SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

REVISÃO PLANO DIRETOR
AUDIÊNCIA PÚBLICA – 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: COLÔNIA DE FÉRIAS DO CENTRO DE LAZER DA FAMÍLIA METALÚRGICA DE
SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES
DATA: 22/11/2016 – 18:30h

Transcrição das manifestações recebidas na 6ª. Audiência Pública que trata da Revisão do
Plano Diretor de Praia Grande – SP, realizada em 22/11/2016 na Colônia de Férias do Centro
de Lazer da Família Metalúrgica de São Paulo e Mogi das Cruzes, Avenida dos
Sindicatos, N°111, Bairro Mirim, para atender a população do Município.
Participantes:
Total de inscritos: 296 pessoas

Manifestações
01. "Com relação à segurança nas ruas atrás da orla marítima.”
02. “Pedido de linha de ônibus.”
03. "Completar a rede de água.”
04. "Completar a rede de luz no bairro, porque estamos no escuro, para que o jovem que
estuda não ande no escuro.”
05. "Também estamos precisando de regularização do bairro, porque compramos o
terreno, porque nós estamos pagando o dinheiro no banco do Brasil, sendo que o
banco do Brasil é responsável autorizara assinatura da escritura para o Cartório.
Porque o banco do Brasil mandou ir para Campinas, na central do banco de lá, o
gerente mandou ir no banco lá, na dezenove de julho e nada mais foi resolvido, agora
estamos esperando o bom censo dos políticos, para nos ajudar obrigado e nada mais".
06.

“O que pode ser feito para melhorar a distribuição dos medicamentos nas USAFAS
das cidades.”

07. “Há alguma previsão de se instalar na cidade um atendimento público veterinário de 24
horas? Haja visto o enorme número de casos de animais que necessitam de algum tipo
de atendimento á noite e finais de semana. Família de baixa renda não tem condições
de pagar as clínicas particulares onde o atendimento é muito mais caro nesse dias e
horário. A Associação de Animais de Praia Grande, acaba arcando com grande parte
dessa demanda sem ter recursos financeiros para isso.”
08. “Devido a grande demanda de idosos, necessitamos de hidroginásticas na região sul
da Praia Grande, sendo a hidroginástica o exercício completo com melhoras de idosos
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aguardando vagas. Precisamos urgente de ginásio com duas quadras ou quatro com
simultâneas pela grande demanda de esportes – vôlei, peteca etc., com muitas equipes
local e convidados.”
09.

“Criar ou receber novas idéias para ampliar (de forma que não tenha muito custo para
o Município), programas de adoção consciente de animais de rua.”

010. “Também ver a possibilidade da cidade de receber estudantes de veterinária
voluntariamente para atender famílias de baixa renda.”
011. “Gostaria de saber se vai vingar o projeto Andaraguá aeroporto.”
012. “Se já está sendo planejado algum tipo de cursos profissionalizante para nossos filhos
e se tem algum projeto para banco de sangue na região.”
013. "A solicitação é em relação ao meio ambiente: De acordo com as atribuições do projeto
e programa especial ao intitulado Município Verde Azul, Praia Grande faz parte do
programa Município Verde Azul do Governo do Estado de São Paulo, que avalia a
eficiência da gestão ambiental das cidades paulistas. Existe um ranking, onde
atualmente a cidade se encontra em 4º lugar em relação à Baixada Santista. São dez
diretivas ambientais utilizadas para pontuar a cidade: o esgoto tratado, o resíduos
sólidos, biodiversidade, arborização urbana, a educação ambiental, a cidade
sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura ambiental e o conselho
ambiental. Faço aqui a minha solicitação em relação à educação ambiental: Que junto
ao núcleo da educação ambiental seja incluída a viabilização do projeto nas
instalações da Oficina Mecânica abandonada há anos dentro da área da Associação
Assistencial Cidade das Crianças por convênio regulamentado ou no contrato de
comodato, uma unidade que abrigaria uma estufa com hortas, plantas ornamentais e
mudas de árvores, que possibilitam o contato direto dos alunos junto ao mundo
vegetal.”
014. “Uma outra solicitação é em relação a educação, apresento a solicitação, visa
necessidade nos dias de hoje e tem o objetivo a vaga na creche para as crianças.
Deve-se aplicar todos os meios cabíveis e deve haver critérios para assegurar o
equilíbrio entre as condições e as necessidades das crianças que hoje podemos notar
a super lotação e a falta de espaço físico na Unidade Municipal Sérgio Dias de Freitas.
Que seja viabilizado o projeto nas instalações da antiga escola estadual da Cidade das
Crianças outrora, absorvida pela municipalidade, que hoje encontra-se abandonada há
décadas e também seja viabilizado um convênio regularizado pelos órgãos
competentes ou comodato".
015. "Recentemente nós temos feito atividades de educação ambiental nas escolas, tanto
de Praia Grande como na região, através do programa Ecokids. Estou encantada com
a recepção das diretoras, da equipe, o trabalho que as professoras tem com seus
alunos, é um trabalho difícil, mas elas amam o que fazem e isso é muito importante,
estou encantada com isso. As crianças levam muito a sério o assunto reciclagem.
Nesse ínterim fizemos uma pequena amostragem com vários setores, com donas de
casa, com alunos de faculdades, com vários tipos, e percebemos que as pessoas
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realmente têm a intenção de colaborar para aprimorar a reciclagem que tem aqui em
Praia Grande. Tem 10 Ecopontos aqui no município, tem uma cooperativa que agora
recebeu uma esteira para facilitar o trabalho deles, enfim, eu acho que é uma
responsabilidade de cada um de nós separar os resíduos e levar nos Ecopontos ou
deixar ali na porta de casa que o caminhão passa. Ah não passou, liga para o 162,
porém, observamos que muitas pessoas não têm acesso as informações. Claro, está
no site, até sugiro que no site se coloque o link logo na frente: “ECOPONTOS”, fica
mais visível para a pessoa clicar e ver aonde atende. E também um material
maravilhoso, esse material que tem na Secretaria do Meio Ambiente, fala sobre a
reciclagem, fala os locais onde estão distribuídos os pontos de coleta, seria
interessante esse material estar nas escolas, nas igrejas, fixado no ônibus. Porque o
interessante é a divulgação e muitas pessoas não fazem, não é porque não querem.
Não sabem mesmo, vou dar um exemplo básico: o vizinho meu, lá da minha casa não
sabia. Entreguei o material para ele e falei: “Olha, passa aqui, você não percebeu o
caminhão passando”, “Ah, mas pode separar?” “Pode!” Então, sugiro que seja feita sim
uma campanha de reciclagem, um trabalho junto, com ONGS, como tem outras ONGS,
e distribui esse material, ele é rico, cheio de informações e uma linguagem fácil. Essa é
a sugestão que eu dou, que isso esteja nas escolas, esteja nas cooperativas. Podem
contar conosco, precisamos reciclar! Isso gera emprego, principalmente para a nossa
cooperativa, da qual nós temos muito orgulho. Muito Obrigada!”
016. "A nossa Praia Grande, linda e maravilhosa, precisamos divulgar bastante a nossa
Praia Grande, e ficam falando sempre coisas erradas da Praia Grande. Tem defeitos,
tem, vamos corrigir, vamos corrigir! Mas Praia Grande é um dos municípios com boa
qualidade de vida, para não dizer ótima qualidade de vida. Aliás, eu sou fã da Praia
Grande e me sinto orgulhoso em morar nessa cidade. O que eu quero dizer é uma
coisa pontual, eu trabalho muito com a terceira idade, eu fui Presidente do Conselho
Municipal do Idoso na legislatura passada e convivi muito com o pessoal também da
terceira idade. E eu quero dizer que nós temos um problema sério aqui na Praia
Grande, que são os motoristas de ônibus que servem a população mais carente, que
não tem carro para poder ir ao seu trabalho, ou à sua consulta médica, enfim, pra ir
para diversos locais. O que está acontecendo? Existe uma meia dúzia ou mais
motoristas que insistem em ser mal educados com os usuários, não só com os idosos,
mas também com as crianças e com as senhoras grávidas. Temos uma cidade no
interior de São Paulo que fez a seguinte idéia, que eu achei genial e que resolveu o
problema. O Prefeito da cidade, senhor Mourão, instituiu um dia do motorista da cidade
e fez concurso com a população de opinar o desempenho do motorista: se ele pára em
frente ao ponto de ônibus, se ele atende com educação, com zelo, e esse motorista, ou
esses motoristas, isso a critério de cada Prefeitura, deu um salário, um prêmio, ou
umas férias, enfim, divulgou. Houve uma ampla divulgação, isso fez com que os
demais motoristas que outrora eram mal educados, começassem a entrar no esquema:
“Opa, legal, tem um salário, tem umas férias, então eu vou fazer igual também, por que
não?” Sem querer, essa cidade hoje é, a nível Brasil, referência no que se refere a
educação com os nossos usuários. Eu fiz uma experiência no mês passado, fiquei um
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mês andando de condução. Eu não preciso andar de condução, felizmente como a
maioria de todos aqui tem condição e resolvi andar só de ônibus aqui, ir para Santos,
enfim. Não é fácil. Infelizmente nós somos verdadeiros bois dentro dos ônibus,
desculpa falar isso com sinceridade. Precisamos melhorar um pouco, é só uma atitude
simples, é valorizar o motorista de ônibus aqui na Praia Grande, muito obrigado."
017. "Na minha pré conferência, eu discuti a questão de cachorro na praia, da questão da
saúde, “bicho geográfico”, quem nunca pegou que pegue uma fez para ver. Então, veja
bem, como é que nós podemos acabar com o cachorro na praia? Você andando no
calçadão, tem umas placas lá cachorro, bicicleta, o que pode e o que não pode, e ai
você vai falar com o dono do cachorro, que nem eu já falei, agora que eu vinha, porque
eu moro na praia ali na Guilhermina, tinha um senhor com dois cachorros dando banho
aqui na Tupi, dando banho no cachorro, então eu fui falar com o dono do cachorro, o
dono do cachorro falou: “O cachorro faz parte da família", não tenho nada contra
animal, mas eu queria que tivesse uma fiscalização, principalmente agora que vem a
temporada, para tirar esses animais. Lá no Conviver do Boqueirão tem uma mulher que
tem um carrinho de pastel que tem uma meia dúzia de cachorro embaixo. Ela vende
alimentação, eu fui falar com ela, “O cachorro e mais limpo do que você” então eu me
calei, então fica difícil, a gente que não pode brigar, fica difícil. Agora, essa é a questão
da saúde, que eu acho que tem que ter uma fiscalização. Como eu participei por vários
anos após aposentar da Cosipa, em noventa e dois eu aposentei e participei do
Conselho Municipal de Saúde em Santos, Conselho municipal do Idoso em Santos e
Conselho da habitação, então eu tenho um pouco de experiência. O cidadão falou do
prêmio do carro foi verdade, de fato aconteceu isso ai, outra coisa que eu quero dizer,
eu estou viajando para Santos todo dia de ônibus e eu não concordo com o que ele
fala, eu viajo de ônibus e eu não concordo com ele, nós temos ônibus de primeira
qualidade, e ele como tem carro e eu não tenho, já tive vários carros hoje não tenho,
não pago mais passagem, então eu não concordo com o que ele falou, criticando os
motoristas, não concordo."
018. "Eu vim aqui reivindicar outra vez aquele conjunto habitacional da terceira idade para
podermos, a gente não tem vagas sociais, nós não temos vagas sociais nas casas de
repouso, então a gente precisa desse conjunto habitacional aqui em Praia Grande, em
outras cidades do interior já tem esse conjunto, então como ele sabe muito bem, eu fui
para Águas de Lindóia, fui para Brasília, e logicamente lá em Brasília tem as pessoas
teriam, te outras coisas que nós acabamos votando e nós abranjamos o Brasil inteiro,
então isso daqui eu gostaria de pôr aqui na nossa Praia Grande, para podermos liberar
um pouquinho as casas de repouso, porque eles não têm obrigação de tantas vagas
sociais, eles vivem daquilo, então eles não são obrigados a ter vagas sociais, então
nossos idosos de baixa renda de ate dois salários mínimos que não tem condições,
gastam com remédios e não tem família aqui, eu conheço vários que não tem família
aqui, então não tem como sobreviver, porque como ele diz eu também ando de ônibus
e eu converso com vários, e eu fico com dó de vários idosos que não tem nem o que
comer porque tem que pagar o seu remédio e seu aluguelzinho do seu quartinho,
então se a gente tivesse esse conjunto que, como eu expliquei não precisa ser grande,
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uma grande casa, um cômodo de cinco por cinco, com um banheirinho, lógico que
dentro do condomínio uma área de lazer, uma horta, logicamente suspensa, porque
nos não temos mais condição o joelhinho já não agüenta mais, uma horta suspensa,
um jardim suspenso para a gente ter pelo menos dignidade, um pouquinho mais de
dignidade para nossa velhice, então eu queria saber, como eu já expus esse problema
aqui, eu estivesse conversando com eles aqui, gostaria de saber se esse projeto pode
seguir a diante".
019. "Como sou um cara apaixonado pela nossa cidade Praia Grande, alguns anos atrás eu
viajei ate a cidade de Brasília e fiz questão de ir até uma cidade de Unaí, Minas Gerais,
centro e oitenta quilômetros a frente de Brasília, para ver um projeto que um
conterrâneo meu na verdade ele fez esse invento e passou junto com um empresário e
está instalada na cidade de Unaí, Minas Gerais. Natureza Limpa é o nome do projeto,
todos que puderem acessar podem ver um projeto grandioso e de tamanho que me
surpreendeu. Eu até encontrei algumas delegações de outros países lá, onde o
proprietário estava fazendo a apresentação; essa usina acaba com todos os aterros
sanitários, lixões, não existe e não vai existir a partir do momento que ela é montada na
cidade não terá mais nenhum tipo de problema referente à poluição do meio ambiente
do nosso solo. Essa empresa é instalada, ela dá o retorno em um ano o investimento
dessa usina. O caminhão resgatando o lixo, todo o tipo de lixo vai para a usina e é feito
o procedimento de desidratar e depois carbonizar. Não polui o meio ambiente, e é
tirado cinco tipos de energia do lixo. Ele passa por um procedimento, já fica o material,
o metal na esteira, o restante passa por uma tubulação onde são trituradas todas as
sacolinhas, os catadores de lixo não precisam mais ficar pegando lixo na rua, porque
ele pode ir dentro da usina aonde vai passar por uma esteira, e o que é de interesse
reciclável ele retira ali, e o restante é desidratado e carbonizado. É uma coisa
impressionante, eu sei de algumas cidades que hoje ela gasta por volta de vinte
milhões por ano para poder manter esse procedimento onde a usina custa menos que
isso e no prazo de doze meses ela traz o retorno, daí pra frente qualquer administrador
pode administrar na média de vinte milhões por ano para poder utilizar em qualquer
outro setor da cidade, para trazer beneficio maior para a toda população. A minha
pergunta é se há interesse, acredito que vai beneficiar várias áreas, desde saúde, e
todas as outras áreas; se for de interesse é só entrar no site que tem alguns contatos
com esse empresário e ficou difícil de colocar, todas as licenças ambientais estão
liberadas e acredito eu que nossa cidade comporta essa usina, ela precisa no máximo
de dez mil metros quadrados para poder implantá-la, podendo estar trabalhando
juntamente com outras cidades que podem estar trazendo o lixo e esse lixo depois de
carbonizado vira um carvão, onde trinta por cento da produção do carvão que é gerado
lá mantêm a usina, e os outros setenta podem vender pra outros fornos, usinas e
empresas que usam alto fornos podem utilizar este carvão que é do lixo mesmo que é
feito".
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