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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ANÁLISEDO PROJETODELEI COMPLEMENTAR Nº
202022 QUEDISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃODO PLANO DE MOBILIDADE

URBANA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

O vereador Marcos Papa agradeceu a presença de todos. Declarou que será criado um fundo de
mobilidade urbana, O vereador Rebato Zuccolotto falou sobre a importância de estudos para a
melhoria do quadro da mobilidade urbana no municipio. A senhora Elen de Freitas Mirando,
agradeceu a oportunidade e falou sobre a evolução dos trabalhos no município, nos últimos anos.
Foram apresentados slides para mostras aos presentes e telespectadores a evolução dos trabalhos no
tocante a mobilidade urbana nos últimos anos. Falou sobre a problemática da mobilidade, no
município, apresentando dados referemes a necessidade dos municipes, sua segurança e fatores.
ambientais, Prosseguiu expondo a estruturado plano de mobilidade urbana, suas diretrizes, metas e
objetivos. Aspectos do plano foram detalhados, como as questões referentes a segurança, o uso
racional do automóvel, modicidade tarifária do transporte, O vereador Marcos Papa elogiou os
detalhes do plano e alertou para o fato de que os modais de transporte mais sustentáveis são
realizados majoritariamente por pessoas carentes. À socióloga Mileide melo expôs as emendas a que
serão apresentadas pela Comissão de Mobilidade, Falou sobre à necessidade de um conselho
deliberativo para os debates do plano Municipal de Mobilidade urbana. Questionada pelo senhor
Renato do Locabyke a senhora Milady informou que houve à previsão de inclusão, em uma das
emendas, de um representante dos ciclistas no conselho que cuidará da implantação do plano.
Questionada pela senhora Carla, a senhora Ellen falou sobre a implantação de parques llenares no
município junto a implantação do plano. O vereador Marcos Papa fez algumas considerações sobre
a importância dos parques lineares para o município. O senhor Elson de Paula, munícipe, falou
sobre os problemas enfrentados pelos moradores desua localidade, no tocante a mobilidade urbana,
passandoa questionara senhora Ellen de Freitas sobre o que será feito sobre as demandas populares
para sci bairro, Questionada pelo senhor Elson a senhora Ellen informou que serão necessárias
mudanças legislativas para que a administração municipal possa reestruturar o local e que no
momento há três secretarias trabalhando em conjunto para a resolução das questões. O vereador
renato Zuccolotto falousobre os desafios enfrentadospelo ciclista Ribeirãopretanoe sobre as falhas
no serviço de transporte coletivo do Municipio, fazendo questionamentos sobre a possível ativação
de um veiculo leve sobre trilhos no município. Àsenhora Elen falou sobre a combinação de fatores
necessária para modificar a cultura local, de modo a favorecer a evolução no transporte coletivo na
cidade. A senhora Jessica Romero fez um paralelo entre os problemas da mobilidade e da moradia,
discorrendo sobre a necessidade de regularização fundiária de certas áreas e os consequentes
impactos positivos desta regularização sobre as questões referentes a mobilidade. O vereador
Marcos Papa apontou alguns problemas existentes naprestação do serviço público de transporte no
município. O vereador Marcos Papa falou sobre formas mais eficientes para administrar as verbas.
relacionadas a mobilidade urbana no município. A senhora Luciana pergunta: Como garantir a
priorização de pedestres e ciclistas se temos vários representantes do poder público e entidades de
classee apenas uma cadeira para ciclistas e outras para pedestres? À pergunta consta da presenteata
para orientar estudos futuros. O senhor Marcos Belizzi falou sobre a tepresentatividade dos ciclistas
no Conselho Municipal de Mobilidadeecritérios para controle de velocidade. O verefidor Ramon,
ressaltou a importância do direito a mobilidade, por possibilitar o acesso à uma gama de outros
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direitos, Ressaltou seu sentimentode ausência da vontade política para facilitar a mobilidade a

munícipes de bairros desfavorecidos. Refarçau sua preocupação com a criação de ações que
favoreçam o transporte coletivo e que o Executivo Municipal saiba acolher propos:
MarcosPapa se colocou a disposição dos munícipes para dúvidas e sugestões. Nada Mais,
foi encerrada apresente reunião as 20:44, Da qual Ivrou-se a presente ata. Eu
Mesquita de Souza Junior, Assistente Técnico Legislativo, digiteie dou fé.
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