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Osmair 
Chamma 
Jr.

Ministério 
Público 
Estadual

Preocupação com a (i) vulnerabilidade 
das áreas públicas voltadas a 
processos de invasão de áreas/terras e  
(ii) seçcão da área verde de acordo 
com a alternativa de traçado estudada 
e definido na ocasião. 21-23

Fabio 
Serrano

Secretário 
adjunto da 
Secretaria 
de 
Planejamen
to Técnico 

Relato sobre a (i) dificuldade no 
enfrentamento no combate a invasões de 
terras, sobretudo no litoral paulista e 
iniciativas de gestao pública que ocorrem 
sobre esta temática, bem como (ii) 
destinação de recursos (DADE) voltadas a 
mehorias de vias paralelas para criação de 
alternativas de fluxo local de veículos. 26

Valter 
Batista 
de Souza

Rede 
Sustentabi
lidade 
(entidade 
civil)

(i) Preocupação em conciliar o 
desenvolvimento da cidade e 
preservação ambiental, (ii) Ensejo 
voltado a resolução do problema com 
o "gargalo" do transito local e 
circulação de veículos transportanto 
cargas (risco de acidentes), (iii) 
Solicitação de acesso aos estudos 
ambientais de projeto colocalizado 
(empreendimento Cristais Prados). 23-25

Luis 
Antônio 
Torres da 
Silva

Consultoria 
Itaiti 
Ambiental

Discorre sobre o processo judicial incorrido 
contra a Prefeitura e sua respectiva 
implicação no processo de ambiental junto 
a CETESB, (ii) citação sobre o maciço verde 
de propriedade da Cristais Prado e 
possíveis mecanismo de proteção desta 
área como ex: preservação de área verde 
no ambito do licenciamento do 
loteamento e, (iii) benefícios sobre a 
implantaçao do sistema viario e respectiva 
redução de tempo de viagens a população 
e turistas que circulam no local e por fim, 
(iv) possibilidade de analise conjunta junto 
a CETESB sobre os estudos de 
licenciamento do sistema viário e 
loteamento particular em funcao do grau 
de interesse de ambas. 27-30

Miguel 
Pedro 
Arruda

Entidade 
Civil (sem 
especifica
ção)

(i) Dúvida relativa ao traçado (ligações 
entre avenidas locais) e (ii) relato 
sobre o trânsito local e fluxo intenso 
de veículos principalmente em 
temporadas onde se passam horas 
para circular neste trecho da cidade. 25

Adilson 
Cabral

Ex-
Secretário 
de Meio 
Ambiente

Discorre sobre (i) o desafio na decisão 
tomada pela Prefeitura quanto a 
implantação do sistema viário 
considerando aspectos da ação judicial 
com transito em julgado e tombamento da 
Serra de Santo Amaro e suas respectivas 
alternativas de traçados e importância 
para a cidade em relação a sua 
implantação; (ii) desafios e iniciativas 
voltadas ao controle do processo chamado 
"indústria da invasão", citando o projeto 
"Litoral Sustentável" do Governo do Estado 31-33

Beatriz 
Laurindo

Moradora 
local (prox 
Av. Áureo 
Guenaga 
de Castro 
e Av. Des. 
Plínio de 
Carvalho 
Pinto)

Relato sobre a dificuldade de circular 
no local devido ao fluxo intenso (horas 
para sair da Enseada em direção ao 
Centro), principalmente aos finais de 
semana sendo favorável a implantação 
do sistema viário. 26
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