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ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Audiênc ia Pública ocorreu às  dezenove horas  do dia  v inte e um de fevere iro  do
ano dois  mi l e  vinte  e do is ,  por meio de v ideoconferênc ia  na plata forma Zoom. A
Audiênc ia  foi  aberta pe lo  gerente da SEPUD.UPD, Sr. Marcos  Alexandre Polzin,  que
menc ionou o referido es tudo e a localização do empreendimento, sito a Rua
Frederico Ponick, n° 54, Saguaçu. O gerente solicitou aos participantes que
uti lizassem o chat para escrever o  pr imei ro  nome, a ins t i tuição ou se é morador
próximo ao empreendimento. Polzin informou como devem ocorrer os  tempos da
audiênc ia, iniciando com a apresentação da empr esa,  do empr eendimento e  do
Estudo de Impacto de Vizinhança.  Após a apresentação, a audiência foi  aberta para

a manifes tação dos partic ipantes.

A arquite ta Danielle,  representante da Abi lity, apresentou o proje to arquitetônico que
atende "uma proposta com espaço mais  co laborat ivo com uma fa chada verde e
agradável,  tanto para o interior do prédio, como para o exter ior",  e  que em frente ao
equipamento contará com espaço denominado "passeio amigável" para uso de

transeuntes.

E m seguida, o engenhei ro Eduardo localizou empreendimento na rua Frederico
Ponic k com a rua Dona Francisca, no bairro Saguaçu,  com área cons truída de
5.056,47 m2. O empreendimento já possui alvará de construção n° 7997/2020,  e que
fo i  necessário  fazer o  Es tudo de Impacto de Vizinhança - EIV em vi r tude do a jus te
de área construída e de definição da A.T.E (Área Tota l edi ficada), ma s que nã o

alterou a volumetria e  o gabarito.



A Área de Influênc ia abrange parte  dos ba irros no entorno e foi  definida levando em
cons ideração o t rá fego de veículos  e a predominânc ia de moradores próximos que
uti lizarão o equipamento de ensino.

O EIV es tima cerca de 16 mi l novos moradores no bai rro Saguaçu desde o censo de
2010,  o  que impacta cons ideravelmente na necess idade de atender as demandas
da população de novos  a lunos.

São identi ficados outros equipamentos de educação na Área de Influência, incluindo
outra unidade do Colégio Bom Jesus,  além de escolas de ens ino municipa l.

O número de turmas do novo empreendimento acontecerá de maneira gradual
diluindo o impacto de implantação, com uma previsão de até 400 alunos.

Sobre a pressão sonora,  foram levantados sete pontos  de ruídos cujo  código de
posturas  prevê que se jam 55 Db ao dia  e  50 Db à no i te .  Em a lguns  pontos  foram
ident ificados níve is  superiores ao permi tido causados pela própria  obra, contudo os
ruídos  de até 80 Db, permi tidos em obras,  não foram ult rapassados.

Os ventos predominantes são do quadrante leste e do quadrante norte. Os ventos
de quadrante leste, após o empreendimento, causa um desvio de ventos de
esquina, ocasionando pouco impacto e um fluxo normalizado após o
empreendimento.

Na parte  de iluminação o EIV apresenta duas s imulações: uma no solstício  de
inverno e outra  no so ls tíc io  de verão.No inverno,  às  9h, a  sombra se proje ta  até o
outro lado da v ia da rua Dona Franc isca,  v indo a atingir  um imóvel.  Às  15 horas  a
sobra não atinge nenhum imóvel circunvizinho. No verão, às 9 horas o
sombreamento f ica res tr i to  ao imóvel, a tingindo apenas a Rua Dona Franc isca, às
15 horas  a sombra se des loca para os fundos, limitado ao próprio lo te.

A infraestrutura urbana já comporta a demanda de saneamento, não sendo
necessárias novas obras públicas.

Como medida mitigadora, prevê-se um sistema de retenção da água pluvial que terá
uma capacidade de retenção de 10 m3 da água, além de um tanque com
capacidade de 5 m3 localizado na cobertura para o reaproveitamento da água da
chuva.

Em relação a contagem de t ráfego,  foram fei tas medições em três pontos  dis tintos :
um na esquina da rua Guaratuba com a rua Dona Franc isca;  outro  na esquina do
empreendimento rua Frederico Ponick com a rua Dona Franc isca e; outro na
esquina da rua Mondaí com a Dona Franc isca. O níve l a tual da rua Frederico Ponick
encontra-se em "C" como um nível de serv iço igual ao da rua Guaratuba,  já  o  níve l
de serv iço da rua Dona Franc isca no entroncamento com rua Mondaí encontra-se
em "D". Com o resultado das medições ,  chegou-se à conc lusão que,  dev ido o
horár io  ser di ferente ao habi tua l das  escolas ao redor, o pico de f luxo da escola
internacional não impactará no tráfego local.

Em relação ao t ráfego, pro je tos foram encaminhados à unidade de mobilidade da
PMJ por so lic i tação da secretar ia  de planejamento,  prevendo medidas  mi tigadoras



como sina lização e faixa de recuo no próprio empreendimento, minimizando os
impactos tanto na rua Frederico Ponick, quanto na rua Dona Francisca.

Já no sent ido sul,  na rua Dona Francisca,  prevê-se a implantação de uma fa ixa de
acesso à esquina da rua Frederico Ponick em di reção a entrada principal da escola,
além da implantação de fa ixa elevada na rua Dona Franc isca em frente à escola.

Dentre os impactos positivos com a implementação do equipamento escolar,
des taca-se a movimentação da economia loca l,  o  acrésc imo na renda de comércios
localizados dentro da área de influência est imada, além de geração de empregos e

renda.

Finalizada a apresentação do EIV, Polzin abriu espaço para manifestações.

Não havendo manifestações dos participantes , Polzin agradeceu a presença de
todos e encerrou a audiência pública às 19h32min.

Eu, André Luis Maciel Pimpão Pimentel, Coordenador da Secretaria de
Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável na Unidade - UPD, lavrei esta
ata, que segue assinada pelo Gerente da Unidade de Planejamento e por mim.

André Luis Mac ie l Pimpão Pimentel

Coordenador da Unidade de Pesquis?,Documentação e Georreferenc iamento

Gerente da Unidade de Pesquisa, Documentação e Georreferenciamento




