RESUMO DOS DEBATES
COM CANDIDATOS A PREFEITO EM 2016
Douglas Augusto - dia 15 de Setembro
Douglas Augusto Pinheiro Oliveira nasceu em Itatiba, é economista,
auditor fiscal tributário concursado na Prefeitura de Itatiba e vereador
desde 2012. Seu mandato foi marcado por iniciativas pioneiras, como a
base de atendimento no Pq. San Francisco e o Gabinete Móvel, com o
qual já visitou mais de 70 bairros.
COMPATIBILIZAÇÃO DE CRESCIMENTO COM MEIO-AMBIENTE.
Candidato é contrário ao crescimento indiscriminado, mesmo sob outorga
onerosa. Pretende aplicar IPTU Progressivo para otimizar áreas já urbanizadas
que estão "estocadas" com fins especulativos e explorar melhor os vazios
urbanos.
INVESTIMENTOS E SUSTENTABILIDADE
Em face da pressão de empresas, inclusive com ameaças de abandonar a
cidade, pretende fazer respeitar as normas ambientais e se estas forem
observadas não haverá negativa em receber contra-partidas ambientais e não
apenas de obras.
CRIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
É convicção do candidato que mais importante é a autonomia de um Secretaria
ou Diretoria, sugerindo que se não for possível destacar as funções em duas
Secretarias, a Agricultura poderia ser atendida por uma Diretoria, sendo o
Secretário alguém da área ambiental.
CONSELHOS - COMPROMISSO
Candidato assume que dará efetividade às resoluções e procedimentos dos
Conselhos comprometendo-se a rever seus regimentos para estimular
mecanismos de veto, sem prejuízo da paridade de sua formação, e
estimulando a assunção de suas presidências por representes da Sociedade
Civil.
SABESP
Pretende ser rigoroso na análise dos contratos de concessão, como o da
SABESP, pensando que deverá sugerir na revisão de JUNHO de 2017 que
sejam comutadas metas de implantação de serviço de abastecimento de água
por extensão da rede de esgoto, serviço de que até regiões na área central da
cidade ainda é desprovida. Também abordou problema de invasões de área
públicas de serviço para SABESP, sugerindo que deva ocorrer
desapropriações e construção de parque lineares nessa áreas, como na Rua
Jundiaí, por exemplo.
CONSCIENCIA AMBIENTAL, PESQUISA e FISCALIZAÇÃO
Candidato afirma que educação, conscientização e incentivos são
fundamentais para promover a evolução da consciência ambiental, para o que
conta com a colaboração e participação da JAPPA.
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Quanto a pesquisa para conhecer com profundidade o nível de consciência e
acompanhar sua evolução, pede que a JAPPA apresente detalhes da idéia a
ser estudada em sua gestão.
Finalmente necessitará de fiscalização efetiva, conectadas todas as atividades
fiscalizatórias.
ATERRO SANITÁRIO- ECOPONTOS
Candidato não crê que possamos, em curto prazo, ter solução compartilhada
para destinação do lixo, problema que explode já em 2017. Pretende trabalhar
no sentido de expandir a área física do Aterro hoje existente e na redução do
material destinado ao aterro, por meio de apoio a iniciativas como a URI (Usina
de Reciclagem de Materiais Inertes). Informado de programa conjunto de
cidades que inclui Morungaba, interessou-se e relatou ainda visitas que
realizou a outras cidades para conhecer usinas de reciclagem.
COMPROMETEU-SE a concluir a construção dos ECOPONTOS programados
no primeiro semestre de sua gestão, assim com estudar (em especial
juridicamente) a remoção do que se está instalando em área de APP no
Centenário.
RIOS DE ITATIBA - CANALIZAÇÃO E GABIÕES
Candidato é contrário à aplicação canalizações, muros e gabiões deste tipo de
solução, que considera admissível apenas em áreas de risco incontornável por
outra solução.
QUALIDADE DOS RIOS e seu MONITORAMENTO
Entende que seja necessário monitorá-los e conduzir à sua recuperação. Tal
programa poderá ser feito por meio de contrapartidas ambientais.
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA DE ÁGUA PARA CONSUMO DE ITATIBA
COMPROMETE-SE prosseguir com o Plano Municipal de Micro Bacias. da
atual administração e se necessário acerta com SABESP programa de
perfuração de poços.
PRODUTORES DE ÁGUA
COMPROMETE-SE a iniciar programa nesse sentido, estimulando a aplicação
de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), mesmo que se inicie
modestamente.

2/2

