FT Infraestrutura
GT Mobilidade Urbana e Rodovias
Memória n.º 010
Data: 25/10/2012
Hora: 18h30min
Local: Auditório da ADESM
Coordenador: Gustavo Saldanha

A – Participantes
Cristiano Leal; Edmilson Gabardo; Eduardo Rolim; Fábio Zulocotto; Gustavo Saldanha; Marco Antônio
Azevedo; Priscila Terra Quesada; Sheila Comiran e Vilson Serro.

B – Pauta Prevista
- Operacionalizar o Plano de Ação.

C – Itens Abordados e Comentados
1. Abertura dos trabalhos:
1.1 O Coordenador Técnico da ADESM, Gustavo Saldanha, realizou a abertura da reunião e
passou alguns recados:
1.1.1

O horário das reuniões do GT de Mobilidade Urbana e Rodovias permanece
às 18h30min e o encontro deve começar pontualmente neste horário;

1.1.2

A duração da reunião não deve ultrapassar 1h30min.

1.2 O Diretor Presidente da ADESM, Vilson Serro, explicou como funcionará a metodologia de
acompanhamento das ações. Conforme previsto na pauta da reunião, os participantes
começaram a identificar, no Plano de Ação, as propostas que já estão em andamento
(marcando com a cor verde), as que devem ser articuladas para iniciar em 2013 (marcando
com a cor amarela) e aquelas ações que podem ser iniciadas em anos seguintes (sem
marcação de cor).
1.3 Na próxima reunião os participantes iniciam o processo de coordenação e monitoramento
das propostas destacadas em verde e a implementação das ações marcadas em amarelo.
1.4 Ao final desta primeira análise do Plano de Ação, os participantes marcaram 12 propostas
em
verde
e
17
em
amarelo
http://adesm.org.br/wpcontent/uploads/2012/12/Planilha_GT_Mobilidade_Urbana_e_Rodovias_Caderno.pdf
2. Comentários
2.1 Os participantes comentaram sobre a insegurança do trevo de acesso ao Atacadão, na
Faixa Nova de Camobi e questionaram a forma que foi feita a modificação.
2.2 Com relação à licitação de duplicação das rodovias de acesso a Santa Maria, Vilson Serro
explicou que os editais estão em andamento.
2.3 Sobre o Plano de Mobilidade Urbana, os representantes da Secretaria de Mobilidade
Urbana explicaram que o projeto está em fase de diagnóstico e que já foram enviados
alguns projetos com ideias para a empresa. Nesta fase, a empresa contratada está
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realizando pesquisa de campo, um inventário urbano com planilhas prévias através da
utilização de ferramentas como o Google Earth. O diagnóstico final deverá ser entregue
no final de fevereiro e o Plano será apresentado em uma audiência pública. O prognóstico
deve estar pronto em agosto para iniciar as ações sugeridas.

D – Providências / Encaminhamentos
Que fazer

Responsável

Equipe

Prazo

Enviar o Plano de Ação para os
participantes do GT

Gustavo Saldanha

ADESM

26.10.2012

E – Pauta para a próxima reunião

