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Oficio 020/2021       Guaratuba, 02 de dezembro de 2021. 

 

SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE INCREMENTO DAS DISCUSSÕES A 

CERCA DO 

PLANO DE MOBILIDE URBANA DE GUARATUBA 

 

Excelência ... 

Vimos por meio deste solicitar que as discussões acerca do Plano de Mobilidade 

Urbana de Guaratuba sejam mantidas (alongadas) e, inclusive, incrementadas, antes 

de uma tomada de decisão por parte do executivo. Respeitosamente, sugerimos que 

neste período de Temporada essa discussão seja paralisada e retomada a partir do 

dia 02 de março de 2022 (visto que temos prazo suficiente para isso, não carecendo 

intempestividade). 

Faz-se mister que seja apresentado um Estudo de Impacto Socioeconômico sobre os 

estabelecimentos comerciais, especialmente da Av. 29 de Abril e da R. José Nicolau 

Abagge, pois, enfim, até que se demonstre o contrário, há um sentimento generalizado 

dos nossos comerciantes de que os mesmos serão economicamente severamente 

penalizados. 

Sobremaneira, ratificando que somos totalmente a favor da implantação de um Plano 

de Mobilidade Urbana, carecemos da apresentação de outras alternativas ao “projeto 

modelo” que vem sendo imposto, que, talvez tecnicamente, apresente “soluções” 

(mesmo que bastante questionáveis), mas, que se materializou numa “única opção” 

que não vem agradando uma parcela importantíssima da população que gera 

empregos e renda no município (ou seja, os empreendedores que mantém seus 

negócios nestas duas importantes vias do nosso município). 

Precisamos lembrar que as Audiências Públicas foram realizadas de maneira on-line, 

de forma totalmente expositiva e unilateral, atingindo um público diminuto pela pouca 

publicidade dada às mesmas, bem como, não havendo abertura para um debate. 

Sequer, houve oportunidade para que a comunidade fizesse sugestões de possíveis 

melhorias, inclusive muito mais simples, e certamente menos onerosas aos cofres 

públicos, e que ainda, podem ser muito mais viáveis (ao menos para o momento). 

Acreditamos que mudanças mais radicais às configurações atuais de trânsito e 

mobilidade urbana requerem uma programação de médio a longo prazo (até 10 anos) 

para que as mesmas aconteçam gerando os mínimos impactos possíveis. 
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Foram realizadas pela ACIG duas reuniões com empresários e em ambas houve 

ferrenho oposicionamento ao Projeto apresentado pelo Executivo e ITTI, sendo de 

forma unânime veementemente contrários ao modelo de binários. Os empresários 

presentes foram todos opositores a implantação de mão-única na Av. 29 de Abril e na 

R. José Nicolau Abagge. São todos apoiadores que as ruas paralelas, a estas duas 

vias, sejam asfaltadas oferecendo alternativas de tráfego. Lembrando que, nossos 

maiores problemas de mobilidade são típicos de menos de 60 dias por ano - no 

período da nossa Temporada (não caracterizando um óbice para a atração de turistas, 

nem para investimentos, muito menos, causadores severos impactos aos moradores 

do município). 

Aproveitamos para pleitear, para uma data futura e oportuna, uma reunião presencial 

do Executivo, dos técnicos do ITTI, da ACIG e dos demais comerciantes afetados. 

Almejamos uma grande e democrática assembleia de preposições e discussões, de 

apresentação de estudos de impactos socioeconômicos, e, consequentemente, de 

encaminhamento para uma solução viável para todos. 

Cabe ressaltar que, na última reunião com os comerciantes (associados e não-

associados), realizada em 1º de dezembro de 2021, às 19 horas, no hotel Vila Real, a 

comunidade exigiu da ACIG, inclusive, se necessário for, a judicialização do pleito 

acima exposto. Os comerciantes pleitearam a essa Diretoria, que, em caso de envio 

de Projeto de Lei sobre essa matéria para a Câmara, a ACIG deverá pleitear Ação 

Civil Pública e impetrar Mandato de Segurança a fim de resguardar os interesses da 

classe e da coletividade. 

A ACIG ratifica que acredita no diálogo com o Executivo Municipal, mantém seu 

posicionamento apartidário, enaltece que está cumprindo seus preceitos estatutários 

ao defender o interesse dos seus associados e dos comerciantes em geral, e, que 

trabalha  diuturnamente pelo Desenvolvimento do município de Guaratuba. 

Certos de que nosso pleito será atendido, reiteramos o respeito e os laços de estima. 

Att. 

 

 

__________________________________________ 

Braulio Augusto Pedrotti 

 


