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ATA DA 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA 

 

Às 18H01 do dia 05 de abril de 2019, nas dependências da EMEF Paulo Azenha, situada na Rua 

Maria Raposeiro Azenha, 455 – Vila Azenha - Nova Odessa/SP, teve início a quarta 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 18h01; 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, 

agradecendo a presença do Vereador Licenciado Vladinei e do presidente do Conselho de 

Mobilidade Urbana - COMDUR. Após, fora passada a palavra para o Sr. Erik, o qual solicitou a 

assessora Jaqueline Tavares que fizesse as exposições, já deferido o tempo que fosse necessário 

para as explicações, a 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. Vladinei, este 

questionou se a via que ligará o Jardim são Jorge à Rodovia Anhanguera será antes do pedágio; 

pelo Sr. Erik fora respondido que sua saída será após o pedágio, na via sentido Sumaré; com a 

palavra o Sr. Presidente que agradece a presença da Sra. Rebeca Borim, dando a palavra ao 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; pedida a palavra pelo Sr. Samuel, este questionou o 

excesso de tráfego na rua Virgílio Bodini, se existe algum projeto para o trânsito do local; 

intervindo o Sr. Presidente, este ressaltou que o plano de mobilidade é uma projeção prevendo 

a adequação ao desenvolvimento pelos próximos dez anos, sendo que o interessado, no que 

tangem casos individuais, pode solicitar a um vereador que este proceda a realização de 

indicação ao Sr. Prefeito para solução do problema; pedida a palavra pelo Sr. Vladinei, este 

reformulou a pergunta, questionando se existe previsão de ação para solução, já que a via seria 

um entroncamento de três bairros e já existe abaixo assinado apresentado na Câmara; pelo Sr. 

Denis foi respondido que estão sendo feitos levantamentos e que até o final da semana estariam 

concluídos; pedida a palavra pelo Sr. Paulo Bichof, este ressaltou a consonância dos anteprojetos 

do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade, e no caso dos problemas decorrentes do pedágio, 

este que remonta seu início de funcionamento nos anos noventa, estudos e medidas estão 

sendo tomadas para amenizar e solucionar a questão; pedida a palavra pelo Sr. Vladinei, este 

questionou sobre a linha férrea no acesso ao Jardim São Jorge, se existem projetos para solução 

do problema local; pelo Sr. Erik foi respondido que em 2015 fora realizado estudo pelo DNIT 

sobre a construção de um viaduto na região, mas que não haveria verba suficiente para arcar 

com o preço da obra, sendo ressaltado que no ano de 2020, salvo engano, serão promovidas 

audiências públicas para a renovação da concessão das áreas para alinha férrea, podendo ser 

condicionada à construção do viaduto; pelo Sr. Vladinei fora perguntado se na Rodovia Julio 



 
 

Guilherme Blumer Ferreira  Achile Nicola fosco 

Mauerberg existem projetos para sinalização e iluminação, além da drenagem da via; o DER não 

tem verba suficiente para obras de drenagem, porém, existem projetos e no que tange as 

luminárias, o departamento em questão não instala, a não ser em trechos de retorno; com a 

palavra o Sr. Presidente, este solicitou à Sra. Jaqueline que informasse o horário de 

encerramento, a qual verbalizou que jaziam 18h48; diante disso o Sr. Presidente encerrou a 

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

lavrou esta ata. 


