ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Às 09H08 do dia 02 de abril de 2019, nas dependências do Auditório do Paço Municipal da
Prefeitura de Nova Odessa, sito à Av. João Pessoa, 777, Centro - Nova Odessa/SP, teve início a
primeira audiência pública como parte do processo de implementação do Plano de mobilidade
Urbana do município de Nova Odessa/SP. Sr. Achile Nicola Fosco, gestor do plano de mobilidade,
nos termos do Decreto Municipal 3.869 de 25 de outubro de 2019, abriu a audiência
cumprimentando os pares e os presentes, pedindo ao Sr. Erik Ortolano que dissesse o horário
de início, tendo informado serem 09h08; após, o sr. Presidente, passou a palavra ao Sr. Edson
Antônio Teixeira para leitura do Edital de Convite, Justificativas e Esclarecimentos, o qual passou
à leitura do material; Apresentou os membros da mesa, Sr. Erik Ortolano, diretor de Obras da
Prefeitura e o Sr. Guilherme Blumer Ferreira, membro do Conselho de Municipal de
Desenvolvimento Urbano – COMDUR, sendo este último escolhido para secretariá-lo durante a
audiência. Após, fora passada a palavra para o Sr. Erik, já deferido o tempo que fosse necessário
para as explicações, o qual passou a apontar as principais instituições previstas no anteprojeto
do Plano de Mobilidade Urbana; com apresentação em projetor, fora apresentado o primeiro
mapas sendo ressaltado que tratava-se das previsões de alargamento e duplicação de vias do
município; passado ao segundo mapa, foram apresentadas as previsões de pavimentação das
vias em destaque; com a apresentação do terceiro mapa foram expostos os trechos a serem
alargados, bem como por onde seriam abertos novas vias; passado ao quarto mapa, foram
trazidas as previsões de instituição de novas vias; pedida a palavra pelo Sr. Heliton Scorpeli, este
sugeriu um possível mapeamento das torres de alta tensão, haja vista existirem torres da Av.
Ampélio Gazzetta em sentido à Av. São Gonçalo, facilitando assim um trecho de ligação entre
estas vias; com a palavra o Sr. Presidente, que leu o email do Sr. Héliton, que questionou sobre
o mapa das torres de alta tensão, tendo sido respondido pelo Sr. Erik que o município não detém
tal mapa, podendo ser objeto de ofício a ser apresentado junto à Companhia de Transmissão
Elétrica do Estado de São Paulo – CTEEP; após, o Sr. Presidente convidou o Sr. Denis,
representante do setor de trânsito da prefeitura, que apresentou as ações do departamento,
ressaltando reuniões realizadas na Agemcamp e no Detran para solução de problemas, sendo
realizado o levantamento mapa de calor, onde são apontados os trechos com maior índice de
acidentes de trânsito, sendo também projetada a implantação de onda verde nos semáforos da
Av. Ampélio Gazzetta, bem como estudos para novas ciclovias; pedida a palavra pela Sra.
Rosemare, esta questionou o Sr. Denis sobre ações na Rua Goiânia, no Jardim São Jorge, pois
esta via virara rota de fuga d pedágio, tendo aumentado muito seu fluxo; pelo Sr. Denis foi
respondido que será reforçada a sinalização e que estão sendo feitos estudos para alterar o
trânsito local para melhorar o tráfego; pedida a palavra pelo Sr. Erik, este salientou que foi feito
requerimento ao DNIT para ser feito viaduto sobre a linha férrea para solucionar o problema
deste acesso, sendo que o referido departamento já realizou o estudo, porém não há verba para
a realização da obre, sendo sugerido que, quando das audiências públicas para a renovação da
concessão das áreas da linha férrea seja exigido como contrapartida o viaduto em questão;
pedida a palavra pelo Sr. Fábio, este questionou o motivo da realização de novas audiências
públicas, sendo respondido pelo Sr. Guilherme que o motivo era de que ocorreram problemas
técnicos nas filmagens, o que anularia sua utilização, porém, todos os questionamento foram
levados em conta para alcançar o resultado do anteprojeto atual; o Sr. Fábio também
questionou sobre o semáforo da Ampélio Gazzetta com a Rua Eddy de Freitas, na altura do São
Vicente, sendo local de trânsito intenso e muitos acidentes; pelo Sr. Denis foi dito que a
sinalização está sendo reforçada e há estudo de instalação de semáforo na altura do fórum, o
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qual poderá controlar o problema apontado; pelo Sr. Fábio foi questionado se há intenção de
abrir novas vias no Jardim Maria Helena, pois foram vistos topógrafos no bairro; pelo Sr. Erik foi
respondido que não há previsões e desconhece os motivos pelos quais foram topógrafos no
local, acreditando ser em razão do projeto de passagem duto de gás pela Avenida Ampélio
Gazzetta; o sr. Presidente ainda ressaltou que em reunião com o Sr. Promotor, este sugeriu a
realização de novas audiências para não inviabilizar o andamento do anteprojeto; Pelo Senhor
Hálito fora questionada uma linha, a qual seria uma nova via, sendo respondido pelo Sr. Erik que
não se tratava de via, mas apenas de uma divisão de terras; pedida a palavra pela Sra. Rosemare,
esta questionou sobre as árvores com cupins no Jardim São Jorge, sendo que os cupins podem
passar para o madeiramento das casas, além do risco de queda de árvores; pelo Sr. Guilherme
fora sugerido o protocolo de pedido específico na prefeitura, sendo acrescentado pelo Sr.
Presidente que, por intermédio de Vereadores, pode ser feita indicação ao prefeito, a qual é
encaminhada diretamente ao setor responsável para solucionar a demanda; sem nova
manifestações, passada a palavra ao Sr. Presidente, este solicitou ao Sr. Guilherme que
informasse o horário de encerramento, a qual verbalizou que jaziam 10h19; diante disso o Sr.
Presidente encerrou a audiência pública e assim, Guilherme Blumer Ferreira, Secretário
designado pelo Sr. Presidente, lavrou esta ata.
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