Guarulhos, 21 de janeiro de 2022.

Ofício nº. 004/2022
PREFEITO DE GUARULHOS
Att. Excelentíssimo Senhor Gustavo Henric Costa (Guti) – Prefeito
C/C

Secretaria de Administrações Regionais – SAR
Att. Sr. Bruno Gersósimo – Secretário
Secretaria de Obras
Att. Sr. Francisco Carone - Secretário

Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SDU
Att. Sr. Carlos Soler – Secretário
Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação SDCETI
Att. Sr. Jorge Alberto Taiar - Secretário
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana - STMU
Att. Sr. Luigi Camilo Amadeu Lazzuri Neto – Secretário
Prefeitura de Guarulhos – Regional Cidade Satélite – Unidade 7
Att. Sr. Eduardo Rodrigues Pereira da Silva (Dudu) - Administrador da Unidade 7

Ref.: Obras nas vias pública – Cidade Industrial Satélite de São Paulo –
RISCO DE ACIDENTES E DESMORONAMENTO DA VIA PÚBLICA

Prezado Senhor,
A ASEC – Associação dos Empresários de Cumbica, com
sede na Avenida Santos Dumont, nº 1975, vem, respeitosamente, por meio desta, relatar e
solicitar o que segue:
- como é de conhecimento público, está sendo finalizada a instalação de um centro logístico, o
GLP, em área que tem acesso pela Rua Concretex e pela Avenida Orlanda Bérgamo;
- desde o início das obras, foi intensa a movimentação de veículos de grande porte, transitando
pelo sistema viário das redondezas, bem como, em alguns momentos, houve a interrupção de
trânsito para que pudessem transferir grandes quantidades de terra de um lado para o outro do
terreno;
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- sem o necessário aviso prévio, fomos surpreendidos pela interrupção do trânsito da via que
ligava a Rua Concretex à Avenida Orlanda Bérgamo;
- já havíamos sido surpreendidos com o fechamento do acesso direto da Avenida Santos
Dumont para a Rua Concretex, o que causou transtornos pois aumentou o tempo que se leva
para ir até a Avenida Orlanda Bérgamo, além de causar alguns transtornos em ruas que não
foram devidamente preparadas para o aumento brusco de novos veículos, muitos deles de
grande porte e peso;
- com o fechamento da Rua Concretex, todos os veículos que saem ou se dirigem à região do
Jd. Santo Afonso, ou das empresas situadas entre a Orlanda Bérgamo e a Ayrton Senna,
foram obrigados a utilizar a Avenida Orlanda Bérgamo, aumentando, em muito, o trânsito
dessa via;
- mesmo sendo a única via de acesso para inúmeras empresas, a Avenida Orlanda Bérgamo
foi objeto de obras de grande porte, para o assentamento de tubulões destinado ao
escoamento sanitário do esgoto que vier a ser produzido no centro logístico, o que trouxe
transtornos para o trânsito local;
- o fechamento das valas abertas foi feito sem a necessária compactação e cobertura asfáltica
e, sem surpresa, já em junho de 2021, com uma chuva leve, houve o atolamento de
automóveis e dificuldades de se trafegar na via, para todos que lá passam e a utilizam
diariamente.
- em obra anterior, no mesmo local, já tivemos diversos problemas com a qualidade do asfalto
e a estabilidade da Avenida Orlanda Bérgamo que, como se sabe, é marginal ao Córrego
Botinha, que vem erodindo as áreas lindeiras da via, onde não se consegue nem construir uma
calçada para o uso dos pedestres;
- atualmente, em virtude do grande volume de chuvas ocorridas desde fins de dezembro, vários
buracos foram abertos e os locais onde se assentam as tampas de visita das tubulações estão
cedendo, com o risco de um grave acidente envolvendo os veículos de carga, automóveis,
ônibus, motocicletas, bicicletas e pedestres que, diariamente, utilizam essa avenida;
- a rua de ligação entre a Avenida Orlanda Bérgamo e a Rua Concretex já está pronta; e,
- em visita ocorrida em novembro de 2021, o Sr. Miguel Calderaro Giacomini, Secretário de
Obras à época; o Sr. Luigi Lazzuri Neto, Secretário de Transportes e Mobilidade Urbana; o Sr.
Jorge Taiar, Secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação;
e o Sr. Eduardo Rodrigues Pereira da Silva, Administrador Regional; visitaram a região e
puderam constatar, entre vários outros problemas, os danos ocorridos na Avenida Orlanda
Bérgamo pelas obras realizadas, e que não foram sanados e só se agravaram.
Apresentados estes fatos, de amplo conhecimento de quem se utiliza das vias da região, e dos
funcionários da Prefeitura, pois estão sendo constantemente atualizados sobre os problemas
ocorridos, temos a considerar que:
a) A abertura do acesso entre a Avenida Orlanda Bérgamo e a Rua Concretex é uma
medida emergencial, devendo ser feita o mais brevemente possível;
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b) As obras realizadas pela mpresa CATUI, empreiteira contratada ou subcontratada pelo
GLP, deverão ser reavaliadas pois, pelas deformações no asfalto, erosão das áreas
marginais ao Córrego Botinha, e deterioração dos poços de visita, há evidências de que
as obras não foram feitas da melhor forma ou, no mínimo, não são suficientes para
suportar o volume de águas, o trânsito pesado e a quantidade de tráfego;
c) Identificados os problemas e apontadas as soluções, estas deverão ser implementadas,
de imediato, visando impedir o agravamento da situação acima relatada; e,
d) Feitas as correções mencionadas no item “c” acima, todo o piso da Avenida Orlanda
Bérgamo deverá ser refeito, para que se tenha um mínimo de condições de tráfego.
Isto posto, solicitamos que, de imediato, V.Sa., autoridade
máxima deste Município, adote providências para a:

1) Liberação do acesso entre a Rua Concretex e a Avenida Orlanda Bérgamo;
2) Recuperação da abertura do acesso da Avenida Santos Dumont, sentido Dutra-Ayrton
Senna, para a Rua Concretex, favorecendo o trânsito local;
3) Recuperação das obras realizadas pelo GLP, ou em nome deste, na Avenida Orlanda
Bérgamo, em todo o trecho em que houve o assentamento do sistema de esgotamento
sanitário; e,
4) Recuperação da rede de drenagem superficial, das margens do Córrego Botinha,
execução das calçadas e do piso asfáltico da Avenida Orlanda Bérgamo.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos a inestimável colaboração
e empenho para nossas solicitações.
Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

José Araújo Júnior
Presidente
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