REUNIÃO

PÚBLICA

DE

APRESENTAÇÃO

DO

PROJETO

DE

IMPLANTAÇÃO DA BR 447/ES, EM CARIACICA – ES, 31 DE JULHO DE
2018.

1

Aos 31 dias do mês de julho de 2018, às 19h35min; nas dependências da Obras Social

2

Cristo Rei, sito à Rua Irmã Marcelina de São Luiz, n.º 15, Bairro São Francisco,

3

município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, dá-se início à Reunião Pública para

4

apresentação do PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA BR 447/ES, no município de

5

Cariacica, conforme solicitação do órgão ambiental – IEMA, e atendendo às premissas

6

do Programa de Comunicação Social do Consórcio Contractor Iguatemi, com a

7

finalidade de apresentar e discutir com as comunidades envolvidas os impactos

8

decorrentes da realização do empreendimento.

9

O Mediadora da reunião é a Sra. Giulianna Calmon Faria, Agente de Desenvolvimento

10

Ambiental e de Recursos Hídricos do Núcleo de Socioeconomia do Iema, Suplente a

11

Sra. Silvana Coutinho Ramos, Agente e o Secretário Franz - Schubert Sathler Alves

12

Ambrósio, taquígrafo parlamentar.

13

A Sra. Mediadora dá as boas vindas, fala da dinâmica da reunião, para o bom

14

andamento apresenta a leitura e explicação das regras desta consulta. Ressalta-se que

15

não haverá de mérito na consulta; a ata, lista de presença, perguntas durante esta

16

consulta, após sete dias corrido, 07 de agosto, e no site do IEMA.

17

Apresenta a equipe técnica do Iema, Flávia Karina Rangel, Agente de Desenvolvimento

18

Ambiental e Recursos Hídricos; Marcelo Gomes, Agente de Desenvolvimento

19

Ambiental e Recursos Hídricos; Anathália Maria Ramos, Coordenadora de área e Ingrid

20

Ananias, Gerente de Educação Ambiental.

21

Às 19h40min, a Sra. Giulianna Faria explica como acontece o processo de

22

licenciamento ambiental no IEMA; da necessidade de licença; da legislação, das etapas

23

do licenciamento – que este empreendimento já tem LP. Das medidas de controle; dos

24

tipos de licença – LP – Licença Prévia, LI – Licença de Instalação e LO – Licença de

25

Operação; da Participação Pública no processo de licenciamento. Ressalta a importância

26

da participação popular.

27

Às 19h46min, o Sr. Thiago Andrich, do Consórcio Contractor Iguatemi, passa a fazer a

28

apresentação do empreendimento. Diz que essa reunião faz parte do licenciamento

29

ambiental da obra, de responsabilidade do DNIT. O objeto: Contratação Integrada para

30

Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Implantação e
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Pavimentação, no segmento entre a BR-262 até Campo Belo, Cariacica, ES. Com

32

extensão de 4,33km, código PNV 447 BES 0 D10; investimento de R$ 138.700.000,00.

33

Apresenta as características técnicas: 02 faixas de rolamentos, de 4.330m de pista dupla.

34

Com 8.232m e ruas laterais e ramos de interseções. 4 interseções, 1 passagem inferior, 1

35

passarela, 7 pontos de ônibus.

36

Prazo de execução. Diz que estão na fase de licenciamento, obtendo a LI, a partir do

37

momento da obtenção da LI, o Dnit vai emitir a OS. Serão 20 meses de implantação.

38

Exibe um vídeo ilustrativo. Apresenta a empresa responsável, mostra outras obras já

39

realizadas. Discorre sobre as obras e interferências da 1ª, 2ª e 3ª Fase da obra. Ressalta a

40

alteração do greide para não a Escola Valdeci Cezário, que continuará funcionando

41

normalmente

42

Fala dos benefícios pela implantação da obra, como a retirada do trânsito pesado de

43

Viana, Cariacica, Vila Velha até o Cais de Capuaba; melhoria da mobilidade urbana,

44

para ciclistas e pedestres. Apresenta o Cronograma das obras das fases do

45

empreendimento.

46

Às 20h12min, o Sr. Ulysses Gusman Júnior, Engenheiro do Dnit, na sua explanação diz

47

que o edital coloca que o empreendedor – Dnit é o responsável pelas licenças e medidas

48

ambientais e a contratada pelos passivos ambientais. Que será solicitada a mudança de

49

titularidade do licenciamento ambiental da Rodovia-BR 447. Comenta sobre a

50

especulação imobiliária e a ação do Dnit para preservar a comunidade de possíveis

51

danos. Que a primeira fase só acontecerá depois da desapropriação de todos os imóveis,

52

do Vale Colina, adjacências até a área dos Laranja. Que, também, solicitaram que fosse

53

realizada uma audiência pública na segunda quinzena outubro, mas a empresa

54

contratada, em reunião no IEMA, antecipou a realização da audiência. Que isso

55

ocasionou uma quebra de confiança. Comenta da preocupação com os impactos sobre a

56

Escola Valdeci Cezário e o que foi feito para preservar a escola. Fala do problema do

57

consórcio em apresentar o Cadastro de Vulnerabilidade Social. Diz que o Dnit não tem

58

recursos para pagar as desapropriações este ano, então, a obra só será iniciada em 2019,

59

e que não será dada OS em período chuvoso que vai de outubro a abril.

60

Às 20h29min, a Sra. Giulianna, convida a compor a Mesa a Sra. Ingrid Ananias, do

61

Iema; o Sr. Thiago Andrich, do Consórcio e o Sr. Ricardo Braga, da Consultoria

62

Ambiental. Dá-se início à fase dos debates.
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Pergunta da Sra. Rosemere dos Santos, se tem diferença no valor do lote com escritura

64

ou sem escritura, e quando as obras terão início. O Sr. Ulysses Gusman responde que o

65

Dnit paga de forma integral, tendo ou não escritura.

66

Pergunta do Sr. Valter Rubim, sobre drenagem pluvial, esgoto e impactos no Rio

67

Formate e sobre contratação de mão de obra. O Sr. Thiago Andrich, do Consórcio fala

68

sobre os estudos complementares pedidos pelo IEMA; que o incremento de drenagem

69

da obra não irá impactar a mais os cursos d’água existentes. Que esses estudos foram

70

encaminhados ao Iema e a prefeitura. Que tem a previsão de 60 pessoas, sendo que 50%

71

a 60% serão contratação de mão de obra local.

72

Pergunta do Sr. Paulo de Souza Santos de como ter acesso ao projeto - Campina

73

Grande. O Sr. Thiago Andrich, sugere faça uma formalização ao Dnit, que é o

74

empreendedor. O Sr. Ulysses Gusman instrui como fazer a solicitação ao Dnit.

75

Pergunta do Sr. Valcenir Fagundes, sobre o tempo de obra de cada etapa; e por que

76

demoraram a ver o que tinha de errado. O Sr. Ulysses Gusman diz que já sabiam. Que

77

desde a Ordem de Serviço foi passado como deveriam ser os estudos, mas a empresa

78

não apresenta o projeto de desapropriação. O Thiago Andrich esclarece que o prazo para

79

implantação é de 20 meses; a 1ª fase, 12 meses; a 2ª fase, 9 meses e 3ª fase, 6 meses.

80

Sendo que existe uma sobreposição entre elas. O Sr. Ulysses Gusman diz que o

81

empreendimento será feito em duas fases e não em três. A Sra. Ingrid Ananias, do

82

IEMA, esclarece que atualmente a titular da licença é a empresa contratada, com quem

83

esta reunião pública foi discutida e acertada. O que, segundo o Sr. Ulysses Gusman,

84

seria o motivo para solicitar a mudança de titularidade.

85

Pergunta do Sr. Reginaldo Tomaz dos Santos, como saber se sua casa e outros

86

moradores precisarão ser desapropriados. O Sr. Ulysses Gusman do Dnit, pede a todas

87

as pessoas que tiverem dúvidas sobre desapropriação, que vá ao Dnit para serem

88

esclarecidas.

89

Pergunta da Sra. Suellen Cunha Soares, pois tem medo porque a sua casa é financiada

90

pela Caixa. O Sr. Ulysses Gusman, diz que desde o princípio foi dito da necessidade da

91

aplicação do questionário sobre Vulnerabilidade Social. Que uma nova pesquisa será

92

feita, e que cada caso será tratado particularmente.

93

Pergunta do Sr. Manoel da Silva, sobre as desapropriações em Campo Belo, e sobre as

94

nascentes existentes no entorno. O Sr. Thiago Andrich, do Consórcio, esclarece que a
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atual canalização será estendida por mais uns 200m, e vai continuar preservada, e que

96

não tem previsão de obras previstas na área da Braspérola.

97

Pergunta da Sra. Shirley Araújo, sobre desapropria no Bairro Colina, se tem limites. O

98

Sr. Ulysses Gusman, orienta a que o procure no Dnit.

99

Pergunta do Sr. Lindomar Coutinho, sendo que começou a construir. O Sr. Ulysses

100

orienta que pode continuar a construir até o início da pesquisa de vulnerabilidade social.

101

Que não deve deixar o imóvel se depreciar.

102

Pergunta do Sr. Paulo Bubach, sobre quando serão feitas as desapropriações e se as

103

obras podem ser iniciadas antes das desapropriações. O Sr. Ulysses Gusman responde

104

que o Dnit definiu executar a obra em 2 fases. Antes de iniciar a obra todas as

105

desapropriações terão que ser feitas.

106

Pergunta Joare Anunciação da Guarda se o viaduto será alinhado na rodovia ou

107

remanejado para área da Fazenda. O Sr. Thiago Andrich, do Consórcio, responde que o

108

viaduto continua no mesmo loca, haverá adequações; que será uma interseção em dois

109

níveis; que não haverá desapropriação na Escola Valdeci Cezário. O Sr. Ulysses, do

110

Dnit, orienta que procurem o Dnit, para ter acesso ao processo. A Sra. Giulianna

111

Calmon sugere que uma comissão da comunidade procure o Dnit, o Iema, a fim de

112

buscar informações e repassá-las aos moradores.

113

Pergunta da Sra. Aparecida Paulo das Neves, se os imóveis escriturados terão maior

114

valor. Sendo que já foi esclarecido sobre esse tema.

115

Passa-se à fase das perguntas orais.

116

O Sr. Gelianderson Chrizostomo Siqueira, morador do Bairro São Francisco, pergunta

117

sobre a relação do Dnit com as empresas; se a obra vai continuar, que está preocupado,

118

se vai afetar o conjunto residencial Cristo Rei. O Sr. Ulysses do Dnit responde que não

119

vai afetar o conjunto Cristo Rei. Que a relação com a empresa é boa, mas que essa

120

relação precisa acertar alguns pontos. Que a obra será feita no ano que vem, sendo que

121

atualmente o Dnit não dispõe de recursos. A Sra. Ingrid Ananias, do Iema, diz que

122

analisa as questões ambientais dos projetos apresentados, independente de quem seja o

123

titular; que o IEMA está analisando a possível da LI.

124

A Sra. Elza Patrício Fagundes – Famoc, Federação das Associações de Moradores de

125

Cariacica e do Conselho de Educação, deixa na Mesa um documento para análise do

126

IEMA. Comenta das preocupações com o impacto aos moradores e na área da educação.
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O Sr. Lindomar Coutinho, fala que sua casa está em fase de obras, e como vai ficar na

128

hora da desapropriação. O Sr. Ulysses Gusman, esclarece que será estudado caso a caso;

129

diz que ele pode continuar a obra.

130

O Sr. Valcenir Fagundes questiona se existe um fiscal para essas obras. Cita o mau

131

exemplo da Leste-Oeste que já tem trechos destruídos. E se, de fato, essa obra terá

132

continuidade. O Sr. Ulysses Gusman, do Dnit diz que a obra vai começar em 2019 e

133

será feita de maneira correta sem paralisações. Que é o fiscal; que o Dnit contratou

134

ainda outra empresa supervisora.

135

O Sr. Heberson de Santa Marta comenta a relação do Dnit com a empresa contratada.

136

Pergunta quando começarão as desapropriações. O Sr. Ulysses Gusman responde que o

137

Dnit não fará desapropriação este ano por falta de recursos, que a desapropriação será

138

no ano que vem. O Sr. Thiago Andrich coloca que o relacionamento da empresa com o

139

Dnit é normal, que estão fazendo o trabalho profissional; que houve, a critério, do Dnit

140

a mudança de titularidade do licenciamento; que esta reunião foi em acordo entre a

141

empresa, IEMA e o próprio Dnit.

142

O Sr. Reginaldo, do Residencial Colina argumenta que já investiu cerca 300 mil reais,

143

tem como provar; pergunta se será indenizado justamente. O Sr. Ulysses Gusman,

144

responde que ele será indenizado de forma justa, na hora certa e no momento

145

apropriado. A Sra. Elen Cristin Trentini, da equipe do Dnit, se coloca à disposição e

146

sugere que os interessados agendem sua visita ao Dnit.

147

A Sra. Mediadora informa que serão recebidas informações adicionais por escrito até o

148

dia 07 de agosto. Que a ata da reunião, a lista de presença e as perguntas estarão à

149

disposição no IEMA, também no site: www.iema.es.gov.br, no dia 07 de agosto de

150

2018. Que participaram desta reunião pública 89 pessoas.

151

Eu, Secretário desta reunião, que a tudo presenciei e registrei, assino abaixo, atestando a

152

veracidade desta. Nada mais havendo a tratar, a Reunião Pública encerra-se às

153

21h20min. Bairro São Francisco, Cariacica, ES, 31 de julho de 2018. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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