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Introdução 

As Políticas públicas territoriais brasileiras passaram por significativos avanços nos campos 

normativo e teórico, durante as duas últimas décadas, compondo quadro renovado que 

favorece a ampliação do ordenamento e do desenvolvimento territorial, bem  como a 

ampliação dos investimentos públicos no setor, desta forma ampliando a possibilidade da 

construção de cidades mais justas, salubres, adequadas e acessíveis, através da gestão pública 

territorial planejada.  

Este novo conjunto normativo tem como base fundamental o Estatuto da Cidade, lei nº 

10.257/2001, que regulamentou a Política Urbana brasileira e estabeleceu importantes 

referências relacionadas ao planejamento participativo e à função social da propriedade. Para 

o tema da mobilidade, assume fundamental relevância a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, Lei Federal nº 12.587/2012, que estabelece como princípio o planejamento e a 

promoção das políticas de transporte e de circulação, integradas à política de 

desenvolvimento urbano, objetivando a promoção do acesso universal e democrático ao 

espaço urbano. De acordo com estas diretrizes nacionais, a política local de mobilidade urbana 

deverá priorizar os modos de transporte coletivo e os ativos (não-motorizados), de forma 

segura, socialmente inclusiva e sustentável. 

Este documento apresenta o Produto 5: Validação das propostas do governo e sociedade do 

Plano de Mobilidade Urbana (PMOB) de Barueri/SP, na forma de um relatório síntese do 

processo de apresentação e discussão pública do Plano de Mobilidade, realizado em Junho de 

2022.  

O processo de elaboração do Plano de Mobilidade é realizado pela Secretaria de Mobilidade 

Urbana de Barueri (SEMURB), com apoio da consultoria Risco Arquitetura Urbana e 

acompanhamento da Comissão de Mobilidade Urbana, instituída pela Portaria n.º 32, de 30 

de março de 2022, composta por 12 membros – 6 representantes das secretarias municipais 

e 6 representantes de organizações da sociedade civil.  
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1 COMISSÃO DE MOBILIDADE URBANA DE BARUERI  

A Comissão de Mobilidade Urbana é responsável por acompanhar a elaboração do Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana, apreciando os estudos apresentados e contribuindo com 

propostas e sugestões para as melhorias necessárias, através de reuniões mensais de 

acompanhamento. A comissão foi criada e nomeada pela Portaria nº 32, de 30 de março de 

2022, e possui composição paritária, com 6 membros do poder executivo municipal e 6 

membros da sociedade civil organizada e seus respectivos suplentes. Desta forma, procurou-

se atender aos princípios de participação social na elaboração de políticas públicas, conforme 

estabelecido pela Constituição federal e pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001). 

1.1 REUNIÕES REALIZADAS 

A seguir, estão listadas, de forma sintética, as reuniões da Comissão de Mobilidade Urbana 

realizadas ao longo do processo1. O contato estabelecido também se desdobrou em reuniões 

setoriais específicas com os órgãos e entidades que compõem a comissão, como já 

apresentado nos relatórios de atividades. 

1.1.1 1ª Reunião da Comissão de Mobilidade Urbana 

 Data: 12/04/2022 

 Local: Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri 

 Participantes: Celso Aparecido Monari (Chefe de Gabinete SEMURB), José Luiz 

Pinheiro (Coordenador Operacional SEMURB), Jaime Matos (Assessoria de Gabinete 

SEMURB), Rômulo do Carmo (SEMURB), Gilvan Andrade (Depto. Engenharia de 

Tráfego - DEMUTRAN), Gustavo Guimarães (SPU), Anderson Batista Da Silva Luz (SPU), 

Julio Amaral (Depto. Transportes), Wesley Rodrigues (Depto. Transportes), Sabrina 

Balieiro (Meio Ambiente), Edinaldo Oliveira (secretaria de Obras), Noel Vieira 

(Secretaria de Obras), Helio da Costa Sobreira (CREA), Anderson R. Conde (BBTT), 

Adailton Miranda (APAE), Germano M. Correia (FATEC), Beatriz Policarpo (FATEC), 

Rychard H. Júnior (Instituto AERIS), Jozeneuza Stos Borges (Cooperyara), André Costa 

(Consultoria Risco), Marcos Kiyoto (Consultoria Risco), Sérgio Demarchi (Consultoria 

Risco, por audioconferência) e Armando Funari (Consultoria Risco, por 

audioconferência). 

                                                           
1 Os relatos completos das reuniões estão apresentados nos Relatórios de Atividades mensais. 
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A primeira reunião da Comissão de Mobilidade Urbana para acompanhamento do PMOB foi 

realizada no dia 12/04/2022, às 14h00, na Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMURB), com 

presença de representantes dos órgãos nomeados, conduzida pelo Chefe de Gabinete, Celso 

Monari, e pela consultoria Risco. 

Figura 1-1 Foto da 1ª Reunião da Comissão do Plano de Mobilidade 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 

A reunião teve abertura do Secretário Valter de Oliveira, que agradeceu a disposição de todos 

em compor a Comissão de Mobilidade Urbana. O chefe de gabinete da SEMURB apresentou 

o escopo da comissão, a situação do processo de elaboração do Plano de Mobilidade e passou 

a palavra à consultoria Risco. A consultoria apresentou os conceitos principais que norteiam 

o Plano de Mobilidade, com base na legislação federal vigente. Foi reiterado o papel 

fundamental das atividades participativas no processo de elaboração do PMOB, com destaque 

para a Comissão de Mobilidade. 

1.1.2 2ª Reunião da Comissão de Mobilidade Urbana 

 Data: 10/05/2022 

 Local: Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri 

 Participantes: Celso Aparecido Monari (Chefe de Gabinete SEMURB), José Luiz 

Pinheiro (Coordenador Operacional SEMURB), Jaime Matos (Assessoria de Gabinete 

SEMURB), Rômulo do Carmo (SEMURB), Gilvan Andrade (Depto. de Engenharia de 

Tráfego - DEMUTRAN), Gustavo Guimarães (SPU), Anderson Batista Da Silva Luz (SPU), 

Pablo Henrique Ferreira de Freitas (Depto. de Transportes), Cintia Maria de Campos 
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Macedo (Meio Ambiente), Sabrina Balieiro (Meio Ambiente), Ana Paula Isalino de 

Oliveira (Secretaria de Obras), Anderson R. Conde (BBTT), Andrea Maria da Silva de 

Amorim Ronqui (APAE), Germano M. Correia (FATEC), Rychard H. Júnior (Instituto 

AERIS), Jozeneuza Santos Borges (Cooperyara), André Costa (Consultoria Risco), 

Marcos Kiyoto (Consultoria Risco), Sérgio Demarchi (Consultoria Risco, por 

audioconferência) e Armando Funari (Consultoria Risco, por audioconferência). 

A segunda reunião da Comissão de Mobilidade Urbana para acompanhamento do PMOB foi 

realizada no dia 24/05/2022, às 14h00, na Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMURB), com 

presença de representantes dos órgãos nomeados, conduzida pelo Chefe de Gabinete, Celso 

Monari, e pela consultoria Risco. 

Figura 1-2 Foto da 2ª Reunião da Comissão do Plano de Mobilidade 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 

A reunião foi aberta e conduzida pelo chefe de gabinete da SEMURB, que atualizou o 

andamento do Plano de Mobilidade e passou a palavra à consultoria Risco. A consultoria 

apresentou os resultados principais da etapa de diagnóstico, em complementação à reunião 

anterior. Em seguida, foi apresentado o início da etapa de propostas, com discussão e 

pactuação dos princípios e diretrizes do Plano de Mobilidade.  

1.1.3 3ª Reunião da Comissão de Mobilidade Urbana 

 Data: 07/06/2022 

 Local: Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri 
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 Participantes: Celso Aparecido Monari (Chefe de Gabinete SEMURB), José Luiz 

Pinheiro (Coordenador Operacional SEMURB), Jaime Matos (Assessoria de Gabinete 

SEMURB), Rômulo do Carmo (SEMURB), Gilvan Andrade (Depto. de Engenharia de 

Tráfego - DEMUTRAN), Gustavo Guimarães (SPU), Pablo Henrique Ferreira de Freitas 

(Depto. de Transportes), Sabrina Balieiro (Meio Ambiente), Monica Garone (SDPD), 

Anderson R. Conde (BBTT), Roberto Bitencourt Lavinscky (BBTT), Adailton Miranda 

(APAE), Germano M. Correia (FATEC), Beatriz Policarpo (FATEC), Rychard H. Júnior 

(Instituto AERIS), Leonardo José da Silva Júnior (Instituto AERIS), Jozeneuza Santos 

Borges (Cooperyara), Marcos Kiyoto (Consultoria Risco) e Armando Funari 

(Consultoria Risco, por audioconferência). 

A terceira reunião da Comissão de Mobilidade Urbana para acompanhamento do PMOB foi 

realizada no dia 07/06/2022, às 14h00, na Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMURB), com 

presença de representantes dos órgãos nomeados, conduzida pelo Chefe de Gabinete, Celso 

Monari, e pela consultoria Risco. 

Figura 1-3 Foto da 3ª Reunião da Comissão do Plano de Mobilidade 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 

A reunião foi aberta e conduzida pelo chefe de gabinete da SEMURB, que atualizou o 

andamento do Plano de Mobilidade e passou a palavra à consultoria Risco. A consultoria 

apresentou a situação da etapa de propostas, com o produto 3 entregue e o produto 4 em 

fase de finalização, em continuação à reunião anterior. Foi apresentada a estrutura de 

organização do Plano de Ações e as metas e indicadores de monitoramento. As propostas 

foram amplamente discutidas pela Comissão, que realizou diversas contribuições e 
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solicitaram complementações ou aprofundamentos das propostas, que foram todas acatadas, 

o que ampliou a lista de ações totais de 92 para 106 (conforme apresentado no Produto 4).  

 

1.2 CONTRIBUIÇÕES 

A Comissão de Mobilidade Urbana teve papel fundamental na construção do Plano de 

Mobilidade ao longo do primeiro semestre do ano de 2022. No âmbito da comissão, foi 

possível realizar um diálogo direto entre secretarias e também com a sociedade civil, 

promovendo intensa troca de dados e informações para o diagnóstico do município e a 

definição do Plano de Ação. 

Entre as contribuições realizadas no âmbito da comissão, podemos destacar algumas que 

foram de grande importância. A presença do Instituto AERIS, como representante da 

comunidade de ciclismo esportivo, possibilitou recuperar parte do histórico das políticas 

cicloviárias do município, além do fornecimento de dados sobre a prática atual do ciclismo 

esportivo.  

A presença de representantes das empresas concessionárias do serviço de ônibus municipal 

permitiu acesso a informações das linhas em operação, o que foi de grande importancia para 

o diagnóstico. A presença deste setor também foi importante para discussão dos comentários 

acerca dos problemas dos sistemas de ônibus, coletados através da consulta pública e da 

oficina de diagnóstico.  

Para compor a discussão acerca das calçadas e da acessibilidade no município, foi 

imprescindível a presença de representantes da APAE, que contribuíram com sua visão e 

experiência, assim como a presença da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da 

Secretaria de Meio Ambiente, que vêm trabalhando tais questões no âmbito da Comissão 

Permanente de Acessibilidade (CPA). 

Outra entidade que contribuiu substancialmente para o processo de elaboração do Plano de 

Mobilidade foi a FATEC, através de representantes do curso técnico em Transportes 

Terrestres. Além dos questionamentos e informações durante as reuniões, a instituição de 

ensino apoiou o plano sediando duas atividades junto aos estudantes do curso, uma oficina 

de diagnóstico e uma apresentação do plano. 
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Por fim, a presença das secretarias municipais envolvidas foi crucial no desenho do Plano de 

Ações, apontando possibilidade de articulação institucional para a viabilização dos diversos 

programas. Dada a criação recente da SEMURB, a articulação interna desta com as demais 

secretarias ainda está em processo, e a Comissão de Mobilidade Urbana auxiliou nesta 

estruturação.  

De forma geral, a variedade de membros na comissão foi bastante rica, uma vez que não 

apenas diversos setores de trabalho estavam contemplados, mas também por representarem 

uma gama diversa de moradores de diferentes bairros e com vivências e conhecimentos 

práticos. Ressalta-se, aqui, a importância de uma comissão ampla e paritária na construção 

de processos participativos de gestão pública. É fundamental que este trabalho seja 

continuado pelo COMUTRAN, que terá por função acompanhar a implantação e monitorar os 

resultados do Plano de Mobilidade Urbana de Barueri. 
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2 AUDIÊNCIA PÚBLICA  

No dia 14/06/2022, às 18h00 foi realizada Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana 

de Barueri, na Câmara Municipal de Vereadores de Barueri, contando com transmissão on-

line e com registro em vídeo da seção para visualização posterior. Nos itens a seguir estão 

apresentados as ações de publicidade e registro do evento.  

2.1 PUBLICAÇÃO OFICIAL 

A Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana de Barueri teve seu edital de convocação 

publicado no Jornal Oficial de Barueri, edição 1.486, de 01/06/20222.  

  

                                                           
2 https://servicos.barueri.sp.gov.br/cms/Upload/Diario/pdf/JOB%20-%201486%20-%2001Jun2022%20-
%20web_637896225790936540.pdf  

https://servicos.barueri.sp.gov.br/cms/Upload/Diario/pdf/JOB%20-%201486%20-%2001Jun2022%20-%20web_637896225790936540.pdf
https://servicos.barueri.sp.gov.br/cms/Upload/Diario/pdf/JOB%20-%201486%20-%2001Jun2022%20-%20web_637896225790936540.pdf
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Figura 2-1 Publlicação no Diário Oficial do Municipio 

 

 
Fonte: Diário Oficial de Barueri 01/06/2022 

 



 
 

Plano de Mobilidade urbana de  Barueri/SP - 2022 - Produto 5 Validação das propostas do governo e sociedade 

15 

 

O conteúdo da publicação está reproduzido, na íntegra, a seguir. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA - SEMURB N° 001/2022 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DE MOBILIDADE DE 

BARUERI 

O Prefeito Rubens Furlan, no uso de suas atribuições legais, vem a público comunicar 

que será realizada Audiência Pública, conforme disposições abaixo: 

Art. 1º. A referida audiência pública será aberta a toda sociedade e será presidida 

pelo Secretário de Mobilidade Urbana, com apoio da coordenação executiva do processo de 

elaboração do Plano de Mobilidade, com fundamento na Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 

2012. 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º. A Audiência realizar-se-á com a finalidade de divulgar os resultados do 

processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (PMOB), em fase final de execução e 

prestar esclarecimentos à população, permitindo a manifestação dos interessados. 

TÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 3º. A Audiência Pública ocorrerá no dia 14 de Junho de 2022, terça-feira, com 

início às 18h00 e término às 20h30, na Câmara de Vereadores de Barueri, e contará com link para 

acompanhamento on-line. 

§ 1º. Para participação presencial, os interessados deverão comparecer na Câmara 

Municipal de Vereadores, no horário mencionado, onde haverá um credenciamento por ordem de 

chegada, para fins de controle. 

§ 2º. Para participação on-line, os interessados deverão fazer inscrição prévia na 

plataforma “Youtube” - canal da Câmara dos vereadores de Barueri. 

§ 3º. Os inscritos no canal da Câmara de Vereadores serão notificados pela 

plataforma “Youtube”, para acompanhamento da sessão, quando do seu início. 
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§ 4º. Os participantes “on-line” que quiserem se manifestar deverão enviar seus 

questionamentos, críticas e sugestões para o e-mail: semurb@barueri.sp.gov.br, onde a 

coordenação executiva para elaboração do Plano fará a análise e oferecerá a devida resposta. 

§ 5º. Os interessados em participar da Audiência Pública poderão ter acesso prévio 

às informações que serão tratadas, por meio do endereço eletrônico: www.pmobbarueri.com. 

Art. 4º. A Audiência será realizada com exposição seguida de debate, na forma 

disciplinada neste regulamento, sendo facultada apresentação de perguntas e manifestações orais 

entre os presentes. 

Art. 5º. Serão convidados a participar da Audiência, órgãos públicos responsáveis 

e/ou interessados no processo do Plano de Mobilidade de Barueri, entidades representativas da 

sociedade e de setores interessados nas áreas, bem como todo e qualquer cidadão interessado. 

Art. 6º. Caberá ao Secretário de Mobilidade Urbana, na condição de presidente da 

Audiência, a condução dos trabalhos e dos debates, nos termos definidos neste regulamento. 

§ 1º. São prerrogativas do presidente da Audiência: 

I - Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos; 

II - Realizar abertura da Audiência, ordenando o curso dos debates; 

III - Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento à 

consultoria técnica contratada para apoio da execução do Plano de Mobilidade; 

IV - Decidir sobre a pertinência das intervenções com o objeto em debate e a 

aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste regulamento, em atenção à boa 

ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação das pessoas; 

V - Organizar os pedidos de réplica e tréplica; 

VI - Dispor sobre a abertura e o encerramento da Audiência, bem como o 

encaminhamento de questões pertinentes para posterior resposta; 

VII - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere 

necessário ou útil; 

VIII - Encerrar a Audiência no prazo estipulado. 

§ 2º. São deveres da Presidência: 
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I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores 

convidados; 

II - Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião 

ou propostas apresentadas. 

TÍTULO II  

DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

CAPÍTULO I  

DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Art. 7º. A presença na Audiência Pública será aberta a todos os interessados. 

Art. 8º. Os interessados em formular comentário e/ou questionamento deverão se 

manifestar solicitando inscrição à mesa. 

Art. 9º Para participação nos debates durante a Audiência, por meio do uso da palavra 

ou manifestação por escrito, os interessados necessariamente deverão preencher lista de presença 

com nome, sobrenome e número de documento pessoal. 

§ 1º. A ordem de inscrição determinará a ordem de participação dos inscritos. 

§ 2º. Só será permitida a inscrição de um representante por grupo representado, e/ou 

pessoa jurídica, salvo se houver reduzido número de inscritos, de maneira a permitir nova rodada 

de debates. 

CAPÍTULO II  

DO PROCEDIMENTO 

Art. 10º. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa. 

Parágrafo único. Serão integrantes da mesa o Secretário de Mobilidade Urbana, o 

Secretário Adjunto de Mobilidade Urbana, o Chefe de Gabinete, o Coordenador de Mobilidade 

Urbana, demais autoridades e integrantes da sociedade como convidados.  

Art. 11º. Após a composição da mesa será iniciado o procedimento com a abertura 

formal da Audiência, com breve explicação das etapas que a regerão e das demais informações 

necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.  
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§ 1º. Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes 

da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser ampliado pela 

mesa, quando necessário. Os componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tempos à 

exposição de algum dos colegas.  

§ 2º. Após, será dada palavra aos técnicos da consultoria contratada para expor sobre 

o processo de elaboração do Plano de Mobilidade, e suas etapas, durante o tempo máximo de 15 

(quinze) minutos, prorrogáveis mediante autorização do presidente da Audiência se necessário.  

§ 3º. Será dada a palavra, em continuação, aos inscritos, seguindo a ordem de 

inscrição, com tempo máximo para cada participante de 05 (cinco) minutos, podendo ser ampliado 

pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto.  

§ 4º. Na sequência o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos 

convidados para responder ao questionamento.  

§ 5º. Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a 

Audiência.  

§ 6º. Ao final dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, sendo o 

presidente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no site do Plano 

de Mobilidade a da Prefeitura em até 15 dias após a realização da Audiência.  

CAPÍTULO III  

DA PUBLICIDADE  

Art. 12º. Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade, sendo publicado 

no Jornal Oficial do Município. Parágrafo único. Além da publicação no Diário Oficial do Município, 

a Audiência deverá será divulgada na página da Prefeitura e nas redes sociais, sendo, ainda, 

enviadas matérias para que os órgãos de imprensa possam divulgá-las à população.  

Art. 13º. São facultados aos organizadores da Audiência convidar especialistas, 

pesquisadores, técnicos, associações ou entidades civis com notória atuação nas áreas afetas ao 

tema da Audiência para comparecerem na qualidade de convidados.  

Art. 14º. A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de 

comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de realização. 

Parágrafo único. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro, desde que 

autorizadas pelo presidente, em razão das limitações do espaço físico onde se realizará o evento.  

CAPÍTULO IV  
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 15º. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no 

evento ou em decorrência deste terão a finalidade de informar a atuação da Administração Pública, 

contribuindo para observância dos princípios da transparência, isonomia e eficiência, assegurando 

a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse público.  

Barueri, 25 de Maio de 2022. 

Rubens Furlan 

Prefeito Municipal 
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2.2 DIVULGAÇÃO 

A divulgação da audiência pública aconteceu através dos canais oficiais (portal de notícias da 

prefeitura, redes sociais da prefeitura e da SEMURB) e dos principais portais de notícias da 

região, como apresentado a seguir. Também foram diretamente convidadas todas as 

secretarias e entidades que compõem a Comissão de Mobilidade Urbana, que foram 

instruídas a replicar a convite para suas redes de contatos.  

 

Figura 2-2 Divulgação no portal de notícias da Prefeitura de Barueri, 02/06/2022 

 
Fonte: https://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/02062022-audiencia-publica-do-plano-de-mobilidade-urbana-sera-dia-14-
participec  

  

https://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/02062022-audiencia-publica-do-plano-de-mobilidade-urbana-sera-dia-14-participec
https://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/02062022-audiencia-publica-do-plano-de-mobilidade-urbana-sera-dia-14-participec
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Figura 2-3 Divulgação no portal Jornal de Barueri, 07/06/2022 

 

 

Fonte: https://www.jornaldebarueri.com.br/transporte-barueri/prefeitura-de-barueri-promove-audiencia-
publica-sobre-mobilidade-no-dia-14/  <último acesso em 18/06/2022> 

  

https://www.jornaldebarueri.com.br/transporte-barueri/prefeitura-de-barueri-promove-audiencia-publica-sobre-mobilidade-no-dia-14/
https://www.jornaldebarueri.com.br/transporte-barueri/prefeitura-de-barueri-promove-audiencia-publica-sobre-mobilidade-no-dia-14/
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Figura 2-4 Divulgação no portal Folha de Alphaville, 01/06/2022 

 

Fonte:  https://www.folhadealphaville.com.br/cidades/barueri-realiza <último acesso em 18/06/2022> 

  

https://www.folhadealphaville.com.br/cidades/barueri-realiza
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Figura 2-5 Divulgação no portal Correio Paulista, 02/06/2022 

 

 

Fonte: https://correiopaulista.com/audiencia-publica-sobre-plano-de-mobilidade-urbana-de-barueri-acontece-no-dia-14/ 

<último acesso em 18/06/2022>  

 

  

https://correiopaulista.com/audiencia-publica-sobre-plano-de-mobilidade-urbana-de-barueri-acontece-no-dia-14/


 
 

Plano de Mobilidade urbana de  Barueri/SP - 2022 - Produto 5 Validação das propostas do governo e sociedade 

24 

Figura 2-6 Imagem de divulgação para meios digitais 

 

Fonte: Prefeitura de Barueri, 2022 
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Figura 2-7 Divulgação na página da SEMURB na rede social Facebook  

 
Fonte: Página da SEMURB no Facebook, Prefeitura de Barueri, 2022 
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Figura 2-8 Divulgação na página da SEMURB na rede social Instagram  

 
Fonte: Página da SEMURB no Instagram, Prefeitura de Barueri, 2022 

Figura 2-9 Divulgação na página da SEMURB na rede social Instagram  

 
Fonte: Página da SEMURB no Instagram, Prefeitura de Barueri, 2022 
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2.3 REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 Data: 14/06/2022 

 Local: Câmara Municipal de Barueri 

 Presidência: Valter de Oliveira (Secretário de Mobilidade Urbana)  

 Presentes: Carlos Eduardo Leal (Secretário Adjunto), Celso Aparecido Monari (Chefe 

de Gabinete SEMURB), José Luiz Pinheiro (Coordenador Operacional SEMURB), Jaime 

Matos (Assessoria de Gabinete SEMURB), Rômulo do Carmo (SEMURB), Gilvan 

Andrade (Depto. Engenharia de Tráfego - DEMUTRAN), ), Adriano Santos Silva 

(Suporte e T.I), Hilton Oliveira (Depto. Transportes), Cintia Maria de Campos Macedo 

(Meio Ambiente), Ana Paula Isalino de Oliveira (Secretaria de Obras), Mônica Mota 

(SDPD), Anderson R. Conde (BBTT), Adailton Miranda (APAE), Germano M. Correia 

(FATEC), Rychard H. Júnior (Instituto AERIS), Levi Jânio (vereador), Reinaldo Campos 

(vereador), André Costa (Consultoria Risco), Marcos Kiyoto (Consultoria Risco). 

A Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana de Barueri aconteceu no dia 14/06/2022, 

às 18h00, na Câmara Municipal de Barueri. A sessão foi presidida pelo Secretário de 

Mobilidade Urbana, Valter de Oliveira, e conduzida pelo coordenador operacional do plano, 

Celso Aparecido Monari, que apresentou um resumo do processo de trabalho.  

Figura 2-10 Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana na Câmara Municipal de Barueri 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 

A consultoria Risco apresentou uma síntese dos trabalhos, com ênfase nos pontos de atenção 

do Diagnóstico e nas Ações Prioritárias do Plano. Na sequência, representantes das secretarias 

responderam aos questionamentos enviados pelos presentes, através do formulário de 

inscrição. Ao final da sessão, foram convidados a se pronunciar o prof. Germano Correia, 
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representante da FATEC Barueri, e os vereadores presentes, Levi Jânio e Reinaldo Campos. O 

conteúdo dos temas discutidos estarão relatados de forma mais completa na ata oficial. 

Figura 2-11 Espaço no hall de entrada da Cãmara Municipal de Barueri 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 

Na data, o plenário estava interditado devido à reforma em curso na Câmara Municipal, de 

modo que a audiência ocorreu em uma sala de reuniões, com capacidade para 40 lugares, que 

foram ocupados pelos membros da Comissão de Mobilidade Urbana, gestores da SEMURB, 

autoridades presentes e sociedade em geral, até atingir a sua capacidade. Os demais 

presentes puderam acompanhar a sessão transmitida no hall de entrada, (saguão), onde foi 

projetada a audiência em um telão e providenciados assentos para 60 pessoas.  

A Audiência Pública também foi transmitida, ao vivo, através dos canais eletrônicos usuais da 

Câmara Municipal, por onde são transmitidas as sessões ordinárias – Youtube3, Facebook4 e 

Instagram5. Exceto por esta última, nas demais a transmissão permanece disponível para que 

seja assistida. Durante a transmissão, acompanharam ao vivo até 40 pessoas. Até o 

fechamento deste relatório, a transmissão já havia sido assistida mais de 360 vezes no 

Youtube e 180 vezes no Facebook.  

  

                                                           
3 Página da Câmara Municipal de Barueri no Facebook, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=xAdOux3xZaI 
4 Página da Câmara Municipal de Barueri no Youtube, 2022. https://fb.watch/dFGXK98R-H/ 
5 https://www.instagram.com/camarabarueri/  

https://www.youtube.com/watch?v=xAdOux3xZaI
https://fb.watch/dFGXK98R-H/
https://www.instagram.com/camarabarueri/
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Figura 2-12 Lista de Presença da Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana (1/5) 

 
Fonte: Prefeitura de Barueri, 2022. 

Figura 2-13 Lista de Presença da Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana (2/5) 

 
Fonte: Prefeitura de Barueri, 2022. 
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Figura 2-14 Lista de Presença da Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana (3/5) 

 
Fonte: Prefeitura de Barueri, 2022. 

Figura 2-15 Lista de Presença da Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana (4/5) 

 
Fonte: Prefeitura de Barueri, 2022. 
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Figura 2-16 Lista de Presença da Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana (5/5) 

 
Fonte: Prefeitura de Barueri, 2022. 

 
Figura 2-17 Transmissão da Audiência Pública no canal da Câmara Municipal no Youtube 

 
Fonte: Página da Câmara Municipal de Barueri no Youtube, 2022. https://fb.watch/dFGXK98R-H/  
  

https://fb.watch/dFGXK98R-H/


 
 

Plano de Mobilidade urbana de  Barueri/SP - 2022 - Produto 5 Validação das propostas do governo e sociedade 

32 

Figura 2-18 Transmissão da Audiência Pública na página da Câmara Municipal no Facebook 

 
Fonte: Página da Câmara Municipal de Barueri no Facebook, 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=xAdOux3xZaI  <último acesso em 18/06/2022> 

 

Figura 2-19 Noticia sobre a realização da Audiência Pública na pagina da Prefeitura 

 

Fonte: Página da Prefeitura Municipal de Barueri/SP, 2022. https://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/15062022-
audiencia-publica-discute-o-plano-de-mobilidade-urbana-de-barueri <último acesso em 18/06/2022> 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xAdOux3xZaI
https://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/15062022-audiencia-publica-discute-o-plano-de-mobilidade-urbana-de-barueri
https://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/15062022-audiencia-publica-discute-o-plano-de-mobilidade-urbana-de-barueri
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