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ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
Aos 4º dia do mês de novembro de 2015, às 9hs, 20min, presidida pelo Senhor
João Rogelio Alvares Reche, Presidente Nato, deu-se início a primeira Audiência
Pública, referente à alteração do Plano Diretor Municipal Participativo para a
expansão do Perímetro Urbano a fim de encampar a propriedade denominada
“Fazenda Santa Maria”, processo nº 1361-15. Com a Palavra o senhor Presidente
solicitou a presença dos Senhores: Paulo Sérgio da Silva para compor a mesa
como Secretário, o Senhor Murillo Alvarez, o Vereador Dr. Miguel Pereira, como
representante do Legislativo, a Srta Maria Luiza L. Canedo A. e a Senhorita
Michele Kyrillos Obeid, como representantes da empresa e como representante
da sociedade civil a Senhora Cleia Morais Aoki para compor a mesa. Com a
palavra o Senhor Murillo leu a ata de convocação a fim de certificar a
regularidade das audiências publicas. Ato continuo o senhor Presidente passou a
palavra ao Senhor Helton Zulato para expor sobre o loteamento a ser implantado
na referida área, através de slides e explanação verbal. Senhor Murillo pede para
constar em ata tentativa junto ao loteador da possibilidade de sanar o problema
existente ao poço do Distrito Industrial, por estar próxima a área. O Presidente
passa a palavra ao Vereador Dr. José Miguel Pereira o qual demonstra total
apoio ao pleito e esclarece que esta região tem muito a crescer. Com a palavra
a Senhorita Michelle argumenta sobre o interesse sobre a expansão urbana da
área, a fim de implantar um loteamento de alto padrão o que irá agregar ao
município. Foi solicitado aos representantes da empresa empreendedora que
seja elaborada um estudo, a fim de ser discutido na próxima audiência publica,
sobre a mudança da servidão de acesso à torre da Embratel, pois conforme
exposto irá para junto ao acesso da PTG358, local de grande fluxo e desnível
considerável em rocha. Com palavra o Presidente da Audiência Pública
informou aos presentes quanto a convocação de toda a comunidade para
participar da 2º Audiência Publica a ser realizada no dia 24 de novembro de
2015, das 18h00min às 20h00min, no plenário da Câmara Municipal de
Vereadores De Piratininga/ SP, para informar, esclarecer e obter sugestões dos
participantes quanto ao tema. Agradeceu a presença de todos e encerrou a
presente. PMP 4º de novembro de 2015.

