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Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas, no 
auditório do Paço Municipal de Guarulhos, sito a Rua Bom Clima, 90, aconteceu a 
Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade Urbana do Município, atendendo a 
Lei Federal nº 12.587/12. 

A audiência contou com a presença dos representantes da Secretaria de 
Transporte e Mobilidade Urbana, Senhores: Marcio José Pontes, Secretário Adjunto, 
Marco Antonio de Toledo, Diretor de Planejamento e Projetos, Oscar Kaari, Diretor 
de Transportes, Styvenson Noboru Koga, Diretor de Trânsito, bem como, a presença 
dos representantes de vários segmentos da sociedade civil: Universidade de 
Guarulhos, Guarucoop, Prefeitura de Guarulhos, SASP, SINSESG, Condutores 
Escolares, EAGG, ACEAAG, Proguaru, SECOM, Universidade de São Paulo, AMAGRU, 
Câmara Municipal, Viação Campos dos Ouros, IACOM, COMMU, IAB, Empresa de 
ônibus Vila Galvão, e representantes dos conselhos CMPU e CMTT, além dos 
representantes da Câmara Municipal de Guarulhos, conforme lista de presença 
anexa. 

O senhor Pontes abriu a audiência, agradecendo a presença de todos e 
enfatizou a importância do trabalho dos Agentes de Transportes e Trânsito, que se 
fizeram representados.  

Em seguida explanou sobre a importância do Plano de Mobilidade Urbana-
PMU, da Lei que instituiu os diversos planejamentos municipais, dos prazos e sua 
prorrogação, tendo como limite o ano vigente.   Explicou que o planejamento é para 
os próximos dez anos e que, só através dele, há a possibilidade de liberação de 
recursos; explicou que o PMU é um dos planos setoriais previstos no Plano Diretor, 
que tudo será devidamente ratificado através de Decreto. 

Falou ainda que, todo o material da apresentação está disponível no site da 
PMG, que a última audiência será realizada no dia 15 de abril deste ano e que, 
algumas ações do Planejamento já estão sendo colocadas em prática, a exemplo do 
Trevo de Bonsucesso. 

Sobre o trevo, explicou não ser um projeto desta gestão, mas, que foi dado 
continuidade ao projeto original, uma vez que, qualquer alteração, implicaria no 
cancelamento da obra, em sua totalidade 

Em resposta a questionamento sobre o corredor da Juscelino Kubistchek, até 
o Shopping Bonsucesso, que prevê ampliação de duas faixas e criação de corredor 
de ônibus, o mesmo já conta com recursos da Caixa Econômica, e que está 
aguardando a ordem para o início das ações devidas. 

Em seguida passou a palavra ao senhor Plínio que, agradeceu a presença de 
todos e, solicitou que os questionamentos fossem feitos ao término da 
apresentação. Explicou que as propostas contidas no Plano de Mobilidade Urbana é 
fruto de trabalho realizado com outras secretarias da Prefeitura de Guarulhos, 
como: Direitos Humanos, com foco na pessoa deficiente ou com mobilidade 
reduzida, Habitação, Desenvolvimento Urbano e Obras. 



 

Audiência Pública sobre Plano de Mobilidade 
 

O arquiteto começou a sua exposição explicando o conceito de Mobilidade 
Urbana. Disse que o Plano de Mobilidade Urbana tem como foco o Transporte de 
massa em detrimento do Transporte não motorizado. 

Ao longo da apresentação, feita através de material disponível no site acima 
mencionado, foram apresentados estatísticas, evolução do aumento da frota de 
veículos, aumento da expectativa de vida e seus reflexos na Mobilidade urbana 
local. 

Ao final da apresentação, o Senhor Pontes solicitou a presença dos Diretores 
da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana para composição da mesa, foi 
então iniciado o momento dos debates cujas perguntas foram feitas através de 
formulários entregues à mesa ou com o uso da palavra no microfone. 

Sobre a questão do prazo de conclusão do Plano de Mobilidade Urbana, o 
senhor Pontes, ratificado pelo senhor Plínio, informaram que desde 2015 então 
sendo realizadas plenárias, conforme documento disponível no site mencionado. 

O senhor Marco Toledo, Diretor do Departamento de Planejamento e 
Projetos, externou sua admiração pelos Agentes de Transportes e Trânsito que 
contribuem para a fluidez do trânsito na cidade, principalmente no trevo de 
Bonsucesso, onde há situações críticas e que a presença deles no local é de extrema 
importância. 

Algumas situações foram apresentadas como: os acessos à cidades, Vila 
Galvão e Ponte Grande que, são precários; foi mencionado o impacto do Rodoanel 
no município, havendo algumas alterações viárias importantes à mobilidade urbana; 
houve questionamento sobre as mudanças necessárias do Centro de nosso 
Município. Outros questionamentos deram conta, dos transportes escolares e 
micro-ônibus que prestam serviços à população. 

Demais questionamentos foram devidamente respondidos pelos diretores de 
cada área desta Secretaria e todos se colocaram à disposição para atenderem as 
demandas dos munícipes e resolverem situações pontuais de cada representação 
de classe, a exemplo do Transporte Escolar que solicitou a ampliação da utilização 
dos corredores de ônibus da cidade e que será estudada e atendida conforme a 
necessidade apresentada. 

Esgotados todos os assuntos e, sanadas todas as dúvidas, o senhor Pontes 
deu por encerrada a audiência, convidando a todos para a última audiência há ser 
realizada, em 15 de abril de 2019 as 18:00h. 

     
 

 


