
 
 

Guilherme Blumer Ferreira  Achile Nicola fosco 

ATA DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA 

 

Às 09H04 do dia 04 de abril de 2019, nas dependências da EMEF Professora Almerinda delega 

Delben, situada na Rua Theodoro Klavin, 560, Parque Residencial Klavin - Nova Odessa/SP, teve 

início a terceira 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. Guilherme Blumer Ferreira que 

dissesse o horário de início, tendo informado serem 09h04; após, o sr. Presidente, passou a 

palavra ao Sr. Guilherme Blumer Ferreira 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; aberta a 

palavra aos presentes, não houve manifestação, sendo passada a palavra ao Sr. Evandro Coev, 

secretário adjunto de Governo, o qual ressaltou que o transporte escolar do município atende à 

100% das faixas desde a creche até o 9º ano, que atualmente o transporte público possui seis 

rotas, as quais estão passando por estudos para readequação e ampliação; com a palavra o Sr. 

Presidente agradeceu a presença do Sr. Samuel, presidente da Associação Comercial de Nova 

Odessa; pelo Sr. Denis foi dito 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; 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; passada a palavra ao Sr. Presidente, este agradeceu aos 

presentes nominalmente, sendo que, ao fim, solicitou ao Sr. Guilherme que informasse o horário 

de encerramento, a qual verbalizou que jaziam 9h49; diante disso o Sr. Presidente encerrou a 

audiência pública e assim, Guilherme Blumer Ferreira, Secretário designado pelo Sr. Presidente, 

lavrou esta ata. 


