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COHAB RECEBE OBRAS 
PARA MELHORAR TRÂNSITO

Intervenções viárias começaram a ser feitas ainda em outubro do ano passado
Desde outubro do ano passado, a Prefei-

tura de Itapevi realiza obras para readequa-
ção viária da rotatória da Cohab, nos acessos 
à Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Sil-
va, Avenida Pedro Paulino e Avenida Rubens 
Caramez, quando deu início à canalização do 
córrego Barueri-Mirim no trecho da rotatória - 
parte do conjunto de intervenções viárias para 
melhorar o local. As ações fazem parte do pro-
grama Cidade Bela.

“As obras na rotatória e entorno têm como 
objetivo dar maior fluidez no trânsito e com-
bater o engarrafamento do local. Elas estão 
sendo feitas aos poucos, por etapas, para não 
causar o estrangulamento no fluxo de veículos 
e pedestres”, afirma um servidor da pasta  In-
fraestrutura e Serviços Urbanos de Itapevi.

As obras no local englobam a construção de 
novos acessos e de novas áreas de passeio com 
pista compartilhada para ciclistas e pedestres. 
O projeto urbanístico ainda prevê melhorias 
na segurança do local e do entorno, como a 
criação de gradis para controle de acesso aos 
pedestres, jardinagem, recape das vias e insta-
lação de nova iluminação.

“As melhorias auxiliarão, especialmente, 
motoristas de Cotia que ganharão uma alter-
nativa acessando a Avenida Feres Nacif Chalu-
ppe à Avenida Rubens Caramez e não precisa-
rão passar no futuro pelo trecho da rotatória 
da Cohab. A medida irá desafogar o trânsito no 
local”, explica o servidor. 

As obras devem ser finalizadas no segundo 
semestre deste ano.

REVITALIZAÇÃO
Com recursos de R$ 1,5 milhão para obras 

de revitalização do Centro de Itapevi e apro-
fundar as intervenções do programa Cidade 
Bela obtidos em novembro do ano passado 

junto ao Governo do Estado de São Paulo, 
por meio do Fumefi (Fundo Metropolitano 
de Financiamento e Investimento), a Pre-
feitura utilizará este outro montante para 
financiar a recuperação da Praça Carlos de 
Castro e da Avenida Feres Nacif Chaluppe, 
no trecho entre a estação de trem Itapevi da 
CPTM até a rotatória da Cohab.

Como parte das ações de melhoria do 
Centro, o projeto prevê também obras de 
modificação na geometria da Praça Carlos 
de Castro com a mudança de sentido de 
direção da Avenida Feres Nacif Chaluppe e 
mão única de subida dos veículos para a Rua 
Joaquim Nunes, além de criação de pista 
compartilhada entre pedestres e ciclistas da 

praça até a rotatória da Cohab.
O escopo ainda sugere a implantação 

de uma lombofaixa (faixa de pedestre com 
elevação) na travessia da Carlos de Castro 
sentido à estação de trem da CPTM (Compa-
nhia Paulista de Trens Metropolitanos). Será 
executado também o recape da praça até à 
rotatória da Cohab e reforma da calçada da 
estação da CPTM até a rotatória da Cohab.

Essas etapas estão em processo de licita-
ção. A conclusão das obras de revitalização 
do Centro está prevista para o segundo se-
mestre deste ano.

Em março, a Avenida Feres Nacif Chalu-
ppe também recebeu obras de pavimenta-
ção. As intervenções integram o Cidade Bela.

Prefeitura segue executando obras de readequação viária na rotatória da Cohab 

Foto: Felipe Barros/ Ex-Libris/ Secom PMI 



4 Ano 10 | Nº 514 | Itapevi, 20 de março de 2018DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi

Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Municipal de Indústria,
Comércio, Turismo e Emprego

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ITAPEVIPREV

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi

Diário Oficial do
Município de Itapevi

De acordo com o Decreto Municipal nº 4.588 de 14 de janeiro de 2009.

Publicação: Secretaria de
Comunicação e Resultados

Rua Joaquim Nunes, 65, Centro Telefone: 4143-7600
Email: imprensa@itapevi.sp.gov.br

Jornalista responsável:
Eurico Ramos - MTB: 49.599

Prefeito: Igor Soares Ebert
Vice-Prefeito: Marcos Godoy

Secretários:
Cláudio Dutra, Cláudio Freitas, Elaine Rodrigues Bueno de Freitas, Eu-
rico Ramos, José Mauro, Kleber Maruxo, Luiza Nasi Fernandes, Marcos 

Godoy, Marcos Toledo, Mauro Martins Júnior, Paula Pezzoni, Ramon 
Medrano,  Rogério de Oliveira, Walter Hasegawa,  Thulio Nassa e Virgí-

nia Soares. 

ItapeviPrev 
Superintendente:

Bruno Augusto Viana Lopes


