIPA" Inscrita no CNPJ/MF sob o nO 13.977.290/0001.70, todas

com sede nll Rua José Pires Neto, nO314, Edifício PlaZUl Affari, C8mbul, Cidade de

Ci!lmpinas, EsUldo de 550 Paulo; neste ato representadas na forma de seus Estatutos

1 Contri!tos SOdals por seus Administradores/Diretores; Denise Goulart de Freitas,

brasi1ell'll, solteir", lldvogada, portadora da carteira de Identidade nO 66.026,

expedida pela OAB/RJ e InscrIta no CPF/MEsob o nO835.096.317~49; e Alessandro

Olzon Vedrossl, brasl1elro, cesado, engenheiro, portador da carteira de Identidade

nO17.385.043, expedld8 pela SSP/SPe in$crlto no CPF/MFsob o nO187.882.338-80.

Os presentes reconheddos como os próprios através das cédul~s de Identidade que

ora exibem, do Que dou fé. Então, pelas outorgantes, n~ form~ como vem

representadas, me foi dito que por este Instrumento nomeiam e constituem seus

prowl'l'Idores: iiiIUJfi.-' ADEMIR IERENCIO DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro,

,
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cont21dor, c:a~do, portador da âlrtefra de Identidade nO 10164682-6, expedida pel~-

IfP/RJ e In501to no CPF/MF sob o nO 042.696.697-05, domidllado nl!l Avenida

PaislIgfsta José Silva de Azevedo Neto, nO 200, Bloco 8, 10 e 20 and&res, parte,

Barra da TijuCll; ALEXANDRE HAIA CASTRO FRICKMANN, br/llslh!iro, caSlldo,

economista, portMor da c:artelre de Identidade nO 10402087-0, expedlde pelo IFP/RJ

e Inscrito no CPF{MF sob o nO 069.933.607-48, domiciliado na Cidade do Rio de

Janeiro, na AvenIda PlIisagiste José Silva de Azevedo Neto, nO 200, Bloco S,lO e 20

and,m!s, parte, Barra de' TIJUcai ~NOR.tH)ATiRNd tüé~A.R.I:L[lftrl!lsllelrtl, solteIro,

engenheiro civil, portador da carteira de Identidade RG nO 25391193-X, eXp~idi!l

pela SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob o n0180.165.738.60, domiCiliado na Cldede de

S!o Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nO 14.171, Torre B, 140 ander, Brooktin

NOvO; ANDRbA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO, brasileira, casada,

engenheira clv1l, portadora da carteira de Identidade nO 20.660.330.7, expedida pela

SSP/SP e Inscrita no CPF/MF sob o nO 257.400.348.92, domlcll1ada na Cidade de 530

OFIcIO
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Paulo, na AvenIda das Nações Unidas, nO 14.171, Torre a, 140 andar, Brooklln NOVOi

CARLOS eDUARDO MOURA PEDERSOlU, brasileiro, solteiro, arquiteto, portador

da carteira de Identidade nO 27.828.498-X, expedida pele SSP/SP e Inscrito no

CPF/MF sob o nO 297.330.428-89, domiciliado na Cidade de S30 Paulo, na AvenIda

das Naç~es Unidas, nO 14.171, Torre B, 14° andar, Brooklln NOVOi DANIEL XAVIER

FERNANDES, brasileiro, solteiro, engenheiro Civll, portador da carteira de Identidade

nO 8309535, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nO 041.310.206-88,

domiciliado n8 Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Pi!lisagista José Silva de Azevedo

Neto, nO 200, Bloco 8, 10 e 20 l!Indares, parte, Barra da TiJuca; EDUARDO AKIRA

SUGINO, b~slielro, lolteiro, advogado, portador da carteira de Identidade nO

206.943, expedida pelll OAB/SP e Inscrito no CPF/MF sob nO 294.016.948-93,

domlcilllldo na ddade do Rio de Jllneiro, na A.venlda Paisagista José Silva de Azevedo

Neto, na 200, Bloco 8, 10 e 20 andares, parte, Bllrra d& Tijuca; EUANA JAClNTA

DE AZEVEDO TEIXEIRA, portuguesa, solteira, advog&da, portadol'll da Cllrtelra de

Identidade nO 122.904, expedidll pela OAB/RJ e Inscrita no CPF/MF sob o no

025.989.687-00, domiciliada nll Od"de do Rio de Janeiro, na AvenIda Paisagista José

Silva de Azevedo Neto, nO 200, Bloco a, 10 e 20 andares, parte, Barra da TljuCllj

GUILHERME SALGADO, br8511elro, cllsado, administrador, portl!ldor da carteil'!l de

Identtdade nO 27.729.165-3, expedida pelll SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob o nO

296.087.078-62, nll Cidade de Sl'lo Paulo, Avenida dllS Nações Unidas, nO 14.171,

14° anelar, Torre B, parte, Condomínio Rochaverá Corporate Towers; GUSTAVO

DURANTE NUNES, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de

identidade nO 09726919-5, expedIda pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nO

043.060.307-09, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro Avenida Pi!lisaglsta Jos!:

Silva de Azevedo Neto, nO 200, Bloco 8, 10 e 20 andares, parte, Barra da lljuca;



JosÉ EDUARDo RODRIGU!!:S VARANDAS JÚNIOR, bn!lsllelro, solteiro,

engenheiro civil, portador da carteira de Identldi!!de nO 33467066-4, expedida pela

SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob o nO 311.282.878-03, domlcillado no!lOdade de S!o

Paulo, na Avenida das Naçôes Unldo!lS,na 14.171, Torre B, 140 ender, Brooklin Novo;

LEONARDO IUNES, brllsllelro, divorciado, economista, port8dor da carteira de

Identldede nO 07250776-7, expedldll pelo IFP/RJ e Inscrito no CPF/MF sob o nO

856.932.517.72, domiciliado na Cidade do RiOde JaneirO, OI' Avenida Paisagista José

Silvi!l de Azevedo Neto, nO 200, Bloco 8, 10 e 20 endares, parte, BlIrl1!l da Tljuca;

LUIZ CARLOS IAQUINTA FILHO, brasileiro, casado, economlstll, port8dor da

carteira de Identidade na 255339653, expedida pela SSP/RJ e Inscrito no CPFfMF sob

o na 214.080.498-80, domkllJado na Odade do Rio de Janeiro, na Avenida Paisagista

José Silva de Aze ..••edo Neto, na 200, Bloco 8, 10 e 20 andares, parte, Barra da

Tljuca; LYGlA FRAY VILLAR, brasileira, casada, PSlc6loga, portadol"8 da Ci!lrtel':ll de

identidllde na 020.428.751.0, expedida pelo IFPfRJ e Inscrita no CPF/MF sob o nO

137.537.398-63, domlcllillda ni!l adade do Rio de Janeiro, na Avenida Paisagista José

Silva de Azevedo Neto, nO 200, 810co 8, l0 e 20 endares, parte, Barra da Tijuca;

MARIA TEREZA COUTINHO PEREIRA, bl1!lsilelra, di..••orclada, contadora, portadora

da cartelr& de Identidade nO 61.290.093, expedida pelo OETRANfRJ e Inscr1ti!l no

CPFfMF na 300.020.017-72, domldllada ne Cld8de do RIo de Jenelro, na Avenida

Paisagista Jod SlIvi!l de Azevedo Neto, nO 200, Bloco 8, 10 e 20 andares, perte,

B21rri!l da T1juQl; PAULA CRISTINA CICIUNI, braslieira, divorciada, arquiteta,

port!ldofll de cartell1l de Identidade nO 25.563.767.6, expedidi!l pela SSP/SP e

inscrita no CPF/MF sob o nO 271.780.238-05, domidlii!lda na Odade de 550 Paulo, na

Avenida di!ls NlIções Unidas, nO 14.171, Torre B, 140 andar, Brooklln Novo;

RONALDO PICININJ, brasileiro, solteiro, estatlstlco, portador da cllrtelnl de

Identldede nO 23998960-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no Q:lF/MF sob o nO

097.678.218.99, domldl1ado na Cidade de Sl!io PlIulo, na Avenida das Nações Unidas,

nO 14.171, Torre 8, 140 andar, Brooldln Novo; RUBENS LEONARDO MARIN,

brasileiro, Ci!lsado, advogi!ldo, portador di!l carteira de identIdade nO 183.237,

expedida pela OABfSP e Inscnto no CPF/MF sob o na 172.111.228.62, domiciliado ni!!

Odi!lde de !>Ao PaUlO, na A..••enida das Nações Unidas, nO 14.171, Torre B, 140 andi!lr,

Brooklln NOVOi WILSON RUSSO NEGRIZOLO, brasileiro, C8sado, edvogado,

portador da Ci!lrtellCl de identidade nO 216.456, expedida pela OA8fSP e Inscrito no

CPFfMF sob o nO 292.900.208-57. domiciliado na Cidade de SSo Paulo, na A..••enlda

das Nações Unidas, n~ 14.171, Torre a, 140 andar, Brooklln Novo: GRUPO tI _

AMANDA LAGE CHANG, brasllelra, casada, releções públicas, portedora da carteira

de IdenUdade nO 27551156-5, expedida peli!l SSP/SP e Inscrita no CPFfMF sob o na

264.043.408-01, domlclllada na Cidade de S!o Paulo, na Avenida das Nações Unidas,

nO 14.171, Torre a, 140 andar, Brool<lin Novo; ANAMARJA VIEIRA LAENOER,
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brasileira, solteira, !ldmlnistradol"ll, portador" da C3rteira de Identidade nO M.

7.258.313, expedida pela SSP/MG e Inscrita no CPF/MFsob o na 051.948.386- • )"";'. ~~.:'...~
domiciliada na Cidade de 550 Paulo, na Avenida das NaçõesUnidas, na 14.171, Tor~

a, 14° andar, Brooklln Novo; BRUNA DE SANDRE ORISTANIO, brosllelra, solteir!!, .J

engenhelrll, portadora da carteira de Identidade na 32.244.716-1, expedida pela

SSP/SP e inscrlta no CPF/MF sob o nO 226.295.158-69, domiciliada na Cidade de são

Paulo, "" Avenida das Nações unidas, nO 14.171, Torre B, 140 andar, BrookJln Novo;

CAMILA KOPP REZENDE, brasileira, soltel~, arquiteta, portedOrtl di!! carteira de

identidade nO 6.134.248.6, expedida pel!l SSP/PR e Inscrita no CPF/MF sob o nO

007_787_309~21, domldliade ne Odade de Curitiba, nll Avenlde Silva Jardim, nO

2042, 140 andar, Água Verde; CAMILO VIEIRA DOS SANTOS, bf1lsilelro, alSado,

bacharel em DireIto, portador dll carteira de Identidede nO 18.875.184-1, expedida

pela SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob o nO268.843.458.61, domiciliado na Cld!lde de

Silo Paulo, na A.•••ênida d!ls N!lções UnIdas, nO 14.171, Torre B, 140 &ndar, Brooklin

Novo; CARLOS RENATO SALIM CAMPOS, brllsileiro, casado, anl!llista de slsteml!ls,

portador da earteh11 de Identidade nO 453.750, expedida pelo(a} M. Marinha e

inscrito no CPF/MF sob o nO 029.062.357.09, domitiliado na Cidade do Rio de

Janeiro, rill Avenld!l Pi!liseglstB José Silva de Azevedo Neto, nO 200, Bloco 8, l0 e 20

!lnderes, parte, Barra dl!l T1jucl!l; DANIEL SATOSHI ADATIHARA, brasileiro,

c!lsl!ldO, lldmlnlstrador de empresas, portl!ldor da cartelrll de identldede nO
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28311117.3, expedldl!l pela SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob o nO 298530858.52,

domiCiliado na Cldadl! de S!io Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nO 14.171, Torre

a, 140 endar, Brooklln Nova; DENIS DE SOUZA FERNANOEZ, bf1lsileiro, casado,

economista, portlldor de carteira de ldentldadl! nO 17.095.452-3, expedida pela

SSP/SP e Insaito no CPF/MF sob o nO134.758.258-48, domldllado na Odade de Sâo

Paulo, na Avenida das Naç~ Unidas, nO14.171, Torre B, 140 andar, Brookl!n Novo;

DORA MARIA AMARAL DE SOUZA LIMA, bresllelra, casada, administredora de

empresas, portedora da carteira de identidl!lde nO 18.021.535-8, expedldll pela

SSP/SP e Inscr1tll no CPF/MF sob o nO 170.245.028-78, domlcill!lda ne Cld8de de S!o

Pi!luIO,na Avenlde das Nl!Ições UnldllS, nO 14.171, Torre a, 140 andar, Brooklln Novo;

EDNON JosÉ DOS SANTOS MIRANDA, brl!lsilelro, casado, contador, portador da-
carteira de IdentIdade nO 3717133, expedida pela SSP/PA e Inscrito no CPF/MF sob o

nO 634.698.042-49, domlcili!ldo nl!l Cidade do Rio de Janeiro, na AVl!nlda Pl!Iisaglst!l

José Silva de Azevedo Neto, nO 200, Bloco 8, 10 e 20 andares, parte, Barra da

Tduca; EDUARDO DANTAS DE AGUIAR, b~silelro, casado, engenheiro civil,

portador da c<!lrteire de Identidade nO16.905.584~X, expedldi!l pela SSP/SP, l! Inscr1to

no CPF/MF sob o o 083.647.498-89, dom!cUlado na Cldl!lde de Curitiba, na Avenida

Silva Jardim, nO 2.042, 140 andar, Água Verde; FABIO GARCEZ HlRAHONTES

FRAGA, br<!lsileiro, solteiro, arquiteto, portador da Ci!lrtelra de ldentldade nO

I



34.773.139-9, !xpedide pel" SSP{SP e Inscrito no CPF{MFsob o na 299.208.858.40,

domidlllJdo na Odllde de S!o Pllulo, nll AVf!nlda das Nações UnldllS, nO. 14.171, Torre

a, 140. andar, Brooklln Novo; FÁBIO SILVA OlIVEIRA, bresllelro, casado,

advogado, portador da carteIra de Idl!:ntidade na 123.222, exp~ld8 pela OAB/R) e

Inscrito ,no CPF/MF sob o na 029.429.407-43, domldllado na Cidade do Rio de

Janeiro, na AvenidlJ Paisagista José Silva de Azevedo Neto, na 200, Bloco 8, 10 e 20.

endares, parte, Berra de TijuClli GILBERTO MOURA BRAGA JUNIOR, brllsHeiro,

solteiro, o!ldmtnlstrador. portador da carteira de Identldllde na 27.569.917.1,

expedi~ pell:lSSP{SP e Inscrito no CPF/MFsob o na 291.927.268-36, domtcmlldo na

Cidade de S!o Pllulo, nll Avenlde dllS Nllções UnIdas, no 14.171, Torre 5, 140 andar,

Brooklln Novo; HENRIQUE PENTEADO TEIXEIRA, brZlsileiro, solteiro, PUbliCitário,

portador da ClIrtelrZl de IdentldZlde nO 30.2S0.86S-X, expedld" pelll SSP/SP e Inscrito

no CPF/MF sob o nO 298.414.168-75, domIciliado na Cidade de Slio Paulo, na

AvenIda das Nllções Unidas, nO 14.171, Torre S, 140 andar, Brooklln Novo; JAYME

DE MIRANDA FAHUR FILHO, brasileiro, cllsado, llnalista comercllll, portador da

cédulll de Identldo!lde RG 7.211.217-2, expedida pela SSP/PR., inscrito no CPF/MF sob

n. 036.364.219-64, domldliadll n<!!Avenida Silva Jardim, nO 2042, 140 andar, Água

Verde, Odade de Curitiba, Estado do Pat"!lnili JOÃO MONTENEGRO DA ROCHA

SIQU!lRA., brasileiro, solteiro, engenheIro, portador da carteira de Identld<!!de nO

30,404.640-1, .xpedldZl pelll SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob o nO 294.477.928-12,

domiciliado na Cldede de Slio PIllulo, n.!!lAvenida das Ni!lções Unidas, nO 14.171, Torre

S, 140 .!!Indar, Srook.lln Novo; JOSuÉ LUCIANElU JUNIOR, brasileiro, solteIro,

arquiteto, port.!!ldor d.!!lcarteira de identidade nO 22880006-7, expedida pela SSP/SP

e Inscrito no CPF/MF sob o nO 227.207.788-93, domiciliado M Cidllde de Slio Paulo,

na Avenida das N.!!Ições UnldZls, n014.171, Torre S, 140 andar, Srooklln Novo;

JUUANA BETINASSI PARRO, brasileira, casada, M"Qulteta e urbanlstll, portadora

da carteira de IdentldZlde nO 28991320-2, expedida pela SSP/SP e Inscnte no CPF/MF

sob o nO 290.755.638-09, domlclliadll na Cidade de ~o Paulo, Avenida das Ni!lções

UnldllS, nO 14.171, Torre B. 140 andllr, Brooklin Novo; JULIANE MAURICIO DA

SILVA, brasileira, a1sada, lldmlnlstradora, portadora da cllIrtelrll de Identidade nO

10380191-60, expeclidll pelo OETRAN/RJ e Inscrita no CPF/MF sob o nO 083.918.101-

80~ dornld1il/lda na Odade do Rio de Janeiro, na AvenIda Pals<!Iglsta José Silva de

Azevedo Neto, nO 200, Bloco 8, 10 e 20 andares, Barra da T1juca; LIA TRINDADE

MEllO MORs, brasileira, solteira, pslc61og11, portadora da cllrtelra de Identidade nO

11598800-8, expedida pelo JFP/RJ e Inscrita no CPF/MF sob o nO 076.472.527~04,

domlclllada na Odade de São Paulo, Avenida das Nações Unidas, nO 14.171, Torre B,

14° andar, Brooklin Novo; lUIS CLAUDIO RIBEIRO, brasileiro, C.!!Is.!!Ido,engenheiro

civil, pomdor da carteira de IdentIdade nO 06920265-3, expedida pelo tFP/RJ e

InSCrito no CPF/MF sob o nO 8S2.026.227~91, domiciliado nl:! C1d~e do Rio de
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JI!ln~irO,na Avenida Pai5.!lglstaJosé SlIvl!Ide Azevedo Neto, nO200, Btoco 8, 10 e o

andares, parte, Barre de T1Juca; LUIZ CARLOS SANTOS BISPO, btllsllelro, casado,

engenheiro, portador da ClIrtelrl!lde ldentldllde nO 04.291.945-20, expedldõ!lpelo

IFPjlU e Inscrito no CPF/Mf sob o nO 583.398.927-20, domicllil!ldo na Cidade de 530

Pl!lulo, na Avenida das Neç5es Unidas, nO14.171, Torre a, 140 andar, Brooklln Novo;

MARCELO HASCAGNI, bmslle1ro, cl!lsado, arquiteto, portador de carteira de

Identld8de nO 5060795382/0, expedida pelo (REAlSP e Inscrito no CPF/MF sob O nO

136.854.568.81, domidliado nll Cidade de Siio Paulo, nll Avenida das Nações Unidlls,

nO 14.171, Torre 5, 140 andl!lr, Brooklln Novo; MARIA FERNANDA RUIZ DAlPINO.

bl"llSllell1l,solteira, l!Idvogadl!l,portadora da carteira de identidade nO 27.382.336.x,

expedida pela SSP/SP e Inscritll no CPF/MFsob o nO272.653.068-05, domIciliada nll

Od&de do Rio de Janeiro, na Avenida Paisagistll José Silva de Al:evedo Neto, nO200,

Bloco 8, 10 e 20 andl!lres, p8rte, 831Tl!1da njuca; MARIANA BAPTlSTUCCI

TONIOlO, bl'lllslletra, sOlteIra, 8tQulteta, port:lldol'll dlI carteIra de tdentldade nO

43.762.125-x, expedida pel8 SSP/SP t inscrita no CPF/MFsob o nO 322.190.718.47,

domld1iada na Odade OJmpin8s, na Rua José Pires Neto, nO314 - 12° lIndar, Edifício

PiezzlI Afta", Cl!Imbuij MAURICIO APARECIDO DE J'fSUS SAIS!, bl'llsilelro,

casado, esped!llsta em ~des, portador da carteira de Identidade nO 18.935.283,

expedida pela SSP/SP e Inscrito no CPF/MFsob o nO 118.670.148-07, domiciliado na

Odade de Sll:oPaulo, na AvenIda das Nações Unidas, nO 14.171, Torre 8,14° llndar,

Brooklln NOVOi MAURicIO SOLER JUNIOR, brasileiro,' ca.sado, engenheiro,

portador da cllrtelre de IdentIdade nO24.109.147.0, expedldll pelll SSp/SP e Inscrito

no CPF/MF sob o nO 182.927.418-01, domiciliado nll Cidade de S!o Paulo, na

Avenlda dí!l£Nações Unidas, nO 14.171, Torre S, "140 i!lndi!lr,Brooklin Novo; MIlENA

CARVALHO SÃO BERNARDO, brasileira, divorciada, publlclt8rill, portadora d~

cartelnJ de Identidade nO 19.284.700.4, expedidi!l pela sSP/SP e Inscriti!l no CPF/MF

sob o nO 269.699.368-80, domiclliadi!l na Cidade de si!io Pi!lulo, na Av'enldll das

Nações Unidas, nO 14.171, Torre B, 140 andar, Brooklln Novo; HURILO DESENZI

RUY, brasileiro caslldo, lIdministl'lldor de empresas, portador d" carteira de

Identidade nO 9.167.271-5, expedldll pela' 5SP{5P e inscrito no CPF/MF sob o nO

063.923.398/f14, domiellilldo na Odí!lde de São Pi!lul0,na Aven!da di!lsN21çôesUnldi!lS,

nO 14.171, Torre B, 140 lIndllr, Brooklin Novo; RICARDO KOZAK N6BREGA,

brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de Identidade nO 2.085.886,

expedida pela 55P/DF e Inscrito no CPF/MFsob o nO720.822.831.00, domiciliado na

Cidade de S!o Pauto, ni!lAvenida das Nações Unldí!ls, nO 14.171, Torre e, 140 andar,

Brooklin Novo; RICARDO FeRNANDES TAKAHASHI, brasileiro, casado,

economista, portador da carteir& de ldentldllde nO 12.986.819.X, expedida pela

5SP/5P e inscrito no CPF/MFsob o nO136.760.868-64, domiciliado na Odade de 530

Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nO 14.171, Torre 8. 140 andar, Brooklin Novo;

I.U._.1.-""
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RODRIGO BARROSO TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, engl!:nhelro, , port~dor do!l

certeira de identidade nO 012.654.84}'1, expedida pela DIC/R) e Inscrito no CPF/MF

sob O nO 091.711.967-30 •. domlcilflldo na Cidade de 580 Paulo, na Avenldll das

Nações Unldlls, nO 14.171, Torre B, 140 andar, Brooklln Novo; SIMONE

GUIMARÃes, brasileira, solteira, arquiteta e urbanista, portadora da ~rtelra de

Identidade nO 23.024.734-9, expedida pela SSP/SP e Inscrita no CPF/MF sob o nO

149.429.918-62, domiciliada na Cidade de São PlIulo, Avenida das Nações Unidas, nO

14.171, Torre B, 140 andar, Brooklin NOVOiTATIANE CARNEIRO ALVES, brllsileirll,

soltelll!l, arquitete e urbllnlstll, portedora da c8rteira de Identldllde nO 33.977.648-1,

exp@(lldll pele SSPlSP e Inscrlte no CPF/MF sob o nO 286.371.188-10, domlcllledl!l nl!l

Cidade de S!o PlIulo, Avenldl!l dl!ls Nllções Unldl!ls, nO 14.171, Torre e, 140 lIndar,

BrookUn Novo; ZIlMARA APARECIDA FUMEIRO COSTA, brl!lslleln!l, ca~da,

tecn61ogll, portadora da carteirll de IdentIdade nO 21.557.026.1, expedldll peta

SSP/SP e Inscrltl!l no CPF/MF sob o 1'10128.986.148-07, domlcHlo!!dl!lnlli Cidade de SBo

Pl!Iulo, Avenl~o!! dlliS Nações unldes, 1'1014.171, Torre 8, 140 l!Inder, 8rooklln NoVO;

'"~ - ANA PAULA ROSA MARQUES PEDROSO, brllsileirll, cllSl!lda,

edmlnlstl1tdor1l, portlldon!l da r:artelr1l de identídllde 1'1044.011.649~I, expedida pela

SSP/SP e Insalta no CPF/MF sob o 1'10308.439.938-71, domlcllio!lda nl!l Odade de S&O

Plliulo, nll Avenida dllS N&ç15esUnldllis, 1'1014.171, Torre B, 140 Md&r, Brooklln Novo;

ANDREA PIRES MASA, brasllei~, solteira, arquiteta, port!ldora di!! ~rtelra de

identldi!!de 1'1025.664.342-0 e Inscrltll no CPF/MF sob o nO 272.287.758-99,

domicilli!!da nll Cidede de SAo Peulo, no!!Avenida das Noções Unidas, 1'1014.171, Torre

a, 14° andar, Brooklln Novo; BAR8ARA Al,ONSO, bf!lsllelra, soltelre, bacharel em

Direito, portador!l da C8rtell1l de Identidade nO 24.749.994-8, expedldll pela SSP/SP

e Inscrita no CPF/MF sob o 1'10151.757.788-89, domiciliada na Cido!!dede Slio Paulo.

na Avenidll di!ls Nações Unidas, 1'1014.171, Torre a, 140 liMar, BrookBn Novo;

CLAUDIA RUOI VAlULO aUTTAZZI, bri!lsllelra, casada, bacharel em matemiitlca,

portadora dll carteira de identidade 1'1018.158.725-7, expedida pela.SsP/SP e

Inscrita no CPF/MF sob o 1'10115.671.368-42, domicm5d!l na Cld5de de 5i1lo P!luto, ne

Avenld!l das Nações Unidas, nO 14.171, Torre a, 140 andar, Brooklin Novo; BIANCA

DO AMARAL CASSILHA, brasileinll, soltelri!l, designe r, pom.dore da carteira de

identidade nO 6.792.250-6, expedida peta SSP/PR e Inscrtta no CPF/MF sob o nO

028.247.639-30, domlclIlada na Odade de Curitiba. nll Avenl~a SlIvi!l Jardim, nO

2042, 140 !lndar, Águ!l Verde; CAIO ROBERTO MENEZES LESSA MOREIRA,

brasileiro, casedo, l!IdvogCldo. portador da carteira de Identtdede 1'10 206.592,

expedIda peli!! OAS/SP e Inscrito no cPF/MF sob o nO276.550.138-61, domlclHado no!!

Odade de S~o Paulo, ni!! Avenida das Ni!lções Unidas, nO 14.171, Tor~ 8,140 andar,

8rooklin Novo; CARMEM SILVIA LONGO, braSileira, separade, administradora de

empresas, , portadora da carteira de Identidade nO 21 398 433.7, expedida pela

1)
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SSP/SP, Inscrita no CPF/MF sob o 157.829.008-22, domlclll!lda M Cldtlde de Silo y.
P8ulo, na Avenlde das NllçiSesUnldo!ls, nO14.171, Torre 8,14° endaf, Brooklln No

CESAR ARDUIN SARAIVA, brllsileiro, solteiro, lIdmlnlstredor de empre~s,

portador da c!lrte:lra de Idt!ntJdede nO 28782162-6, expedida pelll SSP/SP e Inscrito

no CPF/MF sob o nO 317.452.518-71, domIciliado na Odede de SIlo Paulo, ne

Avenldl!l das N!lç3es Unid.I'Js, nO 14.171, Torre 5, 140 andl!lr, Brooklln Novo;

DAGOBERTO SOUZA MACHADO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil,

portlldor di!!cédula de IdentIdade RG nO 3.~13.792 e Inscrito no CPFjMF sob o nO

B46.497.121-49, domiciliado na Avenida das Nações Unidas, nO 14.171, Torre B, 14°

!!Indar, Brooklin NOVOiDANILO RENATO SESIKI, brasileiro, "'Iteiro, administrador,

portZldor da certeira de kt.otldllde nO 34,092.535-8, expedida pela SSP/SP e Inscrito

no CPFjMF sob o nO 35373748870, domldllado na adade do Rio de Janeiro, nll

Avenida Paisagista José Silva de Alevedo Ne'to, nO 200, Bloco 8, 10 e 20 andares

parte, Barr21 da lljuce; DÉBORA MARIA SIMÕES PROVENZA AMARAL

MARCOND5, bl"llSlielfll,caS2lda, edvogada, portadore de carteIra de Identldllde nO,
13164452-7, expedk:te pelo Oetl'llnjRJ e Inso1ta no cPFjMF sob O nO 098.088.317-

29, domiclllede na Odede do Rio de Janeiro, ne "'venlde Paiseglste )056 Silve de

Azevedo Neto, nO 200, Bloco 8, 10 e 20 andllres, parte, Barrll da TIJuca:: EDUARDO

O! ALENCAR DOMINGUES, bresUeiro, solteiro, administrador, porte dor dll carteira

de Identidade nO 28.134.20a-8, expedida pel~ SSPjSP e inscrito no cP.FjMFsob o nO

328.645.048-04, domicmedo na Cidade de S!o Paulo, na Avenida das NaçlSes Unidas,

nO H.171, Torre a, 1040 lIndar, Brooklln Novo; ELAINE DE VICENCIO, brasileira,

solteira, engenheira, portedora da carteira de Identidade nO 32521706-3, expedida

pela SSP/SP ti Inscrlt& no cPFjMF 50b o nO274.988.558.28, domklll8!da na Cidade de

550 Paulo, nlil "'venldll das Neç~s Unidas, nO 14.171, Torre B, }o4o ~ndllr, Brookl1n

Novo; EUSABETE CRI5nNA GONÇALVES MELO, brllsllelra, solteira, psicóloga,

portadora da certeira de ldentldllde nO 05683548-1, expedida pelo IFPjRJ e inscrita

no CPFjMF sob o nO 740.066.817-04, domlclltllde na Cidade do Rio de Janeiro, ne
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Avenida PalSllglsta José Silva de Azevedo Neto, nO 200, Bloco 8, l0 e 20 andares,

parte, Bl!Irflll da TIJuas; t:RICO MAGALINI SANTOS DECANINI, brasileiro,

convivente em uni50 est8vel, ad\logado, portl!ldor da cartelrll de Identidade nO

26.273.504-0, expedida pelll SSPjSP e Inscrito no CPf/Mf sob o nO 221.561.728-46,

domiCiliado nll Cidade de Slio Paulo, na "'venldlil dlls Nações Unidas, nO 1••••171, Torre

a, 14° andar, Brooklin Novo; FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ

ALVAREZ, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de IdentIdade nO

303.605, expedida pela OABjSP e inscrito no CPF/Mf sob o nO 220.546.878-20,

domiciliado nlilCidade de s~o Paulo, na Avenida das NlIções Unidas, nO 14.171, Torre

a, 140 andar, Brookl1nNovo; JosÉ LUIZ FERNANDES, brasllelro, solteiro, cont8dor,

port8dor da carteira de Identidade nO06283210-0, expedida pelo JfPjRJ e Inscrito no



CPF/MF sob O nO 745.866.887.34, domiciliada na Odade do Rio de JaneIro, l"Ill
Avenida PIIl5l'!oglstaJose SlIvl!lde Azevedo Neto, nO 200, Bloco 8, 10 e 20 andares,

parte; Barra de TIjuce; LETíCIA MARIA ROBERTO, bri!llsilelre,soltell1ll, engenhelrl!l

agr~noma, portedora da cartelrll de Identidade nO 34.010.027.8, expedida pela

SSP/SP e Inscritll no CPF/HF sob o n° 296.565.616.14, domlcllleda na Cidade

Campinas, na Rua José Pires Neto, nO 314 • 12° andar, EcUrlcloPll!lzza Affarl,

C8mbuii MARCELO DANTAS ROCHA, bri!llsileiro, viúvo, contador, portador da

certeira de Identldllde nO 12777699-1, I!xpedlda pelo IFP/RJ e InscrIto no CPF/MF sob

o nO825.632.507,67, domlclllado na Gdade do Rio de Janeiro, na Avenida Paisagista

Jose Silva de AzevedO Neto, nO 200, Bloco 8, l0 e 20 l!IndllreS, parte, BllIrrlIda

TIJuca; MARTA FEÚCIO CARARO, brasileira, caslldl!l, engenhelri!ll dvll, portadoTl!l da

cartelri!llde Identidade nO 24.125.602'1, expedida peli!lSSP/SP e Inscrltll no CPF/HF

sob o nO 153.524.308-20, domldlladi!l na Cidade de S.!lo Paulo, na Avenida das

Nações Unldlls, nO 1<4.171, Torre 6, 140 andar, Brooklin NOVOiPAULA LOPES DE

SIQUEIRA, brasllell1ll, solteira, Ilrquiteta e urbanista, portlldora da carteIra de

Identidade nO 44.074.461-1, expedida pela SSP/SP e Inscrita no CPF/MF sob o nO

337.860.158.21, domldllada na Cidade de Sfio Paulo, na Avenida das Nações Unldl!lS,

nO 14.171, Torre B, 140 andar, Brook:linNovo; PAULO HENRIQUE! DOS SANTOS

VIEIRA, brl!l51leiro, casado, portador da carteirl!l de Identldllde nO 070581624,

expedldl!l pelo IFP/RJ e Inscrito no CPF/HF sob o nO859.030.517-15, domídllado na

Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Paisagista José Sllvl!lde Azevedo Neto, nO200,

Bloco 8, 10 e 20 andares, parte, &Irrl!lda TIjuca; RENATO LUIZ DO NASCIMENTO,

brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de Identidade nO

33.072.205-0, expedidl!l pele SSP/SP e inscrito no CPF/MFsob O nO298.390.798.83,

domiciliado na Odl!lde de s~o Paulo, na Avenlde das N&ç3es Unidas, nO 14.171, 140

!!Indar, Brooklln Novo; RIANNE EVANGEUSTA SANTIAGO HELL, brasileira,

cl!Isada, 8!'QultetZle urbanista, pOtUldOrêlda cllrtelm de Identidade nO30.084.489.x,

expedida pela SSP/SP e Inscrltll no CPF/MFsob o nO318.301.948-52, domlcllledl!l na

Cidade de S~O Pl!Iulo,na AvenIda das Nações Unidas, nO 14.171, Torre B, 140 andar,

Broo!(lin Novo; RENATO CAIRES GAI, braSileiro, casado, edmlnistrador de

empresas, portador da Cllrtell1l de Identidade nO 34.883.381-7, expedida pell!1

SSP/SP, e Inscrito no CPF/MF sob o nO 315.044.928-62, domiciliado Oi!!Cidade de

São Pl!Iulo, na Avenida das Nllções Unidas, nO 14.171, Torre 8, 140 l!Indl!lr,Brooklln

Novo;~~iJEÜ"e. b~sl1elro, solte:lro, llrQultel:o e urbanIsta,
portador da cartell1l de identidl!lde nO24.832.004.X, expedida pela SSP/SP e Inscrito

no CPF/MF sob o nO 228.319.318.43. domiciliado na Cidade de SAioPaulo, Avenida

das Nações Unldl!ls, nO 14.171, Torre a, 140 andar, Brooklin Novo; THIAGO

ANDRADE CASSA, brasileiro, solteiro, advogl!ldo, portador da cl!Irtelra de identidade

nO 295.596, expedida pela OAB/SP e Inscrito no CPF/MF sob o nO 360.796.378-98,
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domldllado na Odade de SAo Paulo, na Avenida das Nzu;lles Unldlls, nO 14.111. To

B, 140 andar, BrookJin Novo; VANESSA SANCHES, brasileira,

admInistradora de empresas, portadora da ~rtelro!l de Identldllde nO 28.287.600-5,

expedida pel. SSP/SP e inscrita no CPFjMF sob o nO 295.087.218-20, domlcllilldll nll

Odade df!: 5&0 Peulo, na AvenIda das Nações Unidas, nO 14.171, Torre 8, 140 Zlndar,

Brooklln Novoi na Avenida Paisagista José Silvo!! de Azevedo Neto, nO 200, Bloco 8,

l° e 2° andares, parte, Bllrl'll do!l TIjuCo!l; com poderes especiais ptlra,

independentemente da ordem de nomeaç!o, sempre em conjunto, um prOC\Jrtldor do

Grupo I com um Diretor, um procurtldor do Grupo 11 com um procurador do Grupo

IIl, ou qUtllQuer dos procuradores do Grupo 11 ou lU com um Diretor OU com um

procuro!ldor do Grupo I, represen~r ti OUTORGANTE, podendo: a) Assinar Memorlo!ll

de IncorportlçSo e respectivas decleraçÕl!S, pepéls e gulas, assinar requerimentos,

pltlnl1lS, memoriais descrltlvos e respectIvas decle~ções, pap~IS e gulas, po!lra

registro de Loteamentos, representando-a perante Cartório de Registro de Im6vels;

b) Receber toda e qualquer Import!ndl'J que lhe seja devida 8 qualquer titulo. ptlSSi!lr

recibo, receber e dar qulti!lçAo; c) Endossar, descontar e c.?luclonar letres de clmblo,

noti!l$ promls.s6r1u, dupllcetes e outros tltulos de crédito; d) Asslner pela

OUTORGANTE as escrituras de compra e venda, de promesse de compre e venda, de

cess!o de direitos, re-tatIfiCllções, confissAo de dívida, de compra e venda com

mútuo e pacto adjeto de hipoteca, de comprtl e venda de Imóvel com financiamento

imobiliário e pacto adJeto de sue tllieneçl!io fiduciária em garantia, de daç!o em

pagamento, Instrumentos pertlculares de transações e resmções, tudo em relBçAo ~s

unidades competentes dos empreendimentos de OUTORGANTE; e) Receber em

ganmtia dos seldos decorrentes das vendas prometidas, notas promissórias ~pro.

soluto'" ou "pro-solvendo~, conforme o caso, emitIdas pelos compradores; f) Receber

garantias hipoteC~rl2ls, bem como llber~-las, ap6s a conclus!o de todos 0$ créditos;

g) EmitIr cédulas hipotec'rli!lS vlnculsdas a repasse de finMdi!lmentOi h) Acelter e

tnmsm1tir domínio, direito de i!lçâo e posse, responder em nome da OUTORGANn:.

pela evicção de direitoi I) Rescindir e resilir quaisquer contratos, seja por

Instrumento públlco ou partlcul8r; 1) Aditar e te-ratIfICar e/ou i!lnulr 8S mencloni!ldi!ls

escrituras ou contratos, quando for O caso, Inclusive corrigindo enganos, suprIndo

omissões ou estabelecendo novos ajustes; I) Representar i!I OUTORGANTE Junto lIOS

Cert6rios de Notas e quaisquer Instituições de Crédito Imobilié:rio, com vlsti!ls à
liberação do financIamento dos Imóveis remanescentes e/ou das unidades alienadas;

m) Assln2lr pele OUTORGANTE, sempre um dos procuradores do Grupo I Com um

Diretor de OUTORGANTE ou um dos procuradores dos Grupos II ou III com um

procurador do Grupo I ou um Diretor da OUTORGANTE, Contratos de qualquer

natureza, exceto de compra e venda de terrenos; inclusive Contratos de Cedulas de,
Crédito Banct.rio, podendo llditii.los e re-ratltlc'-lOS, anuir noS menclOni!ldos

-q,.dio N.no.

lOº
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Contratos, quando for o caso, Inclusive corrigindo enganos, suprindo omIssões ou

estabelecendo novos ajustes; n) Abrir, mo\'lmentar e encerrar con~s correnteS

junto 11 quaisquer Instituições bancárias, Inclusive Banco do Brasil S.A. e Caixa

Econ6mlc2I Federi!ll, pod'mdo requisitar telões de cheques te saldos, emItir cheques li!

ordens de pagamento at~ o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ACima deste

limite, qualquer um dos procuradores dos Grupos II ou III s6 poderá exercer os

poderes coO$tentes deste Item em conjunto com um procurador do Grupo I ou um

Diretor da OUTORGANTE; o) Abrir, movimentar ou encerrar conta bancária.

vinOJlada aO Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto a

estabt!ledmentos bancários, assinando qUlIlsquer InstrumentoS que se fizerem

nec@!5árlos; p) Qualquer um dos procuradores dos Grupos II ou UI, sempre em

conjunto COm um Diretor ou Com um procvrZldor do Grupo I, ou um dos procuradores

do Grupo I em conjunto com um Diretor, poder~o representZlr ZI OUTORGANTE

penlnte QuaiSQuer repl!lrtlÇ~ públicas federais, estaduais, munldpl!lls e entidades

autárquicas, SOCiedades d@ economia misUl, Induslve junto 110 Banco CentrZlI do

Bl1ISlI, Instituto Nadonal do Seguro Soc1Zl1- INSS, calxe Ec:on&mlca Federal, Receita

Fedeml, Polfde Federal, Instituto Jurídico de Terres Rurl!lis - INTER, )unt8s

Comerd8ls, Instituto Nlliclon81 de Propriedade Industrial _ INPI, podendo requerer,

retlnlr, junter e aSSIMr documentos, ter vistas e acomp8nher o 8ndamento de todos

os processo, ou essuntos do Interesse da OUTORGANTE: q) Assinar Termos de

ResponSZlbltldede perente Zl Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pOdendo

retirer e receber ZlScorrespondêndas simples li! registr8dU, com valores Zlt~ o limite

de R$ 300,00 (trezentos rellls) e sem valores, vZlles postais e "collls posteaux".

Acima deste limite, qUlllquer um dos procuradores dos Grupos 11 ou III s6 poderá

exercer os poderes constantes deste Item em conjunto com um procunldor do Grupo

I ou um Diretor da OUTORGANTE; r) Um procurador do Grupo I junt8mente com um

Diretor poderSo outorgar procuração com poderes "Ad Judlcla" e "Extra" e "Carta de

Preposto" em nome da OUTORGANTE, podendo enfim, praticar todos os Zltos que se

façam ne<:ess.:5rlos 80 bom e fiei OJmprlmento do presente mandato, que terá

validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contZldos da presente dete, findo o qual

caducará de pleno direito, Independentemente de qualquer aviso ou lnterpelaç!o

judlciZlI ou extrejudídlll. Vedado o substobeJecimento. Os outorgados om constituídos

ficam dentes de que eo se desligarem do QUlldro de fundonárlos da Outorgante, do

QUZlIfZlzem p8rte, n!o rn81s poderio exercer qUlIlsquer poderes COnstantes neste

-instrumento, ficando sem efeitos os atos praticados li partir dZl data do desllgo!lmento,

sendo Inclusive responsáveis por perdas e danos causados pelo uso Indevido dos

poderes revogados em decorr~ncia do desligZlmento. ASSIM o disseram e me

pedlmm que lhes IZlV~sse este Instrumento que lhes sendo lido em voz Illta,

aceitam, outorgam e 8ssln8m, dispensando Zl presenç8 di!:ls testemunhas. (Art. 10'.
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Claudio Antonío Matto! de Souza
T""".

Manoel Ferreira de Castro
""'"" ..

SERViÇO NOTARIAL - RJ

Av. Era5lTll)Bf"aill, 255 •A. SobretojM 20]1204 - Centro • RIo de JaMlro • RJ • CEP 20020-000
Tet.lFu.: (21) 252-4-5])2 J 2215.1021 J 22t5-2858

Rua BaratA Ribelfo. 330. Copacabana. RIo de Jano!1ro. RJ. CEP 22040-001 • fel: (21) 2235-J05d •••••

Pro.••. 18/81 da Correoedorlade Justiça). Emolumentos:Certifico que fo~m

recebidos neste ato os emolumentos devld~ pelo presente, lnduido o traslado, de

conformidade com o!lS tllbelas 07, Item 02, (R$ 178,84), + R$213,84 + t8bel!l 01,

Item OS • gUl11Sde comunlcaçlio R$17,56, Arquivamento/Aviso 412/2007 (R$7,58),

acrescidos t!o somente os emolumentos das Leis 3217/99- 20% F.E.T.J. (R$83,56),

5% FUNOPERJ (R$20,89), 5% FUNPERJ (R$20,89); 4% de FUNARPEN (R$16,71), +
2% - PMCMV(R$7,8S), e 498/81 - Mútua/ACOTERJ/ANOREG (R$10,86), DIstribulçiSo

(R$133,59), que serão recolhidos nos prazos e formas da LeI. E eu, lavrei, 11 e

encerro o presente ato colhendo i!lSassinaturas: ALESSANDRO OLZON VEDROSSIi

DENISE G ~~~T DE FREITAS. E eu, subscrevo e assino. Tl"Zlsllldadanesta data
por Im, ct:Ju.I u.b.., .

OFIcIO
DI NOTAS

10~
OFICtO
I>I'NO'l'",S------
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PROJETO COMPLETO UNICA
o

PROJETO, DIRETRIZES PARA PARCELAMENTO DO SOLO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONOMICAS

PROPRIETÁRIO, HENRIQUE SCHIEFFERDECKER FILHO

REQUERENTE, BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIO S.A.

LOCAL, VIA ANHANGUERA Km. 120 - GLEBA Ai
FAZENDA. SANTO ANGELO - AMERICANA;; S.P

CADASTRO P.M.A:ZS,0600.0020.000
ESCAlA: 1 :2.000

SITUAÇÃO SEM ESCALA

I~."<'"
~t\)~'.;".~

LOCAL

QUADRO DE ÁREAS

ZONEAMENTO: ZAE-2 ZR-2 UAV - AP3

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPUCA
NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

GlEBA Al 7'!6.243,43m'
ft<>" aVIl
P.M'l. 148

CREA ~ Of>(J(I2957S'1

I\II.T. N'

OBSERVAÇÃO (RESERVADA li P.M.A)
..--_._ ....•-

vll •...:••de de DeaenvolvilTlo)oto f~. Urbanilt
UDFU/ SEPlAN

Diretr1~n,- -qc 1-
o, :lAr ~ii'€'Protoooton.Cl"L.~ /AI ZonMn..to 17$;,1..'-

C'~96lI.: ~A ,~

OI O ~

VISTO DO DAE

." pcworC:I!'~ Ai+-. <é~ch L""
4<;'1<; 0''"6. ),WY"f":""ho- .~
]):,..,-\-r;"" """ OA--hdoes <k
Df'r;E" t?. .s (Y'1~.
-:> VeM.Ç,'

f4<'t-o .
I
I



~lii%~l
299,301.26 37.64%
10,922.97 1.37%

253,149.60 31.84%
240.598.07 30.25%'

2.746.95 0.35%
9.804.58 1.23% .

35,228.69 4.43%
495,942.17 62.36%
175,571.80 22.08%
134.582.00 16.92%
19.145.24 2.41%
6.426.90 0.81%
8.080.68 1.02%
7.336.98 0.92%

64,041.18 8.05%
64.041. 18 8.05%

256,329.19 32.23%
237.236.81 29.83%
19.092.38 2.40%

~, . O" "'llVlw",,",
~ '" • -. '0 •• ~, ••WI,~\N.I9>

14

1
612
612

-
rl

o
I.

J rio
a .
I nilório (EPe)
o Público

Unilomlllores
I (de aprox. 360 m2)*
.poio Residencial
encial
de oprox. 2500 m2)*
5

-

plano urbanístico

'-
data
escala

10 de abril de 2013
1:1.5000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Secretaria de Planejamento
Unidade de Cadastro Técnico Municipal
Certid:lo Cadastral

SIARM. 2710912013 12:40. p~

N°do Documento.,', : ..~~IgoVer:mqaç,âo.: ',-;;D,at~:de.Ell.'lls~ao" ,Jp'ã.~:~é¥àll~a4e,:1-1' ~::::'Processb
000036203 GOI7-4MVH 27/09/2013

TIpo Propl1ettl1o
01 • Proprietário PrIncipal

ldenllt<:açao
28.0600.0020,000

Conb1bulnte
HENRIQUE SCHJEFFERDECKER FILHO
EIld9reço

VIA ANHANGUERA KM 120 SIN Q:GLA1 • FAZENDA SANTO ANGELO_
AmericanalSP
Endereçode Correspondêncla

R JESUINO ARRUDA 769, CONJ 51 • B ITAIM BISI - São PaulolSP. CEP: 04532.082

'::Y:')<:;: ..:,.,i: '.:i~:.::_~;;~:'~~CALlZAÇÃO00 1~6vEl';;t,); ~;,:;::~_":.,,;,;;,;,~~~~~';,

TIpoProll~e"'~
01 - Proprietário Principal

-\", r
U1~ura da Rua Largura Variável N°do pl'lldío8 ser C(l(lstr1Jrdo
70,00 Não

.,';i?i',t. 11<,<.•.•1M,~.•':.,'O•.,m;~~:N,'.','';"',:'ii;.;."t.'.;,j";.\:.',h. ,''".:; r:.::".), ;lli[it:'<,l :71•• dê 'vtá' Ai~::,:.•~;.;.';,,:,(-:::J:.. .;.:
,~ v. l::A.~r::.r.l1 tAll1'"' ,~ .. tiõ" .', ',~""",-,~""_,:,:"",,,"""_'~"'_ ., .;,'.' ",.'1",..•. , '.'_'

ZAE2-Zona Atividade Economlca 2 Via Estrutural

ZR2-Zona Re$idencial2 (P)

UAV-Uoidade de Arta Varda

Endereço

VIA ANHANGUERA KM 120 SIN Q:GLA1 • FAZENOA SANTO ANGELO •
AmericanalSP - eEP: 13476-000

", .

'. :- ,',.,.;. '.' .~
. ..-< .' '.',.'

Area dO Terreoo: 795.243,430
Area da Construç~o; 0,000
Testada: 385,520
Fundos: 158,000
_lado Direito: 1.765,930
Area Plal1ejamento. 03 _AP3

: :::Ç~CTERlS.tICAS DOIMOVEL'if\~~,';;~:~~;:;,)~~;::2:;;.;;j;f'.:,';>'
TIpo: 01 .territorial
Uso: 00. terreno
ClassificaçAo: 00. Não Informado
Viela :05. viela anormal
lado ESQuertlo: 1.644,020
ICurva: 0,000

:.HISTORICO DO IMOVEL

':-.

CTM. ESTA GlESA TA~ft~M E~OtlTRA-$E NO ZONEAMENTO DENO~INADO ZE~.

em . EFETUADO o CADASTRANENTO DA GlEM CONFOR'AE PlANTA ANEXA

CTM. AO PROT.»n1f9.4 EM0e.12-".

CTM - GLEBA NA.OTRIBUTADA PORQUE NOlOCAl NAO EXISTE os

CTM - ~E1.I-lOR.UlENTOS EXIGIDOS POR lB.

cm - PASSOU A SEI't TRlfllJTADO À PARTI'! DE 200'. CONfORME IN~OR""AÇAO NO PROT, 31,U5IOO, EtNlAlIO

CTN. A ESTA UNIDADE EM 28-12-2WO, POIl POSSUIR OS SEGUINTES MEtHORAJolENTOS, (V. REoe DE

CTM- IlUIIIINAÇA.OPUIlLICA. COM ou SEM POSTEAt.lI;Nro P",RA A DISTRI8urçAo C01,HClliAR. v_ ESCOLA PRlIU.RLA

C1M- ou POSTO DE SA,UDf, A UIotADISTANCIA ••••JooMA DE 3KIII 00 IMOVEt., 0.1011200'.

cm - SOLICITA CANCELAMENTO CON~.PI'tOT,~, E~ G3,0J.2OCl4.

C1M. DECIlETO N"$<XI2,DE G1 DE ~ARCO DE 2ilO4 O£CLAI'tA DE UTiliDADE PUBLICA PARA ~INS DE

CTM. IW'LA"ITAÇAo DA OAlXADE VIELt. Sol"'TAI'tIA, EM 0'ilI03I200M,

OSU - FI'tO./,IlETAlHAMENTO DE GLEBA. f'IlOT.2$"MI'.(F(11 CANCB.A,D,lO ATl'tAVES 00 PIlOT~'5iDll.

CTM. CERTAVERWl,CAo,PROT.oW8nI0G(00581l

cm. ANOTADO PIlOPRtETARlO E ENDEI'tEÇO AVISO CONF.R.~ATl'ttCULA ~11'(HERANÇA~

CTM. EM26.10.2llOi.

UOFU - Oll'tETllllES N" 5~8, PARA RETAll-lAlIIENTO DE OlEBA CONF. FROT, 31S4W08

DSU - PROJ.RETAUlAMENTO DE GLEBA, PItOT. 21~W07. PLAIlU 13202 APROVAOA EM 311O!o'2lXI7EM NO/rIIEDE "'ENRIQUE SCH'EFFERDECKER ALHO.
FO, SllBST1TUlDA PELA PlANTA N"$35\4 PROT.22600l'Z012.



HISTÓRICO 00 IMÓVEL. 28.0600.0020,000

llCTV. RETALHADAA GLEBA .•• PASSAHOO A OLl!eA A1 EM roNCA0 OA PlANTA OI!!~ETALHAMENTO tM')m

UCT\l. ""ROVAOA EM a1lOmOOl E DECRETO N" 1JOe DE 1~ DE JUNHO DE 2007, ATRA•••éa 00 PROTOCOLO 2790612001.

l.lCTI.'. EM 2~1, CAOASTll:O ANTERIOR: 28.OIOIl,OOlOooo {OLEB.lA}

CTM. CE"T,A"'ERe.o.çAo,""01,~2101t009$<l1

CTl.!. ,I'.L.1ERAOOZONEAMENTO Dl! 21:2PARA O ZONE.AMEI</TO2R2 A PA~TIR DE O2IOoInooa, OEVlOO A LEI MUNICIPAL

CThl, .eST DE OI.ln'2OO8, OUE DISPO£" SOBRE O PLAt.lO OIRETOR DE DESENVOLVIMENTO r"l'lEGRAOO l'OOl 00 MUNtC!PlO,

DSU. SOl.IClfA ccmRECAO t.lA PLANTI\. 13202, A1Rlov(S 00 !'ROT,3l19691tl9, JUNUOO 1\.0 ~79D6i01.

CThl. CE1I1AVE~£lACAO,PROT,m3l10(001~~UO)TIO'COl ott)

DSU. $«.ICrrA CORRECAO NA PLANTA 73202, 101AAVl<S00 PROl 216W201/l.

C1It. CER1 Jl.VERBACAO,PROT Àe6l10(OOOl.~ 02.736110(00320}

CT"M. UNOO EM Vl8TA O RETALHAM£t.IlO Oi\.Ol.E£llo onxou OE SER TRleUTAD .••CONF,PR01.31'1~~1OO EM ,',07,10,

UCTM, SOUCITACERTIOAo OE DIRETRIZES COflF-ORME PROT, 10.3ollI2M1'" •

CTV • .u>OTAOO ENDEREÇO AVISO CONF-,PROT.I8V':I/tl. EM '~.03.201\,

UOF\J. CERT. OIRETR-IZES N°, lXIatll, R-ETALHA-MENTODE GLEBA CF, PROT. \Go'~III. EXPEDIOo\ EM l~,O'2.t1,

uDFU. aDLlClTA DIRETRIZES CONFORMIe:PROT.2 :M8I2011

.1').4!Y2011 • lDnono\ \ . SEP'LAN. ~RNEClOA AS OIRn~lZES H"TOI, PI\.RA Flt.lS DE PAIl;CElAMENTO PC SOLO LDTEAME"'TO RESIDENCIAL E ATIVIDADES
ECONQ!I\ICAS, C,, PROT•• 2.~T. UPEOIOA EM 30,03.2011.

l.'l11D1'2011 • 1!111CWOI1. UDI'U. SOUCITACamDAo DE ZONEAMEt.lTD.

~911Oi2'011. 211101<01I. SEPLAN. CERT, USO DE saLO N" i563I2OI', O£ ZONEAMEloIlO, CF. PROT.llS.17011Ot1, I!XPEOlOlo.£M 191'10120, t.

22OCG'2O'2.~". CSU. PROJ,RETlo.lHAMENTO DE Ol.f:BA (EM suasmulÇAo lo.PLAt(fA 73202), PROT.2261;1Q12012,PLA"TA US1 •. APflOVAD,AElo!
2800312012 EM NOME Dl! Ht::"RlaUE SCI'lIE""EROECKt::fl FIU«lIPAflA usa EXCLUSIVO EM CARTÓRIO].

!XlO. 2e/lloIf2012. UCTM. Ol!CflETa N' 9/IolS,DE 11 Clt::ABRIL DE 2012. CUE ALTERA C ART, 1° ooOECRETO nlll, DE t~,

_111112011 .3011 1I2CIll.lJ,A.F. COHTRI8UINTE DECUJ!OU QUE o l/1lOVn seRA unLlZAllQ PAU, AOROl'ECuARIA EM 20'1), CONF, P~OT.f1,<lo4-8I2Il12,CUJA
CÓPIA FOI A1'lEXADAlo.ESTE ~ ""'.112'112011,

310221201J. ICI0712013. UOI'U. CER1I0.I.0 MUNICIPAL DE ClIRETIUZES""'. OO)I2O'I~, PlANS OE LlCEflCA JUNTO A CETESB, El':PEOlllA EM 2t.0lIi,2011

~713I1:m3, 2Tml201:l. UDl'V, saUCITA R-EVAllOACAODAS DlRETftlZES t.l0. 1Gl

/
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PROJETO COMPLETO

33:;

j k1UNICAzo
PRO'ITO, DIRETRIZES PARA PARCELAMENTO DO SOLO

LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONOMICAS
'RO'RrITARIO, H ENRIQUE SCHIEFFERDECKER FILHO

REQUERENTE, BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIO S.A.

LOCAL, VIA ANHANGUERA Km. 120 - GLEBA AI
FAZENDA SANTo ANGELO. AMERICANA. S.P

,

ESCAlA; 1 :2.000

SITUAÇÃO SEM ESCALA

QUADRO DE ÁREAS

GLEBA A1 795Z4:l4Jrn>

CADASTRO P,M,A:2S.0600,0020.000

ZONEAMENTO, ZAE-2 ZR-2 UAV - AP3

DECLARO QUE A APROVAÇÃO 00 PROJETO NÃO IMPUCA
NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO
DIREITO DE PROPRIEOADE DO T

Rt<l~l!renle:

BRCOOKFIEl.D sÃO PAULO EMPR ENOIMENTO IMOBIllÁRIO S,A

ENG"C;Vll
P.MN"146
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Preflllura Municipal CkI Ameneafltl - Estado dll SAo Plllulo
SECRETARIA DE TRANSPO;l:TESE SISTEMA VIÁRIO

USV - UNIDADE DE SISTEMA VIÁRIO
Rue Anhangulra. 507. Salrfl) ConS$rvl' CEP: l3ot86-060-AMERICANA-SP

TIl. (li) 3.07-8093 - FonlllFlIll (l;) 3<162-2959 E-malt tr8nllll1oCamllriclllnll.p aov.b!.

_..., si<,.," ••M.••••
D6cic RcaaIenFilhO En' JoséA. Dulll1e

_E"lI"""'rt,Trt'ogoo
Ena' 58181. B. ($11Co!tta

10~
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Prefeitura MuniCipal de Americana. Estado de Sao Paulo
seCRETARIA DE TRANSPORTES E SISTEMA VlARIO

USV. UNIDADE DE SISTEMA VIÁRIO
Rua Anhanguera, 507. Bairro ConselVa . CEP-13466-060 -AMERICANA-Sp

Tel. (19) 3407-6083 - Fone/Fax (19) 3462-2658 E-mail: lransi!o@~mericana.sp.goy.br

PROJETO O'RErn,ZES VlARIAS

£SCAl..J., Io.•.~... jse<n'.anc 1S8Q'e"'rlOAd,,,'nIO I 50w E~~ T'*-go

Sem Escalai outubr0J2013 IDédo Rosaten Fiflo EngOJosé A. Duarte I Eng" Sa!ete B. da Costa
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1) ACESSO DA RODOVIA ANHANGUERA PARA O LOTEAMENTO SOMENTE PODERÁ SER
EXECUTADO COM AUTORIZAÇÃO DA CCR.AUTOBAN

2) CABERÁ AO EMPREENDEDOR OBTER JUNTO A CCR.AUTOBAN A AUTORlZAÇAO
PARA VIABILlZAçAO 00 ACESSO

3) ACESSO AO LOTEAMENTO PELA GLEBA A2 SOMENTE QUANDO DO REGISTRO
DO LOTEAMENTO JARDIM SANTO ANGELO

4) O EMPREENDEDOR DEVERÁ EXECUTAR OBRIGATORIAMENTE AS OBRAS DE

TRANSPOSlçAO DA ÁREA DE APP INTERLIGANDO O SISTEMA VIÁRIO DO

LOTEAMENTO AO SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO JARDIM SANTO ANGELO

5) CABERÁ AO EMPREENDEDOR OBTER AS LICENÇAS E CDMPENSAÇOES

PARA A EXECUÇAD DA TRANSPOSIÇAO

6) POR OCASIAD DA APROVAÇAo DO PROJETO DO LOTEAMENTO O EMPREENDEDOR

DEVERA APRESENTAR ACESSO OFICIAL A GLEBA DENTRO DOS LIMITES DO MUNIClplO
DE AMERlCANAlSP

7) A AVENIDA MARGINAL A RODOVIA ANHANGUERp\ A TRANSPOSIÇAo E AS ROTATÓRIAS

DEVERÁo FAZER PARTE DO SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO
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Departamento de Água e Esgoto
Rua dos Estudantes, 333 - caIxa Postal 312 - CEP13472-510 - Americana, SP
Fone: (19) 3471-2900 - Falt: (19j341l-2928 - www.daeamerJcana.com.br
CNPJ(MF)46.755.690/0001.90 lE165.336.608.110

DIRETRIZES TÉCNICAS DE ÁGUA E ESGOTO
(lei ni 4.676/08 • Art. 6i, 9 li)

Processo Administrativo PMA n2 057137/13
Requerente: HENRIQUE SCHIEFFERDECKERFILHO

BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Assunto: Diretriz para Loteamento Misto (Residencial e de Atividades Econômicas)
Endereço: Via Anhanguera Km 120, Gleba Al- Fazenda Santo Angelo - Americana-$P.
Cadastro PMA nO. 28.0600.0020.000
Zoneamento: ZAE2, ZR2, UAV Área de Planejamento: AP3

Autor do Proj. e Resp. Técnico: EogO Civil AntonIo Carlos Sacilotto
CREA/SP n2 060.028.575-1- ART nO. 92221220110557111

1. ASPECTOSGERAIS:

1.1. O empreendImento está sItuado em área de drenagem do manancial de captação de águas do
municfpio.

1.2. O local em seu entorno é dotado de rede pública de abastecimento de água.

1.2.1. O ponto de interligação de água está localizado no Reservat6rlo R-14 (JardIm América
11),e terá condições de supri-lo de forma contínua e ininterrupta, após execução da rede de
distribuição pelo empreendedor.

1.3. Este empreendimento em seu entorno é dotado por rede coletora de esgotos.

1.3.1. O ponto de interligação à rede coletora de esgotos situa-se no poço de viSita existente
na Avenida Heitor Siqueira, tubulação esta integrante do Sistema ElE - Praia Azul, sendo que
todos os investimentos necessários correrão às custas do proprietário.

1.3.2. a proprietário do empreendimento poderá apresentar s'istema de tratamento único
com o respectivo licenciamento ambientai emitido pela Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo.

1.3.3, a proprietário do empreendimento poderá efetuar à suas próprias 'custas, a condução
dos efiuentes gerados no local até a ETE-Carioba, desde que seja eminentemente doméstico,
devendo ser submetido previamente à aprovação do DAE Americana, e estando em
conformidade com a legislação ambiental vigente.

1.4. As interligações de Água e Esgoto deverão ser executadas às expensas do proprietário até os
pontos Indicados no mapa anexo.

1.5. A responsabilidade pela implantação das redes internas de infra-estruturas é do proprietário
do imóvel/empreendimento, conforme LeiMunicipal n2. 4.676/2008.

1.6. As redes e ramais de água deverão ser executadas em PEAD-Polietileno linear de Alta
Densidade, e as redes coletoras e ramais' de esgotos sanitários em PVC Coletor "acre" para
Esgoto.

---- ----------.-----,. P.iglnal ------ 1: _

http://www.daeamerJcana.com.br
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Departamento de Água e Esgoto
Rua dos Estudantes, 333 - Caixa Postal 312 - CEP13472.510 - Americana, SP
Fone: (19) 3471-2900-Fall: (19) 3471-2928 -www.daeamerlcana.com.br

CNPJ (MF) 46.755.590/0001-90 IE 165.336.608.110

1.7. Quanto aos sistemas de distribuição de água e de coleta, afastamento e tratamento de
esgotos sanitárIos deverão atender todos os parâmetros, definições e especificações técnicas
previstas nas Normas Brasileiras, e do DAE de Americana, sendo que prevalecerão as do
Departamento sobre as demais.

1.8. Nos projetos deverá constar a indicação e o dimensionamento das redes coletoras de esgoto
cujo diâmetro mfnimo deverá ser de 200 mm para áreas Industriais, exceto demais áreas que é de
150 mm de diâmetro, em faixas de vielas sanitárias, bem como projetadas pelas curvas de nível
de metro em metro. .

1.9. Deverá estar previsto na área do imóvel o sistema viário, conforme as diretrizes da PMA,que
deverão ser de domínio do DAEAmericana.

1.10. Deverá constar na área Indicada eventual faixa de viela sanitária.

1.11. Na ocorrência de alterações na finalidade e/ou projetos relacionados com esta Diretriz,
deverá(ão) ser submetidos à nova aprec1açao do DAEAmericana.

1.12. O conteúdo desta Diretriz não implica na obrigatoriedade de aprovação do empreendimento
a ser edificado no local por parte do DAEAmericana.

1.13. A responsabilidade pela obtenção de licenças ambientais, outorgas de uso de recursos
hfdricos e demais autorizações formais de órgãos públicos e de planejamento e controle
ambiental para o empreendimento sã'o de responsabilidade técnica, econômica, financeira e legal
do empreendedor, que deverá encaminhar ao DAEde Americana cópias de todas as licenças e
outorgas do empreendimento, para fins de cadastro, cujos documentos deverão ser
obrigatoriamente acompanhados de respectiva Anotaçao de Responsabilidade Técnica. ART
expedida por profissional devidamente habilitado para as correspondentes atividades técnicas
desempenhadas.

1.14. Deverão ser apresentados no DAE, para fins de aprovação, os projetos das redes de
distribuiçao de água, sendo que essas deverão ser dimensionadas através do Método de "(ross",
e das redes coletoras de esgoto, inclusive as planilhas de cálculo e memoriais descritivos.

1.15. Esta Diretriz terá validade conforme Artigo 72 da Lei Municipal 02 4.676, de 15 de julho de
2008, revogadas as disposições em contrário.

Americana, 25 de Outubro de 2013.

Págln.1l2

http://-www.daeamerlcana.com.br
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VIA ANHANGUERA KM 120, GLEBA Al. FAZENDA SANTO AAGELO
AMERICANA. S,P

A$9un!o
DIRETRIZES PARA LOTEAMENTO MISTO
(RESIDENCiAl E DE ATIVIDADES ECONÔMICAS)

Requerente

HENRIQUE SCHIEFFERDECKER FILHO
BROOKFIElD SÃO PAULO EMPREENOIMENTOS IMOo. S/A

Cadastro
28,0600.0020,000

Zoneal11ento
ZAE2, lR:2, UAV

Zona Planejamento
AP3

N' PROJHO:

FOlHA' DATA;

ÚNICA AGO/11

N" PRQ[;ESSO.

057137/13 (P.MA),~
SEM ESCALA
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CERTIDÃO n: 12/2.013
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CERTIDÃO

fls.O 1/05

CERTIFICO, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, em atendimento ao que dispõe o
artigo 60 da Lei n. 4.676, de 15 de julho de 2008, que foram renovadas c. readequadas às
diretrizes para PARCELAMRNTO DO SOLO LOTRA~IENTO RRSIDRNC1AL R
ATIVIDADES ECONÔMICAS, no imóvel cadastrado nesta Prefeitura sob
0(1.28.0600.0020.000, localizado na Via Anhangucra KM 120, Gleba Al- Fazenda Santo
Ângelo, sujeito à Zona Atividade Econômica 2 (ZAE2), Zona Residencial 2 (ZR2) e
Unidade de Área Verde (DAV) conforme planta de Diretrizes 1i0, 701 e a do
Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE, que informam o Procedimento
Administrativo de n°, 57.13712013 vinte e seis de setembro de 2013, que desta certidão
ficam fazendo parte integrante, diretrizes essas que foram traçadas em conformidade com
os pareceres técnicos que se transcreve: Departamento de Água e Esgoto _ DAR "Nada
a opor quanto à expedição de diretrizes para fins de renovação e readequação das
diretrizes para loteamento residencial e atividade econômica, desde que atendidas às
exigências contidas as fls. 43 a 45 do presente processo." Secretaria de Meio Ambiente
- SMA "Nada a opor quanto ao pleito com fins de renovação e readequação das diretrizes
para loteamento residencial e atividades econômicas, conf. cOnsta as fls. 34 a 41."
Secretaria dc Transportes e Sistema Viário - SETRANSV "Para demais
providencias). (Segue diretrizes viárias as fls. 33 e 34" Secretaria de Obras Publicas _
SOP "Nada a opor quanto ao pedido dc renovação e readequação das diretrizes para
loteamento residencial e atividade econômica." Secretaria de Serviços Urbanos _ SSU
"Nada a opor considerando os aspectos legais" Unidade de Desenvolvimento Fisico e
Urbanístico - UDFU "Diretrizes para loteamento residencial e atividades econômicas
fls. 20 a 25 renovadas e rcadequadas. conforme protocolo 57.13712013 e pareceres
favoráveis constantes no mesmo e inicialmente expedido no prec. 42.34612011 com o nO
701, conforme fls. 32. Sendo favorável na expedição das mesmas." SECRETARIA DE
PLANEJAMENl.? DA PREFEITURA MUNICIP);l,E AMERICANA, aos vinte.e
nove dIas do mcs de outubro de 2.013. ( .t.,.~ ) Maria
Aparecida Martins Fcliciano (Secretária AdjulltaY'Plancjamento).

Avenida Brasil, 85 - Centro - Te!. (19) 3475-9010 _ Fax (19) 3406.2030
CEP- 13465-901 - AMERlCANA-SP - seplan@americana,sp.gav.br

http://www.1Imericana.sp.9ov.br

mailto:seplan@americana,sp.gav.br
http://www.1Imericana.sp.9ov.br
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Americana, 29 de Outubro de 2013.

Ofício n°, 37/13- SEPLAN

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que dispõe o art. 6° da Lei 4.676 de 15 de julho de 2008.
encaminhamos a V. Exa. a Certidão Municipal n. 1212013, de Diretrizes para
PARCELAMENTO DO SOLO LOTEAMENTO RESIDENCIAL E
ATIVIDADES ECONÔ.MICAS. conforme Procedimento Administrativo
•. 57.13712013, por solicitação de BROOKFIELD SÃO PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, referente ao imóvel cadastrado nesta
Prefeitura nO. 28.0600.0020.000, localizado na Via Anhangucra KM 120, Gleba Al-
Fazenda Santo Ângelo.

Atenciosamente,

~tariaAPar~~~s Fcliciano
Secretária ~djunta de Planejamento

Excelentíssimo Senhor
PAULO SERGIO VIEIRA NEVES
D.n. Presidente da Câmara Municipal de
A:I1ERICANA --SI'

I

Avenida Brasil, 85 - Centro- Tel (19) 3475.9010
CEP - 13465-90 I - AMERfCANA.SP - seplnr@americana.sp.gov.br

mailto:seplnr@americana.sp.gov.br
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< , lXiOCE:l[_,~PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA _CNPJ .(5.7&1.11&/0001"" 0319~ 59."50-4"""1JOC\lWIl10 MUlOÓloOOooc:oJlollJo10 1fS9£""'= I.ctU! j""'.""OC"",,,,""1ll ""'1.0 '"'~'1lQ3OI1Gr.10U 11i11703S7 OM N 30/10/2013 20788481017035700~oo_ ÇARlf'IIIO [' '" IQ'J/o/<TI(I<r!lf 1""'-"" MVIlOlloo 00<;''-_10. .", " RI 31,11K=. I)OflC"'''C.RlIq •••••...,ü; HENRIQUE SCHlfFFEROECKER FILHO
Gu~ N" 00170357 d. D'lõcrltlv •• Olv"hS. P.rc: ••• ÚNICA

l)OOllU.l CEO<.Ç ,CO"'~"ncl.: OUT /2013
e.e de CAlculo: Quantlded. 1,00' Preço UnlUlr\o R$ 31,11 ,. Valor Total R$ 31,11 Io,~r.
Obse""SÇOIll; Lei Ml1Tllclpal N" '('930, de 2,( de D9zembro d. 2009.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICAN 29/0!5/2fl14 12:2',:.,,"[
BROO~FIELD S~O PAULO Ir

Ases.: MEIO MBIENTE

Ref: Process9 Administrativo 57.137/2013
Certidão nº 14/2013.

BROOKFIElD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com sede na cidade de São
Paulo, na Av. das Nações Unidas, 14.711. Torre S, 142 andar, Brooklin Novo, inscrita no CNP)
sob nº 58.877.812/0001-08, neste ato representada na forma de seus atos societários, vem
expor e requerer o que segue:

o requerente está elaborando um projeto de loteamento Residencial e Atividades
Econômicas, na Gleba AI, localizada no Km 120 da Via Anhanguera. na Fazenda Santo ÂngelO,
com ârea de 795,243,93mz, ead'astrada na PMA sob nº' 28,0600.0020.000, de propriedade de
Henrique Schiefferdecker Filh'o,

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Americana, atendendo
requerimento no Processo Administrativo n2 57.137/2013, expediu em 01 de outubro de 2013

a Certidão n2 14/2013 para fins de renovação e readequação das diretrizes do loteamento
residencial e atividades econômicas.

Na referida certidão, com validade de 2 anos, determinou a obrigatoriedade do proprietário da
Gleba AI, firmar um TCRA • Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental Municipal
junto à Secretaria de Meio Ambiente, no prazo de 180 dias, a fim de atender as exigências

gravadas no projeto de diretrizes, fls 32 do processo nO57.137/2013 e demais especificações
da Certidão nº 14/2013.

Considerando que não houve tempo hábil para elaboração de toda a documentação
necessária para a formalização do TCRA - Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental
entre o proprietário da área (Gleba AI) e a Secretaria de Meio Ambiente, requer a
prorrogação do referido prazo, até a data da validade da Certidão n9 14/2013.

Termos em que

P. Deferimento
Americana, 19 de maio de 2014,

. I /'i I'

. 4-/z.L:::D I) l'Nl /.-.'-BROOKflELD SÃO PA~LO EMPREE.NDJMEN MOBILIÁRIOS S/A.

:3l)6~-O~33.
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Exmo Senhor Prefeito Municipal de Americana. 42.346/2011

BROOKFIELD SÃO PAULO E~PREENDlMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
com sede na Cidade de São Paulo (SP). na Avenida das Nações Unidas. nO 14.171.
Bloco n, 4° andar, inscrita no CNPJ sob nO 58.877.812/0001.08, com base no
instrumento particular de substabelecimento outorgado por GabrÍela BaIl. brasileiro.
casada. portadora do RG nn 7.325.274-8-SSP/SP e CPF nO083.893.758-69 •.residente e
domiciliada na cidade de São Paulo-Sr. na qualidade de procuradora do Sr. Henrique
SchiefTerdecker Filho. brasileiro. ca~ado. portador da cédula de identidade RG nO
1.184.959-SSP/SP; e CPF nO004.941.358-91, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo-Sr, proprietário da área de terreno denominada Gleba Al, parte da Fazenda
Santo Ângelo. localizada na Via Anhanguera Km /20, cadastrada na P.M.A., sQb n°
28.0600.0020.000, vem, respeitosamente. req expedição das diretrizes para
parcelamento do !>J"olona fôrma de loleamenro, a referi . rea de terreno

P.De erimcIlto
Americana. 3 de ll1aiode 2

BROOKFIELD SÃo PAULO EMP EENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Req rente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Prefeitura Municipal dc Americana

Cedente" P",lellura Mu"l~lpal <le AmerICana CNPJ: 46.1I1.111io10001_1I6
Ag, Conta Corrunle: 031'.0' 00059.50-4 Espéc:, Doe: OM
OalaDocumelllll: ~6107r:z01t CiW1.eir. 1.
Nosso Número: 20788460000035038 AC:e;IIl' N
NOdo Documento" 0035038.00.09 Especie: R$

DEMONSTRArlVO po CAlCUlO
Anunlo: ApttlVaçlOde OlretrlU8 Quln~dad8' 1,(1000 UH
Vabr Unltlfio: R$ 165,15
SublCtl.l: R$165.15
VlllorTotat a Pagar. lIquidO: R$ 165.15
N""Gula: )SC35

CIo~ulO conlorme o.çnlo tf" 1,a65, de 11 <:klO~ ••mbro da 20118

Page 2 of2

RECIBO DA PREFEITURA

Sacado BROOKflELD s,I,o PAULOEMPREENDIMENTOSIMOa.
A
CPFICNPJ: 58.8n.812lO001-Oa
Ende!(tÇo: AV. NAÇÕESUNIDAS,1.H1 -aI. a." ANCAR -CENTRO
Cidade' SÃO PAUlO .SP
CEpo 13465-000
oos: CAO,26,060(l.0200oo

,- Vaio< do Titulo AUlenlieaçâo M~c.énlCa

2710112011 165,15

..



SUBSTABELECIMENTO

BROOKFIELD SÃO PAULO EMIJREENDI~ENTOS IMOBIliÁRIOS S.A., com
sede na cidade de 5.:"ioPaulo, Estado de 5io Paulo, nn Avenida das Nações UnidilS, 11'"
14.171, Bloco fi, 14° andar, parte, Marble Tower, cadastrad<! perante o CNP] sob o nO
58.877.812/0001-08, tendo SeuS atos societários registrados perante a Junta Comercia]
do Estado de São Paulo - jUCESP sob ONIRE nO 35.300.175.891, neste alo representada
por seu Diretor Presidente ALESSANDRO OLZON VEDROSSI. brasileiro, casnJo,
engenheiro, portador d:l Cédula de Identidade R.G. nO 17.385.043, expedida pela SSPjSP c
inserira no CPF/MI' sob o nO 187.882.338-80c por seu J2i~'çtorde Incorpo(f!ção
RICARDO LAHAM:. brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de IdcIltidadc
R.G. LI" 22.726.81 6-7 expedida peln SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nO 17S,914,~98-05.
sub!it:lbdccc. com reserva de igUlus poderes, os poderes eoníeridos pelo Sr, Hel~ritJuc
Sehi<:ffcrdecker Filho, brasileiro, ensado, ndm.inilltl':tdor de cmpl'esas. porlndor da cédula
de identidade RG n° 1.184.959.SSPjSP c inscrito 110 CPFjMF sob n" 004,941.358.91,
resiciclllC c domiciliado na Capital do E.stado de $io Pillllo, através de sua procl1Ií\dora
Gabricla Hall, bt'asilcira, casada, descnhist:;l têxtil, portadof:il d:;lcédula de identidade RG
li," 7.325.274-8-SSP/SP c inscrita no Q)Fj!'.1F sob o. 11" 083.893,758-69, residente c
domicilinda 11:;1 Capilal do Estado de São P:lLJlo.na pessoa de RAQUEL GIASSETTI.
bntsilcira, soltcim, portadon da Cédula de Identidade n" 27.216.650-9 c inscrita no
CPF/MF sob o n° 27,212,565.8-06, com endereço comercial Iln cidade de São Paulo,
E.st.,do de São Paulo, na Avenid<l das Nações Unidas, ll~ 14,171, 8(oco B, 149 <H1.d"r,
parte, Marble Tower, especificamente para representá-la perante 1:1 Municipalidade de
Americana - sr, GRAPROHAB e demais órgãos públicos competentes, inclusive
perante o Oficia! de Registro de lmóveis de Americana _ SP, objeto da matrírula 119

67,675 do Oficial de Registro de Imóveis de Amcl'icana; podendo para tanto assill<tl'
plantas, memoriais e demais documentos exigidos pela Municipalidade, protocolar e
retirar documentos, podendo praticar todos os atos nccess<'Írios à aprovação de
projetos, alteração ou substituição de p!lmta, inclllslvC aceitando e cUlTlprindo
exigências -e "comunique-se", podendo <linda, negociar com a MunicipalidCldc a
delimitação das áreas públicas e institucioll<lis, bem como a concessão de gJr<lntias
para execução das obras de infra-estrutura do loteamento, l'cprcsentar <l outol'gantc
perante qu~isquer repartições públicas federais, estaduais e municipais, Cartório de
Registro de Imóveis, COncessionárias ou pcrmissionárins de serviços públicos, para
requerer ligações de força, luz, água, esgoto, telefone, g<Ís, Corpo de Bombeiros,
delegadas regionais do INSS, podendo efetuar matrículas de obres, requerer e retirar
respectivos certificados de (luitaçào, enfim praticar todos os atos necessários ao bom e
fiel desempenho do presente mandato, Este substabelecimento terá o prazo
decadências de 01(um) ano, a contar destil dêlta

São Paul 17 de junho de 2011.

BROOKFIEI.D SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IM

1 JUll0JI

'inr.iõ;i71••jl;.;t'n;~;;"jr.;--
~,.!I •. \J~ '"Ar.li>
.I' ".'u ,I ~''''''''~''I;.... "11 ,'" • ,,'~ ~. A",,"1,,,4, I,
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUBSTABELECIMENTO

Pelo presente instrumento particular de substabelecimentÇ). Gabriela Hall,
brasileira, casada, desenhista têxtil, portadora da cédula de identidade RG n,o
7.325.274-8-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n.' 083.893.758-69, residente e
domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na qualidade de procuradora
do Sr. Henrique Schiefferdecker Filho, brasileiro, casado, administrador' de
empresas, portador da cédula de identidade RG n.' 1.184.959-SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob n.O 004.941.358-91, residente e domiciliado na Capital
do Estado de Sêo Paulo, nos termos da procuração que a outorga os
competentes poderes de representação para este ato lavrada pelo 29°
Tabelionato de Notas da Capital da Comarca de São Paulo, em 18.03.2010,
Livro 718, fls. 309/312, substabeleee especificamente, dentre os poderes ~ue
lhe foram ccnferidos por Henrique Schiefferdecker Filho, à BROOKFIELD SAO
PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de sao Paulo, na Avenida Nações Unidas, n.' 14.171, Bloco
B, 14° andar, parte, Marble Tower, Rochaverá Corporate Towers, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.' 58.877.812/0001-08, representada na forma de seu
Estatuto Social, poderes para representá~lo perante a Municipalidade de
Americana - SP, GRAPROHAB, CETESB e demais órgãos públicos
competentes, com vista a obtenÇão de diretrizes, bem como para as medidas
necessárias ao desdobro da área de 795.243,43 m2, a ser destacada da
GLEBA A, situada na Fazenda Santo Ângelo, no Municlpio e Comarca de
Americana; podendo para tanto, assinar plantas, memoriais, requerimentos e
demais documentos exigidos pela Municipalidade, protocolar e retirar
documentos, podendo praticar todos os atos necessarios à aprovação de
projetos, alteração ou substituição de planta, inclusive aceitando e cumprindo
exigências e ~comunique-sen. podendo ainda negociar com a Municipalidade a
delimitação de áreas públicas e institucionais, bem como a concessão de
garantias para execução das obras de infra-estrutura do loteamento,
representar o outorgante perante concessionárias ou p'ermissionárias de
serviços públicos, para requerer ligações de força e luz, água e esgoto,
telefone, gás, Corpo de Bombeiros, delegacias regionais do INSS, podendo
efetuar matriculas de obras, requerer e retirar certificados de quitação, enfim
praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente
mandato. em cumprimento ao disposto no "Contrato Para Desenvolvimento,
Imp!~ntaçãO, Venda e Administração de Loteamento Mediante Participação e
Outras Avenças", fir~~12.2009, e respectivos Aditamentos, podendo
ademais substabeleéer os pod es aqui conferidós, no todo ou em parte, aos
seus representantes. Este s stabelecimento terá o prazo decadencial de 01

) ano a contar desta d
\~.!

Gabrlela Hall
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N:Js dezoitQ (la) dias dO mês de rTlllrçodo ano de dois mll e dez (2010), nesta Od<Jdee
Estacb de sao Paulo, em d!/lp&7dt Oit 8w JesvInq AtrrW. 00 769. sala nO5L &larJ
biIIm 81«' OOt1A:dwnaçtq rlh perante mim, Esoevente, no f11la1nçmeada e assinada.
comparece corno OUTORGANTE. HENRIQUE SCHIE~RbECK£R FILHO,
braslle!ro, casacro, administrador de empresas, po~ &'Cédula de Identldade RG nlJ

1.184.9551 SSPJ5ll'e II'tSO"Itono'CPF nO 004.941.3S8191, ~ e dornIdllado nesta,
capital, na Rua lesofl'llil Arruda, no 769, sala no SI, BaIrro Itatm B1bl. O presente
reconheddo c;omo Q~, através da vertflc:ação dos documentos ClpitSeiltados nos
orlQIl'\a!se lIdma' referidos, de Cllja ldentldade e capaddade JurldlCa.. dou fé.
PBÓQlRAoQR,': En~ por ele Ot.JtÓrganteme foi dito que por éste Público
InstrumentD e-Aamelhor;: forrncrde direitO, nomela e constitui sua bastante ptlXumdota,
,sua t\Ih8:~R1ELA HAlL. brasileira, casada, admlnlstmdora, cédula de lder'll:kiade.._
RGno 7.~.Z7t-8.SSP/~ e lnsa1tl1 no CPf no 083.893.758/69, resldente e c:1omk:fflada,
~ (apftzll, Rua Pedroso AJvarenoa. no 760 - qplirtBmento no 40, <:cP: 01S31-ô02.
eooe-Rf'à:A~0Ylfere emplos;"gemls e f1Itrittados~ para,'tnrtar.~ todos.
os seus 'negódos, dlreltos e Interesses, podendo se apresentar com esta onde preciso
for, ~'em tocIo terrttórto nadonaI ou ainda ~ qualquer outro pa(s,
junto às'~ tIs\als ou JtmdJcas,sejam elasde dlretto prtvadQ~I~
~ seu objetI) ou fOrma de const.:Ib.JIç3o;ou de direito públICo, tanto 'da Admlnl~
91nn, Unl3o,paraesta,tais, de economlamista, altandega~Consulados,E~s;
Recetta Federal, Mln~rkl do Trabalho,' da Fazenda, OETRAN,-Cortelos e Telégrafos,
seus Ministérios, Secretarias e ôrgãos, Estados e Murndp/o$, suas respecttvas
$eO'ttarlas e órgaos, c.oma tarrbém da Admlnlstraç:ío Indireta. Autarquias, Empresas
PúbDças.~ades de economia MIsta e fUndações; Dctran: Polida Federal;
Prefeitura MLJnldpaI de São Paulo, COnsuladós; InClusive Junto ao Instltuto Na<::iQ11a1do
Seguro~I -(t~, Irl5tIfúb::lde P~a dOEst:ad6de são Paulo- ,lPESP,
~tJ empresas cDncessIonártaS de serv1ços p(mIkm, tals como 8 Tefe"Onlca,
. Pmbratel. er]tre'outras; Tabeliães de Notas e de Protestos, OOct<tlsdê Registro de

,,/~rnávels,-TtUlose Documentos. Das. de T~1a fixa e móVel tais COlJ7Oa OAAO,
.' ',TIMJ VIVO e outras, Das, de água e luz, Banco d9 BraSIl S/A, Banco cent'taI dO erasn,
Ílii; •. r adMli~'ll;.'- ( '.

SP1063071_.",' -' .•• -, 1101111111
•.... ,
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.Estado de São Paulo

Caixas EconômIc:aS Federal e EstJdual, lPESP. lNCRA, bem''CO/T1Operante hosPItaIs,
CIInlcas de.assIstêoda médica e hôspItalar, empresas de seq1Jro saúde PessozJs Naturais
e Pessozls Jl.ni4lcas; representá40 ta~ perante Banoos e Instituic;Õesflnancelras,
prtvados ou púbIIcns, sejam federals.:romo 08an<jÍ) do BtaslI SlA. Oltxa Econômica
Federal, ou estadUats,como o 8lIllCD Nossa catxa SIA. Banal lta(l S/A, Banco
BradMcoS/A".lt.a~ Nadon~de De5e~ Econ6mk:oe Sod:al
BN~, Banal ~ S/A.ou quatsquer,~ lnstJtlJ\ÇOeInnanoett'a$e bencáriás,
~ l!IbrW,meMmentar e encerrar.~ ~rl!llltes, podet'do :IW ~

ou COI'lBSpoupanças, emitir, eodt:lsxJr: desaIotY, sacar e 8$$1T1ardleQue5 e quaIsquer
outJo:;. tftuIos de: CrédItO; sustlIr pagamentos de cheques; târer depOsUDs e retiradas
media~te recibos; autorizar eI1\Is:sâode orOens de pagamento medante débito em
conlaj autOc1:zar délJltos" trar1sterênâas e pagamentos por meIO\ de 'a.rtas ou por
qualquer ~ meIO; endossá'; ordens de PEl9amento, e out:ros tft1dos.! ordem dO
banco e lnsI:1tulÇÕeSfina'ilitelra!I; descOntar, caucionar e errtregar Pllrll cobrança
banc.ár\a títuJos de crédito, asSioando os respecttvos contratos, propostas ou borderOs;
assinariMsose lnstnJçõesao bancDPi!{õl protest:O{ autDrt7.ai~, a~
."'b<a ele_ eleaéd"';""" op_; ""' ••••.CllO_~ pnveda;
~1tZat"i'esgates totais ou pardais: soIlcltal' se!dOS, extratos, talCíéS de Cheques, é:art6es
de a6:Bto e dêbltDs: SOOdtar, programar e alterar senMs; ~. qua15q1Jef
c;ortespondêncIdiriglda5 ~ bancos; BSSInarcontratDs de cambio; autorIZar débitos,
~ e pagamentoS por ftIeIO de c3rt:as ou por qualquer outro meiO, lndustve. .~
eetrOnk:o; realll3r".opeRÇÕeS de câmblo, recebef e retI'letet..Ji'lIc:lreS-.para o exterior,, . . :

assinar cheques, protestar e cancelêW prot:estns; realizar ~ e ~
ele ~ -"'!I,....,.,., .••••.•do pagamentt>e __ I~ da

"""'" • ~ """""""",, _ _ ...,., """""'"" ~ • rez... ..
~ment:o dI!:. tm~ tftulQs;..aluçOese wtros .~!OreSi etnltlr, sacar, .. '""""""""" """""",*""",, ..-, _, •••••.••.••.e~,
.~0IiiiJns', p"ga~Ílotes.~,d=~~em
geral; •••••. ...- ~'-~. . .1UI. coe. SOlldta'
extratos e talões de cheque, solicitar ~~ magnético, cadastnir e after<!,rsenhas; e
/demals ~ Pi(lramovtmeniaçaode ~ ~ncál1aS; efetuar ~.de.lmportâtldas
ao exb!f1or, a5sfna~ ordens de ~ abatimentos e baixa de tfhJ10s de
aédItO; reaUzar ~ de cambio, transferências e rec::ebIrnenttllde ordens do
éxtertor, asslnar contratos de cârrtio, ~ Ie ~ valores ;.para o exterIOr,

, requerer? q'ue neassál10 for; escolhe(e,programársenhas,~.;!~:re;ceber
quolq\l."mportâ~ """"" ao OIJlo<1l'""" - ele(GTS. i~;~'
PIS. PAS9>, _. ~. __ o ~~.1'>tIl9r:.. (. ,. \ " ,'~.' I"';'''.'; .' ... '-,': '

UVRO 0718 CIDADE.ocaJ.o I'AIA.O ~
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qUItações, representá-Io perante orvanlsmos InternacionaIs, tais como embaIxadas e
consuladoS, e ainda. Junto li organizações ~mentaJs; representá-lo perante o
BaIlCX)do BrasIl, 5ec:r'etár1a da Recena Federal, Ministério da Fazenda e qualsQuef- de
suas Tepartlçi5es, notadamente qualquer órgao alTeQdador:ou flscal1zador do Imposto
de Renda,podendotudo~, óbl:er,alterar e assfnardedarações e formuláriosde
qualquer espéde, ~ ~- negativa de b1bt.tos federais e li dMda atIW da

\ . Unlo, 'juntar e ~ &Xcimentos, receber ~, e:umptlr ~ prestar
"esdai«."etltos e. n!a:llTE!r, I!iotidt:are éplesl'lilt81 tnrorTnac;;Ges. reaR2it ~Ita e
8~, daSlt1Jaç!onscaIe ~I dooutxírpante, ernJs:s:loe retffic:8t;:ao debARFs,
dar vIslas' a q\Ja1squer ~ adminIstratiVos e que o Ol.Jtorgante seja parte;
~ ainda. dita Pl'tlQ.Jta00ra ger1r e adminIstrar todos os seus bens. oom poderes,
especiais PlIrct YeOCIer,prometer lr'ender, comprar, prometer comprar, ceder, prometer
ceder, transferir. alUgar, sut1kIcar, dar "em pagamento, pennutar, compromlssar.
arrendar, dlsbatar. anuir, scgurar~ gravar, hipotecar. dMdlr, demafC<lf ou por qualquer

.-forma adQulrlr~ alienar rodOs e qúalsquer bens e direitos de qualquer natlJreza, sejam
móveis, l~s, tftulos, ~, quotcls, vefculos, telefones, semoventes, embarcações;
contrata'" e assinar ,Ill'landamentos em gerar, reflnanclamentos ou parcetamEmto de
débito junto a QUalqter Instttulção do sistema fina!"Celm da habttBçao, flcanclb também
autorizada a celebrar e assinar qualsQ.JerCDntnltos; ajustar, pagar e receber'preços e
valores, Juros, aluguéis, rendas, dvldendos, vendrneotos, proventos de aposentadoria,
pensa0, seguros, velores de venda, bonificações' e quaisquer outras tlTlpOltindas.
inclusive restltulção de ImpoSto de renda, ~r recibos, dar quJtaç30, podendo ainda, .
regularizar, lnstltul1 e espedftcar crodomlnlos, regularizar loteamentos; c:atdonar.
participar de assembléias e reunIÕeS; podendo votar e ser votada; dlsc:ut:ir, deliberar;
aprovar, aCOrdar, a~oar Quaisquer documentos particulares, como lIVros, atas, títlJlos
de crédito, redbos, qultaçOes., gutas, petições, requerirrientos, declarações de bens,
podendotambémasslnerdocunentos~s comoesa1turas de.qualquer natU'eza;
lrnIttr e tnlnsmltir posse, domúllo, dtreftos' e açlSes; obrigar à evIcç&o-, podendo ainda,
representa4l) tunto!tO [)epartBmento de Transito - DETRAN, Orcunscr1çfo Regional de
Triln5:Ito':' ClRE1RAN. 5eMço MUnldpal de TrAnsito, Tabelionato de Notas, CONTRAN,
ONER, Comparfllas de seguro, Inspetoria de translto, Delegadas de Roobo e Furtos de
vefculos, regufartza~ IPVA' l! DPVAT; solicitar 211 v1a de cR.v, DlIr, IPVA 00 outros
doaJmentos neoess8r1oS, pagar taxas. multas e outros encargos, entregar os
docurrentos do veICulo,requernr e tomar dênda de laudos per1dals. receber quaisquer. "

valores referentes a seguro et)'l quaisquer esta~mentos bancários ejou Companhias
SegLrndoras, realIZar 'VIstorI85, poden(\o aInda, vender veIculas e motoddet:as e ilSSfl'lar

\0 respeatvo documento de tn.nsferênda de vel"OJIose motocIdetas _ DUT, ncendar,

J •• 1~=7,~~~2~?Mriiiiüiiim.i
. j: .. '.1
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ÔNUS ,
Av, 2/67.675 ..• Proced9AS9All os ta averbação B rJlJI de fiCar oonst.ando que,
por lnBtrlJlIlento particul~r de 12/3/~94el Ir1n~''arS:;h1ufrerderCker e .I5eU
ll'l.uido HenriqtJ9 5chl&l"l"erderC:ker. in~~1t1J!rem SIJI re\lD~ da Ció •.. paulhta'
do f.orça e Luz. ume Bervldeo convencidnal p~rpétua de implantação de 1;0£
rtla ou'poet,ea para pe&H8golll de l1nha de tre~8mis8;t1 de enll~9i8 eletrio4,
&aajlll cbmo 'de 'linhas I;elefônlcaa aUl(l1hrae...."ne me8111B plõ1steação. atreves
do 1~óve1 d8~t8, cuje aervLdão ro~ inscrita no 1Q Cartório de ~9illtro A

da-Imóveis de comarca de Ca~pinaslsp.~, sob nQ995, àa fls.3?, do livro 4_
~'; 9" por. 100 trum.8nto, particular de 31/e/19.n, I rraingar Sch 1effndecklU' ,

~ eeu.marido Henrlqu~:SCh18rrerdflCker~ ine~itu!ra~ 8~ ravor de Cla. Pau-
lieta '~. rotÇB e luz. B8rvlh~c perpétJa ~lIràl~plBntação d: torres e PO~
tllSpare a pa88ag8~ da linhas do t~anl~iBsão de energia aletrica, 8~8i~'
oomo de \,'nh

1
a.8 tehfênicas c.lJl(ilhlrl!ls, etrav;s do imóvel dll8ta ml!ltr!cula

, I'(c:ontinu8 no ver&o)

{ [O'la
( MATR!CULAN' (/67675 1) _~':'-'d:~'
" IMÓVEL', r

, N"ÇAOASTRO 624.136.282.839_1 •• d<l INCR~.~ \ .."'.~
' .' \ . lo\Ir

Uma atea do tara'au l'Urll.r. :H1m benfliitorias; 9.!llgnada c'omo q,G'lEBA Ali, 1
- .'" I \-tuede na razenda Santo Angelo. B~ ~maricapa. medindo e ccnrróntand~ da _

IHlgulnte forma: Começa no ponto 1,' localizado na lnt.Qrsee~o da linha da
diVisa dca!Munic{ploa De Americana 9 Nov8\Odels&, dor segujndo no senti_
do /ilntl""oli'á~lC. nUllIlI"dia\;ncla d6 B4.aOnletrtJ9. com rumo"de 5)020'Nr •••
~téo ponto 121;-da! segue num e di!tân~i8 da 49,$9 ~8troa, com rumo de ~
7811)S'NE, ~~.o ponto 126; dal: lllIgUEl numa d1stinch de 71,79 met:roa, oom
rumo dll 14,,.21NE, até o ponto '125; de.! 8119u~iium'.io. distêncla de 90,81 tIle-

tros, CD~ rumo de 79~56INE. at~ o ponto 124; 'da! sllgue'numa d18~;ncia d~
64,91 metros, co~ rumo'd. 86~Dl'NE, até O ponto 1231 da! seguv nu~a di~-
tência de;l9,82 lõIatroll. C:OIl1t,uIllO de 8US61NE,et.; ..o p~nto 122; de! sSQue'

nUflIl't dillt'ância de 47,22 m.t~I!I, C:O(1l tumo de 61112S'N£" 8~é o ponto 1~lJ _

, (continue no vereo)
AQUISIÇOES I I ,

PROPR1~1O IR,111NCARDSCHIE:ffERO(CI<ER, bresileiu por t tulq' 1eCl'aratoA
t10, proprietaria, ea,ada 80b o regime da seperação da bani, com Henrique
5chief'erdecker, brasileiro, industrial, residentes em São PauloACapita1,

, I ' ,à ru~ Conselheiro Brotero nQ 1.182. (Regietro Anterior: MetI'cul~ numero:
20.632 de 16~2/198D. ~~r~Oan9). Amllric~na, 28tnd~d~ZymbrO~~ 998.-
A nc.r_Jt;Af4t,'ç;6:J ~ Itr.tw." .. 00l".Substvõ t1f11Ckch~~.....=.
A~. lJ6í- 615 - IprocedoAse a oafD,averbação P3~8 ri B constendo que o BS-
ta.do 1:lVl1 da' propriet.~ria IrminQud Schieffe~deCk pànou & ser o dD _, , ,
VJ.U'~B. eral _virtude' do ralac J.1Ile-nt.D.de !leu merid~ H"nt" J.q.Je Schlef ferdecker,""-
cem o ~ual era cAaadllno regime de Bopareçio de b9ne, 'c:~nformese verifi-
ca pela avarbeç;~ n& OJ, na ~att!culB nQ 20.632, ~e$te Ca:;prio. Araerica-
na, 28 da duolllbr.a;-de 1.•.1198.,~ ~sc. aut., .,j/ftr( ~:.L ~$ Jl.."r;&.....,.•.• -
Av.' 3{67.675 .>.Prcc8de_ao "f!.te a\lerbação pau \fiC8.r constando qu~' 9 pr
prietarle lrmiRQerd Schief'erdeckel", fo.'lec:ou no dia 18.05.1981, no \ostad, ,
Civil de vtuva de Henrique Sc~19ffDrdeckBr. n06 tlr~o5 do reqgsri~ento d

/

Ay. Brasil, 1955 - Americ~nalSP - CEP 13468~J90 _ Fone (19) 2109.4480 _ Fax (19) 2109.4494
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[ M~TR(CULA"N~

IMÔVEL '
! . ' \/.1.,/.da '.gU8 nu_. distanoia d. 51.S7 mwttoa. COM ra.o de 5401;'5[, ate o _

pont.o 120; da! SIlgua nU1I.(dht8oc1a d. ,11,H I118tro8. cair! r~llô d. '41l0~'
Nr, até o pontO.l~9~ da! segue numa dl~tãnola da ~2f2' aatroo, DOM rum,
do Ble"'SE, at. o ponto 1181 da! aague Du~a distaRal. da 4D,86 matto ••
co. ru~o da '7R10'SE. at.é/o ponto 117~ da! ••g~. Rg~a dist~Qcl. d.-r•••..; " _.
70,23 M~trD•• co. ru.o de 761150'S(. 61:.11 ri ponto 116;'''d,.! '.gUB RUIUd.L,!.
tânoia d.'~et48 metro., co~ rumo da ";09'S[. até o ponto 11'. da! a._
Quê nu~a diatância à. '2.90 metro., ÇOM tu~o d. 67;4115[. at. o ponto -

I I' '. (. .1114j da aegua numa diatancia d. '4,79 ••tro., coa ru~o d. 811l'2'5£, -
lat.o ponto. 11'. daí a~~ue~u~~ dietincla de B',26 ~8tr~~,~b~rümo dei

. I ' .7JV12INE. ata o ponto 112; d~ .aegue numa dlatançla d. 57.20 m8tro.~ -
COIIIrUlIIOde 67i44'Nt, at. c ponto 111; da! segua nUlIladhtincla de ••..••

./ /li1.U lII.tU&, CI)IlIru.o de 1~.24'tH:, até e ponh !lD; da! ul)u. nUlIla di,!

AQUlS1ÇOES . (,coflt1nua "a ra~ha Rá-eto dale).

0).09.1999 .1 p~ph auillnttCBd. de e9tt1d.a da líi..ôb1tOj u:p~dld. 81'11 25.
0'.19&1, paIo CartórLa do Bagía~rQ CIvil d~ J2Q 5ubdl.trlta d. são Paw_
lo/caf.ital, prenDt.dos • ~lororl1m8doa so~ RI lSO.061 ~ apresentação •
doa ~6culllan~o•• qua 18 re(.rs a Li1,f.daral ~g9.]9'19&,\mlCro(11.adoal
~o~1nl~A~.rlcaaa, lJ d. ~arçod. 2,OOL. A Ilsct.v.nt. au~orlz.da
Y[!ItJ, ~ f)U ,~" , l \ '
R. 5147,675 - ~O. termoado Formal ~~.Partl ~a .xpldf~ca~1~)2.1999.-
extra!do dos ~utee AQS74/81 da Inventerln dos ban. deixados ~or '~cl-

.~,ntg dS'Ir~lQ;~FdSc~ie('.,d.ckel (q~e er~ p~rtadara do RG ni364.S6D/S
P~SP • do elC n611'.J&3.64S-6Q), qae corra~ paIo J~{zc de Direito de a-
V.r' d. Família a !uc.beie~ d~ ca~.~ca de são P8ula.Capltat:~ a.alnada •
palo.Dr. Joeé floriaDO d. Alck~t~ Lisboa, ~. Jui~ d~Dlr.lto da rar.r!
da Var.~ cwj. partilha (oi homologada por santença d. 09.12.1994; tlan-

I sita~a e~ ~lgado, apresantação do Cartlfic;do de Cadastro de t.6val R~
" J ~eontLDl'la na fo~h. aR =Iu.toro).: _
. ÔNUS

cuja oervldão rol insorita no li Cartório de Registro da I.ó~al, d. eam-
, . --- , .plnes.Sp., SOb ryil.954, 8e rI5.76, do 11~ro 4-8, CO"rOtDs 8e va~irlce pe

la aye~~aç.o ~u'06. na matr!;rla n020.6J2 ~ aInda pslo Heodado JUdie~al~
expedLdo •• 14/11/1991, pelo/Juízo de Direito da 2_ V.r. Cível daata eo~
marca d. AM~ric.na, aseinado pSlO D~, (lói (atavio Troly, M~.Jull de;Df

/ reito dl r,r"ida Var.,~extre{do dos Autos~. Retiricaçic de a.Qiatr~ _
l~obiliárl0 n~ ~.417/9J e Dr!clo~i44/98 (Ptocoe•• nQ ~004/98), ~.tada•
d. 17/12/199&, aaainado pelo Dr. Ge~.ldo ds A~8U Cam.rehl, MM. Juiz de \

/ D-ir.U,o d. la Vara.C!we1 8 Corregedor P.rmanenta!deata cemare •. de ~~.ri-:, /.

cana, pranotadcs e ~lorOrl1b.d,& sob nQ 1)7.721~tlcana, 28 de d.zem-
b~o 'da 1.998. A lISC. But., -v,1a 0/MK& ~/I""he.,,'-:

I 0""' "
la.51 G7.6'75 - Ho~ teClD.OS ~o Oficio n° '188/06 - rbb, expedido em.
21/09/2D06pelo Cart6rio do '2° Cartório Ot'1cio J\ldicial da comarcade

/ (continua na lol~a námaro cinco)
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(continullçâo de f'olhu Ol-vena 118t~!CUla 11 7 .li75) o" " . t.J1\tfô.
tineia dej60,22 metros, com r~mo,de 57i))'N£, até o ponte ~09i daI gegUg'
numa di8tênc!~-d8 99,99 ~.tros, ~om rUMO da 58&17'~(. até O ponto IDa; _
da! segue numa diaeâofria da 52,81 metros. co~ rumo de JJII56iNE, até Q
ponto 101; dar 8egua nU~8 distância da 47,66/BtrOB. com rum~ da '6041'-

,. "' r ••Nf, ate o ponto lqgl dlu. 9891:18 flUllIlI di&t'anci da\,lQ2,S2 lIlotró8, co. tUIIIO

d. {ZRO\'N(, ató/ o ponto 105; daI atIgue nu~a diat'ânc:la da 93,5C"ruItrotl, ••
com rumoide SD009lNE, tlts o pon~o 104J ~endo que do p~nto 1 ao 127 o ce~
minlylmento 8eg~lU IHll dlr-eçã"o do e~rrv90 de dl\l1aa dos! lIlunlc!pioa dQ Am'~

ricana a 1.10\18Dd8~se 111do ponto 127 ao 104. sogulu pol:: oote olÍrrégo de _'

divisa, ~Bmpre coArrontando co~ 8 ~es~a C}ebe "Ali, pertencente ao munie!
pio d. NO\la Odeeea; da! 88gU8 nu~a ~atânci8 de 26,30'm.tro~, eo~ ru~o _
'de 06017'NW, atÁ o ponto 1:28. daí ~gue n\lu 'distânoia da 32,00 metro8,-

. "I '. ,eo~ ~u~o da J90041NW, ata o pon~o 119~ de segue nu~a dietanc10 de 63,00
metros, com l'1JIlIO_ ce 56g33'NW. atlÍ o ponto 130; ;da! segUlII nUlIIa dhtância.', ,
d8 ;1J2,OO metros, eeVl rUIllO d!LB31101'S{;\~t~ o ponto 1'1;, daI 88g08 nUrDe'.•. /. '-.. ' \,.diatancla de 8',70metroa, co~ ru~o da 430'7'NE, ate o ponto 13:2~dal aa

•• i I.
gue numa diotllnc1a d. (Ot10 Il1BtrOll., com ru~oi'de-641110'N~ ate o ponto
lJ3; dllí slIQue nUlu dl~tanc1B de 94,00. metros', com rt:llID de 6Un'N£:. at~
;0 ponto 1~4;dll! ugulI n.ül1ladi.O:ã~ciB/de./4e:oo metrOll, com rUlllo C\ 2~D •
03'NE, ete O pont.o LJ)f.da{ aegu/II nu II dillt;.ancia d. 49,80-llIett':Q.s, CO~ r.!:!.
1110 di! 2402J'NW, 8t~ o ponto B&; co! ~e9UQ TlUIl11'1dht;ncia .~ )2,60 "'61~

tro8, COIll rUIllO dll 6Dg52'3E~ $\.; o ponto .'lJ4; dll! llog-danuu diat'&Qcia ds

50,50 1Il9trDs,\~olll rUlllo.d. 27~49t!:.r) at~ ""O'ponto DeJ 'deI !OSgUB n'umadh~
tencia de 36,80 1lIIlt:ros, com rumo ds -63008'5E, até 'o ponto D9: da! S8!lU.

numa ci_tência do 39,20 ~gtros. co~ rUlllO de 8701B'NE, l'lté o ponto 14DI _. \.. ' ,-, 'Dal ~i1QU8 nu~~ dl,tanc1e de 58,90 metros. CD~ rumo d. B6 39 SE, ata o
ponto 141; daI ~8gU.numa diotânclA de 50jOD ~BtrQS,co~ rumo qe,59017'.
/li!:"','atlÍ o pontoA42;- da! aegue ~um,;, distã~cla dl1l 4),00 metros,' COII rUrlI01. , .de )SA08'NE, ata o ponto 14)i,~lIl segua nU~1Id1atllnci8 de '3,00 m.tros,-
COlll rUlDo de 2JII07'NE, até o ponto 144~ da! segue nUIIlB~istinc1a dll •••••

36,50 ~etros, co~ rumo ds 2105)'5E. IIt9 o ponto 145; dar.segue num e dia~
tânoia\d~ 40;'50 ntroe., COIll rUdo d. 751109'NE, IIt;. o po-nto 146; iter' aftgue
~~~a dlst;nciB de 79,)0 metros, co~ rumo de 181106'NE, atá o ponto_147; •, . .
dj5! seguI!! numa distancia da 111,90 Rletros, Cofl\..,rumo de 59Q47'NE, ate o ••

/' '\ponto 148; da! leQue numa dlat;nc1a de 27,50 metroll1 co~ rumo de 65a,6'M, I // .SE, ate o ponto 149; de segue n~~a dietllncll1ce 71,80 metro~, com ru~o'
'. . , .. ,~. 69A41'NE~ ate o ponto 150: dal 8egus nume dlltancla de 65,70 Metros,-

com rUdO de 4)oJ9'NE, atá o ponte 1311 deI eeQue numa dlet~ncla de 59,30
m,etro., cElm r~IDOde)f12J'NW, até o ponto 152; ds{\ uQue-ttuu diatânc!a M

\ !. ; I'de 19,80 .atroa, co rumo de'42Q21'NW, ato o ponto lS31 da aegue numa .•
dl1tânc1a de 49,40 ~strda, co~ rCmO~Q 75Q14'NE, etá o ponto 154; daI .~

~ ' '#gue nU~~~laten71a de 60,50 lIle~09,com ~UNO de 150J2~NE. ate o pento
155; dl'lí aague nUllla dbtancta de 72,60 lIIotros, com rumo .de OH40tNE, atÉi

I ' , ',_..

(continua no ver, ,
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IMOVEL,
o ponl;g "156j dà! 118QU8 nU1ll1Io d!Btinc;:la dB'i37tJO ~Bt.rQ8. ~Qm rurto,dlJ 41;
20'NW, IIot~ Q ponto 151j da! sague nu~~ di&lânoia de 17.00 Matro3, oom r~
mo de 69v45'5W. até o ponto 158; «.lá! sogue numa di&tãncie 'i38-:3'O,OO 1lI8,)

tro8.' com tUIlIOdB SS1l2tf1Nf:. atú o ponto 159; ,da! &liIgtJ8 ou~~ dir.tânol!, de
44,70 ~8tro8. co~ rUllIode 891147rSE, at6 o ponto 160i d~r 8egue numa di$~
t;ncia de 6,00 matros. co~ ruma de '11l51'NE, oté o ponto 161, confron\an
. -''''~....:do do ponto. 104 ao 161.~OIll a CP:L ~ 11~lt.maxi~Q ~8 inund8£80 da A8pt!

ae do SeIta Grando; da! dBrlete 8 eSQuorda B 8801,18numa distancia da
H9.16 ••~tro'~1 20lll rUillOde ?1l5DINW:'8~é,r:ponto 162j !leI dafletlll l1g~~-
ralll8.pte a direita li 8!1~9""1I nUIlI3 distlilnc18 da 19.91 ".tro.,. CDlll Jrulllo\.dll . _

.42Rí71NW, atá o ponto 16', confront&ndo do ponto 161 110 16J com 11 rue
!C~lhar~1I Shi~l~t; da! d.fletá 8 u~querdll li 989U1 nvma di3têRCi~ da ••••
592,9' ma~ro" co~ rumo de 50R02'SW, ató o .~onto l6~,confrontando Don _
OIS lotss .11 IJ' 12 da quadra 2, CD~ a rua Josa Coeta Lopes, COIII os lotes. _

:/ " '- \ '- . , I 11 8 12 da qU~Qre 4, ~om a rua,Jb~o Ranieri, co~ os lot.~ 1 li 4 da qua-'I __

ch:e 8, com a ~rua Albino MariscalClhi, co/ll ou lotes 1 li 15 da quadril' D, _
com a ~ua Pedro Ri.do, com o lote 16 de quedra 16/1, e OD~ a rua JoaquiB

~Azanha' todos do lot8l!1m~ntDParque D. Pedro lI; de! derlete ~dir.it. 8
Ilagua numa ~~tâncl. de 19,24 m~troa, com rumo dll76R26'SW, atá o ponto'
1651 da1 derlete à direita li allgua nUllla distincia da 2S0,66 lII~tro9, com
ru~o da 8.~~'!:W •. ~e.t~ O-P~r.lIto 166; daI' defleta à \,:squarda 8 &, ••gIJ9 num11_

diltância dI\. '67,9' metro!!, CD'IIrumo dll 01ll19~!:, atá 11PCtlto 167. ccn_
;~ rtontatldo do'pont~ 164 80 166 com a tua Joaquim AZenha s do ponto 166 ao
,/ 167 COIllRutlll~, Pe).llll !I OLltr.o: d:l\! d'ena~i1 à d)raitll e s:ot<inco o cétre~o

MOlllbUC8"numa di&tânC'fj"~ ~8.69{~8t~O~. ~O!R r1J...~o de SOR12'NW, ..ai_é o !:lO!!.
to 168;._~! segue ~ura dhtanci& da 'I,U tll&troll. CO!llrtlllO de 74112"NW.,""

atá g~ponto ~69; dd' 509UII ~UIU diatânc;.' d. 4~;OOIletfoa, CÓ~ rUllIo ~ .•.
74Q52'NW. atllo pont~ 1'0. ~a! a.gua ~uma di&ta~cla dll~46,9)1lI.~~8. ~om
rume de 89Q141NW, ate o pento 111j da~ aegue numa diatancia de 27.20 11111_

.tro8, com rUIII~a; 72'i241~W', .tã o PDnt~ 172; da! ugu. numa di,Glt;ncia da
'~9,27 R1li1troa, ~o" rUlllo de 151llS1tNW, até o p~nte'17J; da!':legu ••' nUl\a dis-
tância da 107,19 ~;tro', çom rUMO de 61Q34'NW •• té o ponto 174; de! 8e-
gu' numa dia~âncla da ~;,58 matroa, com tumq ~a'8ii421NW, .et& o p~nto !_

11~Aj:8 PlU:.ti; d~!,de~18til à dÚUh, da1xatdo"'~ CórulJo.M~nitluc8 111àe~1
guindo por ~liIrca d••druiDll ~u~a áiatâncill d. 11,S4 metroll, com rumo da ~
n.t1SBIN£. ate o ponto 1748j da!. dllfhh e uqu&rda li aegu.' nuu.-d1stân~

.). dB 22,[16 metro., OOWlrUlIlo da 62V44'SW, ,a'té o ponto U}i da! derleto ..."
dir~1ta a sague ~ume dist;ncia ~e 71,31 ~etroa, com rU~D de '4~9IN~{~~
Quiddo .lImprePOr CBr~a de divila. ~t~ve.ean~o o leite do córr~~o Mc~b~
C8. até o ponta 116J da! deflet. à esquerda a aeQu~'pJMa diatÃncia dá
28.62 ~.trol. oom rU~Q da 118S"SW. at: o ponto 177; da! def1et. à direi
ta 'l-s8gue nUllIe dht!.n.~ihde ~l,15 metroa. com rumo da 19U9'SW, etéJ)
,ponto 17Bl de! def1eta àla~U8rda 1198gue numa diat~neiB da 26,28 ~.tra3

/ eOIn rUllIp...d. -.5'1111'5101, .IIt; o ponto 11~;da! derlete à dire~te e segue nu_

r" (continue 'QS rIs.O)). '",--,

'.
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(é:i;ntinusç80 de folhas 02-vlllrso MatrIcula 67.615}... ,.

m~.di5tânc18 de 103,05 ,~etroB. com rumo da 8saOl'NW. até o ponto 180;' ~
da! dlll'1ete ligeiralllene'" à ssquerda li: segu8 numa.Clht~ncla de 7,24 1Il1J-

\;rOIS. Cl)1'Irun::o de 89Q46' W. ab'l o ponto 1811 daI dor Iete ~ 89que ['di e ~
ngUQ numa dhtinc'is 'de '1,11- metros, com rUlJ~ de BU41'SW. até o ponto.
IBIA; da!' 'der1ete 8"dirllite "8 segue numll distância de 91,48 lllstroll, CDlIl. ,
rumo~. 76Q21INW, eté o ponto 1818'; da! ,dBrlets à dirdta"{' sagus" nLJllla

dl!'l.Ênci. de 43?(]9 lII11troll, CO:Jlrumo de 6'1122' NW, at. (I ponto 181C: da!
~ '. /"dsf1ete ~ s5Que~da s ~8gU9 nUlIIsdistancia da 0,45 metro, co~ rumo da

B3114D'NW, até o ponto 11/10. conrr~tand~ do p'onto 1148 ao 1810 00l1liIpro_, ,
prhdado de GugU~rdo Ard1to, supu por eore'a de divilla. dll! deflete à
direita e Begue nU1Il8 dl11tãncls ~e 41,11 m9troll, com rutilo d. 6SIl)O:NW, _

atá.o ponto 181[j da! dsf1ete 8 ~ltà~ta e $9gu8,numa d18tânc~ da 1.50
. \ • I ,

1II9tro., cora ru-::o d, OIlOOIW[, I!b o ponto 19lr, retornando, ao leito po _. ;

corrego Mombues, confrontandn do ponto lBID ao ponto 1Blr c~m propriada
dll dll\tdson Salim; da! segua numa diat;ncia da 62,16 metros, co~.rumo :
de'2QJ1'SW, at. o ponto 182; da! 8egU& numa distânoia da JS?27 ~lItros,-
co. rumo de 69111)'SW, ~té o ponto 18J; da! segue numa distancia de ••••
25,4) metros, Com rumO,dll 70g02'SW? atÉ ~ ponto 1841 dat 8BgUS nU~9 dl~
tância dll 31,f:4 IlIBtros: 100m ru'llo de 4';'1116'5\01, até o '~ontô,18~; daI S6-'
9U9 nu~c. diBtinc:1B' de 28,90 lllllt:.ca, com ""'tUNO de 791100'5W, ats o pllnto ••, ~, -
186. confronta,rido do pont.o: lBlr so 186 Com 8' Avenida \Mug1nal 'do 10-

t"BtIllilJ)tO FhtfllaheoAzulj d!.! ft99tJS nllrut distância dll 26i,96 ,"atroB, Com :tu

IlO de 67g1S'NW, et;.~ ponto lS7:,)a{ segu!II nu(tla dht.ncta do 102,'25 ~~:

tres. COIl rumo de- 77ii4l'SW, sts o ponto 1BB, confrontando do p'onto 186'
.-' I I

IJO 18S COIll Armando P!VII B Outros, 9gndo :quB do ponto 167 80 114A\ I! do _
I '.ponto ~lr 00 188 o ca~lnhamllnto lIeguiu IJ Montante do correQO MombucB,_~.
sBmpre acompanh~ndo sau leito; daf aegue por cerca da divis6 nume dia-'
t;ncia d; 121_,D6 ~lJtroal co~ rumo de 2l~16'SW, st. o po~to 189; daí oa..
. gu'f AUIIIl! diet~n~ia da lB~.07 metros, COIIIrUIIlO, da 61Q44'SW, ate o ponto'
1190j daí sogJa nU00 di.t~nciada 35,61 mat!09, co~ ru~o d" 71~24ISW? _
'êtó'o ponto 191; da! sagus nu~a d18t~;cia d9 89,87 Ill~OB. com~rulllo de. . ~
64Q2S'SW, ata o ponto 192. confrontando do ponto 188 ao 192 tem Il., Trena
portadore S• .vita Ltde., SlIlIlptB por carcll.\d8 di .••iaal da! de'lete à' 8S:

Quarda •. 9ague numa distância du 216,98 metros. com rUlAo de 26~S31SEI _
at: o ponto 193; de! aeQua/nUIU dhtânc1a de 129.7}/netro8, com rumo de
2605015[, e.t.p.. o ponto 194, oonfrontsndo do ponto 192 ao 1.94 com o DER
~ia ~nhBnguBra; dar vaguo numa d1stãncill. da 35,81 metros, com ru~o de
4'1109'5(. atá o ponto 195; daI 6~';IUe nUlll! distância de 21,78 lTIetto!ll•......

cal'll rUD'l01 de SOR51.'!H:. fite o ponto' 1, conr..:tont.a~dO 'do pon~o '194so 1 COJll

o OrA - trevo da Acesso à WOVA Ddassa, ponto 1 que I'oi O infcio dIsta _
dBocriçãol perfazendo uma área superficial de 1.226.1)4,00 ~etraa qua.
drado&, Mód,Rurel (HA) 10L6; N;.~ód.Rur81s ')5.271 Móã,fiacal/(HA) la;
NO,l+Ód.flscei.8"A7,86; F"'Un.pa).c.(HA) 2,Oi A"ua 't.ot.a~ (HA) 418.6.-

(CtIt.lnua 110 ver-so

Av, Brasil, 1955 - AmericanalSP - CEP 13468-390 _ Foni'! (19) 2109.44RII_ \lll: {IQ' 1:1OQ4494
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Av. 4/67.675 - PtCçed8-S~ esta aVerbaçeo para ficar constando que o l~á
vaI objete desta matr!cvla, encontra-ss oadastrado no INCRA !sob n~64'041.
O:265~ 9; e'lód.R~t'al (HA) 22.1j\N.Ml:Id.Rurl!ll.:!! 4,31; ~d.rtsea'l (HA) 12; N:..
Mod.fi~caie lO,2lt raMinoParc (HA) 2,0; Área totaÍ (HA) 122,6, conror~8 _
Certificado da Eadsslro da Imóvel R~r81•.CCI~1998/1999, pZ8notedo 8 ml-
crofil~ado 8~b pR149.99B. qUe faL parta integrante do Tormel'de Partilhe,
rQgL~tradD 8 $Jgulr sob oi as 088 8 matr!cula. AmB~l na, lJ de msrço ,do
2.001. A 88cré~enh autor 1lada r /;
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-AnoilvtlçiO doC8'\lpo NAQUISlI;OeS" desta malJleulaCOnlilllla * fts. ,O 6 . sob a Ic:ltma de
1icha COfTldJ,estatltlo..e_lir!ta, sua sutdWiRIJ lIIIl \.Wma (1"!.6veI. Aqulsiç6ea e Onu,).

AQUISrçOES,
(eClnt1'\~89ãD de falhas Ol"v9r:50 Met.r lcule nll 67s? _ ,li.Cfp /
tal - CCtR 1998/199' a C~rtldão da Regularidade fiscal de Imóvel Rurel _
nQ M-H021SB4 8~ltlda em 0'.01.2001, pela Delegacia da ~8c81ta rederal de
Seo Paulo e D8t.8rmin"s.P~ Ju~lc1al datada:de 17.0B •.9!J~ d~ 91'1 fJlbhne.. Ca-
lil Canfour de A.lpudda, MM. Ju{u da Direito da 11 1If'l'1!I e!val "8 CorraQu-
data P8rmen8nt8'd~st8 C8rt~rio, ptenotados 8 mi~rorilm.dQ~sob n0149.998
roL el:ribulda él~Y8rd8J.ro r!lho HENRIqUE 5CHJ[rrER~E:tK(R nLHDt brasih..!.
r0J!adminlatradar du .~~r8aaa, RG nDl.184.959-SSP/SP e CIC nQD04.941.'5B
91, casado no regime d" 'completa sepst"8ção da b~n6 del!ld9"'2o;OJ;1964, con
rDr~e e8cr:tu~a p~lica de pacto ant9~upciBl~l,,~radan~ Jlo~r!cio de':
Natas da S8" Paulo-Cspital, em 20.0~;~4, no li~ta 2.07', a8 fla.3avo, do, . .-~vidamente regl~trado sob n9)96, as rls.31a do Livro Auxiliar, Im 07.4.64
no 29 R9giairo de Imóveis de são Pa~lo-C8pital, com CHA]STA ILS( eRIGIT_
TE: SCHIErfERbECKER, a1emi, do ler, portadora da cédula de identidade pa-

/ra .5trangsiro RG nQJ.312.7fB-SSP{SP e Cle n0026.191.72B_5J, ~Q&ldent.e'
8 domiciliadoB em sã~ Paulo-Capital, na rua D$sembargadot" $yloB Cintra,-
n~l1", a intóvel obJa~o desta f1Iatrfc'ula, valo I:' da Cd4J .!H ,02:' AllIe. , -
rLcana, l' d. m~rço do 200}. ,q l!!~e.l!Iut. 'íZf.oo-o; L
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.A d"&oUur&Çk1dO campo "'ÓNUS. desta malffeulB contl1'lLl3a tis. (J 6 S(lb a forma do
flCfl;sçom a, .~tôlln60 GJ(lInts tua SUbdivisão em colunaa (Im6vel, Aqulsiç:6el. ~ Onut).
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[ JlJiA7Rf~ULA NO [ 67675]] :::,NO
. ÔNUS .

CeonUnuaçio da fla.01 - verso-.da Matricule n' .67.675)., 0(' CJ.t:
Tupa-sp, a::J:5inado pelo Dr. Reynaldo Mapef.li, MMJuiz de Direito da re- .
.ferida Vara e:Certidao expedida 9;•..20/09/2006 peLa referida Vara, assi-~
nad,a por José Carlos '~gost.1n, Diretor Té.cnico do SQrviço, prenot ••dos
sob'nO 193.901 em 06/09/2006, extraidos dos auto~ do Processo de EX9CU-
~o Fiscal n° 05/98, em que rAZENOA DO ESTACO O~AÓ PAULO, ~xeqaQnto.
e Henrique Schiefferdercker Filho, já qual~icado no R,S' e outros, exe-
cutado, procedo ao registro da PEBnORA 9Ob~~ ~im6vel objeto desta ma-
tricula, pertf!ncente a Henrique Schiet.fe.l'dercker Filho, para assegurar
Ó pa9amen~o da importancia de R$19.038,51 (distribuida e~ 29/01/1999),
devida a exeqaente, tendo o executado ~ido intimado da penhora através
de geu advogado, Dr. Jaze Augusto Marcondes, de Haura, 01\B/SP 21.105.
com e,critório na rua Carlos Farrari, nD la, 5°' andar, Conjunto
509/12, Garça-s~. penb~a 90b e 1 i~6 ). AR~ricana, 02 de outubro de
2006. 11 f!!!'c.aut(, .{)NW\-. .;

1 -,'
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Av. Brasil. 1955 '-Americana/SP - CEP 134MI-~9fl- Fonl': 1I9\ 2101U4RO":' F••••.(IQ\ ?IM 4dQ4

o Responsável pelo Expedierl

o escrevente autorizado
J

..
\ AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ESCRITURAÇÃO DOS

L:ANÇAMENTOS NA PRESENTE" MATRiCULA. Procede-se a es}a averbação para esc:1arecer
que a .flscnturaçao desta ma1rlcul a partIr desta averbação, será feita sem a distinçaa dos I

campos -[m6vel-, "AquisiçOes- s" como era feito até então, de forma que osatoh nela
lançados$egulrAoapenasu ia has.

•1 . I

I ~t. AV. 08/67.675 Americana, 1P de Janeir:o de 2010 .

.J IS AVERBAÇ~O DE CANCELAMENTO DE PENHORA Procede-se a esta"t lt avsrtlação para flcarconslando que a penhora a ql:le se refere o R.8'desta. fiCOU cancelada &~~~J1 sem mais nenhum efeito, nos termos do' OfiCio e Mandado de Cancelamento,de Registro
W ~ . expedidos em 05.01.2010. ambos pelo JuIzo de Direito da 2' Vara Clvet da .Comarca de

\ 11'\ .. Tupa-S? assinados pelo Oro Luis Augusto da Silva Campoy, MM. Juiz Substitulo da referida
v -,~ Vara, eXtraldos 90S aUlos da Execução Fiscal. processo n".637.01.1996.006784-5, ordem

O .- -n°.5/98, movido(pe1a 'Fazenda do Estado de São Paulo; e, Certidão Negativa de Débitos
l4J \;... Relativos ao Imposto Sobre a ProprledadB Territorial Rural, administrado pela Secretaria da
Ll. in:$ Receila Federal do Brasil, com código sle...contro!eda certidão: A6D6.70F7 .D3AB.1D7C, com o
~ UJ:t número do im6vel da Racei1a Fed!131 - NIRF: 6.058.074-7, emlllda;em 21.01.2010, com
tJ) >Q validade até 20.07.2010, expedida pelo Minlslérioda Fazenda, preno1adps sob n°.227.777 em_ ~ffi 19.01.2010 (cusfssna'op,gss).
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(.~.I..>Sjstema de ART - Preenchimento de ART<__

CO'\M.I.HOIH:f.IO'.\1. m 1'\(;1:'" \l{I.\, \IH)1 li UI R\ '- \l.I{(l'\O\l1 \
1)01-'1 \Iln UI. •••'O 1'\1 10

..\,.11,.,,, Lu',1 t lln". lI,,';) .1'1.111,.",,, _ ~;,,, 1'.!;,1". "'1'(; 1"1' I';' "~Il Id 1I~!Mj1': 1)<11I ART
Anotaç30 de ResponSilbllidildc Tc(nj(a

lei federal NO,6.496 de 07/12/77

CONTRATADO

1- N° DA ART

92221220110557111

Puge 1 of 1

2. N° 00 CREASP 00 PROFISSIONAL
600285751
• NOtl:E 00 PROFISSIONAL
NTONIOCARLOSSACILOTTO

3 - NO00 CPF DO PROfiSSIONAL
33568405849
5. T!lUlO DO PROFISSIONAL
Enqenherro Civil

n • TIPO DE COl'óTRATADO
2- Pessoa Fisica

ART
IS • HA OUTRAS ARTs VINCULADAS
l-Não
10 • SUBEMPREITADA
1 - N:lo

ANOTA AO
12. AREA DE ATUAÇAO

- Cartografia,
[.:;eodes;a TODoarafia

• TIPO DE AR, F - VINCULADA A ART NO
1-0bra/Servico 1
• ALTERAÇAO/COMPL./SUBST, DA ART

l-Não

11. CLASSlflCAÇAO DA ANOTAÇAO
1 - Responsabllldade Prlndpal

l4 - NODE REGISTIl.O NO CREA
EMPRESA CONTRATADA

15 - NOME COMPLETO

l6 . CGClCNPJ 17. CLASSIFlCAÇÁO

CONTRATANTE
18. NO~E 00 CONTRATANTE DA OBRA I SERViÇO 119. TELEFONE PI CONTATO 120. CPF/CNPJ
BROOKfIElDSAOPAULOEMP.IMOBIUARI05 5A 1(11)31279409 158877B12000108

DADOS DA OBRA SERVIa OBJETO 00 CONTRATO
21 • ENDEREÇODA OBRA I SERV1ÇO 122 _ CEP
IA ANHANGUERAKM120 - AMERlCANA.SP 13467-000

2] • NATU
1 110],

ZA 24 - UNIDADE
5

CLASSIFICA
25. UANTl ,CA AO
7952

AO
26 - ATlVIOADES TECNICAS
5 7,

]1.10% ENTlDADfO Dt, ]2 - VALOR DA ART A
~lA5SE PAGAR
2 300

27. DESCRI AO OOS SERVI 05 EXECUTADOSSOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CI\RGO/FUN AO
Diretrizes para parcelamento (/0 solo na forma de loteamento da Gleba Al, com 79,52 ha, parte da Fazenda
anto Angelo em Americanlll cadastrada sob n. 28.0600.0020,000

RESUMO DO CONTRATO
NOE ESCOPO00 CONTRATO CONOlC E'S PRAZO, CUSTOS, ETC .•
ontrato de servlcos tecnlC05
ata de efetiva Dartlcl a lio do arofissfon"I:30105/2011

::.~- VALOR 00 29 - DATA DO ]0 - .DA_'..AINICIO DA
f..UNTRATO ONTRATO !'XECUCAO
8.00000 20 OS/2011 O 05 2011

ASSINATURA

Americana
21/05/2011

fOec/aro ser de minha responsabilidade técnica, dentro das atiVIdades assumidas nesta ART e nos termos aqui
anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Tec:n/cas de Ace'Fi;idit)de da
ABNT e na legislação especinca, em espec"" o Decreto n"o5.296/2004, para 05 projetos d con lição,
reforma ou ampliação de edlflcaç6es de liSOpúblico ou coletivo, nos eSP6ços urbanos 011cp,muda çit de

destlnaÚlo~ara eSJétWins.
]] - LOCAL f DATA ~ 10N CONT ATANT

/ ./C./ fi/. / c::---,../
~ ..•~, BROOKFIHOS¥'O PAULOEMP.

....-1 ton;o Carlos Sacll lo IMOBIUÀRIOS SA
Obs, ~
• O comprovi!Me deverá ser aneJ<;;Jdo<J AR ( para compl'O~açdO de Clj,;tilção
- A ARTdever~ ser d~vid<Jm~nteilssioada pelo wofis5100ill
• Unhadigitil~et:

htto://scrvonline.creasP.org.br/£)rodonline/orodart/orodart5 corpo.php?NRART=92221... 21/5/20 I J
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Boleto de Cobrança

f(j BANCO DO BRASIL
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO
/\,~,'",:j3CN'l.l"~"("c~cnlC 3336-7/40178).8
~O!>~,N"'lWn, 922212201105:'\ 71 I I
fSACADO: ANTONIO CARLOS SACILOTTO
Cala de Emissão: 21/0512011

RT N° 92221220110557111
ALDR

Recibo do S<tcado

CREASP:600285751
Data de VenCimento: 3010512011

33,00

(

- O comprovante de paf1amento Clevera ser ane~ado a ART para comp:ovaç{jo de QUltaçilo
.DepÓSllos OUtransfer6nClas entre comas ntlo se'ao leconner.icIos por nossos sistemas
• A Qu:laça.:> do Muro ocorrerá somente após ti iflformaçtlo do crtidiro banc;'/IIo

SB1;5\i' iW 23<liMl 0013

--_ - -. -.-.- , ............•_~~-~.., '-'.-,' ._ ..- -, _ _ -,-
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Prefeitura Municipal de Americana
Secretaria de Planejamento e Controladorla

Unidade Cadastro Técnico Municipal

Informações Cadastrais d", Imóvl:!l

Identificação do Imóvel

Idcnhfli::açll(l;

Pl'QPIielilrio:
~omIssário;

28 .0600 • 0020 • 000
HENRIQUE SCHIEffEROECKER F1LHO

Caracteristicas do Imóvel

Arca do Terreno:
Ama da ConslnJçlIo:
Testada.
Foodos:

lado Direito:
lado Esquerdo:
C~a:

795.243,430
0,000
3850520
158,000
1.165,930
1.644,020
0,000

Tipo:

Uso:
Classificaç30;
Viela:
Zoneamenlo:
Área Ptanejamento:

Tipo Via:

TERRITORIAL
TERRENO

VIELA ANORMAL

ZAE2,ZR2,UAV
AP'
Via Estrutural

localização do Imóvel

VIA AAHANGUERA KM 120
RalHO: FAZENDA SANTO ANGELO
Lote: Q'Judra:GLA1
N" do préCio 11wr oollSlruido:

Endereço de Entrega de Correspondência

R. JESUINO ARRUDA

Bairro: a lT A1M SI81

CíCllde:SAO PAulO .SP

HIstórico

N°: Andar: Apto:

Complemento:

largu'a Co Rua: 70.00
largura Variável: Não

N°; 769 Anda' Apto:
Complemento: CDNJ 51

CEP: 04532082

,,,
•,
•,
•••
"""""""""r.
"""""•
"""•
""

J:tjT'"GUIl,O,T"'ve£'" ENCO'f1'RA,.SE NO ZO'IE"''''E'iTO OEN()I,oo~"'DOZE.3.
Efl::TUo\OOo CN)"'srq"''''Emo DAGlEBA C(v<FO~'>IEPVNTA "'~El(.O.
"'OPI'lOT.3Jn119<1EMClIll9'l
GLreJ.NAo TlHIlUTA.a",POI'lQLE NOL0c.+4.NAOE~lSTEOS
...EL••~MENTOS EXlGIOOSf'O/l: LEI.
P"'-SSOUASEI<rq-BUT/l.ooA PAAnl'l OC :lDC,.CO'lFOqME lN~Oq"'AÇAO NOPOlOT.3/ ISY.Xl. E'I\II1IOO
/l.EST.l»l:DAOE EM~a.l2.~OCO. PO~ POSSI;lQ OS'EGUI"'TES 'olELHOAA"EHTOS.IV.REDE:)E
ILU'd'~/l.ç;,o PÚBLICA.COMOJ SEio!POSTE./l\E'lTOP"'AA", l:ISTRI~lJIÇAOOO"'ICILIA.ot.V. Escov. f1R'MAR••••
OUPosTO DE SACroE./I.UMAOIS rA."fCIO'MA.J(IIAADE310M DO lMOVa, lU/C112001.
sctIC'T •• CANCEIJ\I,OENTOCONFPRor.C':lS3-w<. EMQ3.Cl,Xl:)4
ueC~ETC YS092.l:E 01 DE MARÇODE 20C0l DECl.AAACEUT'LlOAOEPl:llUC'" P/l.llAF't<S DE
IMPLA~rAÇ}.o DA:J"'lXA.DEV~.LASMlr AR••••.EMCMl3l2CC4.
Poto.;.RElAl'WtENTO DEGlEBA. PROT2911lMl:,,(FGI<;A.NCEt,o,o•••o •••TRAVESDOmOl :l:l91Ml7).
CERl Ave~!lAÇAO.PROT.;)ol.S15i06.'IlO~ll
•••.~OTAOOPFlCPqlH AlUOli f'''D£~EÇO AVISOCOI'<I'.I'I.loM••TotIC\.I..,O,618'5 (",eot>."':;.).
E'" 2810.:lOO6
OlqETRIZF.St." 55/1.P"'ot>.I'IETAlIVoVENTOOf GlES"'COO<F, PI'IOT.31!>l5lO6
I'otOJ. 'lET ••••..••.••••"'EIHO DEGl-EIl•••.PROT.~2C01 ••••••••NT. 7:l2C• .o.PRO"'.Q,t,E'" 311{1~2OC1
IlET••l""CA. •••GLBI/l.A.PAS$/I.'lOO "GI.. "'I EMFUNÇAOo"'PIANT'" OERETAl•••••MI:'f1'O N"T,!;/02
.o.PROVACAEM3'11l~' E OfCRET~73caOE" DEJW<.lOOE 2OCt, """"vtsoo PJl,QTOCOLQ2T9Ol!I7OO1.
ElA~1. e.t.OAST'lOAIfTIoNIOR: ;:llrOWO,OOIOQoXI(GI.EIlA"'~
CERl "'VE~llAçAOJ'ROU3'J6:V01(OOQS4i
.•••.lERAC(lZCi'.E.lMENlO DE li. P~"ENTO ZFl2'" PARTIRDE C;>JC47(Ila,OEIII(;O'" LEIMJ'lICIPA.L
'S!I7 DE01M11OOa.OlIE OISPOE ~NOO1ot£TOR OE OEso.\lOLIII"'E~TO IIHEGfWXl 1':;101DO lAlI"'ICIPIO.
SOLlCIU ~CIffiEçAOM F'V.NT" 732C<,"'1R'.VES 00 PRQT.J8!\891Cl1• .r.Jlo<lAOC"'0219Oll1\J1
CEI'ITAVER[lAÇAO,PROT82li1rlOIOO1~):8303t/Cll(OI(li19)
SQ.ICIT"'~ORREç.l.O "'" PIAM'''' 132(l1. "'TRA"";:SDOPROU1~/2Ç1C
CERl AVERflAÇAO.PROT,4OW10(CCC,..);014~lSIIO(OC320)
TENDOe •••Vl:5T•••Ol'IEt .••••••~E'ltoO .••()LERA DEI~O<.JDE SER TRI8UT/l.lJJl,CO'lF.PROT.31'5MlO EM 'M1.10.
S(l.lCll'" CEllncAQ DEDtREtOlllrS CONF(lFl"E PllCT. IC,.~I.<Jll
.....Ol,t,:lO ENOEIIEÇO"'VISO CONF,PFlOT.1621:.'\ l, EM'S,03.<Cll.
CE~T, DlR8"1lllES N".C1C1.I11.RftAl •••••Mf'ITO DEGLE6A.~ PFlOl. 10.~1l1. E~PFOIOA F'" 1~.02.n

,
Requerente: ADEMIR ORTOLANO. CPF: 715.704.388-20

•



PROJETO COMPLETO UNICA t,;~

-I"'-- ~
,
I1

LOCAL

I
I

, .,,

! ~

I i
Ir
I1
!

\,

,
CIl.E/I, "'" 06C028S7S_1 ~

.01.1\-, ",o9222t221111CS57111
/

ENC" CIVIL

p.,., N' 14B

A

Requer"nt.:

BROOOKFIELO sÃO PAULO PREENOIMENTO IMOBilIÁRIO S.A

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃo IMPUCA
NO RECONHECIMENTO POR, P A PREFEITURA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE TERRE

CADASTRO P,M,A:28.0600,0020.QOO /

ZONEAMENTO: ZAE-2 ZR-2 UAV - AP3

VIA ANHANGUERA Km. 120 - GLEBA AI
FAZENDA SANTO ANGELO. AMERICANA. 5.P

BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A.

DIRETRIZES PARA PARCELAMENTO DO SOLO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONOMICAS

HENRIQUE SCHIEFFERDECKER FILHO

PROJETO:

I

GL!:8A Al 795.243.43m'

REQUERENTE:

QUADRO DE ÁREAS

PROPRIErARIO:

I
I

I
I I! I LOCAL:

! LESCALA, 1 :2.000
, -I' SITUAÇAOSEM ESCALA

r I ~" 'C,~f
~,""',,,, 0.< ••• ,. S'~<r;...{.ocu

I,
I
I
I,
I
I

OBSERVAÇÃO (RESERVADA,A P.M,A J VISTO DO DAE

L

i
I
\

I
i

I
I

II . !

I I
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ClIEA NO060028515-1

A,~T. N° 9222U20Jl0557111

,

,/

H.G" CIVIL
P,M N" 145

R;;; -sabiidade tknlca do prcjeto
ARLOS SACtLOTTO

Rllq~erentfll:

BROOOKFIElO sAo PAULO EM? ENOIMENTO IMOBILIÁRIO S,A

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃo IMPUCA
NO RECONHECIMENTO POR PARTI; DA PREFEITURA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE O ENO

VISTO DO DAE

CADASTRO P.M.A;28.0600.0020.000

ZONEAMENTO: ZAE-2 ZR-2 UAV - AP3

"ar•.•
,,~ " .• '0

LOCAL

VIA ANHANGUERA Km. 120 - GLEBA AI
FAZENDA SANTO ANGELO - AMER.ICANA. S,?

DIRETRIZES PARA PARCELAMENTO DO SOLO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES ECONOMICAS

HENRIQUE SCHIEFFERDECKER FILHO

BROOKFlELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A .

1:2.000

SITUAÇÃO SEM ESCALA

ESCALA;

I
I

! I __ P_R_O_J_ET_O_C_O_M_P_L_E_T_O_~LUNICA
! I PR.OJETO:

i I PROPRIETÁRIO;

II I .,ll.EQUERENTE:
. I

[ lOCAL,

i

GLEBA Al •__ 795:{.ü.43f<i

I
I
I
II. I

I I.
I

1I

I OBSERVAÇÃO(""""AA '.")

Ir QUADRO DE ÁREAS

I



PROJETO COMPLETO

P'3gl..
-'-'''-p'

UNICA Zz..

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

REQUERENTE:

LOCAL:

DIRETRIZES PARA PARCELAMENTO DO SOLO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL
HENRIQUE SCHIEFFERDECKER FILHO

BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

VIA ANHANGUERA Km. 120 - GLEBA AI
FAZENDA SANTO ANGELO. AMERICANA _S.P.

CADASTRO P.M.A: 28.0600,0020-000

ESCALA: 1:2.000 ZONEAMENTO: ZAE-2 ZR-2 UAV. AP3

SITUAÇÃO SEM ESCALA

~,.
•• "lO

LOCAL
,.~.",-~

QUADRO DE ÁREAS

VIDE PROJETO

OBSERVAÇÃO (RESERVADA A P.M.A)

DECLARO QUE A APROVAÇÃO 00 PROJETO NÃO IMPUCA
NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO
DtREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

VISTO DO DAE

,.
"
. ,

DI(lf11l1z-
r- .

N~ <1~Il/I/J.(L ÇK)

'(I/OCf~>O c(/j;J
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Estado de São Paulo
Secreta na de Planejamento e Controladoria

Unidade Cadastro Técnico MunIcipal

Informações Cadastrais de Imóvel
~ery.tifi~çao~ot'I!9y.!:I_. . .
Idenllficaçao: 28 - 0600 • 0020 • 000

. Proprietãrio: HENRIQUESCHIEFFERDECKERFILHO
Compromissario:

,_o __ •• • • - _

Car~~~~rlsti~sdO_~l'!!~_Y~.1
Área do Terreno:
Área da Construção:
Testada:
Fundos:
lado Direito:
lado Esquerdo:
Curva:

Localizaçêo do Imóvel

795,243,430

385,520
158,000

1.765,930
1.644,(120

0,000

Tipo:
Uso:
Classificaçao:
Viela:
Zoneamento:
Área planejamento:
Tipo Via:

"'- .._- ..._-_._- ".' .'--- .-
TERRITORIAL
TERRENO

VIELA ANORMAL
ZAE2, ZR2, UAV
AP'
Via Estrutural

VIA ANHANGUERA KM 120
Bairro: FAZENDA SANTO ANGELO
Lote: Quadra:GLAi
N° do prédio a ser construido;

N' Andar: Apto.;
Complemento:
Largura da Rua; 70,00
Largura Variável: Não

R. JESUINO ARRUDA
Bairro: 8 ITAIM 8181
Cidade; SAO PAULO. SP

Hist6rico

N° 769 Andar:

Complemento:
CEP:

.. ----,-----------
Apto.:

CONJ 51
04532.082

ESTA Gl.£ll", TAMBiH•• F./iC'ONt'RA.SE '10 ZO/iE"'ME'<TO OEI<O""INAOOZE.)

EFF.TlJAOQo C,o,oASTMAME/iTOo'" OLEII", CONFOR\.IE ~l •••su.A"EX",
AO PROT,Jln7~ EM oa,IJ 901

GUBA!'lÁO TRIBUTA~A PORQUE /ia LOCAL1'i..\oEXISTE os
, ""ELHORAMENTOS HIGlOOS P<lRLEI

& P"'SSOU '" SER l1I.I9I,;TAOO •••P"'RTIR oe :'001.CO~FOI';\lF I/iFORM"',ÀO"O PROT 17 ISSJOO.ENYIADO
1 '" f_H"'l1NIO •••OE EM lI.IJ'JOO!I.1'OR POS~l1lR os SF.(•.tilNTESMaIIORAM~/iTOS: IV. R~OE OE

a Il~I""',ÀO pÚB.LK••••\OMou SEMI'OSTEAME~QI''''RA •••OlSTRlIlUI,Ao ooMICIU"-Ft. y. EStOL'" PRIMÁRI'"
9 Dt; POSTo OE S•••t:iDE, A UM'" OISTÁNCIAMÁX1••••••DE lKM 00 IMOVEl. Collllln<lC1
la soucn" CANCELM4H'ITOCONF.PROT.O'Ifil""", ~MaJ OUOOl

I1 DE:CUTO ~1. OF.~I DE M•••RçO DElOO4DECLARAOE VTILIOMJE PÚ11LI(""PARA FNS DF.
U 1\IPL•••m",çJ./:) OA OAlX", DE YIH", S•••••nÁRI ••••EM O'M)l/2004

lJ PRDU.ET"'LHAMEJofTODE GtE9A. PROT1911O.l;>l(FQI (""'NCELAOAOnMY~S 00 PROT lloll~J)
IS CUT"'VERlIAÇAo.PROT HI7S~OO\II)

lo "-"OTI\oo pROI'RIETARIO E EIoIOER[(OAVlSOCONF R IIMATRI("Ut", 6167SUlERo\NÇA).
17 {:Ml&IO~

li OlREt'RLZES NO l~'. PAR"'IIUAtltMIE"TO DE GLfO"'CONF, PRm J1~~/OI\

19 PROl. RFT"'I H"'MHITO DE GLEB•••.I'ROT. n9O(,o~J. Pt"'NT'" lJ2al "'PROV",o", EM )).'1»'1001

lO RET"'LHADA •••GtES ••.••.•PASS"'NDO A GLEBA "'I EM FUNÇ..\o OA I"lA"T'" DE RET"'LHAMt/olTGN"JlI01

.. _.__ .- ... --_.Emitido por: UDFU
29/07/2011 Pág. 1 de 2
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Estado de São Paulo
Secretana de Planejamento e Controladoria

Unrdade Cadastro Técnico Municipal

Informações Cadastrais de Imóvel
21 "'P!lQVAD'" ~M JliOg,rool ~ OECll.ETON' lJOl DE Il DE ftiNHO D{;:!o01••••-m••.V.ES00 PIlOTOCOl,.Q2mv.zOO7.
n ~M 2~1. C•••DASTRO "'NTERlCR 2106D0OOI0,OOO(GLEO••••••1
2J CERT "'VEIIB•••r;,I,0.PROT.n9'~71ll(lQM)

2~ AI.T£IlADOlQNE"'MENTO DEZI2 P"!l'" o ZONEAMEI\,D ZR! •••P"RTlR DE ~OOI, Ot'.\'OO" lEI MlINICIl'AI.

2S ~~97OEOllOlnOOll. QlJEDISP()E SOBKEO PLANODlIIE'TOIlDf.ll£SoiVDt.VIMENTO II>I1l:GV.DO'DOf DO MUNIClpK)
26 SOL1CIT'"COIIRECÀON'" PLNa'" 71lOl, "'TRAVEs DO '!lOT JI~'I/O'l. JUIHAI'lO "'O 21'101>'1)1
n CtRT "'VER8AÇÀO,PROT,629liI0Cl011Sl.6l01M)9(010l9) •

li Sl>LICIT",CORRECÃO N'" 1'!."'/oIT'" 7Jl0:z, "TIlAvts DO PR0T216~SJ2010
19 CEIlT.'" VERB;,ç'\'O.I'ROT 06fO'IO(OOOll).OI4n6lHl(OOllO)

10 TENDOEM V1ST'"o RET"'LH"'MENTO O'" GlEBA !>.EI~OUrn::SERTRIDl-'l"'DA.CONf,PIlOT HIWOO EM 1607 10
li SOI..lCIlACUTIDÃO DE DIIIFTlUl.ESCOroFORME I'ROT I04JSI))II

n ••••••.OTADOE"UEIlEÇO "'VISO CON' PIlOT,I6l71111. f'.MIHJ 2011

J; CéIU.Dbl.ETRtzES N', OOllll. IlET1IUl.o.MENTODEGlE9 •••.CF PROT \GOl/lI. EXPEDIO'" EM IS.02 11.
II ,SOL/CITA DIREUIZESCOI'.'FORME PIlOT41 JoI6nOll

Emitido por; UOFU
29/0712011 Pág. 2 de2
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UJt&.;
AMERICANA•.•..•.•~_ •• o• ." ••• r..,.,.,

Departamento de Água e Esgoto
Rua dos Estudantes, 333 - caixa Postal 312 - CEP 13472-510 _ Americana, SP
Fone: f1!!) 3471-2900- Filll: (19) 3471-2928 -www.daeamericana.com.br
CNPJ (MF) 46.755.690/0001-90 IE 165.336.608.110

DIRETRIZES TÉCNICAS DE ÁGUA E ESGOTO
(lei n2 4.676/08 • Arl. 6~. ~ 1'2)

Processo Administrativo PMA nº 042346/11
Requerente: HENRIQUE SCHIEFFERDECKERFILHO

BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Assunto: Diretriz para Loteamento Misto (Residencial e de Atividades Econômicas)
Endereço: Via Anhanguera Km 120, Gleba Al- Fazenda Santo Angelo _Americana-SP.
Cadastro PMA n•. 28.0600.0020.000
Zoneamento: ZAE2, ZR2, UAV Área de Planejamento: AP3
Autor do Proj. e Resp. Técnico: EngO Civil Antonio Carlos Sacilotto
CREA/SP n. 060.028.57S-1- ART nO. 92221220110557111

1. ASPECTOSGERAIS:

1.1. O empreendimento está situado em área de drenagem do manancIal de captação de águas do
município.

1.2. O local em seu entorno é dotado de rede pública de abastecimento de água.

1.2.1. a ponto de interligaç~o de água está localizado no Reservatório R.14 (Jardim América
11), e terá condições de supri-Ia de forma contínua e Ininterrupta, após execução da rede de
distribuição pelo empreendedor.

1.3. Este empreendimento em seu entorno ê dotado por rede coletora de esgotos.

1.3.1. O ponto de interligação à rede coletora de esgotos situa~se no poço de visita existente
na Avenida Heitor Siqueira, tubUlação esta integrante do Sistema ETE- Praia Azul, sendo que
todos os investimentos necessários correrão às custas do proprietário.

1.3.2. O proprietário do empreendimento poderá apresentar sistema de tratamento único
com o respectivo licenciamento ambiental emitido pela Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo.

1.3.3. a proprietário do empreendimento poderá efetuar à suas próprias custas, a condução
dos efluentes gerados no local até a ETE-Carioba, desde que seja eminentemente doméstico,
devendo ser submetido previamente à aprovação do DAE Americana, e estando em
conformidade com a legislação ambientai vigente.

1.4. As interligações de Água e Esgoto deverão ser executadas às expensas do proprietário até os
pontos indicados no mapa anexo.

1.5. A responsabilidade pela Implantação das redes internas de infra-estruturas é do proprietário
do imóvel/empreendimento, conforme LeiMunicipal n2. 4.676/2008.

1.6. As redes e ramais de água deverão ser executadas em PEAD-Polietileno Linear de Alta
Densidade, e as redes coletoras e ramais de esgotos sanitários em PVC Coletor "acre'" para
Esgoto.

_._-.--------._~._-- Página 1
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AMERICANA
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Departamento de Água e Esgoto
Rua dos Estudantes, 333 - Cai~a Postal 312 - CEP13472-510 -Americana, SP
Fol'lE':(19)3471-2900- Fax: (19)3471-2928 -www.daeamerlcana.cOffi.br
CNPJ(MF)46.755.690/0001-90 IE165.336.608.110

1.7. Quanto aos sistemas de distribuição de água e de coleta, afastamento e tratamento de
esgotos sanitários deverão atender todos os parâmetros, definições e especificações técnicas
previstàs nas Normas Brasileiras. e do DAE de Americana, sendo que prevalecerão as do
Departamento sobre as demais.

1.8. Nos projetos deverá constar a indicação e o dimensionamento das redes coletoras de esgoto
cujo diâmetro mínimo deverá ser de 200 mm para áreas industriais, exceto demais áreas que é de
150 mm de diâmetro, em faixas de vielas sanitárias, bem como projetadas pelas curvas de nível
de metro em metro.

1.9. Deverá estar previsto na área do imóvel o sistema viário, conforme as diretrizes da PMA, que
deverão ser de domínio do DAEAmericana.

1.10. Deverá Constar na área indicada eventual faixa de viela sanitéÍria.

1.11. Na ocorrência de alterações na finalidade e/ou projetos relacionados com esta Diretriz,
deverá(ão) ser submetidos à nova apreciação do DAEAmericana.

1.12. O conteúdo desta Diretriz não implica na obrigatoriedade de aprovação do empreendimento
a ser edificado no local por parte do DAEAmericana.

1.13. A responsabilidade pela obtenção de licenças ambientais, outorgas de uso de recursos
hídricos e demais autorizações formais de órgãos públicos e de planejamento e controle
ambiental para o empreendimento são de responsabilidade técnica, econômica, financeira e legal
do empreendedor, que deverá encaminhar ao DAE de Americana cópias de todas as licenças ~
outorgas do empreendimento, para fins de cadastro, cujos documentos deverão ser
obrigatoriamente acompanhados de respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica _ ART
expedida por profissional devidamente habilitado para as correspondentes atividades técnicas
desempenhadas.

1.14. Deverão ser apresentados no DAE, para fins de aprovação, os projetos das redes de
distribuição de água, sendo que essas deverão ser dimensionadas através do Método de "(ross",
e das redes coletoras de esgoto, inclusive as planilhas de cálculo e memoriais descritivos.

1.15. Esta Diretriz terá validade conforme Artigo 7º da Lei Municipal nli! 4.676, de lS de julho de
2008, revogadas às disposIções em contrário.

Americana, 18 de Agosto de 2011.

~
.237-8
.DAE

-- .. ----. __ .__ . ----._-._-
PAgina 2 -_.- _- ..•.__ .. - _._ ..

http://-www.daeamerlcana.cOffi.br
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Secretaria de
Meio Ambiente
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At.-~~tl
Umgoverno de trabalho

Americana, 05 de setembro de 2011.

Relatório de Vistoria

Processoadministrativo: 42.346/2011
Cadastro do imóvel na Prefeitura: 28.0600.0020-000
Área Superficial: 795.243,43 m'
Zoneamento; ZAE 2, ZR2, UAV
Bioma: Mata Atlântica/Cerrado

Conforme vistoria na 9leba, com pieito para loteamento
residencial e atividades econômicas constatou.se que faz divisa com o
município de Nova Odessa, possui como vegetação fragmentos de
espécies exóticas reflorestadas eucaliptos, espécies pioneiras
colonizadoras, gramíneas e fragmentos de matas 'natlvas com estágio
de sucessão de floresta transitando de iniciai à médio, apresentando
diversidade de espécies, serrapílheira, subosque e espécies arbóreas
predominando sobre herbáceas/arbustivas; como recursos hídricos
superficiais apresenta nascentes, córregos e área brejante.

Gravado no projeto de diretriz apresentado pelo requerente as
fls 22, raio de 50 metros das nascentes, faixa de 30 metros de córrego
e 50 metros de área brejante bem como fragmentos de mata nativa de
interesse ambiental.

A Secretaria de Meio Ambiente solicita que o detentor do imóvel
promova a recuperação e recomposição florestal de toda a área ciliar
dos corpos hídricos, visando à preservação da biodiversidade, o fiuxo
gênico da flora e da fauna e os recursos da microbacia hidrográfica.

Ressalta-se que para supressão de espécies arbóreas nativas
e/ou interferência em recursos hídricos se faz necessário as Licenças
Ambientais e referidas outorgas.

Observando-se ainda que para movimentação de terra na gleba
em questão, deverá ser atendido em especial o que preconiza os
artigos 37 e 38 da iei nO 4079 de 2004 que versa sobre a política
municipal de recursos hídricos.

Nos locais considerados pela legislação como Área de
Preservação Permanente que hoje Ocorram monocultura de eucalipto,
deverá ser observado o manejo floresta i introduzindo-se espécies
arbóreas nativas respeitando os processos de sucessão florestal.

~"p~~de Jesus
TI ~ Diretor UFL
CREA- 5060150194

Rua Florindo Cibill, n.o. 435 -Jd. São Palllo -leI. (19) 3471.7770
CEP [3465 - 230 - Americana - SP - meioambiemc@IIITIcricana.sp.gov.br

Imp:!iwww.ameriçlllla.sp.g:ov.br

mailto:meioambiemc@IIITIcricana.sp.gov.br
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CERTIDÃO DE VISTORIA

Certidão nO 28/2011
Processoadministrativo: 42.346/2011
Cadastro do imóvel na Prefeitura: 28.0600.0020-000
Área Superfcial: 795.243,43 m2

Zoneamento: ZAE 2, ZR2, UAV
Bioma: Mata Atlântica/Cerrado

C E R T I F I C O,
conforme Lei NO4.676 de 15 de Julho de 2008 artigo 6°, de acordo
com vistoria na gleba, com pleito para loteamento residencial. e
atividades econômicas constatou-se que faz divisa com o município de
Nova Odessa, possui como vegetação fragmentos de espécies exóticas
reflorestadas eucaliptos, espécies pioneiras colonizadoras, gramíneas e
fragmentos de matas nativas com estágio de sucessão de floresta
transitando de Iniciai à médio, apresentando diversidade de espécies,
serrapiiheira, subosque e espécies arbóreas predominando sobre
herbáceas/arbustivas; como reCursos hídricos superfciais apresenta
nascentes, córregos e área brejante. Gravado no projeto de diretriz
apresentado pelo requerente as fis 22, raio de 50 metros das
nascentes, faixa de 30 metros de córrego e 50 metros de área brejante
bem como fragmentos de mata nativa de interesse ambiental. A
Secretaria de Meio Ambiente solicita que o detentor do imóvel promova
a recuperação e recomposição fiorestal de toda a área ciliar dos corpos
hídricos, visando à preservação da biodiversidade, o fluxo gênico da
flora e da fauna e os recursos da microbacia hidrográfica. Ressalta-se
que para supressão de espécies arbóreas nativas e/ou Interferência em
recursos hídricos se faz necessário as Licenças Ambientais e referidas
outorgas. Observando-se ainda que para movimentação de terra na
gleba em questão, deverá ser atendido em especial o que preconiza os
artigos 37 e 38 da lei nO 4079 de 2004 que versa sobre a política
municipal de recursos hídricos. Nos locais considerados pela legislação
como Area de Preservação Permanente que hoje ocorram monocultura
de eucalipto, deverá ser observado o manejo florestal introduzindo-se
espécies arbóreas nativas respeitando os process sucessão
florestal. O referido é verdade e dou fé. Secretaria de mblente,
da Prefeitura Municipal de Americana, aos cinco dias mbro de
dois mil e onze. (05.09.2011).
/
Jonas Santarosa - Secretário de Meio Ambien

VÁLIDO SOMENTE NO ORIGINAL ou COM AUTENTICAÇÃO DA £F

Rua Florindo Cibin. n.o. 435 - Jd, Silo Paulo Te!' 9) 3 71.7770
CEP 13465 - ::!30- Americana - SI' - m~joamhj~.(t.!al11t'ric"na.sr.g(Jv,hr

hnp;tiwww.alnericana.sp.gn \,.bl'

http://hnp;tiwww.alnericana.sp.gn
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PROJETO

Diretrizes. para parcelamento do solo loteamento residencial

"" .•,
VI8 Anhanguera Km 120. GLEBA A1

ESC,o.v. A A ErIg.II.", DESENI'IO
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SECRETARIA OE
Pl..A~EJAMENTO

CERTIDÃO n,' 022/2,011

P~H~.ltA~
~ .lt 5M P...k

fls.OI/05

CERTIDÃO

CERTIFICO, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, em atendimento ao que dispõe o
artigo 6° da Lei n. 4.676, de 15 de julho de 2008, que foram traçadas diretrizes para
PARCELAMENTO DO SOLO LOTEAMENTO RESIIlENCIAL E ATIVIIlADES
ECONÔMICAS, no imóvel cadastrado nesta Prefeitura sob 0.28.0600.0020.000,
localizado na Via Anhanguera, Km. 120 - Gleba A I, Fazenda Santo Angelo, sujeito à
Zona de Atividade Econômica 2 (ZAE 2), Zona Residencial 2 (ZR 2), Unidade d,eÁrea
Verde (UAV) conforme planta de Diretrizes n. 701 e a do Departamento de Agua e
Esgoto de Americana - DAE, que infofl1lílm o Procedimento Administrativo de na.
42.346/11, de vinte e sete de julho de 2011, que desta certidão ficam fazendo parte
integrante, diretrizes essas que foram traçadas de conformidade com os pareceres
técnicos que se transcreve: Departamento de Água e Esgoto - ])AE "Nada temos a
opor à emissão de Certidão de Diretrizes para fins de "loteamento misto (Residencial e de
atividades econômicas)" conforme documentos as fls. 28 à 36. ; Secretaria de Meio
Ambiente - SMA "Nada a opor quanto ao aproveitamento da gleba para loteamento
residencial c atividades econômicas no imóvel cadastrado sob o nel 28.0600.0020.000 ..";
Secretaria de Transportes e Sistema Viário - SETRANSV "Nada opor quanto a
expedição de diretrizes conforme do S.E.T., datado de 16/09/11. (segue em anexo as fls.
42 diretrizes viária para a gleba em questão. Caberá ao proprietário obter junto a CCR.
Autoban as autorizações necessárias para o acesso ao loteamento pela marginal da
rodovia Anhanguera (SP 330))."; Secretaria de ObTas e Serviços Urbanos ~ SOSU
"Nada opor quanto a expedição de direlrizes para fins de Loteamento misto, residencial e
atividades econômica; Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE "Nada a opor
conforme despacho retro (Nada a opor quanto a emissão de certidão de diretriz para fins
de loteamento misto (residencial e de atividade econômica))." ;Unidade de
Desenvolvimento Físico e Urbanístico - UDFU "Gravada as Diretrizes para
Loteamento Misto (Residencial e de Atividades Econômicas)f1s. 18 a 21; de acordo com
as leis 4597/08, 4676108 e SOIIltO com os pareceres favoráveis constantes neste processo
conforme art. a lei 4676108; estando também de acordo com a expedição das
diretrizes," O r e o é verdade e dou fé. SECRETARJA DE PLANEJAMh'NTO DA
PREFEITU T DE AMERICAi'JA, aos trinta dias do mês de setembro de
2.011 \:. ENG'. BATISTA FRANCISCANGELIS
(Secretário de la ejamento).

A•••.enida Brasil, 85 - Centro - Tel. (19) 3475-9010 _ Fax (19) 3406-2030
CEP - 13465-901 - AMERlCANA-SP - sepJan@americana.sp.go •••..br

http://www.americana.sp.9ov.br

http://www.americana.sp.9ov.br


SECRETARIA OE
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CERTIDÃO n.' 022/2.011
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fls.02/05

CERTIDÃO

CERTIFICO, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, em atendimento ao que dispõe o
artigo 60 da Lei n. 4.676, de 15 de julho de 2008, que foram traçadas diretrizes para
PARCELAMENTO DO SOLO LOTEAMENTO RESIDENCIAL E ATIVIDADES
ECONÔMICAS, no imóvel cadastrado nesta Prefeitura sob 0.28.0600.0020.000,
localizado na Via Anhanguera, Km. 120 - Gleba AI, Fazenda Santo Angelo, sujei~o à
Zona de Atividade Econômica 2 (ZAE 2), Zona Residerx;ial 2 (ZR 2), Unidade de Area
Verde (UAV) conforme planta de Diretrizes n. 701 e a do Departamento de Água e
Esgoto de Americana - DAE, que informam o Procedimento Administrativo de nO.
42.346/11, de vinte e sete de julho de 2011, que desta certidão ficam fazendo parte
integrante, diretrizes essas que foram traçadas de conformidade com os pareceres
técnicos que se transcreve: Departamento de Água c Esgoto - DAE "Nada temos a
opor à emissão de Certidão de Diretri7es para fins de "loteamento misto (Residencial e de
atividades econômicas)" conforme documentos as fls. 28 à 36. ; Secretaria de Meio
Ambiente - SMA "Nada a opor quanto ao aproveitamento da gleba para loteamento
residerx::ial e atividades econômicas no imóvel cadastrado sob o nO28.0600.0020.000 ..";
Secretaria de Transportes e Sistema Viário - SETRANSV "Nada opor quanto a
expedição de diretrizes conforme do S.E.T., datado de 16/09111. (segue em anexo as fls.
42 diretrizes viária para a gleba em questão. Caberá ao proprietário obter junto a CCR.
Autoban as autorizações necessárias para o acesso ao loteamento pela marginal da
rodovia Anhanguera (SP 330»)."; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - SOSU
"Nada opor quanto a expedição de diretrizes para fins de Loteamento misto, residencial e
atividades econômicaj Secretaria de Desenvolvimento Econômico _ SDE "Nada a opor
conforme despacho. retro (Nada a opor quanto a emissão de certidão de diretriz para fins
de loteamento misto (residencial e de atividade econômica»)." ;Unidade de
Desenvolvimento Físico e Urbanístico - UDFU "Gravada as Diretrizes para
Loteamento Misto (Residencial e de Atividades Econômicas)f1s. 18 a 21; de acordo com
a<>leis 4597/08, 4676/08 e 5011/10 com os pareceres favoráveis constantes neste processo
conforme art. o a lei 4676108; estando também de acordo com a expedição das
diretrizes:' O ri o é verdade e dou fé. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA
PREFEITU . CIPAL DE AMERlCANA, aos trinta dias do mês de setembro de
2.011 'ENG'. BATISTA FRANCISCANGELIS
(Secretário de

Avenida Brasil, 85 - Centro - Tel. (19) 3475-9010 - Fax (19) 3406-2030
CEP - 13465-901 - AMERICANA-SP _ seplan@americana.sp.9ov.br

http://www.americana.sp.gov.br

mailto:seplan@americana.sp.9ov.br
http://www.americana.sp.gov.br
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Americana, 30 de Setembro de 2011

Oficio n'. 042/11- ~EPLAN

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que dispõe o art. 60 da Lei 4.676 de 15 de julho de 2008,
encaminhamos a V. Exa. a Certidão Municipal n. 2212011, de Diretrizes para
PARCELAMENTO DO SOLO LOTEAMENiO RESIDENCIAL E
ATIVIDADES ECONÔMICAS, conforme Procedimento Administrativo n.
42.346/2011, por solicitação de BROOKFIELD MB EMBREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A, referente ao imóvel cadac;trado nesta Prefeitura sob n.
28.0600.0020.000, localizado na Via anhanguera Km 120 - Gleba AI, Fazenda Santo
Angelo.

Atenciosa~lente.

Excelentíssimo Senhor
ANTONIO CARLOS SACILOTTO
0.0. Preside':Jte da Câmara MUnicipal de
AMERICANA - SP

Avenida Brasil, 85 - Centro ....Tel {l9)3475-901O _ Fax (19) 3406-2030
CEp ....13465.901 - AMERlCANA-SP_ seplaÍlg'9.mericana.sp.gov.br



.5J

; ..•....'.63,38

Recibo do Sacado
1001-91BANCO DO BRASIL

lOC>l.%.~

~::.":-.~~:'::',., ..PAG VEl EM QUAlQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

.OSf1012011
CfOf~"

~,
DÇU~/I"

PREFErrURA MUNICIPAL O~ AMERICANA. CNPJ 45.781.176JDOQ1-66

0319-059.450-4
",rA~H'D """fOlllOOOOC ••••••••••O

tJ<H:/I DOC, J'«~ f:iATA""OCU ••••••OOD -~~1W111f201f 00082951 OM 1W10f2011
20118481008295100

't'IOOlWD) ••.. "', ",'~,- jfSPrO£ 1-- I~~
1'1""""'0000(:'''''',,'0

:;.,.--.'~:., -. ~~"_t.._j;~''i' •• R'
63.3!,

"'l'!VÇO(,

{j!lE&el:Mll1
Gu/. N" 00082951 de o.scrlti\lilS Diva,. ••• Pareel. ÚNICA

0,00
ComF*frn:Ia: Dor f 2(111

li lIVfllA$lUlIJI;on
Base d, cnallo: 63,33

-otnI&rv'çOn: UlI Munlc/p.J N" ".930, dI! 24 d. OlZlmbro de 2001.
lojJ\.lR(l$O,lCl'A

Ref'<lffile I ClIrtidOes

---- 0,00-..,..--
HENRIQUE SCHIEFFERoECKfR FILHO OOU.U.35a_91
VIA ANHANGUERA KM 120 S/H

FAZENDA SANTO ANGELO • Am.ric.nll1Sp,~_ ~C_,E"PC'~13"'"7,.=-oo,~_",=",===""""""""••",,,-_=======,,,====o
"' ••• neA;.oc~a::JJ<u

I>->
..r:
O

"



,

0'0

" ~

,



";IeZ/ge/ze .~~ ~
"wpwlunr w .ow~.nl.J_

.~~d -1-. wo~.1U.wwlunr
.~1IL96'6.aU 0lOQ010~d

op OlAU. sow.ll~l'os
(o)t;!



. .
PREfEITURR /W/'lICIPAl DE"AI'IERIa1/111

PROTOCOLO G.E:R~

~\? À 26/06/2013 16:18 hs
yV \# SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERIc.,~t.onJO Clll'los SlIoe.l1otto

,J tíP . U.: CiRTIOAO

)?~ d-','~ IIM/lIIIOOlf/Wilili/III«IliWIlMllleWllmllli
'v;O' ...f1,7 . Rei - Certidão nQ 28/2011

Processo42.346/2011

Antonio Carlos Sacilatto, engenheiro civil, inscrito no CREA sob
nQ0600.28575.1, com escritório à Rua Fernando Camargo nQ 397, neste
município, responsável técnico pelo Projeto de Parcelamento do Solo
Loteamento Residencial e Atividades Econômicas, em fase de elaboração
na Gleba A1, da Fazenda Santo Ângelo (Cadastro nQ28.0600,0020,OOO),
vem respeitosamente, em atendimento a$ exigências da CETESB _
Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São
Paulo, para complementação de documentos para a solicitação de
ElA/RIMA de área, da qual a Gleba A1 raz parte, requerer a expedição da
Certidão de Vistoria (atualização da certidão nQ 28/2011 expedida em
05/09/2011),

P. Deferimento
Americana, 26 de junho de 2013

.
tanio Calos Sacilotto

Eng. Civil
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Certidão nO 28/2011 .
processo administrativo: 42.346/2011
Cadastro do Imóvel na Prefeitura: 28.0600.0020-000
Área Superficial: 795.243,43 m2

Zoneamento: ZAE 2, ZR2, UAV
Sioma: Mata Atlântica/Cerrado

C E R T I F I C 0,
conforme Lei NO 4.676 de 15 de Julho de 2008 artigo 6°, de acordo
com vistoria na .9Ieba, com pleito para loteamento residencial e
atividades econOmlcas.constatou-se que faz divisa com o município de
Nova Odessa, possui como vegetação fragmentos de espécies exóticas
reflorestadas eucaliptos, espécies pioneiras colonizadoras, gramineas e
fragmentos de matas nativas com estágio de. sucessão de floresta
transitando de Iniciai à médio, apresentando diversidade de espécies,
serrapilheira, subosque e espécies arbóreas predominando sobre
herbáceas/arbustivas; como recursos hídricos superficiais apresenta
nascentes, córregos e área breJante. Gravado no projeto de diretriz
apresentado pelo requerente as fls 22, ralo de 50 metros das
nascentes, faixa de 30 metros de córrego e 50 metros de área brejante
bem como fragmentos de mata nativa de interesse ambientaI. A
Secretaria de Meio Ambiente solicita que o detentor do imóvel promova

... a recuperação e recomposição florestal de toda a área ciliar dos corpos
hídricos, visando à preservação da biodlversidade, o fluxo gênico da
flora e da fauna e os recursos da microbacla hidrográfica. Ressalta-se
que para supressão de espécies arbóreas nativas e/ou Interferência em
recursos hídricos se faz necessário as Licenças Ambientais e referidas
outorgas. Observando-se ainda que para movimentação de terra na
gleba em questão, deverá ser atendido em especial o que preconiza os
artigos 37 e 38 da lei na 4079 de 2004 que versa sobre a política
municipal de recursOs hidrlcos. NOSiocais considerados pela ieglslação
como Area de Preservação Permanente que hoje ocorram monocultura
de eucalipto, deverá ser observado O manejo florestal introduzindo-se
espécies arbóreas nativas respeitando os proc,?:,os de sucessão
florestal. O referid9 é verdade e dou fé. Secretaria de Melo Ambiente,
da Prefeitura Munrclpal de Americana, aos cinco dias e tembro de
dois mil e Onze. (05.09.2011).
/
Jonas Santa rosa - Secretário de Meã

VÁLIDO SOMENTE NO ORIGINA.L OU COM AUHNTJCAÇÃO A PR
:{ua Florindo Cibin. n.<'.435 - Jd. São POl.l - Tel. ( 19) )471- 710

('bY 13465 - '23/)'- Americana - SP - meiollmbiemetfllmneric:.tna,s~l.~lw.br
IltIp:;,'lYw\Y .~m~riçu1H1.~p.go" ,IIr
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

"' CERTIDÃO DE VISTORIA AMBIENTAL
lei nO 4.676/08 Artigo6° 9 2

Certidão nO 11/2013

Requerente: Antonio Carlos Sacilotto
Processo Administrativo: 37.429/2013

Cadastro do imóvel: 28.0600.0020.000

Locai: Via Anhanguera KM 120, 'Gleba AI - Fazenda Santo Ângelo

Americana - 5 P

Zoneamento: ZAE 2 - ZR 2 - UAV

Área de Planejamento: AP3

Bioma: Mata Atiântlca/Cerrado

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, certifica que de acordo com a Lei

Municipal nO 5.016/10 que, "Autorizou o Poder Executivo a celebrar

convênio com o Estado de São Paulo, tendo por objeto a execução,

pelo município, dos procedimentos de fiscalização e licenciamento

ambiental de atividades e empreendimentos de Impacto local, bem

como a correlata cooperação técnica e administrativa entre os
partícipes", Lei Municipal nO 5.133/10 que, "Institui o licenciamento

ambiental para empreendimentos e atividades de impacto ambiental

local, e termo de convênio celebrado com a CETESB, visando à
cooperação institucional nas áreas de fiscalização e licenciamento

ambiental" e Lei Municipai nO4.676 de 15 de Juiho de 2008 - artigo 60,

conforme vistoria na gleba, com pleito para loteamento residencial e
atividades econômicas constatou-se que faz divisa com o município de Nova

Odessa, possui como. vegetação fragmentos de espécies exóticas

reflorestadas eucaliptos, espécies pioneiras colonizadoras, gramíneas e

fragmentos de matas nativas com estágio de sucessão de floresta

transitando de inicial à médio, apresentando diversidade de espécies,
RUI!Florindu (;hin. 11". 1.\;; ~ Jd. S~i\l r~lLlr,)_I d (I{I) 3471 .7770
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PREFEITURA iVlUNICII'AL DE AMERICANA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

serrapilheira, subosque e espécies .arbóreas predominando sobre

herbáceas/arbustivas; como recursos hídricos superficiais apresenta

nascentes, córregos e área brejante. Gravado no projeto de diretriz

apresentado pelo requerente, raio de 50 metros das nascentes, faixa de 30

metros de córrego e Só metros de área brejante bem como fragmentos de

mata nativa de ínteresse ambiental. Solicita-se que o detentor 90 imóvel

promova a recomposição florestal. da área ciliar, Introduzindo espécies

arbóreas nativas, visando à preservação da biodiversidade, o fluxo gênico da

flora e da fauna e os recursos da microbacia hidrográfica. Observando-se

que para movimentação de terra na gleba em questão, deverá ser atendido

em especial o que preconiza os artigos 37 e 38 da lei nO 4079 de 2004, que

versa sobre a política municipal de recursos hídricos. Ressalta-se que para

operação das atividades, supressão de espécies arbóreas nativas e/ou

interferência em recursos hídricos se faz necessário as licenças ambientais e

referidas outorgas. (Esta certidão terá validade de 2 anos, conforme artigo

7° da lei municipal 4676, de 15 de julho de 2008).

Americana, 01 de julho de 2013.

\. ~L&...L
~rà\Ap. Moura de Jesus

Subsecretário UFL
CRF.A: 5060150194 Secretário de Meio Ambiente

VÁUDO SOMENTE NO ORIGINAL ou COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
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Câmara Municipal de Americana

Estado de São Paulo
~~ •...
PÁb Df. Ivan Carneiro Castanheiro

DO Promotor de Justiça

Em anexo encaminhamos o documento com os investimento da Região da Praia Azul,
através do Gabinete do Vereador Davi Ramos, para que seja analisado e seja revisto
o TAC pois o prejuízo aos moradores desta região é imensamente grande.

Cópia dos termos de compromisso dos empreendedores com a contra partida e
melhorias dos sistemas, viária na ampliação da reservação de água e esgotamento
sanitário.

Registro fotográfico da situação das avenidas, inclusive mostrando que não é possível
adentrar a via expressa ( via Anhanguera ) de pronto.

Praça Divino Salvador N° 5 - Bairro Girassol. CEP 1~65-689 - Fone: (19) 3472-9700 -Americana - SP
www.camara.amerlcana.sp.gov.br
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Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

A Região da Praia Azul enfrenta hoje um grande numero de problemas em
nosso município, seja em falta de equipamentos comunitários, seja em gargalos em
sua infraestrutura de mobilidade e até mesmo em sua rede esgotamento sanitário e
abastecimento de água. Porém a referida região possui mais um entrave na busca de
soluções, o TAC do Pós.Anhanguera do Km 120 ao Km 128.

Este TAC generaliza situações de outras regiões com realidades e
impactos diferentes, no caso da Praia Azul, as suas saidas possuem grande
diferencial das outras regiões do Pós-Anhanguera, pois existe uma Avenida marginal á
Rodovia Anhanguera, além da alça de acesso direto á Rodovia Luiz de Queiroz SP
304, porém, as duas únicas entradas para os bairros da região são precárias e não
suportam tamanho fluxo, pois a mais utilizada, a da Avenida Chalil Miguel Onsi
desemboca em apenas dois acessos; a Avenida Heitor Siqueira e a Rua Maranhão, o
segundo acesso à região é apenas para quem vem da Anhanguera sentido interior. No
caso a Avenida Heitor Siqueira e a Rua Maranhão encontram-se em péssimas
condições, pois são acessos antigos, sem planejamento urbanísticos, pertencentes à
período ainda rural daquela região.

Os problemas com mobilidade acarretam mais problemas, pois a região é
pouco atrativa para investimentos comerciais, obrigando maior deslocamento da
população, seja para realizar suas compras, seja para trabalhar, além da falta de
segurança. Porém o maior de todos problemas é a falta de investimento no
abastecimento de água àquela região que hoje conta com mais de vinte bairros.

o TAC do Pós-Anhanguera é hoje o maior entrave para o
desenvolvimento dessa região pois a Administração Municipal tem estabelecido
parcerias Público-Privado de contrapartida, as medidas de compensação. Também
buscando o avanço e desenvolvimento da região, o meu mandato tem trabalhado para
conseguir levar investimentos e novos comerciantes para atuarem na região.

Em um dos empreendimentos as medidas de compensação será a
abertura da Avenida José Cordenonsi, que ligará o Jardim América 11à Avenida
Comendador Thomaz Fortunato Faraone, passando pela Av. Santino Faraone, com
extensão superior a 3, e 70 metros de largura, contando com a rede de Alta Tensão.

Outro recurso garantido pela FORCASA Incorporação Imobiliária Ltda é
de Hum milhão e Quinhentos Mil Reais (R$ 1.500,000,00) para a revitalização da Rua
Maranhão, que contará com o alargamento de 14 para 20 metros e em alguns pontos
chegando até 30 metros de largura, q:ue contará também com canteiro e iluminação
central, passeio público (hoje inexistente), galerias para escoamento de água de chuva
e semaforização do cruzamento da Rua Maranhão com a Av. Heitor Siqueira.

Outro investimento da FORCASA é a Ampliação do Esgotamento
Sanitário com investimento para a comunidade de Trezentos Mil Reais, além da Nova
adutora para atender os moradores com o valor de 400.000,00.

Loteamento Tamboré

Já feito EIA~RIMA com audiência pública coordenado pelo CONSEMA
(Conselho Estadual do Meio Ambiente) com a participação da comunidade no teatro
de Arena. Três pontos principais foram discutidos e aprovados na Audiência:

Praça Divino Salvador W 5 - Bairro Girassol. CEP 13465-689 - Fone: (19) 3472-9700 -Americana - SP
www.camara.americana.sp.gov.br
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Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
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~ - Ampliação do esgotamento sanitário com 1.620 metros lineares de coletores
de esgoto, para melhorar o sistema serão cerca R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais).

- Nova adutora/reservação de água de 1,9 milhão de litros de água, portanto
um novo reservatório com vazão de 47 litros por segundo, só para se ter uma ideia, o
existente hoje é de 49 litros por segundo, resolvendo o problema de água no bairro. A
rede de água e esgoto somados terão um investimento de mais de 2 milhões de reais

- Nova avenida saindo do trevo de Nova Odessa até as duas represas,
cortando o entorno da Praia Azul, com 32 metros com canteiro e iluminação central
contendo ciclovia com cerca de 3km, com valor estimado de 8 milhões de reais.

Ainda sobre o Tamboré, junto a consultoria Praxis está pesquisando
junto a população para entregar um equipamento comunitário.

Abertura de 500 metros da avenida José Cordenonsi, de Americana
sentido a Nova Odessa investimento de 2 milhões.

Parceria Condominio Barra dos Cisnes/ Santa Lucia

1 km de avenida Aquiles Zanaga 32 metros de largura chegando até a
rua Heitor Siqueira, no valor de 3 milhões, com a obra já iniciada com canteiro ~..,-
e iluminação central.

, Total destes três empreendimentos privados giram em torno de R$
20.200.000,00 ( Vinte milhões e duzentos mil reais).

Forcasa, R$ 2.200.000.00
Tamboré R$ 15.000.000.00
Condomínio Santa Lucia/Barra dos Cisnes R$ 3.000.000,00

Em anexo termos e projetos executivos da Forcasa, Empreendimento Tamboré
Revista com os dados do empreendimento aprovado em audiência pública}.
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Rw Maran'lão, na Praia Azl,j, será revitalizada - O Uberal

Rua Maranhão, na Praia Azul, será revitalizada - O
Liberal

Uma parceria entre a Prefeitura de Americana e a empresa
Forcasa Incorporações Imobiliárias vai resultar na revitalização
da via

Uma parceria entre a Prefeitura de Americana e a empresa Forcasa Incorporações Imobiliárias vai
resultar na revitalização da Rua Maranhão, que dá acesso à região da Praia Azul. Com um

investimento de R$ 1,5 milhão, a via será alargada, terá calçamento, canteiro central e iluminação,
entre outras benfeitorias.[\img]A medida foi possivel porque as contrapartidas devidas pela empresa
ao município em função da implantação de empreendimentos imobiliários na região serão
executadas através dos serviços. A parceria foi divulgada ontem à tarde pelo prefeito Ornar Najar
(PMDB), em um estabelecimento comercial localizado na via. A empresa já solicitou os

licenciamentos ambientais para a obra, que deverá ser concluída em seis meses.

De acordo com o prefeito, na atual situação da prefeitura, as melhorias precisam ser feitas através

das parcerias. "A iniciativa privada é mais rápida do que o poder público", ressaltou. wEssaparceria é
importante para o município porque a prefeitura está sem caixa". O vereador Davi Ramos (PC do B)

destacou que a revítalização da avenida é uma reivindicação feita há mais de 20 anos pela
população do bairro.

A avenida será revitalizada desde a rotatória de acesso até o cruzamento com a Rua Heitor
Siqueira, onde será implantado um semáforo, em uma extensão de 1,3 mil metros.

l\ pista também será alargada de 14 para 20 metros. Serão implantadas as galerias de águas

pluviais, calçamento, arborização, canteiro central, iluminação e sinalização viária. Além da

revitalização, a empresa também fará outros serviços na região para completar a contrapartida na

área de esgotamento sanitário e adução de água, com mais R$ 1,5 milhão de investimento.

A empresa já solicitou os licenciamentos ambientais para a obra, que deverá ser concluída em seis

meses. "O alargamento da avenida vai favorecer ° trânsito da regiâo da Praia Azul, que está
recebendo muitos empreendimentos habitacionais", afirmou o prefeito.

A divulgação da parceria contou também com a presença do deputado federal Vanderlei Macris
(PSOB); do vice-prefeito Roger Willians (PSOB): do presidente da câmara, Pedro do Nascimento
Júnior, o Pedro Peol (PV), e do vereador Antonio Uma e Silva, o Tonhão (PMOB).

http://liberal.ccm.brlcidadeslrua-maranhao-na-praia_azul_sera-revitalizadal 111
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Rua Mwamão vai ser revitalilada
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Rua MlranMo vai Sei" revilallzada

o prefeito amar Najar assinou nesta sexta-feira (18), na Praia Azul. a ordem de serviço de início das
obras de revitalização da Avenida Maranhão, compreendendo 1,3 Km de extensão, até o cruzamento
com a Rua Heitor Siqueira.
Reivindicada há 20 anos pelos moradores, a obra será viabilizada, a partir o início do próximo ano, por
meio de contrapartida com a empresa For-Casa, que possui um empreendimento imobiliário na região.
O anúncio da obra foi feito na presença de representantes do bairro, além do deputado federal,
Vanderlei Macris; vice-prefeito, Roger Willians; presidente da Câmara Municipal, Pedro Peol; vereadores
Davi Ramos e Tonhão do Veteranos, e o secretário de Planejamento, Cláudio Amarante.

Segundo os empreendedores, além do investimento na revitalização da avenida, estimado em R$1,5
milhão, a empresa também vai aplicar valor semelhante na ampliação do esgotamento sanitário do
bairro, sem custos para a Prefeitura. A previsão é de que as obras de remodelação da avenida comecem
logo após a aprovação do projeto nos órgãos ambientais e da tramitação na Prefeitura.
Pelo projeto, a Rua Maranhão passará dos atuais 14 metros de largura, para 20 metros de largura.
Novas galerias pluviais serão construídas e ganhará passeio público. Outro melhoramento será a
instalação de iluminação em canteiro central que será construído no trecho a ser revitalizado, além de
arborização. No cruzamento da Rua Heitor Siqueira será implantado um conjunto de semáforos.

O prefeito justificou a parceria como necessária, diante das dificuldades financeiras da Prefeitura. A
iniciativa foi apoiada pelo vereador Davi Ramos, um dos incentivadores do projeto, e pelo deputado
federal, Vanderlei Macris, que apontou o modelo de gerenciamento adotado como sendo uma
importante solução para os problemas que a cidade vem enfrentando desde o início da atual
administração municipal.

o comentarios

nI Adicionar um comentário ...

r1 Facebook Comments Plugin

Classificar por Mais antigos

Os comentários não representam a opinião do portal; a responsabilidade é do autor
da mensagem.

Pesquisar no site ...

PUBLICIDADE

httpJ/www.novananeolo.com.brlPoI%C3%ADtica%2OCr%C3%ADtieat341631rua-m<!fartlao-vai_ser -revitalizada



tre de 2014 pele
tamento de Ág\
fator climático

mais altas do qU(
Segundo o Ce!

tro Nacional de M
to e Alerta de De
rais), 2015deve S(
quente já registn
dências de temPo
da mais altas no
De acordo com I

o mundo Já est:
quente por cont

,menta global pr<
ação humana. Fe
turais como o E1
ainda mais as ten
redor do planeta

O fenômeno.

SANTA BÁRBARA-

RESERVATÓRIOS CHEIOS

o Verão, que começou ofi-
cialmente às 2h48 de ontem,
deve ser de dias alnda mais
quentes em todo o Interior do
Estado de São Paulo. A expli-
c••'\f.M..cte Nnr.dD .com es.pecia-
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glstrar temperaturas até 411C
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mann Neto (SP-133), que liga porValdernirGarda;
Limeira a CosmópoUs. O aci- de Nova Odessa. GaI
dente aconteceu no início da guiu escapar do aci(
noite de domingo, por volta lesõeS e conseguiu
das 19 horas. Entre as vítimas acostamento, após I
estavam severino Joséda S"",,,...- sem controle;~e
de 56 anos, e o neto, Marcelo bou também por c(
Henrique Bento Rodrigues, o terceiro .veículo,
ambos moradores de Nova vez a batida foi d
Odessa. O garoto estava com- pacto, colidindo fra

" 'Pletando 7 anos no domingo. com um Ford FieslPRAIA AZUL

Obra foi anunciada em
estabelecimento comercial,;~..
o vereador Davi Ramos (PC do B)escolhe li
um local inusitado para promover o anúndo da
revitalização da Rua Maranhão. na Praia Azul.
na semana passada. com a presença do prefeito
de Americana. Ornar Najar (PMDB).Em vez de o
evento acontecer no gabinete do prefeito ou no
salão da Igreja do bairro. o parlamentar sugeriu

. um estabelecimento comerdal que fica à beira da
pista. Emvez de ar_condicionado e odorlzador de
ar. poUticos, emprestlrlos e repórteres ficaram lado
a lado de recipientes com Iscas vivas para pesca.
além do calor e do sol escaldante. Nada que tenha
atrapalhado o bom humor do prefeito que, entre um
lenço e outro. confraternizou-se com os moradores.

Ap¥,"""~ d •• 'e~ .""rm••..•.••do •••••••••..•..•,"'•• d ••
reorganiza ••,,"., ••~S ••sco'""", _"' •••d •.•••'s. <>v ••r••••<lO.-
Celso ZOPPP' IPT) c••s •••••q•.•••<> grup •••• '" ",lu
pais ••profeSsores da Escola Estadu ••1seba~c:t';n••
Pajé Rodella, do Parque da Liberdade, vai continuar
OmovImento em AmerIcana. Ele lembrou que
esta não foi a primeira vez que se dIscutIu a
possJbiUdade de fechamento da unidade de ensino,
sob a alegação de que o local não possui demanda.
O grupo Já combinou de continuar a discutir o
assunto com a Diretoria de Ensino e também
com a Secretaria da Educação no anollue vem. O
objetivo é Incentivar as matriculas de alunos na
unidade para os próximos anos letivos e evitar
uma nova tentativa de fechamento da escola.

ESCOLA SEBASnANA RODELLA

hWjtf.qr.,\ip.~':I.e~~~y'!~ar_.._

.;:.•. o diretor do SSPMA (Sindicato dos Servidores
t. Públicos Munidpais de Americana), Rogério Vanzo,
:: . disse ontem que a Prefeitura de Americana usou
'. de uma manobra jurídica para conseguir a liminar .

que determinou que o setor da saúde trabalhe com
70% do efetivo durante a greve do funcionalismo.
Ele lembrou que a administração ingressou com
o pedido de liminar junto ao TJ-SP (Tribunal de
Justiça de São Paulo) para que fosse mantido
100% do efetivo. mas o órgão determinou apenas
os 30% previstos no Estatuto dos Servidores.
Depois, fez uma nova tentativa, mas pela Fusame
(Fundação de Saúde do Munldplo de Americana).
junto à Justiça do Trabalho. que concedeu os 70%.

.

GREVE
SiiTdkaUSt3 D.i7 qJJP prefeitura

~ utilizou de uma manobra
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. que você precisa saber sobre o EIA-RIMA- _ .
<:loLoteamento. Residencial Tamboré Americana. - ., .

'-.



2.

-I
•

POR QUE
Um empreendimento precisa de um ElA-RIMA?

- - -
Para atender a Política Nacional do Meio Ambiente. o Consélho Nacional do
Meio Ambiente definiu, a partir da Resolução CONAMA Ng 001/86, que Praje-. .
tos Urbanísticos, como loteamentos e ~esmembra.~entos, com extensão aci-
ma de 1.000,,9°0,00 ~2, e de um mesmo proprietário, deverão apresentar um
EJA~RIMA para a avaliação da CETESB.. - ...

Aprova o EIA-RI.MA e de que forma?
, -•

•

QUEM
,

- -

•

o ElA - RIMA compõe o conjunto principal de. documentos que a CETESB -
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo utiliza como base para avaliar
a adequação ambiental do empreendimento e, ao final do pro'cesso, emitir a
LP - Licença Ambiental Prévia. -

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O que ~ e quando ela vai acontecer? ',
A Audiência Pública é um ato democrático, onde a comunidade é chamada para
conhecer e debater os impactos ambientais e sociais de um empreendimento.

Na oportunidade, são apresentados esclarecimentos à população sobre as prin-
cipais características do empreendimento e os principais aspectos do~ estudos
ambientais elaborados no ElA-RIMA.

Após a apresentação, haverá espaço para que os representantes das associações
civis. entidades ambienta listas, autoridades dos poderes legislativo e executivo e
a comunidade em geral façam seus questionamentos e apresentem suas contri-
buições, que posteriormente serão encaminhadas à CETESBpara avaliação.

o evento é coordenado pelo CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente
e corresponde a uma etapa importante no processo de anâlise de um ElA-RIMA.

I
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PROJETO

URBANfsTICO.'

'.
,

Do ,total de 795.243m~, o projeto do loteamento Tamboré em AmerIcana
destinará 64,95%'(516.506m2) para as áreas publicas (áreas verdes. sistema ~
d~z.er. ~r~~sins"titucionaise sistemaviário). ~
. .

o "restante será destinado às áreas'privàtivas do~empreendimento. ou seja.
para oS,lotes.destinados ao uso residencial. cQmerclal e empresarial qye
equivalem a 35.05% da área total (278.737m2).

, ',' .

,-'.

. 'Está prevista a Imprantaç~o de 562 unidades habitacionais. além de lotes
administrativos. 'comerciais e empresariais, contabilizando uma popula.ção
de 3.266 habitantes, entre moradores e prestadores de serviço':. !

,

~ ' -

l .
Jardim do Sistema Viário

~; .
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" .
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Ciclovia

Mureta com gradil

,
- "Muro

•
Pleno de ocupaçlio.,
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. que você precisa saber sobre o ElA-RIMA .
do Loteamento.Residencial Tamboré Americana

• >

'.



o ElA _ Estudo de Impacto 'Ambiental e o RIMA. Relatório de Impacto Ambiental s..ão
estudos multidisciplinares' elaborados por engenheiros, geólogos, biólogos,.sociólogos,
arqueólogos entre outros profissionais, com o objetivo de av'aliar os impactos ambientais
decorrentes de um empreendimento. Por meio do ElA. RIMA é posslvel também. propor
medidas mitigadoras2 e compensatórias que visam atestar a viabilidade ambiental do
empreendimento.. ~ .,

.-. .
.

O resultado deste conjunto de estúdos ambientais também é um importante Instrumen-
to para a tomada de decisões quanto ao planejamento territorial e na gestão urbana da

"H ."-

reglao.
"

o ElA-RIMA é composto por cinco etapas principais:
. . '

"

... .

Proposição de medidas mltigadoras e compensat6rias que visam
minimizar ou anular os impacto~;

"Avaliaç~o da viabilidade Ambiental do empreendimento.. . ,

. ,
ldentificaó~o dos impactos a serem gerados pela implantação do
empreendimento; ..

Caracterlzaç.!lo do empreendimento;

. Diagnóstico ambiental, onde são apresentadas as condições atuais dos
, meios flsico (atmosfera, solo, topografia, rios, bacias hidrográficas),
b16tico (faurJa e flora) e antr6pico (popul,ação, mobilidade, saúde
educação) na !Irea ,de lnserç&o do empreendimento e de seu entorno; ,
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POR QUE
Um empreendimento precisa de um ElA-RIMA?'. .

Para atender a Polftica Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do
Meio Ambiente definiu, a pa'rtir da Resolufão CONAMA NR001/86, que Praja.
tos Urbanisticos, como loteamentos e desmembramentos, com extensão aci-
ma de 1.000'9°0,00 ~2, e de um mesmo proprietário, deverão apresentar um
ElA-RIMA parà a avaliação da CETESB. (. ,

"
, .

•

•

QUEM
Aprova o EIA-RtMA lide qu~ forma?

o ElA -, RIMA compõe o conjunto principal de, documentos que a CETESB •
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo utiliza como base para avaliar
a adequação ambiental do empreendimento e, ao final do pro'cesso, emitir a
LP - Licença Ambiental Prévia.

AUDIÊNCIA PÚBLICA-
O que ~ e qua~do e,lavai acontecer?,
A Audiência Pública é um ato democratico, onde a comunidade ~ chamada para
conhecer e debater os impactos ambientaise sociais de um empreendimento.

Na oportunidade, são apresentados esclarecimentos a população sobre as prin-
cipais características do empreendimento e os principais aspectos do~ estudos
ambientais elaborados no ElA-RIMA.

Após a apresentação, haverá espaço para que os representantes das associações
civis, entidades ambientalistas, autoridades dos poderes legislativo e executivo e
a comunidade em geral façam seus questronamentos e apresentem suas contri-
buições, que posteriormente serão encaminhadas a CETESB para avaliação.

o evento é coordenado pelo CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente
e corresponde a uma etapa importante no processo de análise de um ElA-RIMA.

I



•
ACESSO

•
Tamboré Americana é um projeto de parcelamento do 501.0urba'no3a ser
.implantado no bairro P~aiados Namorados, no municipio de Americana-SP .

Localizado na Rodovia Anhanguera (SP-330)\ entre os KM 119e 120,
p'r6ximo a junção COIJl a Rqdovia Luís de Queirós (SP~304), distante cerca
de lOkm do' centro do município de Americana.

o acesso ao empreendimento será realizad? a partir do p'rolongjlmento
,da avenida que acompanha a Jil)ha de transmissã'o da CPFL. seguindo
paralelamente à Rodovia Anhanguera. (SP-330), que se conectará ao. viário
urbano na rotatória entre a Rua Maranhão e a Avenida José Cordenonsi.

,
Ocupará uma área total de 795.243m2 e contarâ com lotes residenciê!is,
comerciais e empresariais.

'. . ,

3' IParcelamento de Solo Urbano - Loteamento ou desmembramento de uma gleba em terrenos menores.
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•BAIRRO
PLANEJAOO

..

A ocupação do loteamento foi planejada com a
finalidade de interligar, os lotes às áreas verdes e
de lazer. de forma fácil e agradável. As praças ~
e as áreas verdes. distribuldas ao longo do .
loteamento, acolhem o pedestre nos percursos
de caminhada e atividades ao ar livre, trazendo a
sensação de bem.estar e proteção,

Além de calçadas acessíveis, houve a preocupação
em destinar as laterais das quadras para
ajardinamento, o que favorece a estética da .
paisagem, amplia o campo visual, favorece o
paisagismo e aumenta. as áreas permeáveis. _

. .
O empreendimento preservará e enriquecerá m.ais
de 240.000m2 de áreqs verdes e sistema de Jazer.

.'

,
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, PROJETO

URBANfSTICO

. Do ,total de 795.243m2, o projeto do loteamento Tamboré em Americana
destinará 64.95% (516.506mJ) para às áreas publicas (áreas verdes. sistema
d;).az.er., ~re-~s institucionais e sistema-viário).' -. .
O "restante será destinado às áreas privàtivas do"ampreendimento, ou seja.
para os.lotes_destinados ao uso residencial. cQmercial e el)lpresarial qt}e
equivalem a 35.05% da área total (278.737m~).

, . . .

, ., Está prevfsta a implantação de 562 unidades habitacion~js. além de lotes
administrativos, comerciais e empresariais, contabilizando uma popula,ção
d~ 3.266 habitantes, entre moradores e prestadores de serviço":
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TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNiCípIO:

o DAE AMERICANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF

sob o n,o XXXXXXXX, com endereço de correspondência no município de Americana,

Estado de São Paulo, na Av. XXXXI, n.O XXX, XXXX, CEP: XXXXXXXX, neste ato

representado pelo Sr. XXXXXXXXX, brasileiro, casado, servidor público, portador da

Cédula de Identidade 0.°_, inscrito no CPF/MF sob o n.o .

De outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

A FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., pessoa jurldica de direito

privado, inscrita no CNPJJMF sob n° 11.207.083/0001-00, com sede no município de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n° 288, Vila Olímpia, CEP nO

04.552-000, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por seus

Administradores, Sr. Rubens Buzetti Melgaço Pereira, brasileiro, casado,

administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n.o 56.056.108-8

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 881.662.366-72, e Sr. Marcelo José Magalhães

Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nO

4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n' 901.240.576-91, ambos com

endereço profissional na sede da sociedade empresária que representam.

1-DOS CONSIDERANDOS:

Considerando a vigência da Lei Municipal n.o 4.597, de 1° de fevereiro de 2008, a

qual dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Municipio de

Americana/PDI:

Considerando que a Politica de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como

finalidade o pleno desenvolvimento das funções econômico-sociais do Municipio e a

garantia do bem-estar de sua população:



Considerando que a COMPROMISSÁRIA protocolou, nos termos do Processo

Administrativo de 0.° XXXXX/2015, datado de XXlXXl2015, toda a documentação

exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial

(EMPREENDIMENTO), que será denominado RESIDENCIAL ATLÂNTICO, o qual

será composto por 192 apartamentos, 192 vagas de garagem, a ser edificado, com

recursos do PMCMV e Casa Paulista, no terreno localizado na Av. Maranhão Glebas 3
e 4 - Praia Azul Americana/SP;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO não dispõe dos recursos

necessários para dotação da infraestrutura necessária para a implantação do
EMPREENDIMENTO;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO

PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS

AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regerá sob as cláusulas e
condições abaixo descritas:

11- DO OBJETO:

o presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto ampliar as políticas de

desenvolvimento territorial do Municipio de Americana, através da viabilização de um

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado

pela COMPROMISSÁRIA, e dedicado prioritariamente às famílias de baixa renda que

se inscreveram no programa habitacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit

habitacional do município de Americana/SP, estabelecendo, em contrapartida, as

medidas de compensação, de acordo com o especificado neste Termo de
Compromisso.

111- DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE

INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares

impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aprovação

do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectivas
licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:



1. Prover os recursos e construir emissário de esgoto interligando a rede interna
do EMPREENDIMENTO à Estação de Tratamento de Esgoto xxxxxx sendo
seu trajeto a ser indicado pelo DAE Americana, tudo em conformidade com o
croquis e especificações técnicas em anexo (anexo I).

1.1. O dimensionamento do emissário deverá ser definido oportunamente,
quando da elaboração e aprovação do referido projeto junto ao DAE.

2. Prover os recursos e construir adutora de água interligando o Reservatório Praia
Azul até a confluência da Av. Maranhão com a Av. Heitor Siqueira, tudo em
conformidade com o croquis e especificações técnicas em anexo (anexo 1).

2.1. A adutora deverá ser construida em PEAD ou PVC, com diâmetro de
320mm;

3. Elaborar e licenciar os projetos relativos ao EMPREENDIMENTO junto aos órgãos

publicos competentes em conformidade com a legislação vigente, nas esferas Federal,

Estadual e Municipal.

4. Realizar os estudos necessários para desenvolvimento dos projetos;

5. Doar os projetos supra mencionados DAE Americana;

6. Fornecer ao DAE Americana todas as informações, cronogramas e projetos
executivos, sempre que por esta solicitado;

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO DAE:

A fim de possibilitar o implemento das condições minimas necessárias para viabilizar o

EMPRENDIMENTO, garantindo, ainda, que a COMPROMISSÁRIA cumpra com os
compromissos assumidos, o DAE se compromete a:

1. Atuar, sempre que possível, para que a análise dos projetos do emissário e adutora

supra citados, ocorra dentro do menor prazo, desde que sejam respeitados,

obviamente, os números de protocolos anteriores e desde que não haja prejuízo aos

demais munícipes;



2. Disponibilizar à ForCasa todo o apoio necessário, assim como criar as condições

para que esta cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em bons termos,

tais como fornecimento projetos e informações sobre redes subterrâneas existentes,
bloqueio do tráfego, dentre outros itens;

3. Licenciar, junto a quaisquer repartições públicas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, todos os projetos a serem fornecidos pela
ForCasa, nos termos deste instrumento, assim como providenciar e disponibilizar
todas as licenças e alvarás relativos às obras em epígrafe;

4. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias, para que as margens da
Av. Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos, sejam
disponibilizadas à ForCasa livres e desimpedidas de pessoas e coisas, sem õnus
fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento ao patrimônio
histórico e cultural, dentre outros;

5. Assegurar à ForCasa as condições mínimas para execução das obras, tais como
bloqueio do tráfego, corte de árvores, remoção de entulhos, remanejamento de postes,
etc;

6. Arcar com as condicionantes que eventualmente sejam impostas pelos órgãos
públicos competentes por força da aprovação dos projetos, especialmente
compensações de ordem ambiental;

7. Se responsabiliza por promover, caso necessário, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram interferência por conta das
obras de melhoria que serão executadas;

8. Acompanhar e fiscalizar periodicamente as obras, afim de certificar-se de que a
mesma está sendo executada em acordo com os termos expressos neste instrumento;

9. Informar expressa e imediatamente à ForCasa qualquer inconformidade e ou
incompatibilidade para com os projetos aprovados, identificadas quando da execução
das obras, por força da fiscalização periódica supramencionada;

10. Receber formalmente as obras, após vistoria e aprovação;

v . DAS CONDiÇÕES DE IMPLEMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO E DA
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:

1. As obrigações constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO, deverão ser

cumpridas pela COMPROMISSÁRIA no prazo de até 02 (dois) anos, contados do

início das obras de construção do EMPREENDIMENTO, o que deverá ser indicado



..

pela COMPROMISSÁRIA, ao OAE, através do envio de simples notificação. O

cumprimento das obrigações deverá obedecer ao cronograma que será aprovado

pelas partes no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura deste
Termo;

2. Após o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, observados os

prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o OAE

deverá fornecer a ela o certificado de conclusão de obra, o qual valerá como prova de

quitação de todas as obrigações contraidas pela COMPROMISSÁRIA em razão do

presente Termo, de forma que nada mais poderá ser exigido da COMPROMISSÁRIA,

a que título for, em relação ao disposto neste Termo e ao EMPREENDIMENTO;

3. Ainda que o DAE deixe de cumprir qualquer de suas obrigações constituídas

através da assinatura do presente termo, sua inadimplência não ira acarretar qualquer

tipo de ônus ou prejuízo à COMPROMISSÁRIA, que fará jus a todos os documentos

necessários, especialmente o "Habite-seft

, e outros que possam vir a ser exigidos para

que ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de imóveis

competente, após o término da construção;

5. As obras supramencionadas só poderão ser iniciadas após a completa aprovação
dos projetos pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças,
desapropriações I autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas pelo OAE de Americana e disponibilizadas à ForCasa, nos termos
deste instrumento;

6. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a ela
formalmente informada.

7. Eventual modificação das disposições deste TERMO DE COMPROMISSO (ou

eventual omissão involuntária) poderá ser realizada/regulamentada através de Termo

Aditivo, desde que com a anuência expressa de ambas as partes.

8. Cumpridas as obrigações, as partes dar.se-ão ampla, geral e irrestrita quitação,

nada mais podendo ser cobrado ou exigido em virtude da implantação do

EMPREENDIMENTO.

VI - DAS CONDiÇÕES GERAIS:



.., .

1. Os prazos previstos neste TERMO DE COMPROMISSO poderão ser prorrogados

justificadamente; ou ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito,

hipóteses em que haverá interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o

motivo que ensejou a interrupção. Não implicarão descumprimento deste TERMO DE

COMPROMISSO as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

VII - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Americana para dirimir as questões decorrentes

deste compromisso.

E por estarem justas e compromissadas, firmam o presente termo em duas vias de

igual teor, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Americana, __ de novembro de 2015

TOMADOR DO COMPROMISSO

DAE AMERICANA

COMPROMISSÁRIA

FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.



TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNiCípIO:

o MUNiCíPIO DE AMERICANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no

CNPJ/MF sob o n.o 45.781.176/0001-66, com endereço de correspondência no

município de Americana, Estado de São Paulo, na Av. Brasil, n.o 85, Centro, CEP:

13.465-901, neste ato representado pelo Sr. Prefeito, Ornar Najar, brasileiro, casado,

servidor público, portador da Cédula de Identidade n.o_. inscrito no CPF/MF sob o

n.' __ , bem como pelo Sr. Secretário Municipal de Habitação e Regularização

Fundiária, Sr. __ (qualificação completa);

De outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

A FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., pessoa juridica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.207.083/0001-00, com sede no municipio de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n° 288, Vila OIímpia, CEP nO

04.552-000, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por seus

Administradores, Sr. Rubens Buzetti Melgaço Pereira, brasileiro, casado,

administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n.o 56.056.108-8

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 881.662.366-72, e Sr. Marcelo José Magalhães

Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nO

4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n' 901.240.576-91, ambos com

endereço profissional na sede da sociedade empresária que representam.

1- DOS CONSIDERANDOS:

Considerando a vigência da Lei Municipal n.o 4.597, de 1° de fevereiro de 2008, a

qual dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Municipio de

Americana/POI;



Considerando que a Política de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como

finalidade o pleno desenvolvimento das funções econômico-sociais do Municipio e a
garantia do bem-estar de sua população;

Considerando que as funções econômico-sociais do território e a garantia do bem

estar da população do Município de Americana são compreendidas como os direitos

de acesso de todo o cidadão à moradia, ao transporte público, ao saneamento, à

energia, ao abastecimento, à iluminação pública, à comunicação, à educação, à
saúde, ao lazer e à segurança, assim como a garantia institucional da preservação e
desenvolvimento do patrimônio ambiental e cultural;

Considerando que a função social da propriedade é exercida quando atende aos

interesses do desenvolvimento econômico-social do Município e é utilizada para

atender a implantação dos planos, programas e projetos, observados prioritariamente
os de habitação, especialmente aqueles de interesse social;

Considerando que são objetivos gerais da política de desenvolvimento territorial do

Município promover a ampliação da oferta de moradia à população de baixa renda,
residente no Município;

Considerando que a COMPROMISSÁRlA tem como atividade econômica principal a

incorporação de empreendimentos imobiliários, especialmente os de interesse social,

executados por intermédio do programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida

(PMCMV), enquadrado na Faixa 11,e Casa Paulista, do Governo Estadual;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA protocolou, nos termos do Processo

Administrativo de n.' 55.309/2015, datado de 17/09/2015, toda a documentação

exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial

(EMPREENDIMENTO), que serã denominado RESIDENCIAL ATLÂNTICO, o qual

será composto por 192 apartamentos, 192 vagas de garagem, a ser edificado, com

recursos do PMCMV e Casa Paulista, no terreno localizado na Av. Maranhão Glebas 3
e 4 - Praia Azul Americana/SP;

Considerando que os agentes municipais realizaram todos os estudos de impacto

relativos à construção do EMPREENDIMENTO mencionado anteriormente, tendo sido

detectada a necessidade de implantação de equipamento público institucional,

melhoramento viário e reforço da infraestrutura existente (abastecimento de água e



esgotamento sanitário) nas imediações do EMPREENDIMENTO, em razão da sua
densidade populacional;

Considerando, ainda, que em decorrência da implantação do EMPREENDIMENTO, o

Município de Americana, ora TOMADOR DO COMPROMISSO, em face da notória

importância do empreendimento para o município e de seu cunho social, possui

grande interesse em viabilizã~lo,com o objetivo de atender às familias de baixa renda

que se inscreveram no programa habitacional municipal, promovendo,

consequentemente, a redução do déficit habitacional da população de baixa renda do
município;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO não dispõe dos recursos

necessários para dotação da infraestrutura necessária, implantação do(s)

equipamentos públicos institucionais e execução do melhoramento viário nas

imediações, apontados como necessários para a implantação do
EMPREENDIMENTO;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO tem interesse em fomentar a

participação da iniciativa privada na execução de projetos destinados à solução de
problemas habitacionais no município;

Considerando que o PMCMV, do Governo Federal, consiste na criação de

mecanismos de incentivo ã construção de empreendimentos habitacionais de

interesse social e na aquisição de suas respectivas unidades por famílias de baixa

renda, promovendo, assim, a melhor distribuição de renda e impulsionando a geração

de postos de trabalho, uma vez que concede aos construtores e às familias

adquirentes benefícios e facilidades, tais como prioridade na análise dos processos,

isenção de impostos e emolumentos, dentre outros, por meio de convênios firmados

com os munícipios interessados em receber os investimentos, nos termos do
programa;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO

PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS

AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regerá sob as cláusulas e
condições abaixo descritas:



11- DO OBJETO:

o presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto ampliar as políticas de

desenvolvimento territorial do Municipio de Americana, através da viabilização de um

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado

pela COMPROMISSÁRIA, e dedicado prioritariamente às famílias de baixa renda que

se inscreveram no programa habitacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit

habitacional do município de Americana/SP, estabelecendo, em contrapartida, as

medidas de compensação, de acordo com o especificado neste Termo de

Compromisso.

111- DAS OBRIGACÕES DA COMPROMISSÁRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE

INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares

impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aprovação

do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectivas

licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:

1. Enquadrar o EMPREENDIMENTO no PMCMV (Programa Minha Casa, Minha Vida),

do Governo Federal e, se possível, no Programa Casa Paulista, do Governo Estadual,

por meio de adequações dos projetos, tabela de vendas e demais itens que se façam

necessários para que o EMPREENDIMENTO seja compativel às regras does)

programa(s);

2. Priorizar a venda das unidades que compõem o EMPREENDIMENTO, com

exclusividade, para as famílias inscritas no programa habitacional municipal, nas

condições estabelecidas pejo ~TERMO DE COMPROMISSO" assinado pela

COMPROMISSÁRIA junto a SHDU em xxJ11/15.

3. Elaborar e licenciar os projetos relativos ao EMPREENDIMENTO junto aos órgãos

públicos competentes em conformidade com a legislação vigente, nas esferas Federal,

Estadual e Municipal.

4. Prover os recursos e executar as obras de melhoria da Av. Maranhão, no trecho

compreendido entre a Av. Maranhão, estaca 50 (cinquenta) mais 16m (dezesseis

metros) até o entroncamento da Av. Maranhão com a Av. Heitor Siqueira, nos termos



deste instrumento e seus respectivos anexos, cujo valor total não ultrapasse o

montante de R$285.000,OO (duzentos e oitenta e cinco mil reais) com base na tabela

SINAP, cujos croquis e escopo seguem em anexo (Anexo 1).

4.1. Realizar os estudos necessários para desenvolvimento dos projetos;

4.2. Elaborar, às suas expensas, os projetos relativos ao melhoramento viário, objeto
deste instrumento. São eles: topográfico, sondagens, terraplenagem, drenagem,
elétrico/posteamento, pavimentação, sinalização viária, ambiental e geométrico;

4.3. Doar os projetos supra mencionados à Prefeitura Municipal de Americana;

4.4. Executar, às suas expensas, as obras de melhoramento viário, conforme traçado,
escopo e especificações técnicas constantes no anexo I;

4.5. Realizar controle tecnológico durante a execução das obras;

4.6. Fornecer à Prefeitura Municipal de Americana todas as informações, cronogramas
e projetos executivos, sempre que por esta solicitado;

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNiCíPIO:

A fim de possibilitar o implemento das condições mínimas necessárias para viabilizar o

EMPRENDlMENTO. garantindo, ainda, que a COMPROMISSÁRIA cumpra com os

compromissos assumidos, o MUNiCíPIO se compromete a:

1. Atuar, sempre que possível, para que a análise do projeto arquitetônico do

EMPREENDIMENTO, protocolizado sob o n.o 55.309/2015, ocorra dentro do menor

prazo, desde que sejam respeitados, obviamente, os números de protocolos anteriores

e desde que não haja prejuizo aos demais munícipes;

2. Fornecer à COMPROMISSÁRIA o contato das famílias inscritas no programa

habitacional municipal;

3. Disponibilizar à COMPROMISSÁRIA, gratuitamente, mediante a expedição de uma

autorização especifica, o espaço e mobiliário adequado para o atendimento das

famílias inscritas no programa habitacional municipal;

4. Garantir aos munícipes adquirentes das unidades do EMPREENDIMENTO, desde

que seja ele comprovadamente enquadrado no PMCMV e destinado, nos termos deste

instrumento, às familias de baixa renda inscritas no programa habitacional municipal,



todas as isenções tributárias decorrentes do aludido enquadramento, conforme
legislação especifica.

5. Disponibilizar à ForCasa todo o apoio necessário, assim como criar as condições

para que esta cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em bons termos,

tais como fornecimento projetos e informações sobre redes subterrâneas existentes,
bloqueio do tráfego, dentre outros itens;

6. Licenciar, junto a quaisquer repartições públicas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, todos os projetos a serem fornecidos pela
ForCasa, nos termos deste instrumento, assim como providenciar e disponibilizar
todas as licenças e alvarás relativos à obra de melhoria da Av. Maranhão, supra
citada;

7. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias, para que as margens da
Av. Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos e por ora estimada em
20 (vinte) metros, sejam disponibilizadas à ForCasa llvres e desimpedidas de pessoas
e coisas, sem ônus fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento
ao patrimônio histórico e cultural, dentre outros;

8. Disponibilizar á ForCasa bota fora regular para envio de material excedente oriundo
da execuçâo das obras objeto deste instrumento, assim como fornecer, caso seja
necessário, material de boa qualidade para compactação;

9. Assegurar à ForCasa as condições mínimas para execução das obras, tais como
bloqueio do tráfego, corte de árvores, remoção de entulhos, remanejamento de postes,
etc;

10. Arcar com as condicionantes que eventualmente sejam impostas pelos órgãos
públicos competentes por força da aprovação dos projetos, especialmente
compensações de ordem ambiental;

11. Se responsabiliza por promover, caso necessário, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram interferência por conta das
obras de melhoria que serão executadas;

12. Acompanhar e fiscalizar periodicamente as obras, afim de certificar-se de que a
mesma está sendo executada em acordo com os termos expressos neste instrumento;

13. Informar expressa e imediatamente à ForCasa qualquer inconformidade e ou
incompatibilidade para com os projetos aprovados, identificadas quando da execução
das obras, por força da fiscalização periódica supramencionada;

14. Receber formalmente as obras, após vistoria e aprovação;



v • DAS CONDiÇÕES DE IMPLEMENTO DO TERMD DE COMPROMISSO E DA

VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:

1. As obrigaçóes constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO, deverão ser

cumpridas pela COMPROMISSÁRIA no prazo de até 02 (dois) an05, contados do

início das obras de construção do EMPREENDIMENTO, o que deverá ser indicado

pela COMPROMISSÁRIA, ao MUNICíPIO, através do envio de simples notificação. O

cumprimento das obrigações deverá obedecer ao cronograma que será aprovado

pelas partes no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura deste

Termo;

2. Após o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, observados os

prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o MUNiCíPIO

deverá fornecer a ela o certificado de conclusão de obra, o qual valerá como prova de

quitação de todas as obrigações contraídas pela COMPROMISSÁRIA em razão do

presente Termo, de forma que nada mais poderá ser exigido da COMPROMISSÁRIA,

a que titulo for, em relação ao disposto neste Termo e ao EMPREENDIMENTO;

3. Ainda que o MUNiCípIO deixe de cumprir qualquer de suas obrigações constituídas

através da assinatura do presente termo, sua inadimplência não irá acarretar qualquer

tipo de õnus ou prejuízo á COMPROMISSÁRIA, que fará jus a todos os documentos

necessários, especialmente o "Habite-se", e outros que possam vir a ser exigidos para

que ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de imóveis

competente, após o término da construção;

4. Em nenhuma hipótese poderá ser imputada à ForCasa responsabilidades relativas

a qualidade do trecho atualmente pavimentado da Av. Maranhão:

5. As obras de melhoria da Av. Maranhão, só poderão ser iniciadas após a completa
aprovação dos projetos pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças,
desapropriações I autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas pela Prefeitura Municipal de Americana e disponibilizadas à
ForCasa, nos termos deste instrumento:

6. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a ela
formalmente informada.



7. Eventual modificação das disposições deste TERMO DE COMPROMISSO (ou

eventual omissão involuntária) poderá ser realizada/regulamentada através de Termo

Aditivo, desde que com a anuência expressa de ambas as partes.

8. Cumpridas as obrigações, as partes dar-se-ão ampla, geral e irrestrita quitação,

nada mais podendo ser cobrado ou exigido em virtude da implantação do

EMPREENDIMENTO.

VI - DAS CONDICÕES GERAIS:

1. Os prazos previstos neste TERMO DE COMPROMISSO poderão ser prorrogados

justificadamente; ou ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito,

hipóteses em que haverá interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o

motivo que ensejou a interrupção. Não implicarão descumprimento deste TERMO DE

COMPROMISSO as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

VII - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Americana para dirimir as questões decorrentes

deste compromisso.

E por estarem justas e compromissadas, firmam o presente termo em duas vias de

igual teor, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Americana, de novembro de 2015

TOMADOR DO COMPROMISSO

MUNIClplO DE AMERICANA

COMPROMISSÁRIA

FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTOA.



TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNiCípIO:

o MUNiCíPIO DE AMERICANA, pessoa juridica de direito público interno, inscrito no

CNPJ/MF sob o n.o 45.781.176/0001-66, com endereço de correspondência no

município de Americana, Estado de São Paulo, na Av. Brasil, n,o 85, Centro, CEP:

13.465-901, neste ato representado pelo Sr. Prefeito, Ornar Najar, brasileiro, casado,

servidor público, portador da Cédula de Identidade n.o_. inscrito no CPF/MF sob o

n.' __ ' bem como pelo Sr. Secretário Municipal de Habitação e Regularização

Fundiária, Sr. __ (qualificação completa);

De outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

A FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTOA" pessoa juridica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.207.083/0001-00, com sede no município de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n° 288, Vila Olímpia, CEP nO

04.552-000, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por seus

Administradores, Sr. Rubens 8uzetti Melgaço Pereira, brasileiro, casado,

administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n.o 56.056.108-8

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. BB1.662.366~72, e Sr. Marcelo José Magalhães

Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nO

4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n' 901.240.576-91, ambos com

endereço profissional na sede da sociedade empresária que representam.

I - DOS CONSIDERANDOS:

Considerando a vigência da Lei Municipal n.o 4.597, de 1° de fevereiro de 200B, a

qual dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de

Americana/PDI;



Considerando que a Politica de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como

finalidade o pleno desenvolvimento das funções econômico-sociais do Município e a
garantia do bem.estar de sua população;

Considerando que as funções econômico-sociais do território e a garantia do bem

estar da população do Município de Americana são compreendidas como os direitos

de acesso de todo o cidadão à moradia, ao transporte público, ao saneamento, à

energia, ao abastecimento, à iluminação pública, à comunicação, à educação, à

saúde, ao lazer e à segurança, assim como a garantia institucional da preservação e
desenvolvimento do patrimônio ambiental e cultural;

Considerando que a função social da propriedade é exercida quando atende aos

interesses do desenvolvimento econômico-social do Municipio e é utilizada para

atender a implantação dos planos, programas e projetos, observados prioritariamente

os de habitação, especialmente aqueles de interesse social;

Considerando que são objetivos gerais da política de desenvolvimento territorial do

Município promover a ampliação da oferta de moradia à população de baixa renda,
residente no Município;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA tem como atividade econômica principal a

incorporação de empreendimentos imobíliários, especialmente os de interesse social,

executados por intermédio do programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida

(PMCMV), enquadrado na Faixa 11, e Casa Paulista, do Governo Estadual;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA protocolou, nos termos do Processo

Administrativo de n,o 61.987/2015, datado de 21110/2015, toda a documentação

exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial

(EMPREENDIMENTO), que será denominado RESIDENCIAL MEDITERRÂNEO, o

qual será composto por 224 apartamentos, 224 vagas de garagem, a ser edificado,

com recursos do PMCMV e Casa Paulista, no terreno localizado na Av. Antônio
Centuirone 80er, GLC1 - Jd. Brasil. Americana/SP;

Considerando que os agentes municipais realizaram todos os estudos de impacto

relativos à construção do EMPREENDIMENTO mencionado anteriormente, tendo sido

detectada a necessidade de implantação de equipamento público institucional,

melhoramento viário e reforço da infraestrutura existente (abastecimento de água e



esgotamento sanitário) nas imediações do EMPREENDIMENTO, em razão da sua
densidade populacional;

Considerando, ainda, que em decorrência da implantação do EMPREENDIMENTO, o

Municipio de Americana, ora TOMADOR DO COMPROMISSO, em face da notória

importância do empreendimento para o município e de seu cunho social, possui

grande interesse em viabjlizá-Io, com o objetivo de atender às famílias de baixa renda

que se inscreveram no programa habitacional municipal, promovendo,

consequentemente, a redução do déficit habitacional da população de baixa renda do
municipio:

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO não dispõe dos recursos

necessários para dotação da infraestrutura necessária, implantação do(s)

equipamentos públicos institucionais e execução do melhoramento viário nas

imediações, apontados como necessários para a implantação do
EMPREENDIMENTD;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO tem interesse em fomentar a

participação da iniciativa privada na execução de projetos destinados à solução de
problemas habitacionais no município;

Considerando que o PMCMV, do Governo Federal, consiste na criação de

mecanismos de incentivo à construção de empreendimentos habitacionais de

interesse social e na aquisição de suas respectivas unidades por famílias de baixa

renda, promovendo, assim, a melhor distribuição de renda e impulsionando a geração

de postos de trabalho, uma vez que concede aos construtores e às famílias

adquirentes beneficios e facilidades, tais como prioridade na análise dos processos,

isenção de impostos e emolumentos, dentre outros, por meio de convênios firmados

com os municipios interessados em receber os investimentos, nos termos do
programa;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO

PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS

AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regera sob as clausulas e
condições abaixo descritas:



1\- DO OBJETO:

o presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto ampliar as políticas de

desenvolvimento territorial do Município de Americana, através da viabilização de um

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado

pela COMPROMISSÁRIA, e dedicado prioritariamente às famílias de baixa renda que

se inscreveram no programa habitacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit

habitacional do município de Americana/SP, estabelecendo, em contrapartida, as

medidas de compensação, de acordo com o especificado neste Termo de

Compromisso.

111- DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE

INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares

impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aprovação

do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectivas

licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:

1. Enquadrar o EMPREENDIMENTO no PMCMV (Programa Minha Casa, Minha Vida),

do Governo Federal e, se possível, no Programa Casa Paulista, do Governo Estadual,

por meio de adequações dos projetos, tabela de vendas e demais itens que se façam

necessarios para que o EMPREENDIMENTO seja compatível às regras do(s)

programa(s);

2. Priorizar a venda das unidades que compõem o EMPREENDIMENTO, com

exclusividade, para as famílias inscritas no programa habitacional municipal, nas

condições estabelecidas pelo "TERMO DE COMPROMISSO" assinado pela

COMPROMISSÁRIA junto a SHDU em xxl11/15.

3. Elaborar e licenciar os projetos relativos ao EMPREENDIMENTO junto aos órgãos

públicos competentes em conformidade com a legislação vigente, nas esferas Federal,

Estadual e Municipal.

4. Prover os recursos e executar as obras de melhoria da Av. Maranhão, no trecho

compreendido entre a rotatória situada no entroncamento da Rua José Cordenonci

com a Av. Maranhão, até a estaca 12 (doze) mais 08 (oito) metros, nos termos deste



instrumento e seus respectivos anexos, cujo valor total não ultrapasse o montante de

R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais) com base na tabela SINAP, cujos

croquis e escopo seguem em anexo (Anexo 1).

4.1. Realizar os estudos necessários para desenvolvimento dos projetos;

4.2. Elaborar, às suas expensas, os projetos relativos ao melhoramento viário, objeto
deste instrumento. São eles; topográfico, sondagens, terraplenagem, drenagem,
elétrico/posteamento, pavimentação, sinalização viária, ambiental e geométrico;

4.3. Doar os projetos supra mencionados à Prefeitura Municipal de Americana;

4.4. Executar, às suas expensas, as obras de melhoramento viário, conforme traçado,
escopo e especificações técnicas constantes no anexo I;

4.5. Realizar controle tecnológico durante a execução das obras;

4.6. Fornecer à Prefeitura Municipal de Americana todas as informações, cronogramas
e projetos executivos, sempre que por esta solicitado;

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNiCíPIO:

A fim de possibilitar o implemento das condições mínimas necessárias para viabilizar o

EMPRENDIMENTO, garantindo, ainda, que a COMPROMISSÁRIA cumpra com os

compromissos assumidos, o MUNiCíPIO se compromete a:

1. Atuar, sempre que possível, para que a análise do projeto arquitetônico do

EMPREENDIMENTO, protocolizado sob o n.o 61.987/2015, ocorra dentro do menor

prazo, desde que sejam respeitados, obviamente, os números de protocolos anteriores

e desde que não haja prejuízo aos demais municipes;

2. Fornecer à COMPROMISSÁRIA o contato das familias inscritas no programa

habitacional municipal;

3. Disponibilizar à COMPROMISSÁRIA, gratuitamente, mediante a expedição de uma

autorização específica, o espaço e mobiliário adequado para o atendimento das

famílias inscritas no programa habitacional municipal;

4. Garantir aos munícipes adquirentes das unidades do EMPREENDIMENTO, desde

que seja ele comprovadamente enquadrado no PMCMV e destinado, nos termos deste

instrumento, às famllias de baixa renda inscritas no programa habitacional municipal,



todas as isenções tributárias decorrentes do aludido enquadramento, conforme
legislação específica.

5. Disponibilizar à ForCasa todo o apoio necessário, assim como criar as condições

para que esta cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em bons termos,

tais como fornecimento projetos e informações sobre redes subterrâneas existentes,
bloqueio do tráfego, dentre outros itens;

6. Licenciar, junto a quaisquer repartições publicas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, todos os projetos a serem fornecidos pela
ForCasa, nos termos deste instrumento, assim como providenciar e disponibilizar
todas as licenças e alvarás relativos à obra de melhoria da Av. Maranhão, supra
citada;

7. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias, para que as margens da
Av. Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos e por ora estimada em
20 (vinte) metros, sejam disponibilizadas à ForCasa livres e desimpedidas de pessoas
e coisas, sem ônus fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento
ao patrimônio histórico e cultural, dentre outros;

8. Disponibilizar à ForCasa bota fora regular para envio de material excedente oriundo
da execução das obras objeto deste instrumento, assim como fornecer, caso seja
necessário, material de boa qualidade para compactação;

9. Assegurar à ForCasa as condições mínimas para execução das obras, tais como
bloqueio do tráfego, corte de árvores, remoção de entulhos, remanejamento de postes,
etc;

10. Arcar com as condicionantes que eventualmente sejam impostas pelos órgãos
públicos competentes por força da aprovação dos projetos, especialmente
compensações de ordem ambiental;

11. Se responsabiliza por promover, caso necessano, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram interferência por conta das
obras de melhoria que serão executadas;

12. Acompanhar e fiscalizar periodicamente as obras, afim de certificar-se de que a
mesma está sendo executada em acordo com os termos expressos neste instrumento;

13. Informar expressa e imediatamente à ForCasa qualquer inconformidade e ou
incompatibilidade para com os projetos aprovados, identificadas quando da execução
das obras, por força da fiscalização periódica supramencionada;

14. Receber formalmente as obras, após vistoria e aprovação;



v . DAS CONDiÇÕES DE IMPLEMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO E DA

VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:

1. As obrigações constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO, deverão ser

cumpridas pela COMPROMISSÁRIA no prazo de até 02 (dois) anos, contados do

início das obras de construção do EMPREENDIMENTO, o que deverá ser indicado

pela COMPROMISSÁRIA, ao MUNICíPIO, através do envio de simples notificação. O

cumprimento das obrigações deverá obedecer ao cronograma que será aprovado

pelas partes no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura deste

Termo;

2. Após o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, observados os

prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o MUNicíPIO

deverá fornecer a ela o certificado de conclusão de obra, o qual valerá como prova de

quitação de todas as obrigações contraidas pela COMPROMISSÁRIA em razão do

presente Termo, de forma que nada mais poderá ser exigido da COMPROMISSÁRIA,

a que titulo for, em relação ao disposto neste Termo e ao EMPREENDIMENTO;

3. Ainda que o MUNiCíPIO deixe de cumprir qualquer de suas obrigações constituídas

através da assinatura do presente termo, sua inadimplência não irá acarretar qualquer

tipo de õnus ou prejuízo à COMPROMISSÁRIA, que fará jus a todos os documentos

necessários, especialmente o UHabite-se", e outros que possam vir a ser exigidos para

que ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de imóveis

competente, após o término da construção;

4. Em nenhuma hipótese poderá ser imputada à ForCasa responsabilidades relativas

a qualidade do trecho atualmente pavimentado da Av. Maranhão;

5. As obras de melhoria da Av. Maranhão, só poderão ser iniciadas após a completa
aprovação dos projetos pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças,
desapropriações I autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas pela Prefeitura Municipal de Americana e disponibilizadas à
ForCasa, nos termos deste instrumento;

6. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a ela
formalmente informada.



7. Eventual modificação das disposições deste TERMO DE COMPROMISSO (ou

eventual omissão involuntária) poderá ser realizada/regulamentada através de Termo

Aditivo, desde que com a anuência expressa de ambas as partes.

8. Cumpridas as obrigações, as partes dar-se-ão ampla, geral e irrestrita quitação,

nada mais podendo ser cobrado ou exigido em virtude da implantação do

EMPREENDIMENTO.

VI - DAS CONDiÇÕES GERAIS:

1. Os prazos previstos neste TERMO DE COMPROMISSO poderão ser prorrogados

justificadamente; ou ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito,

hipóteses em que haverá interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o

motivo que ensejou a interrupção. Não implicarão descumprimento deste TERMO DE

COMPROMISSO as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

VII - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Americana para dirimir as questões decorrentes

deste compromisso.

E por estarem justas e compromissadas, firmam o presente termo em duas vias de

igual teor, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Americana, __ de novembro de 2015

TOMADOR DO COMPROMISSO

MUNIClplO DE AMERICANA

COMPROMISSÁRIA

FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILlARIA LTDA



TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNICipIO:

o MUNiCíPIO DE AMERICANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no

CNPJ/MF sob o n.o 45.781.176/0001-66, com endereço de correspondência no

município de Americana, Estado de São Paulo, na Av. Brasil, 0.° 85, Centro, CEP:

13.465-901, neste ato representado pelo Sr. Prefeito, Ornar Najar, brasileiro, casado,

servidor público, portador da Cédula de Identidade 0,°_. inscrito no CPF/MF sob o

n.' __ , bem como pelo Sr. Secretário Municipal de Habitação e Regularização

Fundiária, Sr. __ (qualificação completa);

De outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

A FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., pessoa juridica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.207.083/0001-00, com sede no município de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rôcio, n° 288, Vila Ollmpia, CEP nO

04.552-000, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por seus

Administradores, Sr. Rubens 8uzetti Melgaço Pereira, brasileiro, casado,

administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n.o 56.056.108-8

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 881.662.366-72, e Sr. Marcelo José Magalhães

Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nO

4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n' 901.240.576-91, ambos com

endereço profissional na sede da sociedade empresária que representam.

1-DOS CONSIDERANDOS:

Considerando a vigência da Lei Municipal n.o 4.597, de 10 de fevereiro de 2008, a

qual dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de

Americana/PDI;



Considerando que a Politica de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como

finalidade o pleno desenvolvimento das funções econômico-sociais do Município e a

garantia do bem-estar de sua população;

Considerando que as funções econômico-sociais do território e a garantia do bem

estar da população do Município de Americana são compreendidas como os direitos

de acesso de todo o cidadão à moradia, ao transporte público, ao saneamento, à

energia, ao abastecimento, à iluminação pública, à comunicação, à educação, â

saúde, ao lazer e à segurança, assim como a garantia institucional da preservação e

desenvolvimento do patrimônio ambiental e cultural;

Considerando que a função social da propriedade é exercida quando atende aos

interesses do desenvolvimento econômico-social do Municlpio e é utilizada para

atender a implantação dos planos, programas e projetos, observados prioritariamente

os de habitação, especialmente aqueles de interesse social;

Considerando que são objetivos gerais da política de desenvolvimento territorial do

Município promover a ampliação da oferta de moradia à população de baixa renda,

residente no Município;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA tem como atividade econômica principal a

incorporação de empreendimentos imobiliários, especialmente os de interesse social,

executados por intermédio do programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida

(PMCMV), enquadrado na Faixa 11,e Casa Paulista, do Governo Estadual;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA protocolou, nos termos do Processo

Administrativo de n.o 61.984/2015, datado de 21/10/2015, toda a documentação

exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial

(EMPREENDIMENTO), que será denominado RESIDENCIAL PAciFICO, o qual será

composto por 592 apartamentos, 592 vagas de garagem, a ser edificado, com

recursos do PMCMV e Casa Paulista, no terreno localizado na Rua Heitor Siqueira, sln

- Praia Azul Americana/SP;

Considerando que os agentes municipais realizaram todos os estudos de impacto

relativos â construção do EMPREENDIMENTO mencionado anteriormente, tendo sido

detectada a necessidade de implantação de equipamento público institucional,

melhoramento viário e reforço da infraestrutura existente (abastecimento de égua e



esgotamento sanitário) nas imediações do EMPREENDIMENTO, em razão da sua
densidade populacional;

Considerando. ainda, que em decorrência da implantação do EMPREENDIMENTO, o

Município de Americana, ora TOMADOR DO COMPROMISSO, em face da notória

importância do empreendimento para o município e de seu cunho social, possui

grande interesse em viabilizá-Io, com o objetivo de atender às famílias de baixa renda

que se Inscreveram no programa habitacional municipal, promovendo,

consequentemente, a redução do déficit habitacional da população de baixa renda do
municipio;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO não dispõe dos recursos

necessários para dotação da infraestrutura necessária, implantação do(s)

equipamentos públicos institucionais e execução do melhoramento viário nas

imediações, apontados como necessários para a implantação do
EMPREENDIMENTO;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO tem interesse em fomentar a

participação da iniciativa privada na execução de projetos destinados á solução de
problemas habitacionais no município;

Considerando que o PMCMV, do Governo Federal, consiste na criação de

mecanismos de incentivo à construção de empreendimentos habitacionais de

interesse social e na aquisição de suas respectivas unidades por famílias de baixa

renda, promovendo, assim, a melhor distribuição de renda e impulsionando a geração

de postos de trabalho, uma vez que concede aos construtores e ás famílias

adquirentes benefícios e facilidades, tais como prioridade na análise dos processos,

isenção de impostos e emolumentos, dentre outros, por meio de convênios firmados

com os municipios interessados em receber os investimentos, nos termos do
programa;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO

PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS

AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regera sob as clausulas e
condições abaixo descritas:



11- DO OBJETO:

o presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto ampliar as politicas de

desenvolvimento territorial do Município de Americana, através da viabilização de um

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado

pela COMPROMISSÁRIA, e dedicado prioritariamente às familias de baixa renda que

se inscreveram no programa habitacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit

habitacional do município de Americana/SP, estabelecendo, em contrapartida, as

medidas de compensação, de acordo com o especificado neste Termo de

Compromisso.

111- DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE

INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares

impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aprovação

do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectivas

licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:

1. Doar ao TOMADOR DO COMPROMISSO, para atender ao disposto no item _

das Diretrizes Básicas para aprovação de __ , a propriedade de um imóvel com área

de 1.500,OOm2 (mil e quinhentos metros quadrados), livre e desimpedido de quaisquer

ônus ou obrigações, a ser desmembrado de terreno maior, no qual serão instalados,

pela Prefeitura Municipal de Americana, os equipamentos públicos e comunitários que

irão servir aos novos núcleos habitacionais implantados:

2. Enquadrar o EMPREENDIMENTO no PMCMV (Programa Minha Casa, Minha Vida),

do Governo Federal e, se possível, no Programa Casa Paulista, do Governo Estadual,

por meio de adequações dos projetos, tabela de vendas e demais itens que se façam

necessários para que o EMPREENDIMENTO seja compatível ás regras do(s)

programa(s);

3. Priorizar a venda das unidades que compõem o EMPREENDIMENTO, com

exclusividade, para as famílias inscritas no programa habitacional municipal, nas

condições estabelecidas pelo uTERMO DE COMPROMISSO" assinado peja

COMPROMISSÁRIA junto a SHDU em xx/11/15.



4. Elaborar e licenciar os projetos relativos ao EMPREENDIMENTO junto aos órgãos

públicos competentes em conformidade com a legislação vigente, nas esferas Federal,

Estadual e Municipal.

5. Prover os recursos e executar as obras de melhoria da Av. Maranhão, no trecho

compreendido entre a Av. Maranhão, estaca 12 (doze) mais 08 (oito) metros até a
estaca 50 (cinquenta) mais 16m (dezesseis metros), nos termos deste instrumento e

seus respectivos anexos, cujo valor total não ultrapasse o montante de R$880.000,00

(oitocentos e oitenta mil reais) com base na tabela SINAP, cujos croquis e escopo

seguem em anexo (Anexo 1).

5.1. Realizar os estudos necessários para desenvolvimento dos projetos;

5.2. Elaborar, às suas expensas, os projetos relativos ao melhoramento viário, objeto
deste instrumento. São eles: topográfico, sondagens, terraplenagem, drenagem,
elétrico/posteamento, pavimentação, sinalização viária, ambiental e geométrico;

5.3. Doar os projetos supramencionados à Prefeitura Municipal de Americana;

5.4. Executar, às suas expensas, as obras de melhoramento viário, conforme traçado,
escopo e especificações técnicas constantes no anexo I;

5.5. Realizar controle tecnológico durante a execução das obras;

5.6. Fornecer à Prefeitura Municipal de Americana todas as informações, cronogramas
e projetos executivos, sempre que por esta solicitado;

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICipIO:

A fim de possibilitar o implemento das condições mínimas necessárias para viabilizar o

EMPRENDIMENTO, garantindo, ainda, que a COMPROMISSÁRIA cumpra com os

compromissos assumidos, o MUNiCíPIO se compromete a:

1. Atuar, sempre que possível, para que a análise do projeto arquitetônico do

EMPREENDIMENTO, protocolizado sob o n.o 61.984/2015, ocorra dentro do menor

prazo, desde que sejam respeitados, obviamente, os números de protocolos anteriores

e desde que não haja prejuízo aos demais municipes;

2. Fornecer à COMPROMISSÁRIA o contato das famílias inscritas no programa

habitacional municipal;



3. Disponibilizar à COMPROMISSÁRIA, gratuitamente, mediante a expedição de uma

autorização específica, o espaço e mobiliário adequado para o atendimento das
famílias inscritas no programa habitacional municipal;

4. Garantir aos municipes adquirentes das unidades do EMPREENDIMENTO, desde

que seja ele comprovadamente enquadrado no PMCMV e destinado, nos termos deste

instrumento, às famílias de baixa renda inscritas no programa habitacional municipal,

todas as isenções tributárias decorrentes do aludido enquadramento, conforme
legislação especifica.

5. Disponibilizar à ForCasa todo o apoio necessário, assim como criar as condições

para que esta cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em bons termos,

tais como fornecimento projetos e informações sobre redes subterrâneas existentes,
bloqueio do tráfego, dentre outros itens;

6. Licenciar, junto a quaisquer repartições públicas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, todos os projetos a serem fornecidos pela
ForCasa, nos termos deste instrumento, assim como providenciar e disponibilizar
todas as licenças e alvarás relativos à obra de melhoria da Av. Maranhão, supra
citada;

7. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias, para que as margens da
Av. Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos e por ora estimada em
20 (vinte) metros, sejam disponibilizadas à ForCasa livres e desimpedidas de pessoas
e coisas, sem ônus fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento
ao patrimônio histórico e cultural, dentre outros;

8. Disponibilizar à ForCasa bota fora regular para envio de material excedente oriundo
da execução das obras objeto deste instrumento, assim como fornecer, caso seja
necessário, material de boa qualidade para compactação;

9. Assegurar à ForCasa as condições minimas para execução das obras, tais como
bloqueio do tráfego, corte de árvores, remoção de entulhos, remanejamento de postes,
etc;

10. Arcar com as condicionantes que eventualmente sejam impostas pelos órgãos
públicos competentes por força da aprovação dos projetos, especialmente
compensações de ordem ambiental;

11. Se responsabiliza por promover, caso necessano, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram interferência por conta das
obras de melhoria que serão executadas;



12. Acompanhar e fiscalizar periodicamente as obras, afim de certificar-se de que a
mesma está sendo executada em acordo com os termos expressos neste instrumento;

13. Informar expressa e imediatamente à forCasa qualquer inconformidade e ou
incompatibilidade para com os projetos aprovados, identificadas quando da execução
das obras, por força da fiscalização periódica supramencionada;

14. Receber formalmente as obras, após vistoria e aprovação;

v - DAS CONDiÇÕES DE IMPLEMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO E DA

VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:

1. As obrigações constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO, deverão ser

cumpridas pela COMPROMISSÁRIA no prazo de até 02 (dois) anos, contados do

inicio das obras de construção do EMPREENDIMENTO, o que deverá ser indicado

pela COMPROMISSÁRIA, ao MUNICíPIO, através do envio de simples notificação. O

cumprimento das obrigações deverá obedecer ao cronograma que será aprovado

pelas partes no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura deste
Termo;

2. Após o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, observados os

prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o MUNiCípIO

deverá fornecer a ela o certificado de conclusão de obra, o qual valerá como prova de

quitação de todas as obrigações contraídas pela COMPROMISSÁRIA em razão do

presente Termo, de forma que nada mais poderá ser exígido da COMPROMISSÁRIA,

a que titulo for, em relação ao disposto neste Termo e ao EMPREENDIMENTO;

3. Ainda que o MUNICiPIO deixe de cumprir qualquer de suas obrigações constituídas

através da assinatura do presente termo, sua inadimplência não irá acarretar qualquer

tipo de ônus ou prejuízo à COMPROMISSÁRIA, que fará jus a todos os documentos

necessários, especialmente o "Habite-se~,e outros que possam vir a ser exigidos para

que ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de imóveis
competente, após o término da construção;

4. Em nenhuma hipótese poderá ser imputada à ForCasa responsabilidades relativas
a qualidade do trecho atualmente pavimentado da Av. Maranhão;



5. As obras de melhoria da Av. Maranhão, só poderão ser iniciadas após a completa
aprovação dos projetos pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças,
desapropriações I autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas pela Prefeitura Municipal de Americana e disponibilizadas á
ForCasa, nos termos deste instrumento;

6. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a ela
formalmente informada.

7. Eventual modificação das disposições deste TERMO DE COMPROMISSO (ou

eventual omissão involuntária) poderá ser realizada/regulamentada através de Termo

Aditivo, desde que com a anuência expressa de ambas as partes.

8. Cumpridas as obrigações, as partes dar.se-ão ampla, geral e irrestrita quitação,

nada mais podendo ser cobrado ou exigido em virtude da implantação do

EMPREENDIMENTO.

VI • DAS CONDiÇÕES GERAIS:

1. Os prazos previstos neste TERMO DE COMPROMISSO poderão ser prorrogados

justificadamente; ou ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito,

hipóteses em que haverá interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o

motivo que ensejou a interrupção. Não implicarão descumprimento deste TERMO DE

COMPROMISSO as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

VII • DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Americana para dirimir as questões decorrentes

deste compromisso.

E por estarem justas e compromissadas, firmam o presente termo em duas vias de

igual teor, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Americana, de novembro de 2015---



TOMADOR DO COMPROMISSO

MUNIClplO DE AMERICANA

COMPROMISSÁRIA

FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA



TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNiCípIO:

o DAE AMERICANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF

sob o n,o XXXXXXXX, com endereço de correspondência no município de Americana,

Estado de São Paulo, na Av. XXXXI, n.o XXX, XXXX, CEP: XXXXXXXX, neste ato

representado pelo Sr. XXXXXXXXX, brasileiro, casado, servidor público, portador da

Cédula de Identidade n,o_, inscrito no CPF/MF sob o n.o _

De outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

A FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., pessoa juridica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.207.083/0001-00, com sede no município de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n° 288, Vila Olímpia, CEP nO
04.552-000, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por seus

Administradores, Sr. Rubens Buzetti Melgaço Pereira, brasileiro, casado,

administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n.o 56.056.108-8

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 881.662.366-72, e Sr. Marcelo José Magalhães

Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nO

4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nO 901.240.576-91, ambos com

endereço profissional na sede da sociedade empresária que representam.

I - DOS CONSIDERANDOS:

Considerando a vigência da Lei Municipal n.o 4.597, de 1° de fevereiro de 2008, a

qual dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de

Americana/PDI;

Considerando que a Politica de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como

finalidade o pleno desenvolvimento das funções econômico-sociais do Municipio e a

garantia do bem-estar de sua população;



Considerando que a COMPROMISSÁRIA protocolou, nos termos do Processo

Administrativo de n,o XXXXX/2015, datado de XXIXXl2015, toda a documentação

exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial

(EMPREENDIMENTO), que será denominado RESIDENCIAL MEDITERRÂNEO, o

qual será composto por 224 apartamentos, 224 vagas de garagem, a ser edificado,

com recursos do PMCMV e Casa Paulista, no terreno localizado na Av. Maranhão

Glebas 3 e 4 - Praia Azul Americana/SP;

Considerando que o TOMADOR 00 COMPROMISSO não dispõe dos recursos

necessários para dotação da infraestrutura necessária para a implantação do
EMPREENDIMENTO;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO

PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS

AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regerá sob as cláusulas e
condições abaixo descritas:

11- DO OBJETO:

o presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto ampliar as políticas de

desenvolvimento territorial do Municipio de Americana, através da viabilização de um

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado

pela COMPROMISSÁRIA, e dedicado prioritariamente às famílias de baixa renda que

se inscreveram no programa habitacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit

habitacional do município de Americana/SP, estabelecendo, em contrapartida, as

medidas de compensação, de acordo com o especificado neste Termo de
Compromisso,

111• DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE

INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares

impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aprovação

do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectivas

licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:



1. Prover os recursos e construir adutora de água interligando o EMPREENDIMENTO
à rede existente a ser indicada pelo DAE, tudo em conformidade com o croquis e
especificações técnicas em anexo (anexo I).

2.1. A adutora deverá ser construída em PEAD ou PVC, com diâmetro de
320mm;

3. Elaborar e licenciar os projetos relativos ao EMPREENDIMENTO junto aos órgãos

públicos competentes em conformidade com a legislação vigente, nas esferas Federal,

Estadual e Municipal.

4. Realizar os estudos necessários para desenvolvimento dos projetos;

5. Doar os projetos supra mencionados DAE Americana;

6. Fornecer ao DAE Americana todas as informações, cronogramas e projetos
executivos, sempre que por esta solicitado;

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO DAE:

A fim de possibilitar o implemento das condições mínimas necessárias para viabilizar o

EMPRENDIMENTO. garantindo, ainda, que a COMPROMISSÁRIA cumpra com os

compromissos assumidos, o DAE se compromete a:

1. Atuar, sempre que possível, para que a análise dos projetos do emissário e adutora

supra citados, ocorra dentro do menor prazo, desde que sejam respeitados,

obviamente, os números de protocolos anteriores e desde que não haja prejuízo aos

demais munícipes;

2. Disponibilizar à ForCasa todo o apoio necessário, assim como criar as condições

para que esta cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em bons termos,

tais como fornecimento projetos e informações sobre redes subterrâneas existentes,

bloqueio do tráfego, dentre outros itens;



3. licenciar, junto a quaisquer repartições públicas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, todos os projetos a serem fornecidos pela
ForCasa, nos termos deste instrumento, assim como providenciar e disponibilizar
todas as licenças e alvarás relativos as obras em epigrafe;

4. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias, para que as margens da
Av. Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos, sejam
disponibilizadas á ForCasa livres e desimpedidas de pessoas e coisas, sem ônus
fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento ao patrimônio
histórico e cultural, dentre outros;

5. Assegurar a ForCasa as condições minimas para execução das obras, tais como
bloqueio do tráfego, corte de árvores, remoção de entulhos, remanejamento de postes,
etc;

6. Arcar com as condicionantes que eventualmente sejam impostas pelos órgãos
públicos competentes por força da aprovação dos projetos, especialmente
compensações de ordem ambiental;

7. Se responsabiliza por promover, caso necessário, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram interferência por conta das
obras de melhoria que serão executadas;

8. Acompanhar e fiscalizar periodicamente as obras, afim de certificar.se de que a
mesma está sendo executada em acordo com os termos expressos neste instrumento;

9. Informar expressa e imediatamente a ForCasa qualquer inconformidade e ou
incompatibilidade para com os projetos aprovados, identificadas quando da execução
das obras, por força da fiscalização periódica supramencionada;

10. Receber formalmente as obras, após vistoria e aprovação;

v • DAS CONDICÕES DE IMPLEMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO E DA

VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:

1. As obrigações constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO, deverão ser

cumpridas pela COMPROMISSÁRIA no prazo de até 02 (dois) anos, contados do

inicio das obras de construção do EMPREENDIMENTO, o que deverá ser indicado

pela COMPROMISSÁRIA, ao DAE, através do envio de simples notificação. O

cumprimento das obrigações deverá obedecer ao cronograma que será aprovado

pelas partes no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura deste

Termo;



2. Após o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, observados os

prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o DAE

deverá fornecer a ela o certificado de conclusão de obra, o qual valerá como prova de

quitação de todas as obrigações contraidas pela COMPROMISSÁRIA em razão do

presente Termo, de forma que nada mais poderá ser exigido da COMPROMISSÁRIA,

a que título for, em relação ao disposto neste Termo e ao EMPREENDIMENTO;

3. Ainda que o DAE deixe de cumprir qualquer de suas obrigações constituídas

através da assinatura do presente termo, sua inadimplência não irá acarretar qualquer

tipo de ônus ou prejuízo à COMPROMISSÁRIA, que fará jus a todos os documentos

necessários, especialmente o "Habite-se", e outros que possam vir a ser exigidos para

que ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de imóveis

competente, após o término da construção;

5. As obras supra mencionadas só poderão ser iniciadas após a completa aprovação
dos projetos pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças,
desapropriações / autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas pejo DAE de Americana e disponibilizadas à ForCasa, nos termos
deste instrumento;

6. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a ela
formalmente informada.

7. Eventual modificação das disposições deste TERMO DE COMPROMISSO (ou

eventual omissão involuntária) poderá ser realizada/regulamentada através de Termo

Aditivo, desde que com a anuência expressa de ambas as partes.

8. Cumpridas as obrigações, as partes dar-se-ão ampla, geral e irrestrita quitação,

nada mais podendo ser cobrado ou exigido em virtude da implantação do

EMPREENDIMENTO.

VI - DAS CONDiÇÕES GERAIS:

1. Os prazos previstos neste TERMO DE COMPROMISSO poderão ser prorrogados

justificadamente; ou ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito,

hipóteses em que haverá interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o

motivo que ensejou a interrupção. Não implicarão descumprimento deste TERMO DE

COMPROMISSO as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.



VII - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Americana para dirimir as questões decorrentes
deste compromisso.

E por estarem justas e compromissadas, firmam o presente termo em duas vias de

igual teor, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Americana, de novembro de 2015--

TOMADOR DO COMPROMISSO

DAE AMERICANA

COMPROMISSÁRIA

FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTOA.



TERMO OE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNiCípIO:

o DAE AMERICANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF

sob o n,o XXXXXXXX, com endereço de correspondência no município de Americana,

Estado de São Paulo, na Av. XXXXI, 0.° XXX, XXXX, CEP: XXXXXXXX, neste ato

representado pelo Sr. XXXXXXXXX, brasileiro, casado, servidor público, portador da

Cédula de Identidade 0,°_. inscrito no CPF/MF sob o 0.°---

De outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

A FORCAS A INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.207.083/0001.00, com sede no município de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n° 288, Vila Olímpia. CEP nO
04.552~OOO, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por seus

Administradores, Sr. Rubens Buzetti Melgaço Pereira, brasileiro, casado,

administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n.o 56.056.108-8

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 881.662.366-72, e Sr. Marcelo José Magalhães

Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nO

4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n' 901.240.576-91, ambos com

endereço profissional na sede da sociedade empresâria que representam.

1-DOS CONSIDERANDOS:

Considerando a vigência da Lei Municipal n.o 4.597, de 1° de fevereiro de 2008, a

qual dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de

Americana/PDI;

Considerando que a Política de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como

finalidade o pleno desenvolvimento das funções econômico-sociais do Municipio e a

garantia do bem-estar de sua população;



Considerando que a COMPROMISSÁRIA protocolou, nos termos do Processo

Administrativo de n.o XXXXX!2015, datado de XX!XXJ2015, toda a documentação

exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial

(EMPREENDIMENTO), que sera denominado RESIDENCIAL PAciFICO, o qual sera

composto por 592 apartamentos, 592 vagas de garagem, a ser edificado, com

recursos do PMCMV e Casa Paulista, no terreno localizado na Rua Heitor Siqueira, sln
- Praia Azul Americana/SP;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO não dispõe dos recursos

necessários para dotação da infraestrutura necessária para a implantação do
EMPREENDIMENTO;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO

PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS

AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regera sob as clausulas e
condições abaixo descritas:

11- DO OBJETO:

o presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto ampliar as políticas de

desenvolvimento territorial do Município de Americana, através da viabilização de um

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado

pela COMPROMISSÁRIA, e dedicado prioritariamente às famllias de baixa renda que

se inscreveram no programa habitacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit

habitacional do municipio de Americana/SP, estabelecendo, em contrapartida, as

medidas de compensação, de acordo com o especificado neste Termo de
Compromisso.

111- DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE

INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares

impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aprovação

do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectivas

licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:



1. Prover os recursos e construir emissário de esgoto interligando a rede interna
do EMPREENDIMENTO à Estação de Tratamento de Esgoto xxxxxx sendo
seu trajeto a ser indicado pelo DAE Americana, tudo em conformidade com o
croquis e especificações técnicas em anexo (anexo I).

1.1. O dimensionamento do emissário deverá ser definido oportunamente,
quando da elaboração e aprovação do referido projeto junto ao DAE.

2. Prover os recursos e construir adutora de água interligando o Reservatório Praia
Azul até a confluência da Av. Maranhão com a Av. Heitor Siqueira, tudo em
conformidade com o croquis e especificações técnicas em anexo (anexo I).

2.1. A adutora deverá ser construída em PEAD ou PVC, com diâmetro de
320mm;

3. Elaborar e licenciar os projetos relativos ao EMPREENDIMENTO junto aos órgãos

públicos competentes em conformidade com a legislação vigente, nas esferas Federal,

Estadual e Municipal.

4. Realizar os estudos necessários para desenvolvimento dos projetos;

5. Doar os projetos supramencionados DAE Americana;

6. Fornecer ao DAE Americana todas as informações, cronogramas e projetos
executivos, sempre que por esta solicitado;

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO DAE:

A fim de possibilitar o implemento das condições mínimas necessárias para viabilizar o

EMPRENDIMENTO, garantindo, ainda, que a COMPROMISSÁRIA cumpra com os

compromissos assumidos, o DAE se compromete a:

1. Atuar, sempre que possível, para que a análise dos projetos do emissário e adutora

supra citados, ocorra dentro do menor prazo, desde que sejam respeitados,

obviamente, os números de protocolos anteriores e desde que não haja prejuízo aos

demais munícípes;



2. Disponibilizar à ForCasa todo o apoio necessário, assim como criar as condições

para que esta cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em bons termos,

tais como fornecimento projetos e informações sobre redes subterrâneas existentes,

bloqueio do tráfego, dentre outros itens;

3. Licenciar, junto a quaisquer repartições públicas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, todos os projetos a serem fornecidos pela
ForCasa, nos termos deste instrumento, assim como providenciar e disponibilizar
todas as licenças e alvarás relativos às obras em epigrafe;

4. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias, para que as margens da
Av. Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos, sejam
disponibilizadas à ForCasa livres e desimpedidas de pessoas e coisas, sem ônus
fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento ao patrimônio
histórico e cultural, dentre outros;

5. Assegurar à ForCasa as condições mínimas para execução das obras, tais como
bloqueio do tráfego, corte de árvores, remoção de entulhos, remanejamento de postes,
etc;

6. Arcar com as condicionantes que eventualmente sejam impostas pelos órgãos
públicos competentes por força da aprovação dos projetos, especialmente
compensações de ordem ambiental;

7. Se responsabiliza por promover, caso necessário, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram intelierência por conta das
obras de melhoria que serão executadas;

8. Acompanhar e fiscalizar periodicamente as obras, afim de certificar-se de que a
mesma está sendo executada em acordo com os termos expressos neste instrumento;

9, Informar expressa e imediatamente à ForCasa qualquer inconformidade e ou
incompatibilidade para com os projetos aprovados, identificadas quando da execução
das obras, por força da fiscalização periódica supramencionada;

10. Receber formalmente as obras, após vistoria e aprovação;

v . DAS CONDiÇÕES DE IMPLEMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO E DA

VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:

1, As obrigações constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO, deverão ser

cumpridas pela COMPROMISSÁRIA no prazo de até 02 (dois) anos, contados do

início das obras de construção do EMPREENDIMENTO, o que deverá ser indicado



pela COMPROMISSÁRIA, ao DAE, através do envio de simples notificação. O

cumprimento das obrigações deverá obedecer ao cronograma que será aprovado

pelas partes no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura deste

Termo;

2. Após o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, observados os

prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o DAE

deverá fornecer a ela o certificado de conclusão de obra, o qual valerá como prova de

quitação de todas as obrigações contraídas pela COMPROMISSÁRIA em razão do

presente Termo, de forma que nada mais poderá ser exigido da COMPROMISSÁRIA,

a que titulo for, em relação ao disposto neste Termo e ao EMPREENDIMENTO;

3. Ainda que o DAE deixe de cumprir qualquer de suas obrigações constituídas

através da assinatura do presente termo, sua inadimplência não irá acarretar qualquer

tipo de ônus ou prejuízo à COMPROMISSÁRIA, que fará jus a todos os documentos

necessários, especialmente o "Habite-se~, e outros que possam vir a ser exigidos para

que ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de imóveis

competente, após o término da construção;

5. As obras supra mencionadas só pOderão ser iniciadas após a completa aprovação
dos projetos pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças,
desapropriações / autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas pelo DAE de Americana e disponibilizadas à ForCasa, nos termos
deste instrumento;

6. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a ela
formalmente informada.

7. Eventual modificação das disposições deste TERMO DE COMPROMISSO (ou

eventual omissão involuntária) poderá ser realizada/regulamentada através de Termo

Aditivo, desde que com a anuência expressa de ambas as partes.

8. Cumpridas as obrigações, as partes dar-se-ão ampla, geral e irrestrita quitação,

nada mais podendo ser cobrado ou exigido em virtude da implantação do

EMPREENDIMENTO.

VI. DAS CONDiÇÕES GERAIS:



1. Os prazos previstos neste TERMO DE COMPROMISSO poderão ser prorrogados

justificadamente; ou ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito,

hipóteses em que havera interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o

motivo que ensejou a interrupção. Não implicarão descumprimento deste TERMO DE

COMPROMISSO as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

VII • DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Americana para dirimir as questões decorrentes

deste compromisso.

E por estarem justas e compromissadas, firmam o presente termo em duas vias de

igual teor, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Americana, de novembro de 2015--

TOMADOR DO COMPROMISSO

DAE AMERICANA

COMPROMISSÁRIA

FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTOA.
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Americana, 09 de maio de 2016.

Ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupo De Atuação Especial De Defesa 00 Meio Ambiente - GAEMA - Núcleo Regional Piracicaba

Rua Almirante Barros, 491, São Judas, Piracicaba, SP,CEP: 13416-398
Ref.: Termo de Ajustamento de Conduta MRV Engenharia e Participações S/A e o Município de

Americana.

EXCElENTíSSIMO SENHOR PROMOTOR,

FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS lTDA., sociedade empresária com sede na

Rua do Rocio, 288, lI!! andar, unidade condominial 112, Vila Olímpia, São Paulo, CEP:04552-000, registrada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n!! 35.223.525.676 e inscrita no CNPJ/MF sob o n!!

11.207.083/0001-00 devidamente representada por seu administrador RUBENS BUZETII MElGAÇO

PEREIRA,brasileiro, casado, administrador de empresa, portador do RG nº 56.056.108-8 SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o n!! 881.662.366-72, com domicilio comercial no endereço acima, fone 11-2309-9084, na

qualidade de incorporadora de 03 EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL 00

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA no Município de Americana, localizados na Avenida Heitor Siqueira,

s/n!!, com 624 apartamentos; Rua Maranhão, s/n!!, com 192 apartamentos, ambos na Praia Azul e outro

localizado na Avenida Antônio Centurione Boer, s/n2, Jardim Brasil. com 224 apartamentos, totalizando

1.040 apartamentos, vem respeitosamente informar a V.Ex~. que os 03 empreendimentos:

- vão gerar aproximadamente 2.000 empregos diretos e indiretos na região durante a fase de vendas e

execução das obras;

. incremento na arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais;

- moradias dignas para a população de baixa renda do município de Americana, atendendo prioritariamente

as famílias cadastradas pela Secretaria Municipal da Habitação de Americana;

- solução de rede coletora de esgoto que beneficiará aproximadamente 40 glebas na região da Praia Azul,

pois essas iÍreas atualmente não são atendidas por rede de esgoto;

- melhoria no abastecimento de água potável para toda a região da Praia Azul, dobrando a capacidade de

fornecimento de água potável;

- melhoria na mobilidade urbana na região da Praia Azul com a revitalização da Rua Maranhão;

- criação de espaço para implantação de equipamento público através da doação de uma área de 1.500m2

na Avenida Heitor Siqueira;

1



Em 05/11/2015, A Prefeitura de Americana emitiu a Certidão de Diretrizes para elaboração dos projetos do

empreendimento localizado na Rua Maranhão, s/nº. Praia Azul. com 192 apartamentos, na qual solicita os

seguintes serviços:

• execução de reservatório de retenção de águas pluviais;

• promover a proteção e manutenção dos fragmentos de matas existentes na área;

. implantação de emissário de esgoto, com previsão de atendimento de glebas que hoje não possuem rede

de coleta de esgoto, beneficiando toda a região da Praia Azul;

Em 23/11/2015, A Prefeitura de Americana emitiu a Certidão de Diretrizes para elaboração dos projetos do

empreendimento localizado na Avenida Heitor Siqueira. s/nº. Praia Azul. com 624 apartamentos, na qual

solicita os seguintes serviços:

• a doação de uma área de l.SOOm2 à Prefeitura Municipal de Americana para futura implantação de

equipamento público;

- previsão de uma faixa non aedificandi para alargamento da Avenida Heitor Siqueira;

- execução de reservatório de retenção de águas pluviais;

- promover a proteção e manutenção dos fragmentos de matas existentes na área;

. execução de emissário de esgoto, com previsão de atendimento de glebas que hoje não possuem rede de

coleta de esgoto beneficiando toda a região da Praia Azul;

Em 08/12/2015, A Prefeitura de Americana emitiu a Certidão de Diretrizes para elaboração dos projetos do

empreendimento localizado na Avenida Antônio Centurione Boer. s/nº. Jardim Brasil. com 224

apartamentos, na qual solicita os seguintes serviços;

. execução de reservatório de retenção de águas pluviais;

Em 08/12/2015 foi firmado entre a FORCASAe o Município de Americana o Termo de Compromisso para

Implantação de Habitação de Intp.resse Social e Outras Avenças para os 03 empreendimentos, para a

revitalização e urbanização do trecho de aproximadamente 1.400m de extensão Rua Maranhão na Praia

Azul, com o alargamento dessa via para 20.00m;

Em 08{12/2015 foi firmado entre a FORCASAe o Departamento de Água e Esgoto de Americana o Termo de

Compromisso para Implantação de Habitação de Interesse Social e Outras Avenças para os 03

empreendimentos, para execução de uma adutora de água potável interligando o Reservatório R14 até a

adutora existente na Avenida Heitor Siqueira, com diâmetro de 315mm e material PEAD PN-lO;
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Entretanto, apesar dos benefícios citados acima, até a presente data a Prefeitura de Americana por força do

referido TAC está impossibilidade de emitir a aprovação desses empreendimentos.

Com o exposto acima solicitamos a liberação para que a Prefeitura Municipal de Americana possa finalmente

emitir o Alvará de Aprovação desses condomínios.

Segue anexo os documentos para subsidiar a análise:

.01 cópia do termo de compromisso firmado entre a FORCA$A e o Município de Americana;

- 01 cópia do termo de compromisso firmado entre a FORCASAe o Departamento de Água e Esgoto do

Município de Americana;

FORCASA IN

Atenciosamente,

;:::::

ÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Contato: Eng" Edson Takeshi Sato, fone: 11-2309-9084/ 11-99217-1356 e-mail: edson@forcasa.com.br. Endereço para
correspondência: Rua do Rocio, 288, conjunto 112, l1g andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP: 04552-000.
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TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSOI MUNiCíPIO:

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA, pessoa jurldica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n,o 46.755.690/0001w90, com
endereço de correspondência no município de Americana, Estado de São Paulo, na
Rua dos Estudantes, n,O 333, Cordenonsi, CEP; 13472-510, neste alo representado
pelo SR. LEANDRO ZANINI SANTOS, brasileiro, casado, servidor público, portador
da Cédula de Identidade n,O 27.607.383-6, inscrito no CPF/MF sob o n." 276.137.548-
39;

De outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

A FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.207.083/0001-00,
com sede 110 municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na Eua do Rócio, n° 288,
Cj. 112 - Vila Olimpia, CEP nO04.552-000, neste ato representada na forma de seu
Contrato Social por seus Administradores, SR. RUBENS BUZETTI MELGAÇO,
brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n.o
56.056.108-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.o 881662.366-72, e SR.
MARCELO JOSÉ MAGALHÃES FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da Cédula de Identidade nO 4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nO
901.240.576-91, ambos com endereço profissional na sede da sociedade empresária
que representam.

I - DOS CONSIDERANDOS:

Considerando a vigência da Lei Municipal n.o 4.597, de 1° de fevereiro de 2008, a
qual dispõ~ sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Municfpio de
Americana/PDI;

Considerando que a Polltica de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como
finalidade o pleno desenvolvimento das funções econômico~sociais do Município e a
garantia do bem+€star de sua população;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA protocolou, nos termos do Processo
Administrativo de ",0 55.30912015, datado de 1710912015, toda a documentação
exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial
(EMPREENDIMENTO), que será denominado RESIDENCIAL ATLÂNTICO, o qual
será composto por 192 apartamentos, 192 vagas de garagem, a ser edificado, com
recursos do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA e CASA PAULISTA. no
terreno localizado na Rua Maranhão, sln\l, Glebas 3 e 4, Praia Azul Americana, SP;I-

-"'\;
I
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Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO não dispõe dos recursos
necessários para dotação da infraestrutura necessária para a implantação do
EMPREENDIMENTO;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO
PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS
AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regerá sob as cláusulas e
condições abaixo descritas:

11• DO OBJETO:

o presente TERMO DE COMPROMISSO lem por objeto ampliar as pollticas de
desenvolvimento territorial do Municipio de Americana, através da viabilização de um
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado
pela COMPROMISSÁRIA, e dedicado prioritariamente às famílias de baixa renda que
se inscreveram no programa habitacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit
habitacional do municfpio de Americana/SP, estabelecendo, em contrapartida, as
medidas de compensação, de acordo com o especificado nesle TERMO DE
COMPROMISSO.

111• DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares
impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aprovação
do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectivas
licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:

1. Prover os recursos, projetar e construir o emi~3sáriode esgoto interligando a rede
interna do EMPREENDIMENTO à Estação Elevatória de Esgoto existente nas
proximidades, sendo seu trajeto a ser indicado pelo TOMADOR DO
COMPROMISSO, tudo em conformidade com os croquis e especificações técnicas
anexas (anexo I);
1.1. O dimensionamento do emissário deverá ser definido oportunamente, quando

da elaboração e aprovação do referido projeto junto ao TOMADOR DO
COMPROMISSO;

2. Prover os recursos, projetar e construir a adutora de água interligando o
Reservatório Praia Azul até a confluência da Rua Maranhão com a Av. Heitor
Siqueira, tudo em conformidade com os croquis e especificações técnicas em
anexo (anexo I).
2.1. A adutora deverá ser construída em PEAD ou PVC, com diâmetro de 315 mm;

3. Elaborar e licenciar o projeto arquitetônico relativo ao EMPREENDIMENTO junto
aos órgãos públicos competentes em conformidade com a legislação vigente,.~
esferas Federal, Estadual e Municipal; ---:-",,/

I
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4. Realizar os estudos necessários assim como elaborar os projetos relativos à
adutora de água e emissário de esgoto necessários á implantação do
EMPREENDIMENTO;

5. Doar os projetos supramencionados ao TOMADOR DO COMPROMISSO;

6. Fornecer ao TOMADOR DO COMPROMISSO todas as informações, cronogramas
e projetos executivos, sempre que por esta solicitado.

IV - DAS OBRIGAÇÕES 00 TOMADOR 00 COMPROMISSO;

A fim de possibilitar o implemento das condições mlnimas necessárias para viabilizar o
EMPRENDIMENTO, garantindo, ainda, que a COMPROMiSSÁRIA cumpra com os
compromissos assumidos, o TOMADOR DO COMPROMISSO se compromete a:

1. Atuar, sempre que possivel, para que a análise dos projetos do emissário e
adutora supracitados, ocorra dentro do menor prazo, desde que sejam
respeitados, obviamente, os números de protocolos anteriores e desde que não
haja prejuízo aos demais munícipes;

2. Disponibilizar à COMPROMISSÁRIA todo o apoio necessário, assim como criar as
condições para que esta cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em
bons termos, tais como fornecimento projetos e informações sobre redes
subterrâneas existentes, bloquE.eiodo tráfego, dentre outros itens;

3. Licenciar, junto a quaisquer repartições públícas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, os projetos relativos à adutora de água e
emissário de esgoto a serem fornecidos pela COMPROMISSÁRIA, nos termos
deste instrumento, assim como providenciar e disponibilizar todas as licenças e
alvarás relativos às obras de execuçâo dos mesmos;

4. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias, para que as margens da
Rua Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos, sejam
disponibilizadas à COMPROMISSÁRIA livres e desimpedidas de pessoas e
coisas, sem ônus fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento
ao patrimônio histórico e cultural, dentre outros;

5. Assegurar à COMPROMISSÁRIA as condições mínimas para execução das obras,
tais como bloqueio do tráfego, corte de arvores, remoção de entulhos,
remanejamento de postes, etc.;

6. Arcar com as condicionantes que eventualmente
públicos competentes por força da aprovação
compensações de ordem ambiental;

sejam impostas pelos órgãos
dos projelos, espeCialm_e~= J
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7. Se responsabilizar por promover, caso necessarlO, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram interferência por conta das
obras de melhoria que serão executadas;

8. Acompanhar e fiscalizar periodicamente as obras, a fim de certificar-se de que a
mesma esta sendo executada em acordo com os termos expressos neste
instrumento;

9. Informar expressa e imediatamente a COMPROMISSÁRIA qualquer
inconformidade e/ou incompatibilidade para com os projetos aprovados,
identificadas quando da execução das obras, por força da fiscalização periódica
supramencionada;

10. Receber formalmente as obras, após vistoria e aprovação.

v - DAS CONDIÇÜES DE IMPLEMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO E DA
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO;

1. As obrigações constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO, deverão ser
cumpridas pela COMPROMISSÁRIA no prazo de até 02 (dois) anos, contados do
inicio das obras de construção do EMPREENDIMENTO ou da entrega de todos os
projetas devidamente licenciados pelo TOMADOR DO COMPROMISSO junta aos
órgãos competentes, nos termos do item 3 da Cláusula IV - OBRIGAÇÕES DO
TOMADOR DO COMPROMISSO e item 5 infra, o que primeiro ocorrer, o que
devera ser indicado pela COMPROMISSÁRIA, ao TOMADOR DO
COMPROMISSO, através do envio de simples notificação. O cumprimento das
obrigações deverá obedecer ao cronograma que será aprovado pelas partes no
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura deste TERMO DE
COMPROMISSO;

2. Após a cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, obselVados os
prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o
TOMADOR DO COMPROMISSO deverá fornecer a ela o certificado de conclusão
de obra, o qual valerá como prova de quitação de todas as obrigações contraldas
pela COMPROMISSÁRIA em razão do presente TERMO DE COMPROMISSO, de
forma que nada mais poderá ser exigido da COMPROMISSÁRIA, a que título for,
em relação ao disposto neste TERMO DE COMPROMISSO e ao
EMPREENDIMENTO;

3. Ainda que o TOMADOR DO COMPROMISSO deixe de cumprir qualquer de suas
obrigações constituidas através da assinatura do presente TERMO DE
COMPROMISSO, sua inadimplência não irá acarretar qualquer tipo de ônus ou J
prejuízo à COMPROMISSÁRIA, que fará jus a todos os documentos necessários,
especialmente o "Habite-se», e outros que possam vir a ser exigidos para que
ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de imó~e~
competente, após o término da construção; ~-
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4. As obras supramencionadas só poderão ser iniciadas após a completa aprovação
dos projetos pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças,
desapropriações! autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO e disponibilizadas à
COMPROMISSÁRIA, nos termos deste instrumento;

5. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a
ela formalmente informada;

6. Eventual modificação das disposições deste TERMO DE COMPROMISSO (ou
eventual omissão involuntária) poderá ser realizadal regulamentada através de
Termo Aditivo, desde que com a anuência expressa de ambas as partes;

7. Cumpridas as obrigações, as partes dar-se-ão ampla, geral e irrestrita quitação,
nada mais podendo ser cobrado ou exigido em virtude da implantação do
EMPREENDIMENTO.

VI - DAS CONDIÇÕES GERAIS:

1. Os prazos previstos neste TERMO DE COMPROMISSO poderão ser prorrogados
justificadamente ou ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito,
hipóteses em que haverá interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o
moti'lo que ensejou a interrupção. Não implicarão descumprimento deste TERMO DE
COMPROMISSO as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

VII - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Americana para dirimir as questões decorrentes
deste compromisso.

E por estarem justas e compromissadas, firmam o presente TERMO DE
COMPROMISSO em 02 (duas) vias de igual teor, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos.

Americana,08d(:e.m:o ;:=015.'--...
---- ~ >-- ~" ,',

TOMADOR DO COMPROMISSO
DAEAMERICA

;) .J I'
/(,.//1 ~,/~,.,f~'"-

; ,I v I I COMPROMISSÁRIA
. FORCASA INCORPORAÇÃO !MOBILlÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNiCípIO:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNiCípIO MUNiCíPIO DE
AMERICANA, pessoa jurfdica de direito público inlerno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o
45.781.176/0001.66, com endereço de correspondência no município de Americana,
Estado de São Paulo, na Av. Brasil, n,o 85, Centro, CEP: 13.465-901, neste ato
representado pelo Sr. Prefeito, Ornar Najar, brasileiro, casado, empresário, portador
(Ia Cédula de Identidade n,o 4.574.643 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.0013.784.818.
87, bem como pelo Sr. Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária,
Marco Antonio Alves Jorge, brasileiro, casado, arquiteto, portador do RG nO
8.071.483-3, CPF nO 925.378.478-49, residente e domiciliado em Americana/SP;

Oe outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

1\ FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.207.083/0001-00,
com sede no municlpio de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n°
7.88,Cj, 112 - Vila Olímpia, CEP nO04.552~OOO, neste ato representada na fonna de
~;eu Contrato Social por seus Administradores, Sr. Ruhens 8uzetti Melgaço Pereira,
brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n.o
56.056.108-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 881.662.366-72, e Sr. Marcelo
José Magalhães Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de
Identidade nO4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 901.240.576.91, ambos
com endereço profissional na sede da sociedade empresária que representam.

I - DOS CONSIDERANDOS:

~;onsiderando a vigência da Lei Municipal n.O 4.597, de 1° de fevereiro de 2008, a
qual dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de
Americana/POI;

Gonsiderando que a Polltica de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como
finalidade o pleno desenvolvimento das funções econômico-sociais do Municipio e a
garantia do bem-estar de sua população;

Considerando que as funções econômico-sociais do território e a garantia do bem
estar da população do Município de Americana são compreendidas como os direitos I
de acesso de todo o cidadão à moradia, ao transporte público, ao saneamento, à
energia, ao abastecimento, à iluminação pública, à comunicação. à educação, à
saúde, ao lazer e à segurança, assim como a garantia institucional da preservação e

desenvolvimento do patrimônio ambiental e cultural; ~ 1)~



Considerando que a função social da propriedade é exercida quando atende aos
interesses do desenvolvimento econômico~social do Município e é utilizada para
atender a implantação dos planos, programas e projetos, observados prioritariamente
os de habitação, especialmente aqueles de interesse social;

Considerando que são objetivos gerais da política de desenvolvimento territorial do
Município promover a ampliação da oferta de moradia à população de baixa renda,
residente no Município;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA tem como atividade econômica principal a
incorporação de empreendimentos imobiliários, especialmente os de interesse social,
executados por intermédio do programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV), enquadrado na Faixa 11,e Casa Paulista, do Governo Estadual;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA protocolou, nos termos do Processo
Administrativo de n.O 55.309/2015, d;~tado de 17/09/2015, toda a documentação
exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial
(EMPREENDIMENTO), que será denominado RESIDENCIAL ATLÂNTICO, o qual
sera composto por 192 apartamentos, 192 vagas de garagem, a ser edificado, com
recursos do PMCMV e Casa Paulista, no terreno localizado na Av. Maranhão Glebas 3
e 4 - Praia Azul Americana/SP;

Considerando que os agentes municipais realizaram todos os estudos de impacto
relativos à construção do EMPREENDItJlENTO mencionado anteriormente, tendo sido
detectada a necessidade de melhoramnnto viario e reforço da infraestrutura existente
(abastecimento de água e esgotamento sanitário) nas imediações do
EMPREENDIMENTO, em razão da sua densidade populacional;

Considerando, ainda, que em decorrência da implantação do EMPREENDIMENTO, o
Municlpio de Americana, ora TOMADOR DO COMPROMISSO, em face da notória
importância do empreendimento para o municlpio e de seu cunho social, possui
grande interesse em viabilizá-Io, com o objetivo de atender às famlllas de baixa renda
que se inscreveram no programa habitacional municipal, promovendo,
consequentemente, a redução do déficit habitacional da população de baixa renda do
município;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO não dispõe dos recursos
necessários para dotação da infraestrutura necessária e execução do melhoramento
viário nas imediações, apontados como necessários para a implantação do
EMPREENDIMENTO;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO tem interesse em fomentar a
participação da iniciativa privada na execução de projetos destinados à solução de
problemas habitacionais no municipio;

Considerando que o PMCMV, do Governo Federal, consiste na criação de
mecanismos de incentivo il construção de empreendimentos habitacionais de
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interesse social e na aquisição de suas respectivas unidades por famílias de baixa
renda, promovendo, assim, a melhor distribuição de renda e impulsionando a geração
de postos de trabalho, uma vez que concede aos construtores e às familias
adquirentes beneficios e facilidades, tais como prioridade na análise dos processos,
isenção de impostos e emolumentos, dentre outros, por meio de convênios firmados
com os munícipios interessados em receber os investimentos, nos termos do
programa;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO
PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS
AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regera sob as cláusulas e
condições abaixo descritas:

11-DO OBJETO:

o presente TERMO DI: COMPROMISSO tem por objeto ampliar as políllcas de
desenvolvimento territorial do Município de Americana, através da viabilização de um
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado
pela COMPROMISSÁRI~, e dedicado prioritariamente às famllias de baixa renda que
se inscreveram no programa habitacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit
habitacional do município de Americana/SP, estabelecendo, em contrapartida, as
medidas de compensação, de acordo com o especificado neste Termo de
Compromisso.

111- DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares
impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aplovação
do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectivas
licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:

1. Enquadrar o EMPREENDIMENTO no PMCMV (Programa Minha Casa, Minha Vida),
do Governo Federal e, se possível, no Programa Casa Paulista, do Governo Estadual,
por meio de adequaçõe~; dos projetos, tabela de vendas e demais ítens que SB façam
necessários para que o EMPREENDIMENTO seja compatível às regras do(s)
programa(s);

2. Priorizar a venda das unidades que compõem o EMPREENDIMENTO para as
famílias inscritas no programa habitacional municipal.

3. Elaborar e licenciar o projeto arquitetônico relativo ao EMPREENDIMENTO junto
aos órgãos públicos competentes em conformidade com a legislação vigente, nas
esferas Federal, Estadual e Municipal.

4. Prover os recursos e executar as obras de melhoria da Av. Maranhão, no trecho
compreendido a partir do entroncamento da Av. Maranhão com Av. Heitor Siqueira,
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até a estaca 12 (doze) mais OSm (oito metros), aproximadamente 24Sm (duzentos e
quarenta e oito metros), nos termos deste instrumento e seus respectivos anexos, cujo
valor total não ultrapasse o montante de R$285.000,OO (duzentos e oitenta e cinco mil
reais) com base na tabela SINAP, cujos croquis e escopo seguem em anexo (Anexo
1).

4.1. Realizar os estudos necessários para desenvolvimento dos projetos;

4.2. Elaborar, às suas expensas, os projetos relativos ao melhoramento viário, objeto
deste instrumento. São eles: topográfico, sondagens, terraplenagem, drenagem,
elélrico/posteamento, pavimentação, sinalização viária, ambiental e geométrico;

4.3. Doar os projetos supramencionados à Prefeitura Municipal de Americana;

4.4. Executar, às suas expensas, as obras de melhoramento viàóio, conforme traçado,
escopo e especificações técnicas constantes no anexo I;

4.5. Realizar controle tecnológico durante a execução das obras;

4.6. Fornl;:cer à Prefeitura Municipal de Americana todas as informações, cronogramas
e projetou executivos, sempre que por esta solicitado;

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNiCíPIO:

A fim de possibilitar o implemento das condições mínimas necessárias para viabilizar o
EMPRENDIMENTO, garantindo, ainda, que a COMPROMISSÁRIA cumpra com os
compromissos assumidos, o MUNICíPIO se compromete a:

1. Atuar, sempre que possível, para que a análise do projeto arquitetônico do
EMPREENDIMENTO, protocolizado sob o n.o 55.309/2015, ocorra dentro do menor
prazo, desde que sejam respeitados, obviamente, os números de protocolos anteriores
e desde que não haja prejuízo aos demais munlcipes;

2. Fornecer à COMPROMISSÁRIA o contato das familias inscritas no programa
habitacional municipal;

3. Disponibilizar à COMPROMISSÁRIA, gratuitamente, mediante a expedição de uma
autorização específica, o espaço e mobíliárío adequado pala o atendimento das
famílias inscritas no programa habitacional municipal;

4. Garantir aos municipes adquirentes das unidades do EMPREENDIMENTO, desde
que seja ele comprovadamente enquadrado no PMCMV e destinado, nos termos deste
instrumento, às famílias de baixa renda inscritas no programa habitacional municipal,
todas as isenções tributárias decorrentes do aludido enquadramento, conforme
legislação especffica.
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5. Disponibilizar à ForCasa todo o suporte necessário, assim como criar as condições
para que esta cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em bons termos,
tais como fornecimento projetos e informações sobre redes subterrâneas existentes na
Av. Maranhão, bloqueio do tráfego, dentre outros itens;

6. Licenciar, junto a quaisquer repartições públicas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, todos os projetos relativos ao melhoramento viário
da Av. Maranhão, a serem fornecidos pela ForCasa, nos termos deste instrumento,
assim como providenciar e disponibilizar todas as licenças e alvarás relativos à obra
de melhoria da Av. Maranhão, supra citada;

7. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias, para que as margens da
Av. Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos e por ora estimada em
20 (vinte) metros, sejam disponibilizadas à ForCasa livres e desimpedidas de pessoas
e coisas, sem Ônus fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento
ao patrimônio histórico e cultural. dentre outros;

8. Disponibilizar à ForCasa bota fora regular para envio de material excedente oriundo
da execução das obras objeto deste instrumento, assim como fornecer, caso seja
necessário, material de boa qualidade para compactação;

9. Assegurar à ForCasa as condições minimas para execução das obras, tais como
bloqueio do tráfego, corte de árvores, remoção de entulhos, remanejamento de postes,
etc;

10. Arcar com as condicionantes que eventualmente sejam impostas pelos órgãos
públicos competentes por força da aprovação dos projetos, especialmente
compensações de ordem ambiental;

11. Se responsabiliza por promover, caso necessário, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram interferência por conta das
obras de melhoria que serão executadas;

12. Acompanhar e fiscalizar periodicamente as obras, afim de certificar-se de que a
mesma está sendo executada em acordo com O!; termos expressos neste instrumento;

13. Informar expressa e imediatamente à ForCa~a qualquer inconformidade e ou
incompatibilidade para com os projetos aprovados, identificadas quando da execução
das obras, por força da fiscalização periódica supramencionada;

14. Receber formalmente as obras. após vistoria e aprovação;

v - DAS CONDiÇÕES DE IMPLEMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO E DA
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:
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1. As obrigações constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO deverão ser
cumpridas pela COMPROMISSÁRIA no prazo de até 02 (dois) anos, contados do
inicio das obras de construção do EMPREENDIMENTO ou da entrega de todos os
projetos devidamente licenciados pelo MUNiCíPIO junto aos órgãos competentes, nos
termos do item 6 da Cláusula IV - OBRIGAÇÕES DO MUNIC[PIO e item 5 infra, o que
primeiro ocorrer, o que deverá ser indicado pela COMPROMISSÁRIA, ao MUNIClplO,
através do envio de simples notificação. O cumprimento das obrigações deverá
obedecer ao cronograma que será aprovado pelas partes no prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias contados da assinatura deste Termo:

2. Após o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, observados os
prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o MUNIClplO
deverá fornecer a ela o certificado de conclusão de obra, o qual valerá como prova de
quitação de todas as obrigações contraídas peta COMPROMISSÁRIA em razão do
presente Termo, de forma que nada mais poderá ser exigido da COMPROMISSÁRIA,
a que título for, em relação ao disposto neste Termo e ao EMPREENDIMENTO;

3. Ainda que o MUNiCíPIO deixe de cumprir qualquer de suas obrigações constituidas
através da assinatura do presente termo, sua inadimplência não irá acarretar qualquer
tipo de ônus ou prejulzo à COMPROMISSÁRIA, que fará jus a todos os documentos
necessários, especialmente o "Hubite-se", e oulros que possam vir a ser exigidos para
que ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de imóveis
competente, após o término da construção;

4. Em nenhuma hipótese poderá ser imputada à ForCasa responsabilidades relativas
a qualidade do trecho atualmente pavimentado da Av. Maranhão:

5. As obras de melhoria da Av. Maranhão, só poderão ser iniciadas após a completa
aprovação dos projetos pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças,
desapropriações / autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas pela Prefeitura Municipal de Americana e disponibilizadas â
ForCasa, nos termos deste instrumento;

6. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a ela
formalmente informada.

7. Eventual modificação das di::;posições deste TERMO DE COMPROMISSO (ou
eventual omissão involuntária) puderá ser realizada/regulamentada através de Termo
Aditivo, desde que com a anuência expressa de ambas as partes.

8. Cumpridas as obrigações, as partes dar~se-ão ampla, geral e irrestrita quitação,
nada mais podendo ser cobrado ou exigido em virtude da implantação do
EMPREENDIMENTO.

VI - DAS CONDiÇÕES GERAIS:
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1. Os prazos previstos neste lERl1J10 DE COMPROMISSO poderão ser prorrogados
justificadamente; ou ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito,
hipóteses em que haverá interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o
motivo que ensejou a interrupção. Não implicarão descumprimento deste TERMO DE
COMPROMISSO as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

VII - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Americana para dirimir as questões decorrentes
deste compromisso.

E por estarem justas e compromissadas, firmam o presente termo em duas vias de
igual teor, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Americana, 08 de dezembro de 2015.

,-

COMPROMISSÁRIA

FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILlARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
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TERMO OE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS !
c

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNiCípIO:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNICipIO:MUNICípIO DE
AMERICANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o

45.781.176/0001-66, com endereço de correspondência no municfpio de Americana,
Estado de São Paulo, na Av. Brasil, n,o 85, Centro, CEP: 13.465-901, neste ato
representado pelo Sr. Prefeito, Ornar Najar, brasileiro, casado, empresário, portador
da Cédula de Identidade n.o4.574.643 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n,0013.784.818-
87, bem como pelo Sr, Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária,
Sr Marco Antonio Alves Jorge, brasileiro, casado, arquiteto, portador do RG nO
8.071.483-3, CPF nO 925.378.478-49, residente e domiciliado em Americana/SP;

De outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

A FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.207.083/0001-00,
com sede no municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n° 288,
Cj. 112 - Vila Olimpia, CEP nO04.552-000, neste ato representada na forma de seu
Contrato Social por seus Administradores, Sr. Rubnns Buzetti Melgaço Pereira,
brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n.o
56.056.108-8 SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o n. 881.662.366-72, e Sr. Marcelo
José Magalhães Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de
Identidade nO4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPFIMF sob o nO901.240.576-91, ambos
com endereço profissional na sede da sociedade empresa ria que representam.

1- DOS CONSIDERANDOS:

Considerando a vigência da Lei Municipal n.o 4.597, de 1° de fevereiro de 2008, a
qual dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Municlpio de
AmericanalPOI;

Considerando que a Política de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como
finalidade o pleno desenvolvimento das funções econômico-sociais do Municipio e a
garantia do bem-estar de sua população;

Considerando que as funções econômico-sociais do território e a garantia do bem
estar da população do Municipio de Americana são compreendidas como os direitos
de acesso de todo o cidadão a moradia, ao transporte público, ao saneamento, a
energia, ao abastecimento, à iluminação pública, à comunicação, à educação, à
saúde, ao lazer e à segurança, assim como a garantia institucional da preservação e
desenvolvimento do patrimônio ambiental e cultural;

1
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Considerando que a função social da propriedade é exercida quando atende aos
interesses do desenvolvimento econômico-social do Município e é utilizada para
atender a implantação dos planos, programas e projetos, observados prioritariamente
os de habitação, especialmente aqueles de interesse social;

Considerando que são objetivos gerais da política de desenvolvimento territorial do
Municfpio promover a ampliação da oferta de moradia à população de baixa renda,
residente no Municfpio;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA tem como atividade econômica principal a
incorporação de empreendimentos imoblliãrios, especialmente os de interesse social,
executados por intermédio do programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV), enquadrado na Faixa 11,e Casa Paulista, do Governo Estadual;

Considerando que a COMPROMiSSÁRIA protocolou, nos termos do Processo
Administrativo de n.o 61.984/2015, datado de 21/10/2015, toda a documentação
exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial
(EMPREENDIMENTO), que será denominado RESIDENCIAL PAcIFICO, o qual será
composto por 592 apartamentos, 592 vagas de garagem, a ser edificado, com
recursos do PMCMV e Casa Paulista, no terreno localizado na Rua Heitor Siqueira,
sln, Glebas C e 19 - Praia Azul Americana/SP;

Considerando que os agentes municipais realizaram todos os estudos de impacto
relativos à construção do EMPREENDIMENTO mencionado anteriormente, tendo sido
detectada a necessidade de implantação de equipamento público institucional,
melhoramento viário e reforço da infraestrutura existente (abastecimento de água e
esgotamento sanitário) nas imediações do EMPREENDIMENTO, em razão da sua
densidade populacional;

Considerando] ainda, que em decorrência da implantação do EMPREENDIMENTO, o
Municlpio de Americana, ora TOMADOR DO COMPROMISSO, em face da notória
importância do empreendimento para o município e de seu cunho social, possui
grande interesse em viabilizá-Io, com o objetivo de atender às famílias de baixa renda
que se inscreveram no programa habitacional municipal, promovendo,
consequentemente] a redução do déficit habitacional da população de baixa renda do
municipio;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO não dispôe dos recursos
necessários para dotação da infraestrutura necessária, aquisição de terreno para
implantação do(s) equipamentos públicos institucionais e execução do melhoramento
viário nas imediações] apontados como necessários para a implantação do
EMPREENDIMENTO:

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO tem interesse em fomentar a
participação da iniciativa privada na execução de projetos destinados à solução de
problemas habitacionais no municipio;

I
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Considerando que o PMCMV, do Governo Federal, consiste na criação de
mecanismos de incentivo à construção de empreendimentos habitacionais de
interesse social e na aquisição de suas respectivas unidades por famílias de baixa
renda, promovendo, assim, a melhor distribuição de renda e impulsionando a geração
de postos de trabalho, uma vez que concede aos construtores e às famllias
adquirentes benefícios e facilidades, tais como prioridade na análise dos processos,
isenção de impostos e emolumentos, dentre outros, por meio de convênios firmados
com os munlcipios interessados em receber os investimentos, nos termos do
programa;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO
PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS
AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regerá sob as cláusulas e
condições abaixo descritas:

11- DO OBJETO:

o presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto ampliar as políticas de
desenvolvimento territorial do Município de Americana, através da viabilização de um
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado
pela COMPROMISSÁRiA, e dedicado prioritariamente às famílias de baixa renda que
se ínscreveram no programa habítacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit
habitacional do município de Americana/SP, estabelecendo, em contrapartida, as
medidas de compens.:.lção, de acordo com o especificado neste Termo de
Compromisso.

111- DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÃRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares
impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aprovação
do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectívas
licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:

1. Doar ao TOMADOR DO COMPROMISSO, a propriedade de um imóvel com área
de 1.500,OOm2(mil e quinhentos metros quadrados), livre e desimpedido de qllaisquer
ônus ou obrigações, a ser desmembrado de terreno maíor, no qual serão instalados,
pela Prefeitura Municipal de Americana, os equipamentos públicos e comunitários que
irão servir aos novos núcleos habitacionais implantados;

2. Enquadrar o EMPREENDIMENTO no PMCMV (Programa Minha Casa, Minha Vida),
do Governo Federal e, se posslvel, no Programa Casa Paulista, do Governo Estadual,
por meio de adequações dos projetos, tabela de vendas e demais itens que se façam
necessários para que o EMPREENDIMENTO seja compatível às regras do(s)
programa(s);
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3. Priorizar a venda das unidades que compõem o EMPREENDIMENTO para as
famUias inscritas no programa habitacional municipal.

4. Elaborar e licenciar os projetos relativos ao EMPREENDIMENTO junto aos órgãos
públicos competentes em conformidade com a legislação vigente, nas esferas Federal,
Estadual e Municipal.

5. Prover os recursos e executar as obras de melhoria da Av. Maranhão, no trecho
compreendido entre a Av. Maranhão, estaca 12 (doze) mais 08 (oito) metros até a
estaca 50 (cinquenta) mais 16m (dezesseis metros), aproximadamente 768m
(setecentos e sessenta e oito metros), nos termos deste instrumento e seus
respectivos anexos, cujo valor total não ultrapasse o montante de R$880.000,OO
(oitocentos e oitenta mil reais) com base na tabela SINAP, cujos croquis e escopo
seguem em anexo (Anexo 1).

5.1. Realizar os estudos necessários para desenvolvimento dos projetos;

5.2. Elaborar, às suas expensas, os projetos relativos ao melhoramento viário, objeto
deste instrumento. São eles: topográfico, sondagens, terraplenagem, drenagem,
elétrico/posteamento, pavimentação, sinalização viária, ambiental e geométrico;

5.3. DoaI"os projetos supramencionados à Prefeitura Municipal de Americana;

5.4. Executar, às suas expensas, as obras de melhoramento viário, conforme traçado,
escopo e especificações técnicas constantes no anexo I;

5.5. Realizar controle tecnológico durante a execução das obras;

5.6. Fornecer à Prefeitura Municipal de Americana todas as informações, cronogramas
e projetos executivos, sempre que por esta solicitado;

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICiPIO:

A fim de possibilitar o implemento das condições mínimas necessárias para viabilizar o
EMPREI~DIMENTO, garantindo, ainda, que a COMPROMISSÁRIA cumpra com os
compromissos assumidos, o MUNiCíPIO se compromete a:

1. Atuar, sempre que posslvel, para que a análise do projeto arquitetônico do
EMPREENDIMENTO, protocolizado sob o n.o 61.984/2015, ocorra dentro do menor
prazo, desde que sejam respeitados, obviamente, os números de protocolos anteriores
e desde que não haja prejuízo aos demais municipes;

2. Fornecer à COMPROMISSÁRIA o contato das famílias inscritas no programa
habitacional municipal;

4j)
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3. Disponibilizar à COMPROMISSÁRIA, gratuitamente, mediante a expedição de uma
autorização especifica, o espaço e mobiliário adequado para o atendimento das
famílias inscritas no programa habitacional municipal;

4. Garantir aos munlcipes adquirentes das unidades do EMPREENDIMENTO, desde
que seja ele comprovadamente enquadrado no PMCMV e destinado, nos termos deste
instrumento, às famílias de baixa renda inscritas no programa habitacional municipal,
todas as isenções tributárias decorrentes do aludido enquadramento, conforme
legislação especifica.

5. Disponibilizar à ForCasa todo o suporte necessário, assim como criar as condições
para que esla cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em bons termos,
lais como fornecimento projetos e informações sobre redes subterrâneas existentes,
bloqueio do tráfego, dentre outros itens;

6. Licenciar, junto a quaisquer repartições públicas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, todos os projetos relativos ao melhoramento viário
da Av. Maranhão, a serem fornecidos pela ForCasa, nos lermos deste instrumento,
assim como providenciar e disponibilizar todas as licenças e alvarás relativos à obra
de melhoria da Av. Maranhão, supra citada;

7. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias, para que as margens da
Av. Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos e por ora estimada em
20 (vinte) metros, sejam disponibilizadas á ForCasa livres e desimpedidas de pessoas
e coisas, sem ônus fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento
ao patrimõnio histórico e cultural, dentre outros;

8. Disponibilizar à ForCasa bota fora regular para envio de material excedente oriundo
da execução das obras objeto deste instrum8nto, assim como fornecer, caso seja
necessário, material de boa qualidade para compactação;

9. Assegurar à ForCasa as condições mínimas para execução das obras, tais como
bloqueio do tráfego, corte de árvores, remoção de entulhos, remanejamento de postes,
etc.;

10. Arcar com as condicionantes que eventuéllmente sejam impostas pelos órgãos
públicos competentes por força da aprovação dos projetos, especialmente
compensações de ordem ambiental;

11. Se responsabiliza por promover, caso necessário, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram interferência por conta das
obras de melhoria que serão executadas;

12. Acompanhar e fiscalizar periodicamente as obras, afim de certificar-se de que a
mesma esta sendo executada em acordo com os termos expressos neste instrumento;

'~),
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13. Informar expressa e imediatamente à ForCasa qualquer inconformidade e ou
incompatibilidade para com os projetos aprovados, identificadas quando da execução
das obras, por força da fiscalização periódica supramencionada;

14. Receber formalmente as obras, após vistoria e aprovação;

v . DAS CONDIÇÕES DE IMPLEMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO E DA
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:

1. As obrigações constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO, deverão ser
cumpridas pela COMPROMISSÁRIA no prazo de até 02 (dois) anos, contados do
inIcio das obras de construção do EMPREENDIMENTO ou da entrega de todos os
projetos devidamente licenciados pelo MUNiCíPIO junto aos órgãos competentes, nos
termos do item 6 da Cláusula IV - OBRIGAÇÕES DO MUNIC[PIO e item 5 infra, o que
primeiro ocorrer" o que deverá ser indicado pela COMPROMISSÁRIA, ao
MUNiCípIO, através do envio de simples notificação. O cumprimento das obrigações
deverá obedecer ao cronograma que será aprovado pelas partes no prazo de até 160
(cento e oitenta) dias conlados da assinatura deste Termo;

2. Após o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, observados os
prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o MUNiCíPIO
deverá fornecer a ela o certificado de conclusão de obra, o qual valerá como prova de
quitação de todas as obrigações contraidas pela COMPROMISSÁRIA em razão do
presente Termo, de forma que nada mais poderá ser exigido da COMPROMISSÁRIA,
a que título for, em relação ao disposto neste Termo e ao EMPREENDIMENTO;

3. Ainda que o MUNiCíPIO deixe de cumprir qualquer de suas obrigações constituidas
através da assinatura do presente termo, sua inadimplência não irá acarretar qualquer
tipo de ônus ou prejulzo à COMPROMISSÁRIA, que fará jus a todos os documentos
necessários, especialmente o "Habite-se", e outros que possam vir a ser exigidos para
que ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de imóveis
competente, após o término da construção;

4. Em nenhuma hipótese poder8 ser imputada à ForCasa responsabilidades relativas
a qualidade do trecho atualmente pavimentado da Av. Maranhão;

5. As obras de melhoria da Av. Maranhão, só poderão ser iniciadas após a completa
aprovação dos projetos pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças,
desapropriações I autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas pela Prefeitura Municipal de Americana e disponibilizadas à
ForCasa, nos termos deste instrumento;

6. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a ela
formalmente informada.

)
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TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSOI MUNiCíPIO:

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA, pessoa jurídica de
direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o 0.° 46.755.690/0001~90, com
endereço de correspondência no município de Americana, Estado de São Paulo, na
Rua dos Estudantes, n,o 333, Cordenonsi, CEP; 13472-510, neste ato representado
pelo SR. LEANDRO ZANINI SANTOS, brasileiro, casado, servidor público, portador
da Cédula de Identidade n.o 27.607.383-6, inscrito no CPF/MF sob o 0,0 276.137.548-
39;

De outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

A FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTOA.,
pessoa jurídica de direito priv8do, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.207.083/0001-00,
com sede no municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n° 288,
Cj. 112 ~ Vila Ofímpla, CEP n" 04,552-000, neste ato representada na forma de seu
Contraio Social por seus Administradores, SR. RUBENS BUZETTI MELGAÇO,
brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n,o
56.056.108.8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.o 881.662.366-72, e SR.
MARCELO JOSÉ MAGALHÃES FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da Cédula de Identidade nO 4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nO
901.240.576-91, ambos com endereço profissional na sede da sociedade empresária
que representam,

I - DOS CONSIDERANDOS:

Considerando a vigência da Lei Municipal n.O4.597, de 1° de fevereiro de 2008, a
qual dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Municfpio de
Americana/POI;

Considerando que a Política de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como
finalidade o pleno desenvolvimento das funções econõmico-sociais do Municlpio e a
garantia do bem-estar de sua população;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA protocolou, nos termos do Processo
Administrativo de n.o 61.984/2015, datado de 21/1012015, toda a documentação
exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial
(EMPREENDIMENTO), que será denominado RESIDENCIAL PAcíFICO, o qual será
composto por 592 apartamentos, 592 vagas de garagem, a ser edificado com recursos
do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA e CASA PAULISTA, no terreno

localizado na Rua Heitor Siqueira, s/n'. Glebas C e 19 -~. Ameri:a;;sp; 1
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Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO não dispõe dos recursos
necessarios para dotação da infraestrutura necessaria para a implantação do
EMPREENDIMENTO;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO
PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS
AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regera sob as clausulas e
condições abaixo descritas:

11• DO OBJETO:

o presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto ampliar as politicas de
desenvolvimento territorial do Município de Americana, através da viabilização de um
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado
pela COMPROMISSÁRIA, e dedicado prioritariamente ás famflias de baixa renda que
se inscreveram no programa habitacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit
habitacional do município de Americana/SP, estabelecendo, em contrapartida, as
medidas de compensação, de acordo com o especificado neste TERMO DE
COMPROMISSO.

111- DAS OBRtGAÇÕES DA COMPROMISSÃRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares
impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aprovação
do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectivas
licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:

1. Prover os recursos, projetar e construir o emissário de esgoto interligando a rede
interna do EMPREENDIMENTO à Estação Elevatória de Esgoto existente nas
proximidades, sendo seu trajeto a ser indicado pelo TOMADOR DO
COMPROMISSO, tudo em conformidade com os croquis e especificações técnicas
anexas (anexo I);
1.1. O dimensionamento do emissario deverá ser definido oportunamente, quando

da elaboração e aprovação do referido projeto junto ao TOMADOR DO
COMPROMISSO;

2. Prover os recursos, projetar e construír a adutora de agua interligando o
Reservatório Praia Azul até a confluência da Rua Maranhão com a Av. Heitor
Siqueira, tudo em conformidade com os croquis e especificações técnicas em
anexo (anexo I).
2.1. A adutora devera ser construida em PEAD ou PVC, com diâmetro de 315 mm;

3. Elaborar e licenciar o projeto arquitetônico relativo ao EMPREENDIMENTO junto
aos órgãos públicos competentes em conformidade com a legislação vigente, ,nas
esferas Federal, Estadual e Municipal; a' ~ ))~,'
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4. Realizar os estudos necessários assim como elaborar os projetos relativos à
adutora de água e emissário de esgoto necessários à implantação do
EMPREENDIMENTO;

5. Doar os projetos supramencionados ao TOMADOR DO COMPROMISSO;

6. Fornecer ao TOMADOR DO COMPROMISSO todas as informações, cronogramas
e projetos executivos, sempre que por esta solicitado.

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO TOMADOR DO COMPROMISSO:

A fim de possibilitar o implemento das condições mlnimas necessárias para viabilizar o
EMPRENDIMENTO, garantindo, ainda, que a COMPROMISSÁRIA cumpra com os
compromissos assumidos, o TOMADOR DO COMPROMISSO se compromete a;

1. Atuar, sempre que possível, para que a análise dos projelos do emissário e
adulara supracitados, ocorra dentro do menor prazo, desde que sejam
respeitados, obviamente, os números de protocolos anteriores e desde que não
haja prejuizo aos demais munícipes;

2. Disponibilizar à COMPROMISSÁRIA todo o apoio necessário, assim como criar as
condições para que esta cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em
bons termos, tais como fornecimento projetos e informações sobre redes
subterrâneas existentes, bloqueio do tráfego, dentre outros itens;

3. Licenciar, junto a quaisquer repartições públicas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias aLi permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, os projetos relativos à adutora de água e
emissário de esgoto a serem fornecidos pela COMPROMISSÁRIA, nos termos
deste instrumento, assim como providenciar e disponibilizar todas as licenças e
alvarás relativos ás obras de execução dos mesmos;

4. Providenciar as autorizações que se fizerem neces!:iárias, para que as margens da
Rua Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos, sejam
disponibilizadas à COMPROMISSÁRIA livres li'! desimpedidas de pessoas e
coisas, sem ônus fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento
ao patrimônio histórico e cultural, dentre outros;

I
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sejam impostas pelos órgãos
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5. Assegurar à COMPROMISSÁRIA as condições minimas para execução das obras,
tais como bloqueio do tráfego, corte de árvores, remoção de entulhos,
remanejamento de postes, etc.;

6. Arcar com as condicionantes que eventualmente
públicos competentes por força da aprovação
compensações de ordem ambiental;



7. Se responsabilizar por promover, caso necessário, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram interierência por conla das
obras de melhoria que serão executadas;

8. Acompanhar e fiscalizar periodicamente as obras, a fim de certificar-se de que a
mesma está sendo executada em acordo com os termos expressos neste
instrumento;

9. Informar expressa e imediatamente a COMPROMISSÁRIA qualquer
inconformidade e/ou incompatibilidade para com os projetos aprovados,
identificadas quando da execução das obras, por força da fiscalização periódica
supramencionada;

10. Receber formalmente as obras, após vistoria e aprovação.

v - DAS CONDICÕES DE IMPLEMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO E DA
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:

1. As obrigações constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO, deverão ser
cumpridas pela COMPROMISSÁRI/\ no prazo de alé 02 (dois) anos, contados do
início das obras de construção do E~J1PREENDIMENTOou da entrega de todos os
projetos devidamente licenciados pelo TOMADOR DO COMPROMISSO junto aos
órgãos competentes, nos termos do item 3 da Cláusula IV - OBRIGAÇÕES DO
TOMADOR DO COMPROMISSO E: item 5 infra, o que primeiro ocorrer, o que
deverá ser indicado pela COMPROMISSÁRIA, ao TOMADOR DO
COMPROMISSO, através do envio de simples notificação. O cumprimento das
obrigações deverá obedecer ao cronograma que será aprovado pelas partes no
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura deste TERMO DE
COMPROMISSO;

2. Após o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, observados os
prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o
TOMADOR DO COMPROMISSO deverá fornecer a ela o certificado de conclusão
de obra, o qual valerá como prova ele quitação de todas as obrigações contraídas
pela COMPROMISSÁRIA em razão do presente TERMO DE COMPROMISSO, de
forma que nada mais poderá ser exigido da COMPROMISSÁRIA, a que título for,
em relação ao disposto neste TERMO DE COMPROMISSO e ao
EMPREENDIMENTO;

3. Ainda que o TOMADOR DO COMPROMISSO deixe de cumprir qualquer de suas
obrigações constituídas através da assinatura do presente TERMO DE I
COMPROMISSO, sua inadimplência não irá acarretar qualquer tipo de ônus ou
prejulzo à COMPROMISSÁRIA, que fará jus a todos os documentos necessarios,
especialmente o ~Habite-se", e outros que possam vir a ser exigidos para que
ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de~veis
competente, após o término da construção; .:st 4 !~



4. As obras supramencionadas só poderão ser iniciadas após a completa aprovação
dos projetos pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças,
desapropriações! autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO e disponibilizadas à
COMPROMISSÃRIA, nos termos deste instrumento;

5. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a
ela formalmente informada;

6. Eventual modificação das disposições deste TERMO DE COMPROMISSO (ou
eventual omissão involuntária) poderá ser realizada! regulamentada atraves de
Termo Aditivo, desde que com a anuência expressa de ambas as partes;

7. Cumpridas as obrigôções, as palies dar~se-ão ampla, geral e irrestrita quitação,
nada mais podendo ser cobrado ou exigido em virtude da implantação do
EMPREENDIMENTO.

VI - DAS CONDIÇÕES GERAIS:

1. Os prazos previstos neste TERMO DE COMPROMISSO poderão ser prorrogados
justificadamente ou ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito,
hipóteses em que haverá interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o
moti..••o que ensejou a interrupção. Não implicarão descumprimento deste TERMO DE
COMPROMISSO as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

VII - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Americana para dirimir as questões decorrentes
deste compromisso.

E por estarem justas e compromissadas, firmam o presente TERMO DE
COMPROMISSO em 02 (duas) vias de igual teor, para que produza seus jurldicos e
legais efeitos.

:>"'(<< .
Americana, 08 de clez.embrQ..cle2015

~~~

, COMPR M RIA
FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

Oe um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNiCípIO:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSO/MUNiCípIO: MUNiCíPIO DE
AMERICANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n,o
45.781.176/0001-66, com endereço de correspondência no município de Americana,
Estado de São Paulo, na Av. Brasil, n.o 85, Centro, CEP: 13.465-901, neste ato
representado pelo Sr. Prefeito, Ornar Najar, brasileiro, casado, empresário, portador
da Cédula de Identidade n.o 4.574.643 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.0013.784.818-
87, bem como pelo Sr. Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária,
Sr Marco Antonio Alves Jorge, brasileiro, casado, arquiteto, portador do RG n°
8.071.483-3, CPF nO 925.378.478-49, residente e domiciliado em Americana/SP;

De outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

A FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTOA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.207.083/0001~OO,
com sede no municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n° 288,
CJ. 112 - Vila Olímpia, CEP nO04.552-000, neste ato representada na forma de seu
Contrato Social por seus Administradores, Sr. Rub~ns Buzetti Melgaço Pereira,
brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n.o
56.056.108~8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 881.662.366-72, e Sr. Marcelo
José Magalhães Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de
Identidade nO4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPF/MF Rob o nO901.240.576-91, ambos
com endereço profissional na sede da sociedade empresária que representam.

1- DOS CONSIDERANDOS:

Considerando a vigência da Lei Municipal n.o 4.597, de 1° de fevereiro de 2008, a
qual dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvo!vime~to Integrado do Municlpio de
Americana/PDI;

Considerando que a Política de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como
finalidade o pleno desenvolvimento das funções econâmico~sociais do Município e a
garantia do bem~estar de sua população;

Considerando que as funções econâmicCJ-sociais do território e a garantia do bem
estar da população do Municlpío de Americana são compreendidas como os direitos
de acesso de todo o cidadão à moradia, ao transporte público, ao saneamento, à
energia, ao abastecimento, à iluminação pública, à comunicação, à educação, à
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saúde, ao lazer e à segurança, assim como a garantia institucional da preservação e
desenvolvimento do patrimônio ambiental e cultural;

Considerando que a função social da propriedade é exercida quando atende aos
interesses do desenvolvimento econômico-social do Município e ê utilizada para
atender a implantação dos planos, programas e projetos, observados prioritariamente
os de habitação, especialmente aqueles de interesse social;

Considerando que são objetivos gerais da política de desenvolvimento territorial do
Municlpio promover a ampliação da oferta de moradia à população de baixa renda,
residente no Municlpio;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA tem como atividade econômica principal a
incorporação de empreendimentos imobiliários, especialmente os de interesse social,
executados por intermédia do programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV), enquadrado na Faixa 11,e Casa Paulista, do Governo Estadual;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA protocolou, nos termos do Processo
Administrativo de n.O 61.987/2015, datado de 21/10/2015, toda a documentação
exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial
(EMPREENDIMENTO), que será denominado RESIDENCIAL MEDITERRÂNEO, o
qual será composto por 224 apartam~n!os, 224 vagas de garagem, a ser edificado,
com recursos do PMCMV e Casa Paulista, no terreno localizado na Av. Antônio
Centuirone Boer, s/n° - Gleba C1 - Jd. Brasil. Americana/SP;

Considerando que os agentes municipais realizaram todos os estudos de impacto
relativos à construção do EMPREENDIMENTO mencionado anteriormente, tendo sido
detectada a necessidade de melhoramento viário e reforço da infraestrutura existente
(abastecimento de água e esgotamento sanitário) nas imediações do
EMPREENDIMENTO, em razão da sua densidade populacional;

Considerando, ainda, que em decorrência da implantação do EMPREENDIMENTO, o
Município de Americana, ora TOMADOR DO COMPROMISSO, em face da notória
importância do empreendimento pare o município e de seu cunho social, possui
grande interesse em viabiliza-!o, com c' objetivo de atender às famílias de baixa renda
que se inscreveram no programa habitacional municipal, promovendo,
consequentemente, a redução do déficit habitacional da população de baixa renda do
município;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO não dispõe dos recursos
necessários para dotação da infraestrutura necessária e execução do melhoramento
viário, apontados como necessários para a implantação do EMPREENDIMENTO;

Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO tem interesse em fomentar a J
participação da iniciativa privada na execução de projetos destinados à solução de
problemas habitacionais no município;
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Considerando que o PMCMV, do Governo Federal, consiste na criação de
mecanismos de incentivo à construção de empreendimentos habitacionais de
interesse social e na aquisição de suas respectivas unidades por familias de baixa
renda, promovendo, assim, a melhor distribuição de renda e impulsionando a geração
de postos de trabalho, uma vez que concede aos construtores e às famílias
adquirentes benefícios e facilidades, tais como prioridade na análise dos processos,
isenção de impostos e emolumentos, dentre outros, por meio de convênios firmados
com os munícipios interessados em receber os investimentos, nos termos do
programa;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO
PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS
AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regera sob as cláusulas e
condições abaixo descritas:

" - DO OBJETO:

o presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto ampliar as políticas de
desenvolvimento territol ial do Município de Americana, através da viabilização de um
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado
pela COMPROMISSÁRIA, e dedicado prioritariamente às familias de baixa renda que
se inscreveram no prog.ama habitacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit
habitacional do município de Americana/SP I estabelecendo, em contrapal1ida, as
medidas de compensação, de acordo com o especificado neste Termo de
Compromisso.

111- DAS OBRtGACÕEB DA COMPROMISSÁRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares
impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aprovação
do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectivas
licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:

1. Enquadrar o EMPREENDIMENTO no PMCMV (Programa Minha Casa, Minha Vida),
do Governo Federal e, se possível, no Programa Casa Paulista, do Governo Estadual,
por meio de adequações dos projetos, tabela de vendas e demais itens que se façam
necessários para que o EMPREENDIMENTO seja compatível às regras do(s)
programa(s);

2. Priorizar a venda das unidades que compõem o
famllias inscritas no programa habitacional municipal.

EMPREENDIMENTO, para as
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3. Elaborar e licenciar o projeto arquitetônico relativo ao EMPREENDIMENTO junto
aos órgãos públicos competentes em conformidade com a legislação vigente, nas
esferas Federal, Estadual e Municipal.

4. Prover os recursos e executar as obras de melhoria da Av. Maranhão, no trecho
compreendido a partir da estaca 50 (cinquenta) mais 16 (dezesseis) metros, na Av.
Maranhão até a rotatória situada no entroncamento da Rua José Cordenonci com a
Av. Maranhão, (aproximadamente 337m), nos termos deste instrumento e seus
respectivos anexos, cujo valor total não ultrapasse o montante de R$335.000,OO
(trezentos e trinta e cinco mil reais) com base na tabela SINAP, cujos croquis e escopo
seguem em anexo (Anexo 1).

4.1. Realizar os estudos necessários para desenvolvimento dos projetos;

4.2. Elaborar, ás suas expensas, os projetos relativos ao melhoramento viário, objeto
deste instrumento. São eles; topográfico, sondagens, terraplenagem, drenagem,
elétricol posteamento, pavimentação, sinalização viária, ambiental e geométrico;

4.3. Doar os projetos supramencionados â Prefeitura Municipal de Americana;

4.4. Exe~utar, às suas expensas, as obras de melhoramento viário, conforme traçado,
escopo e especificações técnicas constantes no anexo I;

4.5. Realizar controle tecnológico durante a execução das obras;

4.6. Fornecer â Prefeitura Municipal de Americana todas as informações, cronogramas
e projetos executivos, sempre que por esta solicitado;

IV - DA8 OBRIGAçÕeS DO MUNiCíPIO:

A fim de possibilitar o implemento das condições mlnimas necessárias para viabilizar o
EMPREENDIMENTO, garantindo, ainda, que a COMPROMISSÁRIA cumpra com os
compromissos assumidos, o MUNICiPIO se compromete a:

1. Atuar, sempre que possível, para que a análise do projeto arquitetônico do
EMPREENDIMENTO, protocolizado sob o n.o 61.987/2015, Clcorra dentro do menor
prazo, desde que sejam respeitados, obviamente, os números de protocolos anteriores
e desde que não haja prejufzo aos demais munlcipes;

2. Fornecer à COMPROMISSÁRIA o contato das famílias inscritas no programa
habitacional municipal;

3. Disponibilizar à COMPROMISSÁRIA, gratuitamente, mediante a expedição de uma
autorização especffica, o espaço e mobiliário adequado para o atendimento das
famllias inscritas no programa habitacionai municipal; 4
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4. Garantir aos munícipes adquirentes das unidades do EMPREENDIMENTO, desde
que seja ele comprovadamente enquadrado no PMCMV e destinado, nos termos deste
instrumento, às familias de baixa renda inscritas no programa habitacional municipal,
todas as isenções tributárias decorrentes do aludido enquadramento, conforme
legislação especifica.

5. Disponibilizar à ForCasa todo o suporte necessário, assim como criar as condições
para que esta cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em bons termos,
tais como fornecimento projetos e informações sobre a Av. Maranhão, tais como redes
subterrãneas existentes, bloqueio do tráfego, dentre outros itens;

6, Licenciar, junto a quaisquer repartições públicas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, todos os projetos relativos ao melhoramento viário
da Av. Maranhão, a serem fornecidos pela ForCasa, nos termos deste instrumento,
assim como providenciar e disponibilizar todas as licenças e alvarás relativos à obra
de melhoria da Av. Maranhão, supra cilada;

7. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias, para que as margens da
Av. Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos e por ora estimada em
20 (vinle) metros, sejam disponibilizadas à ForCasa livres e desimpedidas de pessoas
e coisas, sem õnus fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento
ao patrimônio histórico e cultural, dentre outros;

8. Disponibilizar à ForCasa bota fora regular para envio de material excedente oriundo
da execução das obras objeto deste instrumento, assim como fornecer, caso seja
necessário, material de boa qualidade para compactação;

9. Assegurar à ForCasa as condições mínimas para execução das obras, tais como
bloqueio do tráfego, corte de árvores, remoção de entulhos, remanejamento de postes,
etc;

10. Arcar com as condicionantes que eventualmente sejam impostas pelos órgãos
públicos competentes por força da apro'/ação dos projetos, especialmente
compensações de ordem ambiental;

11. Se responsabiliza por promover, caso nece$sano, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram interferência por conta das
obras de melhoria que serão executadas;

12. Acompanhar e fiscalizar periodicamente as obras, afim de certificar-se de que a
mesma está sendo executada em acordo com os termos expressos neste instrumento;

13. Informar expressa e imediatamente á ForCasa qualquer inconformidade e ou
incompatibilidade para com os projetos aprovados, identificadas quando da execução
das obras, por força da fiscalização periódica supramencionada; r;~(//
14. Receber formalmente as obras, após vistoria e aprovação; ~
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v - DAS CONDiÇÕES DE IMPLEMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO E DA
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:

1. As obrigações constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO deverão ser
cumpridas pela COMPROMISSÁRIA no prazo de até 02 (dois) anos, contados do
início das obras de construção do EMPREENDIMENTO ou da entrega de lodos os
projetos devidamente licenciados pelo MUNiCíPIO junto aos órgãos competentes, nos
termos do item 6 da Cláusula IV - OBRIGAÇÔES DO MUN1ClpIO e item 5 infra, o que
primeiro ocorrer, o que deverá ser indicado pela COMPROMISSÁRIA, ao MUNiCíPIO,
através do envio de simples notificação. O cumprimento das obrigações deverá
obedecer ao cronograma que será aprovado pelas partes no prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias contados da assinatura deste Termo;

2. Após o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, observados os
prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o MUNIClplO
deverá fornecer a ela o certificado de conclusão de obra, o qual valerá como prova de
quitação de todas as obrigações contraldas pela COMPROMISSÁRIA em razão do
presente Termo, de forma que nada mais poderá ser exigido da COMPROMISSÁRIA,
a que titulo for, em relação ao dbposto neste Termo e ao EMPREENDIMENTO:

3. Ainda que o MUNiCíPIO deixe de cumprir qualquer de suas obrigações constituídas
através da assinatura do presente termo, sua inadimplência não irá acarretar qualquer
tipo de ônus ou prejuízo à COrlPROMISSÁRIA, que fará jus a todos os documentos
necessários, especialmente o "Habite-se", e outros que possam vir a ser exigidos para
que ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de imóveis
competenle, após o término da construção:

4. Em nenhuma hipótese poderfí ser imputada à ForCasa responsabilidades relalivas
a qualidade do trecho atualmentp. pavimentado da Av. Maranhão;

5. As obras de melhoria da Av. Maranhão, só poderão ser iniciadas após a completa
aprovação dos projetos pelos órgãos compelentes e emissão de todas as licenças,
desapropriações I autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas pela Prefeitur~ Municipal de Americana e disponibilizadas à
ForCasa, nos termos deste instrumento:

6. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a ela
formalmente informada.

7. Eventual modificação das disposições deste TERMO DE COMPROMISSO (ou
eventual omissão involuntãria) poderá ser realizadalregulamentada através de Termo
Adilivo, desde que com a anuência expressa de ambas as partes. I



8. Cumpridas as obrigações, as partes dar-se-ão ampla, geral e irrestrita quitação,
nada mais podendo ser cobrado 0\.1 exigido em virtude da implantação do
EMPREENDIMENTO.

VI- DAS CONDICÕES GERAIS:

1. Os prazos previstos neste TERMO DE COMPROMISSO poderão ser prorrogados
justificadamente: ou ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito,
hipóteses em que haverá interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o
motivo que ensejou a interrupção. Não implicarão descumprimento deste TERMO DE
COMPROMISSO as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

VII - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Americana para dirimir as questões decorrentes
deste compromisso.

E por estarem justas e compromissadas, firmam o presente termo em duas vias de
igualleor, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Americana 08 de dezembro de 20 5.
I

i!! 1_:,///'
J (, COMPROMISSÁRIA

FORCASA INCORPORAÇAo IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
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TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS AVENÇAS

As partes, a seguir qualificadas e nomeadas:

De um lado, como TOMADOR DO COMPROMISSOI MUNiCíPIO:

O DEPARTAMENTO DE ÃGUA E ESGOTO DE AMERICANA, pessoa juridica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n,o 46.755.690!0001~90,com
endereço de correspondência no municfpio de Americana, Estado de São Paulo, na
Rua dos Estudantes, n,O 333, Cordenonsi, CEP: 13472-510, neste ato representado
pelo SR. LEANDRO ZANINI SANTOS, brasileiro, casado, servidor público, portador
da Cédula de Identidade n,o 27.607.383-6, inscrito no CPF/MF sob o n.O 276.137.548M

;

39;

De outro lado, como COMPROMISSÁRIA:

A FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILlÃRIA E EMPREENDIMENTOS LTOA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.207.083/0001-00,
com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n° 288,
Cj. 112 - Vila Ollmpia, CEP nO04.552-000, neste ato representada na forma de seu
Contrato Social por seus Administradores, SR. RUBENS BUZETTI MELGAÇO,
brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade n.o ~
56.056.108-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.' 881.662.366-72, e SR. i
MARCELO JOSÊ MAGALHÃES FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da Cédula de Identidade nO 4.350.293 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n°
901.240.576.91, ambos com endereço profissional na sede da sociedade empresária
que representam.

I - DOS CONSIDERANDOS:

Considerando a vigência da Le.i Municipal n.o 4.597, de ,1°de fevereiro de 2008, a ;
qual dispõe sobre o Plano Dire:tor de Desenvolvimento Integrado do Município de .
Americana/PDI;

Considerando que a Política de Desenvolvimento Territorial de Americana tem como i
finalidade o pleno desenvolvimento das funções econômico-sociais do Municlpio e a
garantia do bem-estar de sua população;

Considerando que a COMPROMISSÁRIA protocolou, nos termos do Processo
Administrativo de n.o 61.98712015, datado de 21110/2015, toda a documentação
exigida pela municipalidade para a aprovação de um Empreendimento Residencial
(EMPREENDIMENTO), que serã denominado RESIDENCIAL MEDITERRÃNEO, o
qual será composto por 224 apartamentos, 224 vagas de garagem, a ser edificado,
com recursos do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA e CASA PAULISTA, no
terreno localizado na Av. Antônio Centurione Boer, sln' - Gleba C1 - Jd. Br.li-Americana/SP; (tx/ "-, \

~ .1
1
,
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Considerando que o TOMADOR DO COMPROMISSO não dispõe dos recursos
necessários para dotação da infmestrulura necessária para a implantação do
EMPREENDIMENTO;

Resolvem as partes supra qualificadas firmar este TERMO DE COMPROMISSO
PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OUTRAS
AVENÇAS ("TERMO DE COMPROMISSO"), que se regerá sob as cláusulas e
condições abaixo descritas:

11- DO OBJETO:

o presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto ampliar as potiticas de
desenvolvimento territorial do Municfpio de Americana, através da viabilização de um
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, a ser implantado
pela COMPROMISSÁRIA, e dedicado prioritariamente às famílias de baixa renda que
se inscreveram no programa habitacional municipal, com o objetivo de reduzir o déficit
habitacional do município de Americana/SP, estabelecendo, em contrapartida, as
medidas de compensação, de acordo com o especificado neste TERMO DE
COMPROMISSO.

111-DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA:

A fim de viabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL, em conformidade com as exigências legais e complementares
impostas pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, de modo a possibilitar a aprovação
do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO e a expedição das respectivas
licenças, a COMPROMISSÁRIA se compromete a:

1. Prover os recursos, projetar e construir adutora de água interligando a rede do
EMPREENDIMENTO à rede existente nas imediações, a ser indicada pelo
TOMADOR DO COMPROMISSO, tudo em conformidade com o croquis e
especificações técnicas em anexo (anexo I).
1.1. A adutora deverá ser construida em PEAD ou PVC, o dimensionamento

deverá ser definido oportunamente, quando da elaboração e aprovação do
referido projeto junto ao TOMADOR DO COMPROMISSO;

2. Prover os recursos, projetar e construir o emissário ele esgoto interligando a rede
interna do EMPREENDIMENTO à rede existente nas proximidades, sendo seu
trajeto a ser indicado pelo TOMADOR DO COMPROMISSO, tudo em
conformidade com os croquis e especificações técnicas anexas (anexo I);
2.1. O dimensionamento do emissário deverá ser definido oportunamente, quando

da elaboração e aprovação do referido projeto junto ao TOMADOR DO
COMPROMISSO;

3. Elaborar e licenciar o projeto arquitetônico relativo ao EMPREENDIMENTO junto
aos órgãos públiCOScompetentes em conformidade com a legislação vlgente~n s
esferas Federal, Estadual e MUnicipal, _-"-

~ 2)) !



4. Realizar os estudos necessários assim como elaborar os projetos relativos à
adutora de água e emissário de esgoto necessários à implantação do
EMPREENDIMENTO;

5. Doar os projetos supramencionados ao TOMADOR DO COMPROMISSO;

6. Fornecer ao TOMADOR DO COMPROMISSO todas as informações, cronogramas
e projetos executivos, sempre que por esta solicitado.

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO TOMADOR DO COMPROMISSO:

A fim de possibilitar o implemento das condições mínimas necessárias para viabilizar o
EMPRENDIMENTO, garantindo, ainda, que a COMPROMISSÁRIA cumpra com os
compromissos assumidos, o TOMADOR DO COMPROMISSO se compromete a:

1. Atuar, sempre que possível, para que a análise dos projetos do emissário e
adutora supracitados, ocorra dentro do menor prazo, desde que sejam
respeitados, obviamente, os números de protocolos anteriores e desde que não
haja prejulzo aos demais municipes;

2. Disponibilizar à COMPROMISSÁRIA todo o apoio necessário. assim como criar as
condições para que esla cumpra as obrigações assumidas neste instrumento em
bons termos, tais como fornecimento projetos e informações sobre redes
subterrâneas existentes, bloqueio do tráfego, dentre outros itens:

3. Licenciar, junto a quaisquer repartições públicas, nas esferas municipal, estadual e
federal, cartórios, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
especialmente perante a CETESB, os projetos relativos à adutora de água e
emissário de esgoto a serem fornecidos pela COMPROMISSÁRIA, nos lermos
deste instrumento, assim como providenciar e disponibilizar todas as licenças e
alvarás relativos às obras de execução dos mesmos;

4. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias, para que as margens da
Rua Maranhão, respeitando as medidas constantes nos projetos, sejam
disponibilizadas à COMPROMISSÁRIA livres e desimpedidas de pessoas e
coisas, sem ônus fundiários, ambiental, processo de desapropriação, tombamento
ao patrimônio histórico e cultural, dentre outros;

5. Assegurar à COMPROMISSÁRIA as condições minimas para execução das obras,
tais como bloqueio do tráfego, corte de árvores, remoção de entulhos,
remanejamento de postes, etc.;

6. Arcar com as condicionantes que eventualmente sejam impostas pelos órgãos
públicos competentes por força da aprovação dos projetos, especialmente
compensações de ordem ambiental;

7. Se responsabilizar por promover, caso necessário, desapropriações e ou
regularizações nos imóveis que eventualmente sofram interferência por conta d,-=-
obras de melhoria que serão executadas; ~ ~



8. Acompanhar e fiscalizar periodica'11ente as obras, a fim de certificar~se de que a
mesma está sendo executada em acordo com os termos expressos neste
instrumento;

9. Informar expressa e imediatamente à COMPROMISSÁRIA qualquer
inconformidade elou incompatibilidade para com os projetos aprovados,
identificadas quando da execução das obras, por força da fiscalização periódica
supramencionada;

10. Receber formalmente as obras, após vistoria e aprovação.

v - DAS CONDiÇÕES DE IMPLEMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO E DA
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:

1. As obrigações constantes no presente TERMO DE COMPROMISSO, deverão ser
cumpridas pela COMPROMISSÁRIA no prazo de até 02 (dois) anos, contados do
inicio das obras de construção do EMPREENDIMENTO ou da entrega de todos os
projetos devidamente licenciados pelo TOMADOR DO COMPROMISSO junto aos
órgãos competentes, nos termos do item 3 da Cláusula IV - OBRIGAÇÕES 00
TOMADOR DO COMPROMISSO e item 5 infra, o que primeiro ocorrer, o que
deverá ser indicado pela COMPROMISSÁRIA, ao TOMADOR DO
COMPROMISSO, através do envio de simples notificação. O cumprimento das
obrigações deverá obedecer ao cronograma que será aprovado pelas partes no
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura deste TERMO DE
COMPROMISSO;

2. Após o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, observados os
prazos que irão constar no cronograma que será aprovado pelas Partes, o
TOMADOR DO COMPROMISSO deverá fornecer a ela o certificado de conclusão
de obra, o qual valerá como prova de quitação de todas as obrigações contraidas
pela COMPROMISSÁRIA em razão do presente TERMO DE COMPROMISSO, de
forma que nada mais poderá ser exigido da COMPROMISSÁRIA, a que título for,
em relação ao disposto neste TERMO DE COMPROMISSO e ao
EMPREENDIMENTO;

3. Ainda que o TOMADOR DO COMPROMISSO deixe de cumprir qualquer de suas
obrigações constituldas através da assinatura do presente TERMO DE
COMPROMISSO, sua inadimplência não irá acarretar qualquer tipo de ônus ou
prejuizo à COMPROMISSÁRIA, que fará jus a lodos os documentos necessários,
especialmente o "Habite-se", e outros que possam vir a ser exigidos para que
ocorra a regularização do EMPREENDIMENTO, junto ao registro de imóveis
competente, após o término da construção;

4. As obras supramencionadas só poderão ser iniciadas após a completa aprovação
dos projetos pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças,
desapropriaçõesl autorizações, quando se fizerem necessárias, a serem
providenciadas .pelo TOMADOR DO COMPROMISSO e disponibiliza~f a
COMPROMISSARIA, nos termos deste instrumento; ~/'" 4 I



5. A COMPROMISSÁRIA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano que
venha a ser causado em redes subterrâneas que por ventura não tenham sido a
ela formalmente informada;

6. Eventual modificação das disposições deste TERMO DE COMPROMISSO (ou
eventual omissão involuntária) poderá ser realizadal regulamentada através de
Termo Aditivo, desde que com a anuência expressa de ambas as partes:

7. Cumpridas as obrigações, as partes dar-se-ão ampla, geral e irrestrita quitação,
nada mais podendo ser cobrado ou exigido em virtude da implantação do
EMPREENDIMENTO,

VI - DAS CONDICÕES G~RAIS:

1. Os prazos previstos neste TERMO DE COMPROMISSO poderão ser prorrogados
justificadamente ou ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito,
hipóteses em que haverá interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o
motivo que ensejou a interrupção. Não implicarão descumprimento deste TERMO DE
COMPROMISSO as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

VII - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Americana para dirimir as questões decorrentes
deste compromisso.

E por estarem justas e compromissadas, firmam o presente TERMO DE
COMPROMISSO em 02 (duas) vias de igual teor, para que produza seus juridicos e
legais efeitos.

Americana, 08 de dezembro de 2015.

)

l;/

TOMADOR DO COMPROMISSO
DAE~A

~._ ,/,/!L-' ,~
/ ( COMPROMISSARIA

LfORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
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Oficio CONSEMA CI4&20161 CONSEMA. Slstema Arnblenlal PatJisla - Governo de SP

Ofício CONSEMA 048/2016

Prezado(a) Conselheiro(a),

De ordem da Senhora Presidente, convoco Vossa Senhoria para a 342a Reunião Ordinária do Plenário do

CONSEMA. que se realizará no dia I fi de maio de 2016, às 09hOO, na Sala de Reuniões do Conselho, prédio 6 da
SMA/CETESB, Av. Prof. Frederico Hennann Jr.• 345.

1° Parte- Expediente Preliminar:

I. Aprovação da Ata da 340" Reunião Ordinária do Plenário;

2. Comunicações da presidência e da sccretaria-executiva;

3. Assuntos gerais c inclusões de urgência na Ordem do Dia.

'0 Pa rte - Ordem do Ilia:

I. Apreciação da proposta de Categorização da Reserva Estadual de Águas da Prata em Parque Estadual Águas da
Prata;

2. Apreciação do ElA/RIMA do "Loteamento Tamboré Americana", de responsabilidade de BRNZ-

Empreendimentos ImobiJjários Ltda .. em Americana (Proc. 278/20 IO).

Obscnações: Estou juntando cópias dos seguintes documentos:

a) Ata da 340' Reunião Ordinária do Plenário

(http://wv.v:.ambiente.sp.gov.br/consema/files/201 6/05/ Ata_da _340"_ Reunião_Ordinária _do _ Plenário.pdt) a

que se refere (l item I do Expediente Preliminar;

b) Relatório Tecn ico e Anexos (http://ftlorestal.sp.gov,br/criacao.do.parque-estadual-aguas-da-prata!)

referentes â proposta de Categorização da Reserva Estadual de Águas da Prata em Parque Estadual Águas da
Prata, a que se retere o item I da Ordem do Dia;

c) Ata da Audiência Pública realizada em Águas da Prata

(http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/fi les/2 O16/051 Ata_da _Aud iência_ PÚbIiea_ real izada _ em_Ág uas_da J
,no dia 18/1 I!20 15. sobre Categorização da REAP em PEAP, a que se refere o item I da Ordem do Dia;

d) Parecer Técnico/CETESB/161/16!IE
(hup:/lw\\'\\l.ambientc.sp.gov.br/consemalfiles/20 16/05/Parecer _Técn ico-CETESB-16 I-16-IE.pd f) sobre o
ElA/RIMA do "Loteamento Tambore Americana", a que se refere o item 2 da Ordem do Dia;
e) Ata da Audiência Pública realizada em Americana

(hup: Ilw\\'w.am bien te .sp.g ov. b r/con sema!ti les/2 OI6/05/ Ata_da _Audi ênc ia_ PúbIica_real izada _em _ American a.1
• no dia 12/11/2015. sobre o ElA/RIMA do empreendimento a que se refere o item 2 da Ordem do Dia;
t) Sumula do Parecer Técnico/CETESB!04 71l6/IPSR,
(hup://\\l\\w.amb iente.sp.gov.br/consema/ti les/20 16i05/Sumu la_do _Parecer _Tecn ico_CETESB-D4 7- I6-
IPSR.pdf) sobre o ElA/RIMA das "Obras de Implantação da Estaçào de Transbordo de rcsiduos Domiciliares

Anhanguera-ETA". de responsabilidade da empresa Logística Ambiental de São Paulo S/A - LOGA, em São
Paulo (Processo 01/00088/20 J 3), para eventual avocação;

g) Sumula do Parecer Técnico/CETESB/049/16f1PSR
(http://wv ..w.ambiente.sp.gov.br/conscma/fi lesf20 16/05/5umula _do_Parecer _Técnico _ CETESB-D49- I6-

IPSR.pdf) sobre o ElA/RIMA das "Obras de Implantação da Indtlstria de Tratamento e Valorização de Residuos
- ITVR Marília". de responsabilidade da empresa Revita Engenharia Ltda., em Marília (Processo
O1/00262/14), para eventual avo cação;

h) Lista de ElAs/RIMAs (http://v.ww.ambientc.sp.gov.br/consema!tiles!20 16/05/Lista_de_EIAs-
RIMAs_em_tmmitação_na_ CETESB.pdt) em tramitação na CETESR. de 09/05/20 I6.
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CONSELHO ESTADUALDO ,lEIO ,1,IIlIENTE - CONSHL\

Ata da Audiência Pública sobre o ElA/RIMA do empreendimento "Loteamento
Residencial e Atividades Econômicas Tamboré Americana", realizada na cidade
de Americana/SP.

Realizou-se, no dia t2 de nonmbro de 2015. às 17 horas. no Teatro de Arena Elis Regina/Sr. a Audiência
Pública sohre (J EINRIMA do empreendimento "Loteamento Residencial e Ati\'idadcs Econômicas
Tamboré Americana"'. de responsahilidade de BRNZ Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Processo
278/2010). Dando início aos trabalhos. a Secretária-Executiva Adjunta do CONSEMA. Cecília Martins
Pinto, declarou que, em nome da Secretária de F.stado do Meio Ambiente c Presidente do CONSEMA, Patrícia
1~lccias. saudava e dava hoas vindas a todus os presentes. Declarou também que tem a função regimental de
coordenar audiência" pública" c que iria cumprir as normas que constam da Deliberação CONSEMA Normativa
01/201 I. que dispõe sobre as regras para a solicitação. convocação e realização de Audiências Públicas.
Informou que o CONSEMA tem a atribuição. pela lei. de coordenar as Audiências Públicas sobre
empreendimentos que causem significativo impacto ambiental; e também sobre a implantação de Unid<ldesde
Conservação de P<lrques Estaduais. Reservas. assim como a mudança de categoria de uma Unidade de
Conservação. Zoneamento Ecológico Econômico e de quaisquer atividades ambientais, desde que a legislação
assim exija. Informou que a mesa diretora dos trahalhos seria composta por ela, Secretária-Execuliva Adjunta
do Consema. e por um represenlante da CETESB. o órgão licenciador. por isso convidava. para compor a mesa
junto com ela. a geógrafa Viviane Kondratiuk. que é Gerente de Setor de Avaliação de Empreendimentos
Urbanisticos e de Lazer.

Cecilia Martins rinto esclareceu ainda que o objetivo daquela Audiência Pública seria informar a população 1
acerca daquele empreendimento e também de ouvir a opinião pública a respeito. Esclareceu que para a análise
da CETESB. que é o órgão licenciador. iriam reunir, nessa audiência, subsidios para que a análise fosse feita o
mais criteriosamente possível.
Enfatizou que o objetivo da audiência püblica é realmente a participação daqueles que ali vieram; tanto das
pessoas que tem interesse porque serão diretamente afeladas pelo empreendimento, como daqueles que ali
estavam p;lra ouvir e conhe~er as explicações acerca daquela ohra. Ressaltou ainda que quem não quisesse se
manifestar naquele momento poderá fazê.lo por escrito no prazo regimental de até 05 (cinco) dias úteis. após a
realização daquela audiência. Pediu ainda que as pessoas que desejassem fazer uso da palavra. e ainda não
estavam inscrit<ls.que fossem até a mesa ue recepção do audit<irio dar o seu nome. pois no momento oportuno
será chamada de acordo com o segmento a que pertence.

E~c1arcceu que a Audiência Pública acontecera em três grandes blocos. No primeiro bloco serão ouvidas as
exposições. onde. em primeiro lugar o empreendedor 'ou seu representante apresentara seu projeto, qual o
objetivo. qual a dimensão. o que pretende aferir com ele. t<lntoem termos financeiros como em tennos sociais.
beneficios para o município. Depois o responsável pelo Estudo de imp<lcto Ambiental, representando a
consultoria que fez todo o estudo irá expor. em detalhes. quais as técnicas. a tecnologia. as pesquisu-" realizadas
para conclusão do estudo. Apomará os significativos impactos ambientais. tanlo os positivos como os
negativos; e para os ncgativos, indicará quais as medidas de mitigação e de redução desses impactos.

Esclareceu também que, depois dessas apresentações, passaremos para um segundo bloco onde farão uso da
palavra os reprcsentames do Ministério Público. das Organizações da Sociedade Civil, com direito cada um
deles a até cinco minutos. seguidos por cidadãos que se manifestarão em seu próprio nome, ou seja, que não
representam nenhum órgão oficial, nenhuma entidade. mas que têm inleresse no empreendimento; por
representantes do CONSEMA c dos COMDEMAs que estiverem presentes; representantes do Poder
Legislativo. e em seguida, aqueles que representam () Poder Executivo. que terão também. até cinco minutos
para sua intervenção. D~ssa fonua conclui.se n segundo hloco c passa-se imediatamente para o terceiro, onde
serão ouvidas as réplicas. as respostas aos questionamentos que forem feitos durante essa audiência .
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Dando início então à primeira parte da audiência, Cecilia Martins Pinto, convida a senhora Adriana Hcnriqucs
Pusch. representante da Tamboré, para sua apresentação.

Adriana lIenriques Pusch cumprimcnltlu c agradeceu a todos os presentes pela oportunidade de, pela primeira
vez, apresentar o produto que é a marca Tamhoré para o público de Americana. Disse ter tido a oportunidade de
conversar com várias pessoas que ali estavam e que estaria sentada junto ao público se colocando à disposição
de todos para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Disse também que seria muito breve em
sua explanação c que em poucos minutos falaria um pouco da histôria dos 35 (trinta e cinco) anos de
experiência. Passou algumas folOspara que todos os presentes conhecessem a região e tivessem uma visão geral
dos terrenos e dos empreendimentos que foram realizados pela Tamboré.

Cecília Martins Pinto convidou o Engenheiro José AIt Júnior, diretor técnico da Tamboré para suas
explanações acerca do empreendimento.

José Alt Júnior cumprimentou e agradcct:u a prest:nça de todos. Informou estar trabalhando na empresa há
mais de 25 (vinte cinco) anos como responsável técnico pela empresa e que começou na construção do
Shopping Tamboré e depois com a implantação das avenidas principais. adutoras, coletor tronco de esgoto,
estações elevatórias. estação de tratamento. entim. até chegar à implantação dos loteamentos. E que também
será ele quem vai fazer cumprir com todas as obrigações que vão ser assumidas na aprovação desse projeto.

Começou pela localização do projeto: "O empreendimemo e.\.tálocalizado jumo a Rodovia Anlwnguera, entre u
/rel'Odo KM 119 (quilômetro cento e dezenove) e do KJ.\l 120 (quilômetro cen/o e vinte) onde começa a Rodol'ia
Luiz de Queiroz. Aí lIes/a vis/a pm10rámica dá pra ver melhor o empreendimento: Ali a sua direita, ele fica de
quem está lia Rodovia Anhangllera, senlido imerior, 10Kodepois do pedágio, prôximo li I:.xpoAmérica. Ele está
dis/ante, mais 01/mellOS, /lns la km (de: quilôme/ros) do centro da cidade de Americana. Com relaçào aos 2
bairros l'i=inhos, nós estamos próximo ao bairro Remanso .4.:111e o Parque Dom Pedro li, mais próximo do
sistema l'iúrio principal, o Jardim América e Jardim São '/osé. () aces.\'Odo empreendimelllo será jéiw pelo
prolongamelllo da Avenida Jmé CordenoJl.l'f'.

Esclareceu ainda com relação ao zoneamento; "a maior parte do empreendimento está locali:ado na Z R 2, de
liSOes/rilamente re.sidencial e na sua parte fronlal na 7.ona de Atividade Econômica 2 onde é permilido a
implantação de lotes industriois /uio polllemes, comerciais, além do.\''otes residenciais,
Sistema viúrio: conforme Diretriz viária do mUllicipio de Americana/oram projeladas m'enidas margeando a
Iil1ha de alta tell.~doda CPFL e também foi solicitado uma avenida de imerligaçdo com o bairro vizinho e a
Rua Gllilherme Schmidt. O sis/ema l'iário tem 199.0(}(J m1 (cen/o e novel1ta e nove mil metros quadrados) e
representa 25% (vime e cinco por amo) da área total do empreendimef/lo. "Nas viU,\"ill/ernas foram
projetadas áreas verdes jun/o ao sistema \'iário que a xef/le chama de Jardim do Viário, para qlle lenha uma
permeahilidade maiol' da água de chuwI e permita lima amplitude \'üllal melhor, mais agradál'l!l ". "Na
ave"ida principal /am/Jém foi proje/aJa lima ciclovia, que é limo al/ema/iva segura de deslocamento para
população locar.

Mostrou uma imagem d<lavenida principal com a ciclovia mais distante da rodovia para tcr mais segurança.
Enfatizou que: "O paueio público, todos os passeios serão feitos com acessibilidade". "A'rea.\'im"tituciona;s.'
nós leI/tos 8,15 % (oito vírgula quinze por cell/o) de área insti/llciollal, que represemo cinquell/a e quatro mil e
quinhentos melros quadrados (5-1.500, m1). Pralicamel1te a maior parte dela, principalmeme a de liSO
('omllni/ário, e,Hálocali=adajun/o ao viário principal. Nós temo.~tamhém algUlmL~OII/rm que é de equipamento
IIrhano. para imp!al1taçi1oda estação elevatória de esgoto e de hacias de retenção e ir!/i'/ração de água de
chu\'l1 ".

"Área \'erde: "ós lemos 2-10.000 m2(du=enrose ql/arema mil metros quadrados) de áreal'erde que corresponde
a 30% (/ril1lapor cenlo) da área do empreelldimelllo. A legislaçào pede que, no minimo, se/aça 20% (vinle por
cento) e nós eJ'/allto,~praticamente, com 50% (cinquema por cemo) a mai.\'do que é ohrigado e, além dLHO,a
preservw;ão dos córregos, com essa área verde, silo ampliadas, dando maior proJeção para o cárrego e
permitindo uma conexão mais agradável para quem allda nas alamedas do lo/eamento" .
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"Agora. com relação aos [ole,\" de lHOS mio rôidenciais naji-enle do empreendimento. nós lemos 07 (sete) lutes
com a área de lo/ai aproximadamelllí? de 26.000 m1 (t'ime e seis mil metros qlladrudos) para /ISO empresarial.
Passando alinha de alta temilo, os 1011'Scomerciai.~ com 12.00{) 11/ (do=e mil melros quadrados). silo J J (orce)
lotes e lotes at!ministrali\'os. O tolal dos lotes /leio residenciais represenlam 54.856,,/ (cinquellta e qllQlro mil
oitocentos e d"qul!l1ta e seis melros quadrados) ",

"l.ole,\' residenciais: nós lemos 562 (quinhentos e sessenta e dois) lotes de liSO residencial lendo lima área total
de 223,000 m1 (du=enros e l'illfe e três mil melros quadrados) que representa 28% (vinte e oi/o por ceJlliJ) da
área do empreendimento ".

"Finalmente O plano IOdo do loteamento. onde nós destacamos que áreas privath'as representam apenas 35%
(trinta e cinco por celllo) da área Iolais ficando praticamenre 65%, mais precisameJlle. 6-1,95% (sessenta e
quatro vírgula lIoWlI1a e cinco por cento) de áreas publicas. e desses 65 (sessenta e quatro), 30 (trinta) é de
preservQIr'ão "

Informou que era o que tinha para apresentar e agradeceu a atenção de todos.

Cecilia Martins I'into agradeceu ao Engenheiro José Alt Júnior por suas explanações e convidou o Engenheiro
Gustavo Soares .Junqueira diretor da Arbórea Ambiental para fazer a exposição a respeito do Estudo de
Impacto Ambiental.

o Engenheiro Custa,,'o Soares .Junqueira. apresentou-se c cumprimentou a todos e esclareceu que iria iniciar
a apresentação com um breve histórico do processo de licenciamento. Esclareceu u momento que houve uma
mudança no projeto e quando fizeram a revisão do EIA.RIMA, reavaliando os impactos ambientais naquilo que 3
era pertinente para atender a esse novo projeto, mais precisamente sobre os motivos da escolha da localização.
dos impactos que ele promoverá. principalmente nos recursos nos meios físico. biótico e antrópieo. c sobre as
medidas de mitigação que serão implementadas com o objetivo de preveni-los ou mitigá-los.

"Eu VO/l inidar a apresemação ("O/1l/1111 bre\'e hiSTórico do processo de licenciamento, Os e.srudos começaram
em 20/0 com a elaboração do plano de trabalho para elaboTl1ção do E/A-R/AL4. Nesse II/omelllO o
empreendimelJ/o era de responsabilidade da Brookfield que tinha uma parceria, lima sociedade, com os
proprietários da área. Então em de=embro de 20/0 foi feito o Plallo de Traballw, protocolado então na
CETESB, dando início ao processo de licenciamento. Neste momento. cuincidiu com uma fase de estruturaçào,. .

de reestrlltllrllçi10 da CETESB e demorou praticamente um ano para que a ~ente recebesse um retQTI10 do
Plano de Trabalho, o Termo de Referência. Então. em novembro de 2011 recebemos o Termo de Referência do
ElA-R/AlA, que nada mais é do que Im} roteiro para laboraçüo do £IA4RIAIA. Começa então os estudos efetivo.\"
do EIA-RIAIA, os dia~n6.1'tic(}.I', todos os estudus, identijicaçl1es dos impactos amhielltai.s llegativos!positiWJs.
medidas mitigadoras, os programas ambientais e }Inalmenle protocolamos o E/A-RIMA, em novembro de
JOlr.

"Após () prolucolo do EIA4RIA1A nosso proxlnm pusso. o .~eR'mdo compromisso, }oi uma apresentaçâo 110

Comite de Boda do PCJ - Piradcaba/CapivariUulldiuí, dos aspectos hidrológicos, prillcipalmenle dos aspectos
hidrolô~h.'o.\' que envolviam o empreendimento, Emfevereiro de 20/-lfi=emo.\' então essa apre.\'enlalr'ão e lo~o
na seqw!llcia, em março de 20J.l. mís recebemm' da CETESB o primeiro illfimne técnico onde são pedidos de
e.\'c!arecimelltos, detalhamento de alguns pro~roma\', solução de algu/Ila~ dlÍvidas e também a própria
manifestaçiio do PC! com mais algulIIas solicitações, questiollamelltos e assim nós tínhamos então a
incumhência de resolver esses questionamentos para dar .l'equência 1/0 procedimemo ".

"Foi nesse momellfO, ellliio. que hou\'e uma mudança /lO projeto. A Brookfield que era sócia dos proprietários
da úrea, da fazellda Santo ÂII~elo, sairam do proce.\'sn e em seu IIIRar entrou a empresa Tamboré que fez a
sociedade com a BRNZ. que é a empresa dos proprietárim, e com essa alteração houve também a Meia. a
vontade deles, de mudar o projeto e emfwllr'ão disso, com a mudança de projeto. "ós }izemos a revisão do £1;1-
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RlAIA, reamlimido os impactos ll",bienfais naquilo que era pertinente para (ltendermos, emiio, a esse 110\'0
projelo ".

"Emão. com o 110\'0 prqjelO em muos e com a revisão do EIA¥RI.H'I. rumbém a(elldelllo.~as ú!formações
complememures da CETESB e do PC.! e /i=emos em Julho de lO]5 () pr%c% desses documefllos e no
. momento sequeme foi agendada a audiência pública e aqui eslamos agora e:wtumenle, /2 de Novembro de
20/5. /lU audiência ptÍh/ica ",

"Enliío o que mis temos pura ()fUTuro do /icellciamenro amhielJlol"?

"Evenfuais consideraçcies da audiência pública. contribuição da cOlllunidade. das autoridades. enfim das
pessoas que participam da audiência púhlica e também das análises desses liltimos documentos que foram
protocolados, isso Kerará mais uma Informação Técnica que será entt"iorespondida e se tudo estiver a contento,
acreditamos que sim, nós teremos então a emisst"ioda Licença Ambiental Prél'ia para o empreendimento ".
"Após a emissão da Licença Ambiental Prévia, serão feitos os detalhamenlos, pois ela vem com lima série de
exiKências, essas exiKências são para que haja os detalhamemos dos programas ambientais. os detalhamentos
do,\' projetos, os detalhamentos dos projelOs exe('ulivos, e e,ue material, junlamenre com o,\' aflexm
GRAPROHAB, dentro de um prncesso GRAI'ROHAB, Kera como resultado a Licença Amhiental de Instalação
do Empreendimento, as Alltori=w•.'()es,os TCRAS, os termo,\'de compromisso assumidos com a CETESB. e ai. do
ponto de vista ambiental, o empreendimento então está pronto para ser implantado e começam então algumas
outras tratativas com prefeitura e cartórios, registro e e,!fim... Sequência de uma aprowlçilo normal de
loteamell1o ".

"O empreendimento, conforme o Eng <> José Ali Júnior falou, ele tem /lma dimensilo de 795,000 m2(setecentos e
noventa e cinco mil metros quadrados), Remlmente o ElA-RIMA ê solicitado para empreendimentos com mais 4
de 1,000.000 (/Im milhão de melros quadrados de metros quadrados). Enrão por que foi solicitado Uni £1...1-
RlAfA para este empreendimento? Ocorre que alllerior ao processo de licenciamemo do Tambore Americanajá
existia na CETESB um pedido de licellciamenlo do empreendimeJl/o nu Rleha vizinha. essa Rleha que é oriunda
dafa=enda Santo AnRelo do mesmo proprietário, Rleba essu com ./31.000 III (quatrocentos e trima e um mil
metros quadrados). Entiio, na ,HJma/Ôriada.~dlla,~lenlos U1ll total de 1.226.000 m2 (um milhão dlCenlo,\' e vime
,~eismil metros quadrados) o que. entiio, no acumulativo, gera enlào a necessidade dI! se ficer um e~.tudode
impaclo mllbielllal o EIA-RIAlA ".

"Um dos pomos importantes do EIA-RIAL4 e a definiç:iio das Areas de Influência Direta e Indirela do
.Empreendimemo. Então, em vermelho nós temos a área direlamente qfelada que é a orea ahranRida pelo
empreendimento, em amare/o, com /lma área de 7,1 Iml (sete virKula um quilômetro.~ quadrados), /lÓS temos u
área de il!lluência direta que en\'oll'e aqui a bacia do córreKo ao norte, sem denominação, que marReiu {J

empreendimento, a bacia hidrográfica lambém do córreKo da Fa=enda Santo ÂnReJo que murgeia o
empreendimento na sua filce sul, tamhém insere lambém os dois ucessos, os dois frevo.\' próximos ao
empreendimemo e todo o hairro aqui locali=ado ao norle. Na área de influência indireta nás temo,~a bacia
hidrográfica de outro córrego contribuinte dtl btlrmgem aqui da fa=enda Santo Ángelo. Tamhém lemos o
ucesso, o pedágio, ;} aceS,HJaqui a Americana e mais uma oU/ra aretl de influência (lqlli, mais (lO norte c/o
empreendimento ",

"O EIA.RIMA é UIIImaterial hastante exlellSv, denso, e não seria possivel aqui disclllir /(x/os os impactos
po,~iti\'(},I'e negath'os. No entanto, prOCllrUIIIO,\'ubordar o.~aspectus mais imporlante~' que I'WlIOS explicar 110

seqllência. ImpOr/ante di:er é que 0,1' dhlRná\'lico,5foram feitos para amliar os meios /isicos, bióticos e
w/frápicos e, (l partir desses diagnósticos reali=ados, nús pudelllos identificar /lO meiolhico o impacto positivo
e 09 (nove) imp(lctos neKatil'O.I',110 meio hiólico, 03 (três) impacto,l'posi/it'os e 05 (cinco) impactos negativos e
//0 meio ulllrápico, 0-1(qualro) impactos positims. 07 (~ete) impactos nega/ivo,l' e OI (um) impac/o !lula, Para
os impactos negativo.\', fiJram feita.~ proposta.\" de medidas e programas mitiKudoras que I'Ísam alelllWr 011

anular esse,l' impactos e considerando as caraclerú!icas de illSerçiio desse empreendimento, é COIII
franqui/iúade que (I gente pode I'ir e di=er qlle Ioúos e.l'.\"esimpactos foram devidamente contornados e
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controlados e mitigados sem que hOIln'sse nenhulII prohlema que colocasse em risco a aprU\'w;ào do
!icel/ciomemo amhielltal do empreenJimemo ",

"As medidas mi/igadoras (x:orrem em Irês etapas diferentes: lia etapa de planejamemo do empreelldimen/o por
meio dos Projetos Té,',licos, o projeto do próprio, o próprio projeto urbano, os projetos de infraestrutura. entào
foram jeitos /2 (doze) projetos tecnicos qlle la visam mitigar os impactos umbiel1fas identificados. £üsfe o, IImu
parte desse.s, dessas medida.~ mitigadoras que suo os comroles ambientais de ohra. que ocorrem durante a
imphmtação de ohra, que é a parte de n/aior expo.viçâo (1 impactos ambientais e exislem tamhem medidm de
ge,I"lào ambienfal que StlO abordados duranfe a operaçl1o do empreendimemo, ou seja, ja com os moradore,~
ocupam/o e viVendo e trabalhando nesse bairro ",

':Considerando o meio fisico, toda a arca de influência indireta fce parte de um collfexlO de geomorfologia
caracterizada com colinas amplaç que possl/em certa declividade, mas são desprovidas de uma declividade
excessiva, as declividades são sum'es. Então aqui esfú 1/11/ mapa de classe de declividades onde a gellfe pode
obserrar que de O a 6% (zero a seis por cenlo) de dec{jl'idade temos 16,72% (de:esseis virgula setenta e dois
pur cento) da gleba. A maior parte da gleha esta numa declh'idade de 6 a 15% (sei.\' a quinze por cento). Temos
tamhém 30% (trinla por cenro) nl/ma faixa de declividade de qllitee a trinta por cenlo (15 a 30%) e apenas
1,34% (um virgula trima e qualro por cento) nwnafaixa de declh'idade acima de 30% (Irima por cento) que
seria uma declividade mais acell1l1ada, 11mPOl/COmais frúgil, Porém essas areas encullfram-se ou naç ôreaç
onde jú exislem fragmentos de vegetaçtlo ou na.ç próprias APP 's e serão áreas totalmeme preservadas e
reflorestadas, quando ja ndo esliverem providas de l'f!gelaçiio ".

"Agora, algumas fotogra(ia,~ para que possamos jl/Mameme vi,wali::ar isso que eu acabei de falar: essa
C(lracterísfica do meio jisi~'o da área. £ntlio, aqui é lima I'üta ne.çfe POIl/Odo côrrego da Fazenda Santo Ãngelo.
o córrego .se ellcomra bastante encaixado aqui nesse trecho: mais lima visla daface leste do empreeluJimemo" 5
Podemos onsert'ar aqui lima declividade .l"/1U\'t!,não é uma declividade muito járte; mai.~ uma vista da face
norle do empreendimento. Aqui também a declividade - camcterislicas de colinas amplas ".
"Outra fóto no sentido im'erso, aqui já mostrando a face SI/I, face aposla, que contribui para o córrego da
Fa:enda Samo Angelo, lambém não se ohser\'(l declil'idades muilo acentuadas. £ aqui mais uma játo
mosfrando tamhém afUl.:e sul do empreelldimell1o".

"Do POl1to de l'iSIa do meio júico, da .~u,\'ceplibilidade de processos erosivos a geme observou que o solo se
enco/ltra basfall/e estável". "Não se cO!IJtata a incidência de processos erosi\'Os significativos na gleba,
principalmente, aOl/de I'ai se implantar () empreendimell10 e que, porlall/u, a área é compa1Íwl com o lipo de
ocupação prevista desde, obviamente, que se tomem as medidas de hoa prática de conserl'(lçào do solo,
principalmente no momenlo da imp"mla~'lio do empreendimento. Para tanto existe o Programa Técnico de
Controle de £ros£lo e Assoreamento que I'ai ser, fiJi projelado, já eslá projetado e \'(li ser implamado durc.mte a
implamaçiio do empreendimento e monitorado durante o programa de gestiio de cO/llrole de obras.
Aqui lemos um exemplo do talude revegelado, dos muros de alw" nos pontos de travessia e de desagues de agua
pluvial. Aqui temo,l' delltro de uma quadra o controle de assoreamento e o coll1role da ~'elocidade do
escoamento superficial por meio da implantarlio de terraços. A ulili=lJçào de caixas de relellçào de sedimentos
e a proteçtlo com Bidim das caixas de galerias de águas plu~'i(lis evitando que esse sólido mais grosso l'li para
os córregos e para os recuno.\" hídrico.\" e Il(lJ épocas secas, umedec{'r as áreas e as vias que ainda estiverem
COIII.\'010exposto para que mio haja re~.l'/Ispensã() de poeira ",

"Nós fa::emos aqui também as delllarcaçôes das úreas de presen'açào permanellte e OI/de for necessaria a
implafl1a~'ão de filtros para que algum sedimenlo que ainda escorra mio alinja os recursos hidric()s, e o Plano
de Presenação de Incêndio dos fragmentos de vegetação nath'u existentes: a presença dos aceiros para evitar
a propagaçdo de incêndio. Durante o planejamell10 dos residI/OS sólid().~, lanto com as c:aix(ls, com as lixcirw'
de produtos de reciclagem para o callTeiro de ohm, aqui tamhém pode ser IIlili:ado as baias: tamhém e feito a
parte de segregação e do re.l"idlw oriundo da cOf1S1rução civil neste momento e lUdo isso m(mitorado
posteriormente duranle a implantaçiio 110gerenciamento de ohras, 110 Programa de Gerenciamento de Obra".
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"Como se dá e.~semonitoramento? E,iste 1/111 piano do.~p01l/OJ onde dewm ser .visfemalicameflfe vistoriados,
essas vistorias são sistemáticas, periódicos, e CO/li ehcck-/iS/ para que nenhum dos elementos seja esquecido. a
pessoa responsável pelu monitoramento anofom as c01!forlllidades, as eWlIllIois mio cOl!fúrmidaJes daqui/o que
se espera ver /10 monitoramento de obra e haveI/do alguma não cOI!formidade isso é mw/tU/o, isso é passado
imediatumente, para () responsúvel pela ohra. que del'l,!rá tomar então l.L\" medidas pura que aquele pon/o
ohservado entre em c01!fo,.midade novamente evitando que algum problema maior ocorra ".

"Um aspecto importall/e dos programas wllhiemais é a educaçi10 das equipes de implallfação. A gell/e sahe que
duram!! a implanhlruo de 1111/ empreendimento, Ilovas equipes vão en1rando confórme a.~fases \'ão ocorrendo,
fases de terraplcmagem, depois a fase de implalllação de injfaes,rutura. A cada 1100'aequipe e~'saorienlação
precisa ser reali:ada e aqui a Kenle coloca algulls tópicos que são abordados duranle essa Educaçiio
Ambiemal, essa orienração ambiental das equipes: Então o.s impactos amhientais decorrenles da obra para que
todos e,~tejalJlcienres dós impactos que podem ocorrer; a legislaçiio amhiellfal que impaeta diretamenle sobre o
trahalho que ele está reali:alldo; questões de segul'am,:a; animais pelr'(mhentos que ele,l'podem el1conrrar;
pre\'enção dos incêndios florestais; os cuidados com a jlora e com afa/lIla e a destinaçiío correta dos resíduos
sólidos ".

"Outro impacto que nós tratamos durafl1e a nossa análüe do EIA.RIA/A foi com relação à impermeabilbtção
do solo que aumenla () escoamento superficial, que isso acaha sobrecarregando os cursos da água existentes,
110110SS0caso aqui, o (.'urso sem denomillação ao norte do empreendimemo e o córrego da fa::enda Santo
Ângelo, localbado aqui ao SI/Ido empreendimento ".
"A impermeahi!i=açi'io mlÍxima, considerando UlIWocupação márima do empreendimento, e o potencial
nuiximo de impermeabi!i:ação dos lotes de acordo com a legislaçiio considerando e,,'ta impermeabi!i:aç:ã()
máxima, a gente tem 11mmá'(imo possíl'e/ de impermeahi!i=ação de 55% (cinquell1a e cinco por cemo) da
gleha ". E para atelluar esse impacto foram previsto,l' seis caixas de retenlr'uo de águas pluviais que serão 6
alocada\' em area,I'de.~provida.l'de I'f!getução e ames do lançamento nos cárrej!,os que ,~erl'irà(Jtalllo para o
coll/role de pollliçuo difusa de e\'el11uais,\'eJimell1oscomo Iambém para redução e amortecimento desses picos
de e\'QstJes. "O lotaI do Volume para e,HaI', considerando e.~,I"Q,I' seis caixas, é de 3.000 m3 (trô' mil metros
cúbicos) ".
o'Apopulação e~.timadapara o empreendimento, do loteamell1o Tamhoré Americana população residencial está
eslimada em 1.7../H (um mil setecemos e quarema e oito) pe,~,mus", Populuçi'io empregada, tamo /las
residências C01ll0nos lote,s l'Imterciais, lima eslimatim de 1.518 (um mil quillhemas e de=oito): 11111 total, enlào,
de 3.266 (trés mil du=enta.l'e sessenta e seis pessoal).

Considerando () loteamento Jardim Sumo Angelo que também terá sua pOfJlIlaç'ãoresidencial empregada, o
toral dos dois empreendimentos comiderando a ocupaçiio emi'io da\' d/{a,~glebas seria de 5.-1/9 (cinco mil
qumrocentas e de=ello\'l!)residentes ou empregadm' trahalhando lia gleba. "Também houve uma estimativa da
população jlutuante, que seria aquela que \'isita as residências, ou mesmo que vai às cireas comerciais 110dia.
a-dia do trabalho, no dia-o-dia da operação desses loles ", "I:,," (J total, cOlll'iderando os dois empreendimenws,
de 1,173 (um mil e cel1fo e selel1fa e três) pessoa.~".

"Foram feitas também as estimati\'a~ de demanda de água e de esgoto para os empreendimentos. No
loteamento Tamboré Americana existe uma demanda de água de IO,.J (de=I'irgula quatro) Ii/ros por .segundo e
de esgoto de 8,32 (oito vírgula trima e doi.~)litros por segundo. Considerando (JJ dois empreendimentos jUn10S,
um total de 18,82 (de=oiw virgula oitenla e dois) litros por segumlo e de esgolo de 15,90 (quÍfr=evírgula
n()\'ema) litros por ,~egundo. Para o abasfecimen10 de água externo, obviamelfte que será implantado toda a
rede de distribuição de água e esgoto interno ao empreendimemo, mas, atem di.Ho, o DAE de Americana
solicitou um investimento externo ao empreendimellfo. E então seria a adução de água a partir do reservatório
RI-I. seguindo então pela José CorderollSi, pela Rua Maranhão e ellfrando pelo bairro aqui, locali=ado ao
lIorte, contornam/o a regetaçiio existeme, elltrando por esse acesso do empreendimento, l~so vai fa::er com que
ell1i'ioa aglla chegue ao empreendimento, mas, atem disso, qlle se eSlabeleça um anel de abastecimellfo de água
que aumenta a ,segurança de abastecimento regional. Alem disso, lambem com um pedido do DAE, \'ai ser
executada lima Estaçdo Elevatória de Esgoto demro de lima área institucional do empreelldimell1O, essa
estação elevatória de esgoto, será projetada e executada pelo empreendedor, tem uma capacidade dl/as \'e=es
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maiol" que a Ilecessidade do empreemlinu!Ilto, dundo a possibilidade I/() futuro que .H! desative duas elevatórias
que exütem aqui no bairro e passem lodas (1 serem atendidas por essa elem/ôria aumentando enlão a
segurança dos mananciais e afacilidade de operaçtio pelo DA£.
"Só mais 1/fII detalhe aqui. que eu me esqueci de falar: Após (.J ESlaçiio Elevatária de Esgoto lambém será
implalltado a linha de recalquI! ale 1I111asegunda elevar(Íria que existe aqui para depois elltào ser encaminhado
para a estar,:iio de tratamento de esgoto ".

"Um dos elementos também que fa= parre do moniforamellto all/biema! é () monirorume1lfo da qualidade de
úgua. Sào escolhidos algulls pontos esrralégicos aqui I!m w:rmel!to. São feitas análises de referendaç do.~
periodos de c/tllm e 110peri()(/o de 5eca. Os paramelros utilizados são esses: coliformes, a coloração, residuo
total. (1I/11ninio, manganês, ferro, fósfáro. o PH, a turbidez. a temperarura, série Itilrogenada, oxigênio
dis,wlvido e DBO e, ao longo da implantaçcio do empreendimenlo e da pnjpria operu(;ã%cupação do
empreendimento, são feitas oulras análises e a genle mi avaliando ql/aü desses parâmelros s(?ireram alteraçl10
e buscando eventuais callsas para saber se, de falo, exisle alguma respomabili:ação do empreendedor CO/li

relação a i.~so".

"QuanlO à vegetaçào da gleba é importame de.~tacar osjraWl/en/o,\' de vegetação nativos existentes ao 10nKo da
A?? do córrego localizado ao /lorle da gleba. São vegetaçeies em estágio secundario médio de regeneração e,
ao SI/I algum fragmemos de vegela(,:ão. siio antigos tallu)es de eucalipto. onde houve uma regeneração de
matas "(1/ivas em eslágio inicial de regeneração. () perimelro dessas maras foi demarcado; caracterizado /1111a
/1111 e lambem/oi/dia um inventário das arvores isoladas existelJ(es ".

É imporlante salieflfar que para a implalJ(açl1o desse empreendimento. dos 122.000 m1 (cento e vime e dois mil
melros quadrados) de fragmenlos de vegetação exislemes, ."era necessária a supressão de J 38 (cento e trima e
oito melros). ou seja, é uma implamaçrio com desmalamemo zero. 7
"Aqui es/rio algumas fotos que caracterizam esses fragmemos das quais eu acabei de falar: Então, aqui li 11m
/ragme11fojá com eSiágio medio de regeneração, Aqui o amigo, os eucaliplos. né? ,\tias já com lima vegetação
em estagio illicial. Outra .foto de um Talhão de ('ucalipro mais alltigo também. com um eSTágio inicial de
regelleraçiio lia sub-bosque. ESTe é um Talhão de eucalipto isolado aqui nesse pomo ".

"Para as inler\'Cnç()e~' em áreas de A]>]>,elas .\'I!rão necessárias para a implanwçiio em 07 (sete) pontos, "é?
Em 07 (~ete) poli/os pra implaJltw:iio das galerhls de aXilas plu\'i(1is: são esses POlJto.~delimitados aqui em
vermelho e pra lima Iravessia viária que vai conectar essa gleba a outra gleba do outro empreendimento IIesle
pollfo e aqui é a IÍnica supressão então: lima pequena sI/pressão lleces.Híria que ocorrerá será /lesse ponto.
Todos esses palItos jiJram escolhidos sempre cO/lsiderando a melhor altematim locacimwl de jórma a el'i/w'
qualquer tipo de supressiio no.çfragmemos' de vegetaçiio exislente ".

"O projeto de rejlorestamenlO e arhori::açiio também é /ll/Ia das medidas. Ne.~se aspecto e.~ta previslo o
rejlorestallleJlto da.I' areas verde.~fora de AP?, com a implamaçi10 de 6.070 (seis mil e setenta) mlldas e para a
arborizaçào dos sistemas de lazer e dos passeios públicos mais o mol1/aJlte de 826 (oitoceJltas e \'iJlte e seis)
mlldas. Sempre espécies. priorizando espécies /latims e UI1I rolal, elltào, de 6.896 (seis mil oitocenlas e 1l0veJlta
e seis) mudas pra recomposiçiio du.ç áreas verde.ç e para os sistemas de lazer e passeio público ".

"E as APPs? Também mio foram esquecidas, ob\'iameJlte. A,\' APPs receberão 11mplantio de mais oilo mil
mH'ecellfus e vime (8.920) mudas, porém esse plamio já se ellcml/ra em cllr.w. ja esta em fase filIal de
implalltaçâo e ele provém de 11111 TAC, de /1111 Termo de Ajustamenlo de Conduta assumido pelo proprietario da
área, em função de 11mevento de incêndio ocorrido ha quase dez (10) ano.~ na área e q/le eslá emão em fase
final de implalllação. Emão essas areas já estão reflorestadas 0/1 em fase final de rejlorestamento. Enlão no
lotai essa area I'ai receber quinze mil oitocemas e dezes.~ei.\' (15.816) mudas para a composiçiio de malas
naliva.~ e os paüagismos previstos.
Para o diagnóstico de fauna/oram colocados adaptadores jiJloxnifjC(}S qUI!permaneceram na area por mais de
250 dias com sensor de presen~'a. Emiio lodos os animais que apareciam por ali ItaS armadilhas que a gente
fala, (llle nada mais é do que IIIJl banquete de frlllas e came.~ alratims dos animais, para que eles sejam de fato

•



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CONSELHO ESTADUM. DO MEIO ,IMBIENTE - CONSHL,
jOlognifudoJ. "Todo.~ esses pontos foram alvos desses adupradores fotográ.ficos. liveram lamhem l1Iai.s'~'inte e
cinco (25) vis/orias em horários dis/ill/os: diurno, noturno e vespertino".

"Foram feitas obscrvaçaes. grU\'uçiies dos can/os dos passaras. obsen'açàes das pegadas e dtLI'fe=es para ti

idemijicação de fados os animais ali que hahitam essa área e o rem/lado desse diagnóslico/ili (l oh.l'ervuçào de
oitenta e 1lI110(81) aves, sere (07) répteis. e~pécies de répteis. seis (06) espécies de anjihios e qllin=e (15)
espJcies de mamíferos lIullllotal de cema e }love (09) espécies da/atlnu .~i/veslre ",
"Nesse contexto o empl'eendimenro, ele \'ui manIa I'ai manlel" lodos m jragmemos de vegeraçt70 exislenfe,l' e
com mais o re.florestall/enlo e a locali=açâo das áreas verdes, \'ai existir /Im corredor de locomoção de fauna
silveslre imporlante lias Al'Ps e nas áreas verdes adjacentes ao longo dessa face Fcendo a interligação aos
fragmentos importantes dafa=enda Santo Ângelo, essa ao sul, No cal'O, a mesma coisa aco1llece naface norte,
dando permeabilidade também para () deslocGme1ll0 de fa/lna para m fragmentos existentes do entorno e na
seqllência tambêm, das APPs da barragem dafa=enda Samo Ângelo e na continuação aqui da barragem do
Salto Grande. Então esses (.'orredores ecológicos sâo toWlme1lle desimpedidos, mio existe qualquer tipo de
ohs/I"/((.;ào com exceção de um \'üírio de interligação aqui, /lias esse viário serâ munido de pas.wgens de/auna
para que isso evite (J atropelamento dos animais e que favoreça entào a passagem deles, evitando que ocorra
fragmelllos de wgewçi'io isolados que seria um do.\"piores sitl/(l~'ões para a perpetuaçâo des.\'as espécies de
fauna sill'l'!stre ".

"Foi/eita também lima avaliação do meio antrópico, a geme ohserva que em relação àç décadas de 60/70 e 80,
as últimas década.\". a tam de crescimenlo foi muito iriferior. porém em lermos absolutos a população de
Americana vem suhindo de.limlla constame, E interessante observar ljlle de noventa 91 pra 22000 os indices de
IDH. IWllo pura a educação, longevidade e renda cresceu. £ o médio também alll/lentoll, demonstrando qlle a
população cre,~ce de lima maneira constante devido ao aumento da qualidade de vida no município. E a gente
tem certe=a que 11mempreendimeJlfo desse padrão. com essas caracteristicas vai cwuribuir para o aumento 8
dessas características, de,H'a qualidade. Uma nova população vem se estahelecer. -Existe. então. lima a\'Qliação
com relaçào à,l' demandas dos sen'içvs. públicos. de equipameJlfo,s púhlicos de saúde, educação e la=er. Nesse
semido o empreendimento coll1a com a doaçuo de espaços público,l' comunilârio.,', da ordem de 43.00011/
(quarenta e três mil metros quadrados). o que corresponde a 6,46% (seis virgula qllarenta e seis por ce/llo) do
empreendimeJ1fo, além dos serviços públicos urbanos que sào para as infraestruturas que poderào então
abrigar alguma demanda que se venha se entender necessária mesmo sabendo que pelo padrão das pessoas
que ~'ào residir nesse empreendimento, essas pessoas demandam mais dos serviços de educação e .l"Qúde
privados ".

"Há uma previsão de geraçcio de emprego também por conta da implantaçcio do empreendimento, tanto na sua
implalllaçiio com 268 (du=entos e sessenta e oito) emprego,\' diretos, porem temporários ejiiluramenJe. au longo
da ocupaçdo. 1518 (mil qllinhelllos e de=oito) empregos; ai sim permanentes, que vão elltrartanto nessus áreas
residenciais como nos próprios lotes comerciais ".

"Ol/tro impacto positivo: a arrecadaçâo de IPTU que jhi estimado lia ordem de RS 361.000,00 (Ire=entos e
sessenta e um mil reais) mil/ais ".

"Outro ponto que foi avaliado é a qllesti10 da geraçi'io de Irá/ego, O es/lldo realizado pela empresa PERPLAN,
definiu 0.\' pontos que seriam os criticos por conta do acesso ao empreendimento, Aqui e,\"táo prolongamento da
JO.sé Cordenonsi que l'ai ligar o empreendimento, a rotatória de acesso aqui à RI/a A!aran!Jtlo, foram feitas a~
contagell,~ e observou-se que fiO horário de pico, o il/cremellto, considerando ai os próximos 10 (dez) anos, 11m
IlOri=onle de 10 (de=) UIIOSde ocupação, seria da ordem de 460 (quatrocemos e .~essenra) wiculo.I' equivalentes.
() que corresponderia a lima OCUP(l(,:üode 15% (quin=e por cento) desse viário que seria estendido. o que daria
11mnivel de fiuide=. 1/111 nivel de .\"erl'iço A dl!ssa via e lia rotatória. que deverá ser reesrili=uda com maior raio
para/aciJitar esse acesso, ela wli apresentar em 10 (de=) anos, em 2.026. um nivel de ocupw;t"io ser\'iço C. até
75% (setenra e cinco por cento) do potencial; o qlle também dã umaflllide= bastante ac:eilá\'e1",

Outro ponto que serúfeiro ai jJ. na parte de oCllpaçlio do empreendimento, de gestuo da comunidade que vai se
estabelecer no empreendimento. Isso se dá com esforço inicial do empreendedor, mas isso continua com a
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associação de moradores a ser formada, lima educação ambiental para a comunidade que através de panfletos.
de re\'Üla~, i/r/armes aos moradores silo ahordados temas de liSO raciOlwl da agI/a, de drenagem urhana, ()
paisagismo ecoló?ico que se pretende implantar, a moradia .\'IIstemáve/, resíduos domiciliares. doenças de
veiculaçiio Mdrica e inclusiio social para a preserl'açi'io dos reClIr,WJShídricos. Entüo seio algum lemas
ah()rdad().~neHO prática dI!educaçào amhienta! para a comunidade.

"Para a parte de medidas compensatórias. elllào, quando se la:: UlIIElA-RIA/A a gente existe uma previsão de
u/IIa medida compensatória, uma doação financeira da ordem de 0.5% (meio por cemo) do valor da
implanwção da infraeslrUlura urbana. No nosso EIA-RL\Ll e 110modijicaliv() do E/A-RIMA, "OS ,mgerimo,~
para a CETESB e para Câmara de Compensação que esse recurso fosse aplicado no Purqlle NalUral Municipal
do Balneário Riviera Número 07, localizado uqui, e IIUprópria area de proleção ambiental, APAMA de
Americw7(l, porque os beneficios desse invcstimenro poderiam vir diretamente, lamo para os moradores como
para os residenles, a própria Americana, então entendemos que ,~eria11mi1/Veslimentomelhor aplicado do que
em oulra unidade de c0/1.I'ervaçãodistante do município, Alas isso fica um paI/co longe das nossa\' decisões, a
geme apenas faz a sugestão, isso fica por conta da Câmara de Compemação ".

"Aq/li só resumindo algulls nlÍmerus, muitos deles jáforam/alados, do ponto de l'ista de vegetação são 105,000
/1/ (cenlo e cinco mil metros quadrados) de APPsfa=endo seu papel de proleçt1o dos recursos /latI/ruis dafauna
e da flora, Serão totalmel1!e re\'egetados. () planrio de 6,000 (seis mil) mudas nas áreas verdes ,\'eriamdentro
do projelo desse empreendimenro e jUlIlo com aquele reflorestamento do TAC as área,~ verdes que se
Iraíulórmariio em vegetação nalivajórmariio I/m lotaI de 211.000 ,,/ (dl/zenlo.s e onze mil metros quadrados) ",

"Existe aqui a geraçiío de emprego, empregos lemporários 268 (dl/zenros e sessenta e oito) para a implantação
do empreendimenlo; empregos permanenJes: 1.518 (mil quillhenros e dezoito), já comidenmdo a parte de
ocupaçiío dos loles comerciais ".

"A parte de infraeslrutllTa, combate â puluição d~lusa, amortecimenlo de pico.~de ondas de cheia: as 06 (seis)
caixas de retem;ão com 3,000 mJ (Ires mil melros cúhicos) ",

"Na parte do investimento em infrae,~trulura exlema: 1.620 m (mil,~eücelltos e vinte metros) de colelOres de
esgolo; 1,900 m (mil e novecentos metrm) de adutoras de água '.,

"A eSlal,:ãoelevatória com o dobro da capacidade necessária para o empreendimento, para alender também a
comunidade já existenle: com a capacidade de .J7(q/larel11ae sete) litro.~por seRlmdo, Além de lodos os
mecanismos de seRurança como tanque pulmão, gerador para u caso de falJa de energia e lambém de
mWlIIlem,-,ão,E também os 500 /li (quinhe/ltos metros) de viário, que fi (} prulongamento a parlir da Rua
Alaranlulo ale o aces,I'?do empreelUlimeJlIOda A\'I!nida José CordenlJll.\'i",

"Bom, diante de todos esses wpec/Os demonstrados, alguns outros que nuo fóram possiveis demonslrar 1/0

tempu escasso que a gente tem aqui para uma apresentação; fizemos uma avaliação ambienral fina/. A genle
entende que o empreendimento conwlida lima ocupação urbana planejada e com diversidade de uso. Elafa:: a
doação de áreas imti1ucionaiJ de 1/S0 comunitário para atender aI' demandas já existentes e as novai' demandas
de serviços publico,I', Ela alende plenamente o plano diretor do município de Americana, E'â.l'te adm;ão dos
programa.~ ambiel7faú" de monitoramento de obra que atllam na anulação 011 na mitigação dos impactos
ambiell!ai.l' llegatiwJ.\'que foram idenlijlcados nm nossos estudos, Existe lambém o Úlve!l'timelltoem obras de
infraestrulura externas que benejicia", 1/(10só o empreendimemo mas também a comunidade do entorno, como
é o eaw do si.~tema dúrio, da rede de abastecimento de e,~goloe rede de água e esgoto. E também cunrempla
100laa ÍJ!lraestrulura urbana necessária como a pavimemação asjaÚica, rede de água e esg%, drenagem de
água pluvial. os resenatórios de cOlflrole de cheia e colflrole de poluição d!fu.w, energia elélrica, permitindo a
ocupação de forma raciOllal equilibrada e, principaimente, garantindo a presen'ação ambiental e a
manutenção da qualidade de \'ida para a região. Enlão, diante de lodos en'es mpecto.l' a empresa de
consllllfJria e sua equipe técnica mu/ridisciplinar entendeu pela viabilidade ambiental do empreendimenJo ".
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Cecilia Martins Pinto, antes de passar à etapa seguinte em que o público se manifesta. anunciou a presença do
senhor Marco Antônio Alves Jorge. Secretário de Habitação c Promoção Social de Americana. Em seguida
convidou () representante das entidades da sociedade civil, o senhor Eduardo Coicnca, d:l entidade Amigos da
Gruta, de Americana.

o Sr. Eduardo eoieoca cumprimentou a lodos c explicou que a entidade Amigos da Gruta era uma entidade
amhicnlalis\,\ recem-formada, apesar de existir um movimento em prol da gruta já há algum tempo. Disse ainda
que a entidade Amigos da Gruta tem como onjctivo preservar a Gruta, mas que também têm uma visão
amhiental da cidade de Americana, da região, Informou que estiveram consultando o ElA-RIMA e que fizeram
alguns apontamentos que acredita. devem ser levados em conta, Disse que a região já está sofrendo um grande
impacto ambiental, Informou que recentemente a Represa do Piva sofreu um forte impacto de poluição difusa.
pOllliçao da rodovia, e que estava gerando muitos agllapés e isso estava causando problema muito sério naquela
represa e que fica bcm em frente a esse residencial. Disse de sua preocupação com uma área do terreno onde a"
águas devem carrear para aquele outro lado da pista, e sua pergunta era:
- Como os senhores vão resolver a questão da poluição ali na Represa do Piva'?

o Sr. Eduardo eoicoca falou ainda da sua preocupaçào com outro problema que seria a criação de uma
elevatória onde irão colher o esgoto gerado pela população do empreendimento para ser tratado na ETE da Praia
Azul, uma vez que essa ETE jâ tá sendo operada no seu limite. Disse que a ETE já apresenta problema por
excesso de lodo c todos sabem lambem da ineficiência dessa estação de tratamento. Disse que a ETE está só
com 40% (quarenta por cento) da eficiência no tratamento do esgoto e, por lei, (l limite tem de ser de 80%
(oitenta por cento). Será preciso estudar para ver como é que pode ser melhorada a eficiência no tratamento do
esgolo, porque a represa do Salto Grande está sendo fortemente impactada por esgotos da própria região das
chácaras e de algumas rcsidcncias que clandestinamente lançam lá o seu esgoto,

Lemhrou lambém a questão de falta de água:
"Americana capla água da bacia do Piracicaba e é do conhecimento de lodos que o Sislema Cantareira está no
\'Olumemorto. Ê sério lam/Jém o problema na da hacia do PLJ e que Uléfoi suspen.w a questão da outorga do
Sistema Cantareira por califa de que, mh queremos mais âj{ltapara nossa bacia ".
"/laje vem pouca água pru cá, o in.1"I4iciemepara atender a no,ua população, e 1/(h sabemos que e.ue
empreelldimel1fo vai atrair /lOI'OSmoradores para cidade de America/la ", "Tem também U11Ipedido, recente, de
imerdição da Represa do Salto Grande, por conta de toda essa poluição de cidades a monlallle que não traiam
seu.\'eSj{olos e jogam 110Alihaia, e que também eslá impaclando a represa. E estão alé. com certo alarmismo,
pedindo a inlerdição da represa por califa de seus fluidos, dos vapores de água que e.~tãofazendo mal para a
pop/tlaçcio, podendo até causar doenças respiralória.~ ou outro tipo de doem,:a, e como esse emprl!endimento é
muito próximo li rep"esa, 1/0Sprecisamos saber como l'ai .ficar a questr.iodo impaclo que a represa vai trazer
para e,I'Mlpopulaçào que estarú morwldo ali e Iwnhé", o impaclo que essa mesma população poderá trazer
para e,ua região. lllós II!I/IVSaqui algl/mas sllges((}es de medidas que acho que p(Jderiam ajudar amenizar o
impacto ambien1al. /'01' exemplo, ell não vi 110esludo se está pre\'isto I/m m/alIO permein'el 0/1 /1/11 piso
illlerlT(I\'ado. que permila aumefllar a permeabilidade do solo - isso ,ficaria como uma sugestão. Eu não sei SI!
eslá no projelo, ma.~emendo que seria amhientalmenle correIo que fosse implanrado. Tamhém como s/lgeslcio
que hoje por lei em Americana I'Ocê lem que ler dez 10% (dez por celllo) de úrea permeável no imówl. "£u
.H/giroque fUIhora de vender os lule.~ficasse claro a re,l.ervade (20%) vinle por cell10 da área de cada lole de
área permeavel pra que se melhore a ah,l'Orçâode água pelo .1'010".Sugeriu também que ,~ejaministrado um
curso de educação alllbienlal que julga ser importanlíssimo. ".4 geme sabe que hoje, a cidade de AmericQna
estLÍsendo tom"da por lixo, móveis lia rua, wifâs, etc. " "As pessoas não sabem dar 11mdestino correto para 0.1'
seus residI/OS,I.ólidos,por isso acho que naquela região preâ.Hlrá ler umaforte campanha na área de educação
amhielltal". 1nclusil'e nós vamos .fa=er 11m trabalho na região da Grula Dainese e lambém em (omo dos
parques municipai.~, "Na região tem o Parque do Riviera que eu ac/w que mel'l!Ceser feito /1111(rabalho de
recuperação desse parque ali lia Praia Azul". "Tamb';", eu vi que está previsto, pelo que eu entendi, colelas na
fase de COmlrl/çiJo". Eu pemo que ali pred.l'a ser implantada lima coleta seletiva uindu ,na fase já de
implantaçc'io do empreendimen1o, acho que, IItlOsei CO/TIOvai ser fei/o o gerencimfJl!nlO, pare,'e que lem um
loteamento fechado, um condominio fedJado, elltc'ioeu acho q/le caberia à empresa já .~epreocupar com esse
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trabalho da coleta seletiva qll(' é tão imporlwue para que a ge1l1enão jogue as coisas que são recic/áveis no
lixo.

Outra questão que vocês estão di=e"do é que a enlrada 1'0; seI" ui para aquele fio de alta lenwio, /laqueIa
u\'ellida, 11111dos lados da u\"ellida. que é mão pura empreendimel1fO, existe lima empresa que tem uma lei
municipal que /egali=ou a sI/a ocupação. Ela eSIá ocupando a área da avenida, eu não sei se \'ocês já tem e.ue
acordo com essa empresa pra que ela reCUf! eS.m área da empresa que la ocupando embaixo dos fios de alta
tensão, e pelo que ell vi no projeto eslá previslo que vocês vão alargar a avenida e a entruda principal va; ser
por ali. Entâo e/l acho que tem que .çer melhor esclarecido e.l'seponlo porque depois se a Prezoflo "'10 recuar a
empre.\"llde uma úrea pública. pralicalllenle vai causar UI/1grande estrangulamento daquela região e ali o
trâllSilo \'aijicar 11mcaos para se lrallsilar. Pelo que eu vi ai/ui vocés estiío dizendo que falaram do consumo de
úglta e do esgoto. Pela populaçiio fixa e jlutuallle eu acredito que ali vai ser usado (}dobro de úgua do que
vocês eSlãofalalldo. Você.\'falaram em 10.000 (dez mil) litros de úgua por segundo, e 8,32lilros (oito virgllla
trinta e dois lilros) de e~"K0to,mas ai as pessoas, para que IIsasum sá essa qualllidade de água e esgoto, teriam
que estar ll.\"lllldo200 (duzentos litros) de água por pessoa. ma,~a geme sabe que o brasileiro tem a Cllilura
indigena, que gosta milito de gaslar água, gosta de tomar hanlw lOdo o dia, e I/ÓScOllSwnimos lIluito mais de
200 (duzentos lilros) de água por dia e se for um cOllSl/monormal, se não houver uma educaçiío ambienlal,

'pralicamenle o gasto será na ordem do dobro de água e consequememenle estará sobrecarregaI/do o si.l"ll!lIta
com o dohro de esgoto do que esllÍ aqui no esludo de impacto ambiental. Disse que eram eslas a<~sI/as
considerações que gostaria de colocar que, para ele, a principal queslão ê a da poluição da represa do Salto
Grande, que entende que lodos devem se preocupar com essa questào, poi.l' ali pode ser tiio crucial a pomo de
afelar comercialmenle o empreendimento porque está próximo da represa, por isso solicita ajuda nesse .~e1ltido.
ajudar a IlOssacidade a investir lia despoluiçiio da Represa do Sallo Grande que júfoi l/!/rluxar turislko e hoje
/!slá tao abandonada. Agrwleeeu.

Cecília Martins I~into agradeceu e convidou (1 Senhor Geraldo Pio, morador da Pmia Azul para sua 11
manifestação.

o Sr. Geraldo Pio cumprimentou a todos e disse que como morador da Praia Azul. há alguns anos. vem
defendcndo aquela região. Dissc ler nascido em Americana, mas estava morando já. há.uns 22 (vintc c dois) anos
na Praia Azul c que garante, com toda segurança, que participou da divulgação da "praia", do "bairro" da Praia
Azul. - Antes a região da Praia Azul não cxistia na mídia, Elc enquanto presidente dc uma ONG por dois
mandatos, juntamente com os seus companheiros, fizeram a divulgação da Praia Azul e hoje eles estão sentindo
as consequências dessa divulgação,

o Sr. Geraldo Pio solicitou explicações sobre iluminação.
"É lógico que toda vez que se faz um loteamento há de se colocar a iluminação ... Como 110 caso lIão há
COll(.'fwrêncian~ iluminarão vai ser a CPFL, e até que sefaram a.~casa<~,que os proprietários con.~truam,nÓs
vumo,~começar a pagar aquela "tar:inha" de iluminarilo "?
"Teria que se fazer uma Ilegociação com a CI'FL, uma lroca, uma medida compensatória: l'ocê<~pljem a
iluminarc10pública para ocupar o terreno que e nosso, que \'ocês estilo doando para eles colocarem o poste ou
ellfão arrmrjar com:orrénciu"? "Será que niio rem outra companhia de jiJra "?

o Sr. Geraldo Pio também solicitou explicações sobre o caso de haver encanamento de gás no condomínio:
"Se hOllver ulI/a intel1çc1ode colocar o Xás encanado, como poderia ser feito?" "Põe-se o asfalro, eles vêm,
quebram ludo, colocam lá o gás encanado, sem con,'orréncia?" "É ullla companhia que mio é Ilem lima.....
"Não ê dos hrasileiros, é ullla companhia particular que e,Hraga tlldo e depois nós temos que trabalhar com
ruas remendadas prejudicando o Irafego ".
"Acho que ra na hora de se fa::er a aberlura da José Cordellomi que e.l.tá impedida, alé foi derrubado um

pedacinho do lIluro".

'.Orllra coisa que eu goslaria de dizer: a c.\'ta(:àode Iralamell10 da Praia A=1I1lambém jái uma conqlli,Ha
IImsa ". Ela .~implesmellle saiu do empréslimo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por illfcrmédio de
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ahaixo-assinudos que nús lt~\'WIIOS ate ti poplllaç£io solicitando. Ela está compromerida. Se ela não esriwr no
seu a/fKI! de possibilidade ela vai.licur. E a contenção do lodo~

Depois de solicitado pela Sra. Cecília Marlin Pinto o Sr. Geraldo Pio concluiu a sua fala dizendo que faltava
captação pluvial c muitas outras coisas que gostaria que os cmprccm.lcuores pensassem a respeito, como
medidas compensatórias. mas pensassem com muito carinho, principalmente a questão do tratamento de esgoto
a contenção do lodo para futuramente não aconlCcer o que aconteceu em Mariana!MG. Ele entende que se não
houver medidas compensatórias. aquele empreendimento se torne, talvez, mais uma população flutuante vai
perturhar o povo de Americana - e que aquilo que já era ruim vai ficar pior ainda, Encerrou a sua fala e
agradcceu a atcnçào de todos.

Cecília Martins Pinto agradece ao Sr. Geraldo Pio e passa para a terceira e última parte da audiência onde
convida o engenheiro José Alt Junior. diretor técnico da Tamboré, para as suas respostas.

o Sr .. José AIt Junior passa então a responder o que lhe cahc. Disse entender quc existe urna serle de
problemas ou de questionamentos que não são diretamente de seu conhecimento técnico, Explicou que quando
se desenvolve um empreendimento é preciso em contato com todos os órgãos públicos. para o dimensionamento
daquilo que pretendem fazer. E que nesse dimensionamento são levados em consideração índices técnicos reais.
oficiais, governamentais, somente assim se desenvolve um projeto. Esclareceu que esse projeto depende de uma
série de questões do órgão licenciador -.:. no caso. por exemplo. água e esgoto. do DAEE. O DAE é quem
define: "olhu, eu quero uniu margem maior de ramo pura água, de lun/o para esgolo: a ú!/iltraçiio de tanto ou o
complemento de 1(11/10"- que eleva para ter a garantia, o dimensionamento do projeto - para que esse projeto
não tenha problema. ou seja, resumidamente, dimensionamos o empreendimento além da sua realidade. alem
daquilo que se necessita, ou do que se identifica como consumo. Esclareceu ainda que tudo isso que o Estado
está passando, a educação, recursos hídricos, etc. alem do nosso trabalho que será feito para o empreendimento, 12
que vai ser focado para a região - as pessoas estão mudando o hábito. Essa mudança vem com trabalho do
município. das entidades públicas. enfim. E de nós que vamos também trabalhar com isso.

Disse que agora tentaria responder pontualmente algumas questões, pede desculpas por não ter gmvado o nome
da primeira pessoa que fez um questionamento e responde o que segue:
"No queslionamento o que lem de mais impor/ame é .\'Obrea represa de Salto Grande e sohre a poluiçào dijitsa.
Toda a drenagem do nosso empreendimemo e.stl.Ísentio de.\'cJn'o/l'ida para que cada saída lenha lima bacia de
cOllte/lçiio de cheia, uma bacia de COII/ençiio e de infiltraçrlo parcial da água pluvial, e que vai reler tamhém a
pollli~'ã(} difusa do empreendimenlo ". Como fái dilo aqui tamhém a cSlaç{ío elemtúria de esgoto, além de um
gerador que é pedido. solicitado para que seja implamado para que se re.wll'Q o problema de bombeamenlo
quando falle energia, nós eslamos fa=endo uma proteç'{ív dupla. Vai ler lima caixa que a geme chama
tecnicamente Ianque-pulmão. onde há o tempo para que se Iomem a.~pro\'idêflcia.~ necessárias para resolwr o
proh/ema an/es que o e.sgoto possa ir pra lagoa.

Explicou também que há um plano de educação para ser aplicado a todos os moradores
"Além disso, está planejado para que se deseflmll'tlUma sociedude onde se aplique todos o.~ esflldos que nós
eslamos fa=enJo, tudo que nós estamos planejando e educando - a população, os moradores - seja
aplicado". "E é essa sociedade que \'ai agir de maneira alé mais rapiJa para prOl'idenciar que o órgão
competente faç'a e lome as pro\'idthlcia.\. () mai.~ rúpido pussiw/, re.wlwndo todo lipo de proh/ema ", "Ela vai
eslar forte, atuall1e, para que os órgão.I., ou a CPF!, 01/ D.1EE, ou a própria Prefeitura lome a providênda
necessária quando hOl/ver 1II11 problema". "Enliio, de u/IIa ml../Ileira geral, () mais imporlanle, realmente do
//Osso pradulO, é que a gente lenha umu atuação educacional nis.\"{}".
"Com relaçiio II conrraparlida o qlle eslá me chamando alenção aqui, o que joi pedido pelo DAEE. é que o
proh/ema de rramporte de adutora, é que fo,sse conslruida/implal1fada ao longo da Rua Maranhão. Então foi
alterado o camillho mais curlo para o fornecimenlu de água do empreelldimell1o, e nós estamos projetando, a
pedido do DAEE - co/!forme solicifado /la diretri= - uma adurora de 3()O (tre:;enlos) milímetros,
complementam/o a rede exislellte para distribuição de água,fol"/ledmen/o de água ",
"E I.:om relação ao esgolO, existem elel'alóri(u de esgolo no bairro em I'ário,~ pontos, e para que üso seja
unificado em 11mpomo só, fái solicitada lima m:;iio complementar de 25 (vinle e cinco) litros por segundo,
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dobrando, ou melhor, mais que dobrando a necessidade do empreelldiniento, para que se possa otimizar (}
sistema municipal. ()DAEE. para encaminhamento do esgoto até a estw;tlo de tratamento ".
"Alem disso, o que foi bastante reforçado pelo .~eglmdosenhor que falou. senhor Geraldo Fio. nosso objetivo ê
fazer a interligaçiio e ()prolongamento da A~'ellid(J José Cordem)}l.l'i. i: nosso ohjetivo lambém. naquele ponto
onde tem o ferro-velho, uumelltor aquela rotatória e imerligar todo o empreendimento ao bairro vizinho. 1.\'so
não depende só de nós. São atitudes que eslão sendo tomadas fora da área do empreemlimento e que nÓ,I'

precisamos da atuação da l'refeilura para nos aiudar e e<~fal1/OSsenrindo que isso vai acontecer.

",\fais alguma cOIurapar,ida? Bom, a contraparfida mais importame que a gente também enxerga qllalllo ti
implalllação do empreendimento é a implantação orgl1ni=tlllade um empreendimento de urhani::w;ão. Ira::effdo
emprego para popula(;i1olocal ... E a gente se preocupa com empre[{o, nossa dclovia \'ai se interligar ao bairro,
as pessoas poderão ir trabalhar lá de bidcletu. () Gustm'u apresentou a qutllllidade de emprego que wú ser
gerado para isso n.

"Umu coisu que/i)i bastunte impor/ante e legal foram as suges/rJes uql/i proposta que \'amos analisar; parte
dd,u são obvias: colela seletiva não só na obra. a ideia é realmellle que a coleta seletiva ,I.eja implantada
depois de 'Iue o loteamento esteja oficialbado. Nós. prol'awlmente. estaremos participando desta a.~,l"Ociação
parafa::er com que isso .~eimplante. E onde eu moro hoje isso acoflfece ".

"Permeahilidade de 25% (vinte e cinco por cento) também lil exi.\'Ieem lei e a gente com certe::u vai aumentar a
obrigaroriedade desta permeahilidade. Campanhas, serájei/as também COIIIa sociedade n.

Cecília Martins Pinto: Ok.

•José AIt Junior: "Foi o que eu me lembrei. a.uim com tantas pe/X/Inlas ... Ma.s elas continuam. elas foram 13
registradas e \'ão ser analisadas denlro do processo todo: E mais uma W::. desculpa, /lias... Uma audiência
pública não é o 1IOS.Wdia-a-tiia. Mas o mais importante de tudo isso e que estará tI/do registrado e ludo será
analisado e respondido ao longo do processo de aprovação. O que nós queremos aqui é estar com vocês.
produ::ir um empreelldimemo que melhore a qualidade ambien/al de toda a região. E vocês "do vão se
arrepender ".

Cecília l\1artins Pinto agradece ao Sr. José Alt Júnior e passa a palavra ao representante da equipe de
consulioria, EnRenheiro Gusta,,'o Soares Junqueira. da Arbórea Ambiental para as respostas que lhe cabem.

Engenheiro Gustavo Soares ,Junqueira: "Bom. eu acho que o Alt acabou abordando quase a totalidade dos
questiol/(.Jmemos que furam feilos. Eu gO.l'laria de apenas fa=er alguns comentários com relaçào à coleta
seletiva no empreendimento. Este já é UI/I item do EIA-RIAIA, é 1//1/ f1YoKrwnade gesttio dos residuos sólidos da
operação do empreendimemo. EIlIi10existe o programa e sera executado juntamente COII/ a associw.;tio dos
moradores ".

"Um pon/o interessante que foi ahordado com relação à qualidade de água da represa Salto Grande: a geme
tem ciência deste problema e para a implaflfaç'tio do empreendimento nos tiwmos o cuidado de propor uma
infraestrutura de afaMame1lto de captaçtio e rede de esgolamemo sanitário com a estação elevatória - lima
estaç'ão com o dobro da capacidade que a gente precisa - pmsibi1itwu/o que em algum momento a Prefeitura,
em algum momellto o DAEE. desative dJta.~das elevatório.l. que já existem, caminhando en/ão para uma só.
Essa que esta aqui, esta ...(mos/ra a jato) Elevatória, com lima capacidade maior, e provida de gerador, e
provida de pulmão, de tanque-pulmtio, /llIIa e1e~'ató,.ia mais sef.:ura: e repre.senta lima defesa a esse
manancial ".

"Além disso. a preocupaçtio tanto no programa de controle de erosiio e assoreamento como no próprio projeto
urhalJistico que prevê além das APPs. IIl11agrande faixa de áreas verdes ao 100lf.:Odas APl's: e além disso
também os tanques de retençi'io de água dijit.l'a. capacitado'\"para retenção de poluiçilo d!tilsa. .wio todos
elelllento<~que ajudarZio a melhorar a qualidade de água. principalmente aquelas que virão do
empreendimelllo '.,

•
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CONSELHO EST,I[)U,IL DO MEIO ,1;-mIEN-m - CONSEMA
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"A gente elltende também que, C(lm (l consolidação de um empreendimento com essa qualidade de
infraesrrUlllra urbana vai, de alguma forma, conscielllizar toda a populaçâo do entorno do que e/as podem
conseguir de melhorias jll1l(0 ao poder público; sendo então 11m exemplo de melhorias que poderão ser
aplicadas futuramente para restame do bairro ".

"Com relação à ETE, ê de responsabilidade do DA£. Se ela não está num trutamento adequado. isso lambém
precisa ser cobrado pelos cidadüos. A própria população que \'ai morar lá também vai gostar de ler seu esgO(o
{rafadu de limo maneira adequada /là ETE e, enfim. que se estabeleçam, no mínimo, os índices regulamentados
pela legislação. Mas isso é uma responwhilidade do DAE e ele tem se manifestado 110 tocante ao recebimento e
tratamemo deste esgoto, É uma ETE modular. e ela pode abrir mais um módulo e re,'eher até o dobro do esgoto
que já esta recebendo. Então, não é que ela eslá 110 limite, ela esta no limite para iniciar um novo módulo,
como já está previslo ".

"Enfim. eu gostaria de agradl!cer também ao representallte da Kf"ula "Amigos da gruta" - algumas sugestõe.~
foram feitas, acho que esta.I' suge,\.tões podem ser analisadas e poderão ser analisadas na sequência do
licenciamento ambiental. Acho que é sempre importante receber e,~tascunlribuh.__iks e enfim serâo respondidas
e m'aliadas na sequeI/da do prol-'es,l'o",
Enfim, caso alguma coisa não tenha sido respondida aqui, e que l'ocês gostariam que fosse tratado 110 processo
de licenclamemo. pode ser encaminhado para CETESB: lemos cinco dias IÍleispara receber este material e isso
vai ser seguramellfe passado para que nós possamos responder e que possamos no.\' manifestar no próprio
proce~'so de licenciamento. 80m, é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos ".

Cecíli" Martins Pinto agradece ao Gustavo Junqueira e passa a palavra para a geógrafa Viviane Kondratiuk,
Gerente dc Setor de Avaliação de Empreendimentos Urbaníslicos c dc Lazer da CETESU, representando a 14
CETESB nesta audiência pública para sua intervenção.

Viviane Kondratiuk cumprimenta a todos e diz que após a realização da audiência pública a equipe técnica da
CrrrESB analisará o projeto, verificará se o mesmo está atendendo à legislação ambiental e de zoneamento,
Esclareceu que todas as questões levantadas aqui serão analisadas pela equipe técnica. E que assim que tudo
estiver concluído c correto será emitida a Licença Prévia para o empreendimento. onde serão definidas as
condicionantes para as próximas etapa'i do licenciamento.

Cecília J\1artins Pinto agradeceu a Viviane c condu i que assim foram cumpridas toda'i as normas da
Deliberaçt10 CONSEMA Normatil'U OII2(J[ I. que dispõe sobre as regras de solicitação. convocação e
realinção de audiências públicas e em nome da Secretária de Estado do Meio Ambientc. I~atrícia Iglecias,
agradeceu a presença de todos. após o que declarou encerrados o.s tmbalhos desta reunião. Eu. Dirce Rosa do
Amaral. lavrei c assino a presente ala .

•
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ARegião do Empreendimento
o empreendimento em questão situa-se na região da Praia Azul, conforme imagem abaixo,
obtida no EIA.RIMA.

Analisando as imagens do GoogleEarth, foi posslvel identificar a propriedade, que localiza-se

em Americana, na divisa com Nova Odessa, entre o trevo do km 120 e do km 119.

Trevo do Km120, a
partir da aonde tem
restrições do TACda
MRV

Linha que divide o
município de
Americana e Nova
Odess3



Trevo do Km120, a partir da
aonde tem restrições do
TACda MRV.
Entroncamento Anhanguera
com Luiz de Queiroz

TACMRV
Tal região é tratada pelo MP de maneira genérica como 'Praia dos Namorados', conforme se

expressa no TAC da MRV. Tal região, delimitada pelas rodovias e represa engloba também a

Praia Azul, local do empreendimento.

II dncriç.a..cIrtaI~'" ~, ••N M'lf"'t'"'d-.n-

f1'O.idnorial••-....: •• ( ••u ~I ali ~ "" rq;1u~

•••••.••• de- " ••••••.ad<>t. <kl11llftM • ~ ptla l'Of'ft'1o& ( • (~ ~a.
IIndo.••.ia"..t- ••••••c••tn o k••, I;:R'"00. l~:

E define a seguinte restrição, expressa na Cláusula 12.
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Logo.no meu entendimento. o empreendimento encontra.se fora da área definida no TAC
da MRV,porém a interligado do sistema viário que será reformulado. certamente
interferirá no trevo do Km 120, escopo do fAC da MRV.

Quanto ao Esgotamento Sanitário
No RIMA é citado que:

A empresa responsável pelo sistema de abastecimento de água e

tratamento de esgoto da cidade de Americano, DAE - Departamento de
Água e Esgoto, apresentou a viabilidade em atender o empreendimento.

o empreendimento seró abastecido pelo ponto de interligação de água,

localizado no Reservatório R-14 (Jardim América 11), quanto 00 sistema de

afastamento e tratamento de esgotos, o efluente do empreendimento
seró interligado no poço de visito existente na Avenida Heitor Siqueira,
rede esta integrante do Sistema ETE- Praia Azul.

A região onde se pretende implantar o loteamento é atendido pelo serviço

de coleto de lixo domiciliar com jrequência de 3 vezes por semana, sendo
o destino final o Aterro Sanitório Particular ESTREem Paullnio.

TACEsgoto Americana
o TAC define restrições para empreendimentos que tem a pretensão de lançar efluentes na

rede de esgoto que tem como destinação a ETEQuilombo/Carioba.

o empreendimento pretende se interligar na rede que tem destinação a ETE Praia Azul.
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PERPLAN
Engentl.ria. Pllnejolmento

Figura 1.1: Brookfleld Santo Angelo - Localização

4

Figura 1.2: Brookfield Santo Ângelo - Terreno de Implantação

-\-5

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas,SP Fone/Fal(: (19) 3579-3536



PERPLAN
Engenharia. P1anajamenlo

FiBura 1.3: Brookfield Santo Ângelo - Projeto Preliminar

5

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579-3536



PERPLAN

Figura 3.3: Contagem 1

16

Figura 3.4: Contagem 2

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas,SP Fone/Fax: (19)3579-3536



PERPLAN
Engenharia. Planejamento

Figura 3.7: Contagem 9

18

Figura 3.8: Contagem 10

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas,SP Fone/Fa.: (19) 3579-3536
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Tabela 3.5: Matriz Origem/Destino - Tráfego Normal- Pico da Tarde - Veículos Equivalentes

~ Jl
~
8:li " f • = N ! ~i 3 ~

.~ i i i i~
~ '" ~

I ~ ~ l ~ 1 J J g

t I I
E ~ ~ ~ ~ ~g o

& • c J~ .:l ~ Il ~ ~ ~ ~ ~ ~m m '" " ~ ~ ~

29 2 6 3 4 O 13 10 6 , "'4 1 5 1 3 O " , 5 7 55
O O 4 O O O O 1 3 1 '0
3 3 O 2 12 " 5 232 153 231 653
9 7 1 , 7 O 75 21 , 15 '53
1 1 1 , O 2 12 46 9 4' 127
1 O 1 2 O 2 O 5 3 3 17

33 40 1 14 253 26 • 119 15 40 54'
3 3 1 237 2 126 353 954 480 2.162
3 2 3 99 2 10 '0 4 914 2164 3.210
3 3 O 227 2 3 39 559 1.841 2.701

70 89 10 610 267 224 29 513 1.916 2.998 2.997 9.723

Figura 3.9: Rede Viária Atual

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19) 3579.3536



PERPLAN

Figura 6.1: Rede Viária - Vista Geral

32

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fax: (19)3579-3536



PERPLAN
Eng.mharia. Planejamento

Figura 6.2: Rede Viária - Interseção do km 119 da SP330

33

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21 Campinas, SP Fone/Fali; (19) 3579-3536
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