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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE 
INTERVENÇÃO VIÁRIA NA AV. CENTENÁRIO (TRAVESSIA DE 

PEDESTRES E REBAIXAMENTO DAS PISTAS DA AV. CENTENÁRIO) 
DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

(LEI COMPLEMENTAR Nº 095/2012 – PLANO DIRETOR 
PARTICIPATIVO DE CRICIÚMA). 

 
 

12.12.2018 
 
 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se no Salão 1 

Ouro Negro na Prefeitura Municipal de Criciúma, a audiência pública para apresentação 2 

do projeto de intervenção viária na Avenida Centenário (travessia de pedestres e 3 

rebaixamento das pistas da Avenida Centenário), de acordo com o que preconiza a 4 

Legislação Municipal (Lei Complementar nº 095/2012 – Plano Diretor Participativo de 5 

Criciúma). Os trabalhos começaram às 19h10min, com a presença dos munícipes 6 

relacionados na lista de presença, parte integrante desta ata. A reunião foi aberta pela 7 

Secretária de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, Sra. Kátia Maria 8 

Smielevski Gomes e essa ata segue com a transcrição da gravação realizada na mesma: 9 

Boa noite a todos, meu nome é Giuliano Elias Colossi, Arquiteto e Urbanista da Prefeitura 10 

de Criciúma, no momento estou como Diretor de Planejamento da Infraestrutura, 11 

Planejamento e Mobilidade Urbana. A audiência pública está sendo feita em virtude da 12 

necessidade que coloca a Lei do Plano Diretor, que em grandes projetos da cidade, tem 13 

que apresentar para a comunidade. Esse projeto tem como título “Travessia de pedestres 14 

e rebaixamentos das pistas da Avenida Centenário”. Por uma questão legal, 15 

obrigatoriamente nós temos que publicar em jornal local, com no mínimo quinze dias de 16 

antecedência da audiência pública, no diário oficial do município, também é encaminhado 17 

aos veículos de imprensa, para terem esse conhecimento e pessoalmente a gente 18 

encaminha o convite aos grupos de WhatsApp, que seria um meio de comunicação mais 19 

direta. No primeiro momento vai se apresentar o instrumento normativo das condições de 20 

trabalho de uma audiência pública que foi aprovado no CDM – Conselho de 21 

Desenvolvimento Municipal, que é seguida em todas as audiências públicas relativas ao 22 

Plano Diretor. Os objetivos da audiência pública: apresentar à apreciação pública a 23 

localização da implantação da obra; apresentar os estudos; colher dados, informações, 24 

críticas e sugestões; conhecer ou identificar possíveis anseios dos munícipes que ainda 25 

possam não ter sido diagnosticados. Quanto ao regimento interno: início dos trabalhos – 26 

19h30; a audiência será conduzida por representante da PMC; a audiência seguirá o 27 

regimento normativo aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM, em 28 

12/03/2015; os participantes que desejarem fazer perguntas aos expositores deverão se 29 
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inscrever previamente ou durante a apresentação; a manifestação dos  inscritos se dará 30 

preferencialmente de forma oral e na impossibilidade por escrito; cada inscrito terá 03 31 

(três) minutos para perguntas e/ou comentários; poderá se dispor de 01 (um) minuto para 32 

complementações à fala; o responsável pela condução dos trabalhos poderá flexibilizar a 33 

dinâmica da audiência pública; os participantes deverão ater-se ao teor dos temas em 34 

discussão nesta audiência pública; após 03 (três) horas o responsável dará por encerrada 35 

a audiência pública. A ata da audiência pública será lavrada pelo secretário e 36 

disponibilizada por meio eletrônico. Agora chamamos aqui a frente os responsáveis pela 37 

apresentação a equipe formada pelo Eng. Tadeu de D. Oliveira e a Arq. Mirtz Orige que 38 

foi a vencedora pela licitação feita pela Prefeitura Municipal de Criciúma para desenvolver 39 

o projeto de túnel. Antes vou relatar um histórico que aquele local já foi palco de vários 40 

projetos feito pela Prefeitura Municipal de Criciúma, que incluía passagem aérea, com 41 

rampas, escadarias, elevadores, na frente do antigo Crisul Hotel, já foi feito projeto de 42 

túnel também, no mesmo local e se contratou a empresa para desenvolver o projeto 43 

executivo já de um túnel. No andar do projeto já sendo desenvolvido surgiram alguns 44 

questionamentos, que serão apresentados, em relação a modificação do modelo que foi 45 

o mais adequado que os técnicos do Município acharam, por uma questão de mobilidade 46 

e para a questão do pedestre. Seguimos com a apresentação: Boa noite pessoal, meu 47 

nome é Tadeu, engenheiro civil, agrimensor, e também a Arquiteta Mirtz, somos 48 

responsáveis pelo projeto. Ao longo das tratativas, visitas no local, acabamos com o apoio 49 

de todos os técnicos, ofertando e se tratando de uma outra proposta, por entender que 50 

seria mais justa com a Lei de Mobilidade Urbana e por questões urbanísticas também. 51 

Vamos apresentar um histórico, feito ao longo desse período de 2 ou 3 meses, até a 52 

chegada de nossas conclusões. Ao longo dos anos, o entorno sofreu várias modificações 53 

de instalações de edificações, instituições, que acabou gerando um grande fluxo de 54 

pessoas, podemos citar a ESUCRI, o crescimento da rede Angeloni, rodoviária, hotéis, 55 

comércios, serviços, então houve um grande crescimento de fluxo de pessoas nesse local. 56 

Percebemos que as pessoas hoje, atravessam em qualquer ponto da Avenida Centenário, 57 

até com uma insegurança, e é difícil conciliar os veículos com pedestres nesse espaço. 58 

Tem tido ali, vários problemas de insegurança no trânsito, causando desconforto tanto 59 

para moradores, motoristas e pedestres e o que procuramos foi priorizar para pedestres, 60 

pois segundo a legislação, primeiro vem o pedestre e depois os veículos. Segundo nosso 61 

estudo, fomos no local, observamos, tiramos fotos, como não existe faixa nesse trajeto, 62 

existe uma em frente a rodoviária, o pessoal não se preocupa com a faixa. O Giuliano 63 

comentou sobre uma passarela elevada, e eu comentei com ele que em Florianópolis, eu 64 

resolvi subir aquela passarela em frente ao shopping Iguatemi. Estava cheio de gente para 65 

atravessar aquela avenida, só eu passei em cima, justamente pra ver, é realmente 66 

complicado, subir aquela quantidade de degraus e descer, as pessoas costumam utilizar 67 

a primeira, segunda vez, depois não fazem mais, foi isso que observamos lá. Então, 68 

começamos um estudo tendo que atender os pedestres, os motoristas, o comércio local, 69 

na expectativa do Município e na mobilidade urbana, pensando sempre em melhoria. 70 

Então ao longo dos estudos, surgiram 3 propostas, a primeira foi a que veio do edital, que 71 

seria a passagem subterrânea, mantendo a avenida, na segunda proposta seria a 72 
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passagem no nível da avenida, para se priorizar o pedestre, tendo o carro que mudar de 73 

nível, mas um dos impactos, seria a drenagem. Então um dia eu trouxe uma terceira 74 

proposta, que resolveria o problema da drenagem, cobrindo a parte de cima. Então surgiu 75 

o porquê não de se fazer uma praça em cima, a coisa vai evoluindo, na verdade a 76 

diferença da segunda para terceira, o carro continua no mesmo lugar, embaixo. Então 77 

vejam bem, na primeira proposta, a gente entende que não atende a legislação de 78 

mobilidade urbana, primeiro, alto custo de operação e manutenção, afinal de contas, teria 79 

que ter dois elevadores, com custo de implantação, o de manutenção sempre, iluminação 80 

e climatização embaixo, segurança e vigilância vinte e quatro horas, com câmeras, se não, 81 

fechamento noturno. A noite continuará como hoje, as pessoas continuaram passando por 82 

cima, não iria adiantar investir um dinheiro dessa proporção e a noite as pessoas 83 

continuariam atravessando em qualquer lugar, até porque, na proposta inicial, do túnel, 84 

iria se instalar barreiras para as pessoas não atravessarem naquele lugar ali, já seria outra 85 

dificuldade. O exemplo que trouxemos de Blumenau, em frente ao Shopping Neumarkt, 86 

ali tem uma passarela de pedestre e ninguém usa, pelo cansaço, segurança. A segunda 87 

proposta, que seria o mergulho dos carros, mas com a passarela metálica. Aqui já se 88 

atende a legislação e dá prioridade ao pedestre, também concluímos, que teríamos um 89 

custo menor, principalmente de manutenção e operação, pois nessa proposta não 90 

teríamos elevadores, iluminação, escadas e preocupação com segurança. Nessa 91 

proposta então, o carro mergulharia e a passarela metálica, por cima. Os canteiros seriam 92 

eliminados, numa faixa de cento e cinquenta metros, no lugar do canteiro, seriam duas 93 

pistas. A Avenida não perde duas pistas, na verdade, ela ganha uma pista, porque nós 94 

mantivemos, onde tem os hotéis, uma rua marginal, no mesmo nível que tem hoje. Bom, 95 

depois disso, tudo veio a terceira proposta, a diferença da segunda para essa, seria ao 96 

invés da passarela metálica, seria um nível em laje com guarda corpo, mais elaborada 97 

urbanisticamente, com uma praça, as pessoas além de passarem por ali, podem sentar, 98 

descansar, eu que trabalho muito com drenagem, fiquei mais satisfeito com isso, porque  99 

na parte mais crítica que temos hoje, ela está coberta. E depois disso, em uma reunião 100 

com o Prefeito, conseguimos subir mais uns cinquenta centímetros, para melhorar ainda 101 

mais o sistema de drenagem naquele local. A diferença então da segunda para esta, é 102 

isso, elas continuam no mesmo lugar, porém, ao invés de ser uma passarela metálica, 103 

virou uma praça. Os coqueiros que serão retirados da avenida, serão replantados nas 104 

laterais da praça. Lembrando que também terá os bolsões para estacionamento e ciclovia 105 

dos dois lados da Avenida. Nós como empresa e técnicos, achamos essa última proposta 106 

bem mais viável e aproveitável. Agora vamos apresentar algumas conclusões do nosso 107 

estudo de viabilidade: 1 - Passagem subterrânea para pedestres: Não atende a lei 108 

12.587/2012 – prioridade ao pedestre; custos e implantação maior equiparado à outras 109 

propostas; alto custo de operação/manutenção: dois elevadores, iluminação e 110 

climatização; segurança: vigilância com Câmeras. fechamento noturno. a noite continuará 111 

como está hoje – exemplo de Blumenau; precisa de dois abrigos cobertos sobre as 112 

calçadas para elevadores. 2 - Passagem com passarela metálica – mergulho dos 113 

carros: Atende a lei 12.587/2012 – prioridade ao pedestre; custos e implantação menor 114 

equiparado a primeira proposta; menor custo de operação/manutenção; segurança: 115 



 

 

 

Governo do Município de Criciúma 

Poder Executivo 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana 

 

totalmente à vista. Em operação vinte e quatro horas. 3 - Passagem com passarela e 116 

praça integradas – mergulho dos carros: Atende a lei 12.587/2012 – prioridade ao 117 

pedestre; custos e implantação menor que a primeira proposta. Equiparado a segunda 118 

proposta; menor custo de operação/manutenção; segurança: totalmente à vista. Em 119 

operação vinte e quatro horas. GANHO URBANÍSTICO PARA O LOCAL E PARA A 120 

CIDADE. Sobre os impactos de vizinhas, aqui está elencado apenas os tópicos, temos 121 

aqui diferentes impactos de vizinhanças, impacto ambiental também. A questão da 122 

implantação, já foi comentado anteriormente, aqui tem alguns dados mais técnicos, que 123 

não cabe neste momento a discussão. Lembrando que na Avenida, nós temos instalação 124 

de gás, dos dois lados da Avenida, elas estão paralelas, se nós fôssemos fazer a primeira 125 

proposta, teríamos que cortar toda a tubulação que passa o gás, toda a rede de drenagem, 126 

pois a rede escoa ao longo de toda Avenida, seria por desvios ou bombeamentos. A parte 127 

de esgoto também, teria que bombear, porque ali existe uma adutora. Então ao longo 128 

deste período estudamos muita coisa, pensamos em todos os detalhes e chegamos a 129 

conclusão que com a aprovação dos técnicos da prefeitura e com a última reunião com o 130 

Prefeito Municipal e Vice, esta então seria a melhor proposta a se fazer, pelo ganho que 131 

se terá em todos os sentidos. Neste momento o Arq. Giuliano Elias Colossi agradeceu 132 

pela apresentação, e abriu espaço para as perguntas e esclarecimentos. A ordem de 133 

inscrições determinará a sequência dos debatedores; a manifestação dos inscritos se dará 134 

preferencialmente de forma oral e na impossibilidade por escrito; cada inscrito terá 03 135 

(três) minutos para perguntas e/ou comentários; poderá se dispor de 01 (um) minuto para 136 

complementações à fala. 1) Sr. Diógenes N. de Almeida: Não sei se foi debatido com os 137 

técnicos, não sei se o pessoal sabe, mas a drenagem que vem da Rua Pedro Rodrigues 138 

Lopes, a drenagem que foi feita, que vem lá de todo o Bairro Comerciário, que passa na 139 

frente da Assembleia de Deus, quero saber se já foi previsto o sistema de drenagem, já 140 

que chega na Rodoviária, onde é o ponto mais baixo, o que foi previsto lá na frente, se já 141 

previne também a futura drenagem que vem da ESUCRI. Resposta pelo Eng. Tadeu de 142 

S. Oliveira, Dr: O sistema de drenagem da ESUCRI está sendo projetada agora, na época 143 

eu sempre coloquei a minha preocupação em fazer isso em conjunto, a minha 144 

preocupação aqui é em relação as alturas, hoje nós ganhamos um metro, estávamos com 145 

cinquenta centímetros para descarregar no rio Criciúma ou no sistema de drenagem que 146 

está vindo da ESUCRI, agora com esse ganho de um metro, conseguimos levar isso com 147 

facilidade para lá. O sistema no local, seria basicamente, coletar água da Avenida. Em 148 

qualquer uma das propostas vai ter que ser feito um sistema de drenagem, o custo que 149 

foi apresentado seria da concepção, drenagem vai ter que ter do mesmo jeito e pela 150 

experiencia que eu tenho, tenho certeza, que com a ideia do túnel atravessando, teríamos 151 

um grande problema pois cortaríamos o fluxo. Quanto ao sistema de drenagem, eu 152 

concordo com o senhor, ele não está levantado, mas o que eu fizer para um, vou fazer 153 

para outro. Réplica: Minha colocação, tecnicamente, a minha pergunta era só o que vão 154 

fazer com a drenagem. Arq. Giuliano pediu a fala para esclarecimento, é importante 155 

ressaltar que esta se trazendo o conceito, que um modelo não funciona, e este modelo 156 

que está sendo adotado agora, funciona melhor que o anteriormente, o que seria 157 

executado. Então a audiência pública serve para isso, para mostrar o modelo, as questões 158 
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dos projetos executivos, serão feitos, e já se sabe que o custo da drenagem do outro lado 159 

do terminal central é mais em conta, porque o rio e o canal está mais próximo, já foi feito 160 

uma estrutura, esperando para receber essa água de uma maneira mais correta, era só 161 

essa a questão que eu queria colocar, estamos vendo a ideia, o conceito. 2) Eduardo 162 

Tasca: Quanto a questão da drenagem, eu acho que não vai dar problema algum, a 163 

solução de um vai ser igual para o outro. Parabéns pelo projeto, dentro da técnica foi muito 164 

bem elaborado, mas a preocupação que eu tenho é em relação a praça, os bancos, ou só 165 

pedestres passando, se deixar com bancos, o pessoal vai descansar, sentar, ficar por ali, 166 

no papel é muito bonito, mas é muito perigoso também, porque provavelmente vão ter 167 

vendedores, fiscalização, eu seria mais apto a praça, com tratamento paisagístico e 168 

simplesmente como passagem, sem banquinhos, até porque o objetivo é esse. E para 169 

complementar nessas paredes laterais, no ponto paisagístico, levantar mais, ficaria mais 170 

harmonioso, essa era a minha colocação. 3) Sr. Rogério: Se existe prazo para início das 171 

obras, e quando estiver em execução, por onde será desviado o trânsito. Vai ser feito um 172 

lado da Avenida primeiro, ou já vai ser feito tudo junto. Resposta pelo Eng. Tadeu de S. 173 

Oliveira, Dr: O ideal seria fazer as duas pistas, até porque existe uma conexão das duas 174 

no meio, mas daria para fazer uma e depois a outra. Mas isso ainda não foi conversado. 175 

A Secretária de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, Sra. Kátia Maria S. 176 

Gomes pediu a fala complementando que essa audiência pública seria para discutir o 177 

projeto e concepção, agora serão feito os projetos executivos e plano de execução, mas 178 

nós como técnicos da Prefeitura, não vamos permitir o fechamento completo da Avenida, 179 

vamos dar um jeito, montar um plano de execução, que diminua o número de faixas, mas 180 

que continue o fluxo de automóveis naquele local. E quando a execução, nós temos um 181 

recurso, de origem da terceirização da rodoviária, nós queremos implementar nos 182 

próximos dois anos. 4) Sr. Clodenir Cesar Michels: Eu volto na questão que o Tasca 183 

comentou referente a segurança, eu discordo de haver bancos, que a praça seja somente 184 

para circulação. Com relação ao não fechamento do trânsito, eu acho que com projeto de 185 

pré-moldado iria facilitar bem a implantação e obstrução das vias. Daria para fazer sem 186 

muita interferência no trânsito e da execução da obra. 5) Sr. Rogério Baldesar: As vias 187 

laterais ficariam de uso local, e qual a altura do pé direito até a rampa. Resposta pelo Eng. 188 

Tadeu de S. Oliveira, Dr: Para atender todo comércio que existe ali naquela região e 189 

acessar as edificações. E terá continuidade para a Avenida. O pé direito da parte mais 190 

crítica terá 4,5m, se tiver que passar caminhão, vai passar pela marginal. 6) Sra. Vânia 191 

Búrigo: Eu não entendi bem como vão ficar aquelas paradas de ônibus ali, agora vão ficar 192 

mais distantes. E a outra questão é, eu sei que vai haver o detalhamento ainda, mas seria 193 

de criar neste elemento uma identidade com o projeto original da Avenida Centenário, que 194 

foi toda pensado pelo Arq. Manoel Coelho, e se haveria condições de se pensar de que 195 

ele se integre historicamente ao projeto original nesses elementos que foram implantados 196 

na época. Resposta pelo Eng. Tadeu de S. Oliveira, Dr: Não têm parada de ônibus ali. 197 

Arq. Giuliano Elias Colossi respondeu outra questão: Seria a questão do desenho do 198 

símbolo de Criciúma, quanto ao petit pavê, ele não pose ser mais utilizado, por questão 199 

de acessibilidade, ele pode só ser utilizado em alguns locais que foram tombados. A 200 

questão do paisagismo, talvez se tenha que resgatar, nos próprios canteiros, a vegetação 201 
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de paisagismo original, que seria o Jerivá, ele poderia ser plantado ali, não teria muito 202 

problema com a raiz. 8) Sr. Clodenir Cesar Michels: Não que eu seja contra o Jerivá, mas 203 

olhando a questão visual do paisagismo, eu fico mais preocupado é com a segurança e 204 

nesse acesso ali, na via lateral para a principal, existe muito coqueiro ali, podendo 205 

atrapalhar, distrair a visão. Acabando os debates, o Arq. Giuliano Elias Colossi pediu a 206 

fala para encerramento: Agradecemos a presença de todos, da empresa também, agora 207 

vamos dar continuidade ao projeto, aos detalhes, lembrando que se tiverem alguma 208 

dúvida podem entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura, ou com a Divisão de 209 

Planejamento Urbano, para ir acompanhando o projeto, e se precisar ir apresentar em 210 

outro local, podemos apresentar também, até porque esta será uma obra muito 211 

importante, ela muda essa atual situação, ela salva guarda do comércio nas laterais, 212 

mantendo as marginais, resolvemos a questão de segurança, hoje se nós fôssemos 213 

pensar o terminal central, já pensaríamos de uma forma diferente, ao contrário, a avenida 214 

por baixo e a passagem de pedestres por cima. Eng. Tadeu de S. Oliveira pediu a fala, 215 

agradecendo a oportunidade e ficando a disposição para quando precisarem, pois, como 216 

comentado anteriormente, é uma obra muito importante, e se precisar apresentar no 217 

CREA, CAU, é só chamar. Após a apresentação dos assuntos a Audiência Pública foi 218 

encerrada, agradeceu-se a presença de todos nesta reunião, com seu término às 21 219 

horas. Eu, Bruna Naspolini Magagnin transcrevi a presente Ata que será verificada pelo 220 

Arq. Giuliano Elias Colossi, e será anexada a lista de presença desta Audiência Pública.  221 


