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ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA 

 

Às 18h07 do dia 03 de abril de 2019, nas dependências da EMEF Haldrey Michelle Bueno, situada 

na Av. Paschoal Piconi, 415 - Nova Odessa/SP, teve início a 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 2018, abriu a audiência cumprimentando os pares e os presentes, pedindo 

ao Sr. Guilherme Blumer Ferreira, que dissesse o horário de início, tendo informado serem 

18h07; 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. Geninho, este questionou sobre 

a adequação dos calçamentos nas novas vias e nos alargamentos e alongamentos, já que 

haveriam diferenças em alguns locais em execução, sendo que também perguntou sobre quais 

ações estão sendo tomadas na via em frente ao INSS para diminuir o número de acidentes; pelo 

Sr. Erik fora respondido que na duplicação da Av. Rodolfo Kivitz houveram alguns obstáculos, 

como construções no recuo, que demandaram adequação do local, sendo que a colocação das 

guias se deram por exigência da CPFL para recolocação do postes da rede elétrica, sendo que o 

calçamento será de dois metros de largura, com retornos em alguns pontos e a preservação de 

uma árvore centenária no local, tendo ainda respondido que foi realizado estudo da duplicação 

do trecho em frente ao INSS utilizando uma área a ser cedida pela CODEN, a qual se manifestou 

positivamente, porém, foram necessárias algumas alterações no projeto, as quais estão sendo 

feitas; com a palavra o Sr. Presidente, que pediu licença da presidência para fazer uma pergunta 

ao Sr. Júlio Franco, que se encontrava até recentemente no setor de trânsito, para que 

respondesse sobre uma possível alteração de tráfego na Rua Eddy de Freitas; pelo Sr. Franco 

fora respondido que que a ideia é plausível, acrescentando que fora solicitado recurso junto a 

AGEMCAMP para instalação de semáforo na Av. Ampélio Gazzetta, em  frente ao fórum, o que 

poderia ajudar no tráfego da região; concedida a palavra ao Sr. Paulo Bichof, presidente do 

conselho municipal de desenvolvimento urbano de Nova Odessa – COMDUR, este ressaltou a 

consonância dos anteprojetos dos planos de mobilidade e diretor, sugerindo ainda conversão à 

direita livre no semáforo da saída do Berzin, duplicação da Av. Fioravante Martins utilizando a 

área dos pinheiros e  consideração de ser realizado um acesso à Av. Rodolfo Kivitz pelo 

Guarapari; pelo Sr. Erik foi respondido que a diretoria de trânsito será informada da sugestão 

sobre a conversão livre, tendo respondido ainda que a duplicação sugerida não será prioridade, 

pois as previsões de ligação de vias outras no anteprojeto aliviarão o fluxo na avenida em 

questão e que, no caso do acesso solicitado, em loteamento a ser implantado no local, 

fatalmente será necessária a construção de uma via que realizará a ligação; O Sr. Presidente 

pediu a palavra para justificar a ausência do Sr. Denis Manoel, responsável pelo setor de trânsito, 
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pois este estaria com o filho doente no hospital, mas deixou relatado que foram realizadas 

reuniões 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; pedida a palavra 

pelo Sr. Geninho, este questionou sobre a alteração do trânsito no balão da APAE, sendo 

respondido pelo Sr. Franco que embora não mais no setor, participou dos estudos, sendo que 

foram feitas as mudanças para facilitar o acesso dos moradores ao centro que  e que foram 

mantidas as guias para balizar o fluxo, evitando invasão das faixas de rolagem; o Sr. Presidente 

convidou o Sr. Edson, Secretário de maio ambiente para realizar algumas considerações, o qual 

disse que foram iniciados os trabalhos de poda em conjunto com a CPFL, haja vista que a não 

incidência de luz solar em algumas residências ocasionaria problemas; o Sr. Paulo Bichof pediu 

a palavra, ressaltando caso específico de árvore comprometendo a segurança de uma escola da 

Vila Azenha, pelas raízes que entram por debaixo da construção, galhos que se estendem até o 

outro lado da rua e maior incidência de mosquitos, como o da dengue;; pedida a palavra pelo 

Sr. Geninho para reforças que as podas são necessárias inclusive para a segurança dos veículos; 

pelo Sr. Presidente foi ressaltado que o setor de transportes fora relatado que o transporte 

público do município é terceirizada, , que com o aumento dos empreendimentos, as rotas 

deverão ser atualizadas e que o transporte escolar atende da creche ao quinto ano; pelo Sr. Erik 

foi pedida a palavra e este sugeriu que seja priorizada a construção de ciclovias novas, 

alargamento  e ampliação das já existentes; pelo Sr. Presidente fora relatado que há árvores na 

Rua dos idosos que impedem que veículos grandes como ônibus possam acessar o local; pelo Sr. 

Edson fora relatado que a secretaria de meio ambiente trabalha com pessoal reduzido e grande 

demanda, mas que logo começarão as mudanças para atender aos pedidos; pelo Sr. Presidente 

fora ressalvado que o plano diz respeito à previsões para serem realizada s mantida pelos 

próximos dez anos, como forma de planejamento; não havendo mais questionamentos, o Sr. 

Presidente, solicitou ao Sr. Guilherme que informasse o horário de encerramento, a qual 

verbalizou que jaziam 19h30; diante disso o Sr. Presidente encerrou a audiência pública e assim, 

Guilherme Blumer Ferreira, Secretário designado pelo Sr. Presidente, lavrou esta ata. 


