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ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
Aos 4º dia do mês de novembro de 2015, às 11hs, 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
criação de nova Zona de Expansão Urbana, processo nº1132-15. 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, o Senhor Augusto Cesar Nebo e o
Senhor Mario Rubens Horta Celso, como representantes da empresa HMTOWER
Engenharia e Construções. 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 Augusto Nebo para
expor sobre o loteamento a ser implantado na referida área, através de slides e
explanação verbal. O Presidente passa a palavra ao Vereador Dr. José Miguel
Pereira o qual demonstra total apoio ao pleito, onde explana sua opinião
favorável quanto a criação de nova zona de expansão urbana desde que o
mesmo cumpra com toda legislação referente as aprovações e implantação do
empreendimento. Com a palavra o Senhor Murillo Alvarez argumenta sobre a
possibilidade de pavimentação asfaltica na interligação entre o fim do asfalto na
rua Dr. José Lisboa Junior e o empreendimento. Com a palavra o Senhor
presidente orienta a constar na certidão de diretrizes a execução do pavimento
asfaltico na referida área, caso não haja impedimentos legais, técnicos,
ambientais. Com a palavra o Vereador Dr. José Miguel questiona a empresa
quanto ao interesse e intenções de pavimentar o acesso, pois o mesmo ira
beneficiar diversas propriedades e alavancar o crescimento. Citou que pedido
semelhante foi feito a outro empreendedor quando da audiência publica para
criação de zona de expansão urbana em outra área. O Senhor Mario Rubens,
representante da empresa HMTOWER agradece e diz que a empresa ira atender
as diretrizes impostas à aprovação do empreendimento. 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 20h00min às 22h00min, 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.

