
 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO 

Departamento de Meio Ambiente – DMA 
 

 
Relatório 303/2020 

Santana de Parnaíba, 15 de abril de 2020 
 
Ref.: Resposta aos questionamentos audiência pública da Estrada de ligação das 
Avenidas Jaguari e Pérola Byington 
  

Considerando os questionamentos realizados na Audiência Pública referente a         
implantação de Estrada de Ligação entre as Avenidas Jaguari e Pérola Byington segue as              
respostas: 
 

Requerente Questionamento  Resposta da Prefeitura 

Carlos Falk A maior dúvida é que a      
alternativa apresentada tem   
bastante impacto e existe    
uma outra via que é antiga      
que se inicia na Avenida Cid      
Vieira, que sai atrás do     
Tamboré 10 e que não foi      
contemplada nas alternativas   
do projeto em análise e essa      
via já é aberta, não teria      
necessidade de abrir outra    
via e a outra vantagem é que       
a integração com a Cid Vieira      
seria melhor pois sairia já     
próximo a empresas e    
residenciais da região. 

 

Realmente essa via não foi     
considerada como alternativa,   
mas mediante tal demanda    
será detalhada agora no    
processo de licenciamento   
como complementação ao   
EIA-Rima. Contudo já de    
antemão a via não é uma      
alternativa viável pois exige    
várias desapropriações, a   
largura da via hoje é     
semelhante a da alternativa    
escolhida, o que implicará    
também em supressão de    
vegetação, menor que   
anterior contudo haverá um    
trecho de 400m dentro da     
unidade de Conservação   
ambiental de Proteção   
Integral - Reserva Biológica    
Tamboré, gerando ainda mais    
pontos de interferência   
antrópica e pontos de    
atropelamento de fauna,   
impacto esse não presente    
nas demais alternativas .    
Outro impeditivo será o    
financeiro, já que pela maior     
extensão e necessidade de    
desapropriação e  
desafetação de parte da    
reserva Biológica a obra seria     
bem mais onerosa que a     
anterior e o EIA deveria ser      
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refeito pois a área    
diretamente afetada seria   
outra. Além disso, a demanda     
de mobilidade é urgente essa     
solução levaria o processo ao     
seu início. 

Ana Tereza Vincentim Entende ser necessário ter    
ligação entre os bairros, no     
entanto entende que a    
melhor alternativa seria   
realizar a conexão pela    
Avenida Cid Vieira, ou    
mesmo, Cajamar e Santana    
de Parnaíba como forma de     
ajudar a preservar toda área     
de amortecimento da unidade    
de conservação, evitando o    
corte de densa mata,    
equivalente a sete   
quarteirões de Mata Atlântica    
(70.000m²). sendo assim   
questionou por qual motivo    
seria necessário destruir uma    
mata tão densa para    
implantar apenas 2k de uma     
via? na sequência, versou    
sobre os impactos negativos    
sociais e na mobilidade    
urbana incidente a partir da     
implantação da proposta   
apresentada pelo  
empreendedor. 

Realmente essa via não foi     
considerada como alternativa,   
mas mediante tal demanda    
será detalhada agora no    
processo de licenciamento   
como complementação ao   
EIA-Rima. Contudo já de    
antemão a via não é uma      
alternativa viável pois exige    
várias desapropriações, a   
largura da via hoje é     
semelhante a da alternativa    
escolhida, o que implicará    
também em supressão de    
vegetação menor que   
anterior, contudo haverá um    
trecho de 400m dentro da     
unidade de Conservação   
ambiental de Proteção   
Integral - Reserva Biológica    
Tamboré, gerando ainda mais    
pontos de interferência   
antrópica e pontos de    
atropelamento de fauna,   
impacto esse não presente    
nas demais alternativas . .     
Outro impeditivo será o    
financeiro, já que pela maior     
extensão e necessidade de    
desapropriação e  
desafetação a obra seria bem     
mais onerosa que a anterior e      
o EIA deveria ser refeito pois      
a área diretamente afetada    
seria outra.Além disso, a    
demanda de mobilidade é    
urgente essa solução levaria    
o processo ao seu início. 
No que tange a alternativa     
apontada envolve a   
desapropriação com retirada   
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de famílias em outro    
município inclusive, o que não     
é permitido por lei. além de      
ser necessário fazer novo    
estudo de impacto pois a área      
diretamente afetada será   
alterada. Sem contar que    
seria uma obra lindeira a um      
córrego que já teve problema     
de inundação e a obra em si       
poderá acirrar tal fato devido     
a impermeabilização da área.  

Thiago Rio Enfatizou os benefícios que a     
ligação trará e entende que a      
escolha seguiu uma ordem    
inversa pois o interesse pela     
desapropriação sobrepôs a   
proteção ambiental e o    
interesse público foi   
substituído pelo coletivo do    
privado 

Em relação ao apontado o     
estudo foi elaborado   
considerando os parâmetros   
ambientais para adoção da    
alternativa e a doação da     
área pela Fazenda Ithayê foi     
apenas um bônus, já que a      
prefeitura iria desapropriá-los   
e com a doação não houve      
custos para o poder público. 

Adriana Ramalho Vasco Vê a interligação como    
benéfica mas sugeriu a    
análise da alternativa da    
divisa de Santana de    
Parnaíba com Cajamar pois    
os moradores do bairro    
Colinas hoje já convivem com     
os carros que vem pela     
Avenida Pérola Byington em    
alta velocidade e muitas    
vezes até se acidentam 

Em relação a esta alternativa     
apontada envolve a   
desapropriação com retirada   
de famílias em outro    
município, o que não é     
permitido por lei. Além de ser      
necessário fazer novo estudo    
de impacto pois a área     
diretamente afetada seria   
alterada. Sem contar que    
seria uma obra lindeira a um      
córrego que já teve problema     
de inundação e a obra em si       
poderá acirrar tal fato devido     
a impermeabilização. 

Luiz Ricardo Cavalcante 
Vasco 

Defendeu que devem ser    
considerados os impactos   
ambientais para escolha do    
melhor trajeto. E solicitou que     
se a via for passar por dentro       
da mata que seja cercada e      
considerados todas as   
medidas para minimizar o    
impacto.  

Em atenção a colocação a     
prefeitura irá atender a    
demanda das alternativas   
apontadas e será elencada a     
de menor impacto.Quanto as    
exigências de cercamento e    
outras que se fizerem    
necessárias no processo de    
licenciamento serão  
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atendidas por parte da    
Prefeitura. 

Adelino Martins de Oliveira Alternativa da conexão com a 
Av. Cid Vieira 

Essa alternativa será   
detalhada agora no processo    
de licenciamento como   
complementação ao  
EIA-Rima. Contudo já de    
antemão a via não é uma      
alternativa viável pois exige    
várias desapropriações, a   
largura da via hoje é     
semelhante a da alternativa    
escolhida, o que implicará    
também terá supressão de    
vegetação menor que a    
anterior, contudo haverá um    
trecho de 400m dentro da     
unidade de Conservação   
ambiental de Proteção   
Integral - Reserva Biológica    
Tamboré, gerando ainda mais    
pontos de interferência   
antrópica e pontos de    
atropelamento de fauna,   
impacto esse não presente    
nas demais alternativas.   
Outro impeditivo será o    
financeiro, já que pela maior     
extensão e necessidade de    
desapropriação e  
desafetação de área da    
Reserva Biológica, a obra    
seria bem mais onerosa que     
a anterior e o EIA deveria ser       
refeito pois a área    
diretamente afetada seria   
outra.Além disso, a demanda    
de mobilidade é urgente essa     
solução levaria o processo ao     
seu início. 

Ana Lucia Também se diz preocupada 
com a situação da mobilidade 
dentro do bairro Colinas pois 
hoje já há uma quantia de 
caminhões grande que passa 
por dentro do bairro e 
questiona o porquê não se 

O Sr. Hélio de Souza, 
Secretário Municipal da Casa 
Civil informou na audiência 
que estão sendo feitos 
estudos para adequar as vias 
do bairro Colinas da 
Anhanguera para que não 
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considerou as alternativas 
apontadas pelos demais na 
audiência 

haja mais problemas de 
escoamento. As alternativas 
estão sendo consideradas em 
nova análise. 

Maria de Fátima Tereza Entende que tem pontos    
positivos e negativos, mas    
considera uma situação   
necessária e o estudo está     
adequado, contudo espera   
que seja implantado   
conforme foi apresentado 

O projeto será implantado em     
consonância ao apresentado,   
exceto correções que a    
CETESB entender  
necessárias no processo de    
licenciamento. 

Greice Furtado da Silva Solicita a avaliação de outras     
alternativas de trajeto, mas    
dentre as apresentadas   
prefere a mais próxima da     
divisa de Cajamar por    
entender que a proteção    
ambiental estaria alcançada   
com essa alternativa 

Em relação a avaliação de     
outras alternativas estão   
sendo analisadas outras   
opções, já a opção informada     
foi descartada pois envolveria    
outro município e os impactos     
são os mesmos. 

Francisca Furtado Lacerda É a favor da Estrada mas não       
do trajeto que corta a mata e       
prejudica os animais.   
Requereu que seja   
implantado um trajeto mais    
curto para gastar menos e     
preservar mais a natureza e     
os animais 

Serão analisados mais   
traçados contudo todos terão    
impactos negativos e .    
positivos que serão o norte da      
decisão. o trajeto   
apresentado foi o menor    
possível numa área que já é      
uma estrada de servidão da     
Fazenda Velha que será    
apenas ampliada, ou seja,    
menor supressão possível.   
No que tange os animais as      
passagens serão  
subterrâneas e a via cercada     
a fim de interferir o mínimo      
possível na fauna local e     
evitar também que   
transeuntes entrem na mata  
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Após a audiência pública foram recebidos dois questionamentos encaminhados a  CETESB que 
são respondidos abaixo. 
 
 
 
 

Ana Lucia soares Sebastião    
Augusti 

Solicito avaliação sobre o    
impacto que o projeto da     
construção da avenida que    
dará acesso do bairro São     
pedro ao bairro Colinas de     
Anhanguera, em Santana de    
Parnaíba. a avenida deve    
ocupar uma grande parte a     
mata que está na área de      
proteção à Reserva Biológica    
Tamboré. Gostaria de pedir    
que se a obra for realizada      
que seja estabelecidos   
critérios como: impedimento   
de tráfego de caminhões,    
impedimento de construção   
de qualquer tipo as margens     
da via e que haja     
compensação ao  
desmatamento. 

Em relação a este    
questionamento a prefeitura   
tem feito todos os estudos     
solicitados pela Cetesb e    
atenderá todas as exigências    
feitas. A compensação da    
supressão de vegetação ´de    
etapa obrigatória em   
processo de licenciamento   
ambiental e portanto o    
município já tem ciência que     
terá que fazer tal    
compensação e como   
solicitada na audiência se    
dará no município. Em    
relação a impedimento de    
construção não há previsão    
legal, apenas que todos    
passaram por procedimento   
de licenciamento e por conta     
da legislação hoje vigente    
terá de manter percentual    
significativo do fragmento   
vegetal sem supressão.  

Ana Teresa Vicentini  1 -Solicita Estudos de novas     
rotas alternativas e análise do     
impacto geral que o projeto     
que está sendo proposto    
pretende. 
2-Obra considerada de   
interesse público porém em    
seu entendimento foram   
analisadas apenas rotas que    
interessavam ao Grupo Itahye    
Empreendimentos e talvez   
políticos ligados a eles. 
3- Questiona que o projeto     
comprova claramente o   
porquê das outras rotas não     
serem analisadas e o porquê     
da doação da área da estrada      

Em relação ao item 1 estão      
sendo analisados todos os    
novos trajetos solicitados na    
audiência pública e serão    
submetidos para análise da    
CETESB. 
item 2 Em relação a obra por       
se tratar de uma via pública      
não há do que falar de não       
ser de interesse público. No     
que tange as rotas foram     
analisadas em conjunto com    
a empresa contratada e serão     
complementadas após  
audiência pública. 
item 3 Foram analisadas as     
alternativas pensadas pela   

6
 

SMMAP – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Planejamento 
Endereço: Rua Prof. Eugênio Teani, nº 243 – Bairro Jardim Professor Benoa – CEP 06502-025 

Fone: (11) 4622-7535 |Departamento de Meio Ambiente | E-mail: smpuma.dma@santanadeparnaiba.sp.gov.br 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO 

Departamento de Meio Ambiente – DMA 
de terra que fica dentro da      
fazenda Itahye e da    
construção das rotatórias que    
tanto foram utilizadas como    
argumento positivo pela   
Secretaria do Meio Ambiente    
e no próprio projeto de     
EIA-Rima da ligação viária    
entre os bairros. como dizer     
que não houve   
direcionamento nas rotas   
propostas no EIA da ligação     
viária, se própria doação e     
construção das rotatórias   
ocorreram faz 10 anos ou     
mais antes do estudo? 
4- outra questão relacionada    
com o trajeto é o motivo da       
ligação da ‘ponta’ do bairro, o      
que fará o trânsito desviar     
pelo bairro e ruas estreitas ao      
invés de buscar vias maiores     
e que promovam fluidez. 
5- A prefeitura não conta com      
recursos para cuidar das    
áreas verdes da cidade, por     
exemplo, temos tido inúmeros    
incêndios criminosos, cercas   
derrubadas, 1 viatura apenas    
da polícia ambiental que não     
trabalha a noite e em fins de       
semana, falta policiamento,   
falta iluminação e   
monitoramento das vias,   
dificuldade de manutenção,   
caçadores ilegais, assaltos   
frequentes, excesso de   
velocidade, acidentes,  
atropelamentos, abandono de   
animais, falta de bombeiros    
(tem inclusive residenciais   
que estão criando suas    
próprias equipes de   
bombeiros), posseiros. vemos   
as plantação de eucalipto no     
meio de áreas verdes,    
remoção das árvores nativas    
de forma gradativa e depois     

equipe e assumida aquela de     
menor impacto. Em relação    
as rotatórias existentes elas    
não serão alteradas apenas    
adaptadas para o encaixe da     
nova via. A prefeitura abriu     
processo de desapropriação   
do imóvel, contudo a Fazenda     
optou pela doação amigável o     
que foi um plus ao município      
que não terá que pagar pelo      
terreno. Salienta-se que   
qualquer uma das alternativas    
precisaria de desapropriação. 
item 4 não entendemos a     
qual bairro ela se refere.     
Contudo entendemos que   
seja o Colinas da Anhanguera     
e com isso como foi dito na       
audiência pelo Secretário   
Municipal da Casa Civil Sr.     
Hélio de Souza está sendo     
avaliado a possibilidade de    
ampliar as ruas de acesso     
para evitar problemas futuros    
no bairro. 
Item 5 O município dispõe na      
LDO um programa para    
parques e jardins no Valor     
para o exercício 2020 R$     
4.000.000,00, que são   
utilizados para a manutenção    
das áreas verde, inclusive a     
Reserva Biológica Tamboré.O   
acompanhamento da Reserva   
é feito semanalmente,   
contudo é inevitável que as     
vezes aconteçam acidentes e    
incêndios, mas são sempre    
prontamente atendidos e   
resolvidos tanto pela   
prefeitura como pelos   
bombeiros. Contudo a mesma    
faz colocações sobre   
bombeiros, policiais que são    
de competência do Estado de     
São Paulo não do município.     
o município tem realizado    
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remoção dos eucaliptos. não    
vemos como será capaz de     
cobrir mais esta área que     
será aberta e virará mais um      
ponto de acesso a mata,     
inclusive o risco de facilitar o      
acesso ao oleoduto que    
passa na área, e possível     
furto de combustível,   
colocando a fauna, flora e a      
vida em risco. o plano de      
mitigação e de compensação    
é bem vago (não aborda     
quem será responsável, qual    
orçamento anual, como e o     
que será feito, equipes    
especializadas responsáveis,  
etc. 
6- A área de compensação     
não é nessa área . A resposta       
que obtivemos da Secretaria    
do Meio Ambiente é que     
poderia ser na cidade de     
Santana de Parnaíba,   
provavelmente perto do rio    
Tietê. A área que estão     
querendo desmatar é muito    
densa e maravilhosa. São 7     
quarteirões de desmatamento   
de área densa de mata para 2       
quilômetros de estrada, Isto    
porque o terreno é    
acidentado, tendo a   
necessidade de muitos cortes    
de terreno e aterro (são     
26.000m²), o que vai afetar     
mais ainda a fauna e a flora.       
Nos pontos de inclinação    
acima de 30%,   
provavelmente teremos pelo   
menos uns 50-60 metros de     
desmatamento na largura (14    
da estrada, mais as laterais     
dos cortes. Pela foto abaixo     
podemos ver que a estrada     
tem um traçado na diagonal     
da montanha. 
7- Não vemos como    

ações constantes em relação    
a Reserva Biológica Tamboré    
tanto de proteção,   
manutenção como a   
substituição de eucaliptos por    
espécies nativas como   
previstas no Plano de Manejo     
da mesma. 

item 6- Em relação a      
compensação será definida   
no ato da emissão da Licença      
de instalação, num segundo    
momento, mas será realizada    
no município para ampliar    
áreas verdes. Contudo a área     
de supressão já prevê o     
viário, taludes e muros de     
contenção para evitar áreas    
de supressão muito extensas.    
Se houver necessidade de    
adaptação por parte da    
CETESB será adaptado. 
item 7 - foi realizado o estudo       
de Veículo Médio diário para     
garantir que a via atenda a      
demanda a fim de garantir a      
fluidez da via. estudo foi     
apresentado no processo de    
licenciamento que pode ser    
consultado. quanto a questão    
da inclinação está dentro dos     
parâmetros da lei municipal    
nº 3382/2014. 
item 8 - Túnel na área densa       
não compreendemos o   
solicitado, se se refere a     
passagem de fauna   
informamos que está sendo    
desenvolvido pela bióloga do    
Departamento o projeto de    
passagem de fauna,   
considerando o levantamento   
feito no Estudo de Impacto     
Ambiental contemplando a   
fauna local, que também será     
item obrigatória para emissão    
da licença de instalação. 
item 9 - Restrição de     
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incrementa segurança viária   
da região. Em relação as     
condições de tráfego, mesmo    
com o PlanoMob da cidade),     
o impacto de tráfego em     
Colinas da Anhanguera será    
muito grande e ruim. Tem-se     
comentários sobre a   
integração do bairro de    
Colinas ao centro de Santana     
de Parnaíba, mas na    
verdade, ela será muito    
impactada com o volume que     
desviará para chegada da    
Anhanguera. A estrada tem    
inclinações acima de 30% o     
que pode levar a mais     
acidentes, erosões,  
contaminação do solo e, até     
mesmo, soterramento dos   
córregos que se encontram    
na parte mais baixa da área a       
ser movimentada. 
8- Utilização de um túnel na      
área de mata mais densa 
9- Solicita: 
- restrição de velocidade e     
proibição de caminhões,   
exceto vulk e apenas    
circulação de ônibus   
pequenos com mínimo de    
emissão de poluição. 
- definição de quantos e onde      
serão os túneis para animais:     
quantos túneis serão, quando    
serão feitos, quem irá    
monitorá-los e qual é o     
orçamento para tal e por     
quanto tempo. 
- Cercamento da estrada para     
evitar invasões, caçadores,   
incêndio e fuga de animais. 
iluminação e monitoramento   
por câmeras: quando, quem,    
orçamento e garantia de    
liberação de orçamento. Não    
só da nova via como das vias       
do entorno. 

velocidade: a via já é uma via       
de velocidade prevista de    
60km/h, quanto a caminhões    
não foi previsto restrição, mas     
se houver necessidade   
poderá ser analisado tal fato. 
- passagem de fauna:    
(passagens inferiores de   
fauna do tipo caixa seca,     
adequadas para  
empreendimentos viários,  
estão previstas como   
medidas mitigatórias. A   
prefeitura pretende instalar 4    
passagens ao longo dos 1980     
metros do empreendimento.   
Esse tipo de passagem    
apresenta formato quadrado   
ou retangular, construída com    
tubos celulares de concreto    
armado (aduelas) e com    
medidas mínimas de seção    
transversal de 2 por 2 metros.      
Serão estruturas construídas   
exclusivamente para o uso da     
fauna e implantadas em área     
seca, destinando-se a grande    
número de espécies   
terrestres, sendo bastante   
recomendadas para  
mastofauna. Suas  
localizações, cronograma de   
instalação e programa de    
monitoramento serão  
apresentados em projeto que    
atualmente está em   
elaboração. 
- Cercamento da via: Essa já      
foi uma exigência do próprio     
departamento de Meio   
Ambiente em sua   
manifestação sobre a via. 
item 10- Estão sendo    
estudadas as alternativas   
verificando sua viabilidade e    
seu impactos e será    
apresentada a CETESB. 
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Departamento de Meio Ambiente – DMA 
-Ativação das guaritas que    
ficam na Avenida Pérola    
Byington e Avenida Cândido    
Portinari 
- Criação de um corpo de      
bombeiros de bairro. 
10-Estudo de Rotas   
alternativas 
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