Guarulhos, 09 de junho de 2021.
Ofício nº. 013/2021
Ref.: Obras nas vias pública – Cidade Industrial Satélite de São Paulo

PREFEITO DE GUARULHOS
Att. Excelentíssimo Senhor Gustavo Henric Costa (Guti) – Prefeito
C/C
Secretaria de Obras
Att. Sr. Marcos Antonio Guimarães - Secretário
Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação SDCETI
Att. Sr. Jorge Alberto Taiar - Secretário da SDCETI
Prefeitura de Guarulhos – Regional Cidade Satélite – Unidade 7
Att. Sr. Eduardo Rodrigues Pereira da Silva (Dudu) - Administrador da Unidade 7
Sabesp
Att. Sr. Ângelo José da Silva
Sabesp
Att. Sr. Valdemir Viana Freitas

Prezados Senhores,
A ASEC – Associação dos Empresários de Cumbica vem, respeitosamente, por meio
desta, relatar e solicitar o que segue:
- como é de conhecimento público, está sendo edificado um centro logístico na antiga
área em que se previa o estabelecimento de um centro tecnológico para o nosso
município;
- desde o início das obras, é intensa a movimentação de veículos de grande porte,
transitando pelo sistema viário das redondezas, bem como, em alguns momentos, a
interrupção de trânsito para que pudessem transferir grandes quantidades de terra de
um lado para o outro do terreno;
- sem o necessário aviso prévio, fomos surpreendidos pela interrupção do trânsito na
Rua Concretex, fechando o acesso à Avenida Orlanda Bérgamo;
- já havíamos sido penalizados com o fechamento do acesso direto da Avenida Santos
Dumont para a Rua Concretex, o que causou transtornos pois aumentou o tempo para
acessar aquela região, 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;
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- 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
Aytron Senna, foram obrigadas a utilizar a Avenida Orlanda Bérgamo, aumentando, em
muito o trânsito dessa via; e,
- na última semana fomos novamente surpreendidos, agora com a execução de obras
de assentamento de tubulões para o escoamento sanitário do esgoto que vier a ser
produzido no centro logístico.
Ocorre que referida obra vem sendo feita de modo a aumentar, ainda mais, os
transtornos de quem transita pela Av. Orlanda Bérgamo e região. Não há placa
indicando o que e quem está fazendo, não se informa o prazo da realização das obras
e nem o responsável por estas.
O fechamento das valas abertas está sendo feito sem a necessária compactação e
cobertura asfáltica e, sem surpresa, nesta semana, com uma chuva leve, já houve
atolamento de automóveis e dificuldade de se trafegar na via, para todos que lá
passam e a utilizam diariamente.
Ressalte-se que, em obra anterior, realizada pela Sabesp na mesma via, 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.
Apresentados estes fatos, de amplo conhecimento de quem se utiliza das vias da
região, temos a considerar que:
a) Antes do fechamento da Rua Concretex, deveriam ter sido realizadas as obras
de adaptação do piso e traçado das vias para onde seriam desviados os
veículos que se utilizavam da Rua Concretex;
b) Antes da escavação da Avenida Orlanda Bérgamo deveria ter sido reaberto o
tráfego da Rua Concretex, diminuindo o fluxo de veículos na Avenida e
reduzindo o impacto dessas obras sobre o trânsito local; e,
c) Como nenhuma das providências listadas em “a” e “b” acima foram adotadas,
não deveria ter sido realizada nenhuma obra na Orlanda Bérgamo enquanto não
houvesse o restabelecimento da circulação normal da Rua Concretex.
Isto posto, solicitamos que, de imediato, determine:
1) a paralização de qualquer atividade de escavação e colocação de tubulões;
2) a recuperação do piso asfáltico da Avenida Orlanda Bérgamo, em todo o trecho
em que já houve o assentamento do sistema de esgotamento sanitário;
3) que a retomada das obras seja feita em pequenos trechos e que a recuperação
seja completa (reassentamento de material, compactação e pavimentação
asfáltica), de modo a não prejudicar o trânsito do local, não gerar afundamentos
de pista em futuro próximo, e diminuir o risco de acidentes.
Certo de que o pedido será atendido na maior brevidade, renovo votos de mais elevada
estima e consideração.
Atenciosamente,

José Araújo Júnior
Presidente
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