Câmara Municipal de Ribeirão Preto
ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE
MOBILIDADE URBANA
Aos 04 (quatro) dias do

setembro 2020,
de INSTALAÇÃO

DE

no

Plenário desta Câmara
às 15:00h
Comissão Permanente de Mobilidade
Municipal, reuni
Urbana, nos termos da resolução nº17/2020, que incluiu no Regimento Intemo da CMRP
referida Comissão Permanente, Presidiu a reunião o vereador proponente Marcos Papa
estando presente no Plenácio (in loco) desta CMRP. Cumprimentou a todos os presentes,
bem como aqueles
Feito
que acompanham esta reunião pela TV Câmara e redes
isso, o presidente informou que fazem parte da Comissão Permanente de Mobilidade
(Nelson das Placas). Destacou
Urbana, os vereadores Jorge Parada e Nelson Stefancli
que
essa Comissão foi uma inovação necessária da 17º Legislatura, para que Ribeirão Preto
ienha uma instância de estudos da mobilidade urbana. Disse que nossa cidade ainda
confunde a mobilidade urbana com transporte motorizado e precisamos usar à mobilidade
sob ótica das pessoas, onde se priarize a convivência e onde as pessoas possam andar à
2$, sem serem atingidas pelo trânsito violento.
seguida, o vereador Marcos Papa,
apresentou uma exposição de slides, com os diversos tipos
transportes, elabarado pela
arquiteta e urbanista Carla Meireles Roso, que ficará disponível e registrado,
demonstrando a necessidade da eriação dessa Comissão, Iniciada a exposição,
Presidente
instalada, esclareceu que a mobilidade urbana é um direito de acesso à
sa Comissão ora
ade
e determinante para a qualidade de vida da população. Disse que é preciso pensar
motilidade a partir das pessoas e nossa cidade precisa ter um departamento de mobilidade
não motorizada. Fez uma explanação detalhada sobre cada tipo de mobilidade, Disse que é
preciso pensar nas calçadas como forma
mobilidade de acesso. Disse também
é
as
modal
de
transporte, apartado do transporte
que
pensar ciclovias, como um
bicicletas como meio de transporte
motorizado, que proteja as pessoas que utilizam
ciclo-áixas.
Demonstrou ainda, que o
Explicou a diferença entre as ciclovias
e as
necessita
de um sistema que tenha corredores de ônibus c rede
transporte público,
tramsporte integrada, para que tenha maior fluidez e seja utilizado em substituição ao
“eansporte individual, Usou como exemplo a cidade de Curitiba que tem um transporte
público eficiente e que serve muito bem a população daquela localidade. O transporte
público em nossa cidade está ruim e precisa ser resolvido. É preciso que tenha pontos de
ônibus iluminados, com cobertura c bancos. Há necessidade também de disciplinar o
Ribeirão Preto:
sramsporte de cargas. Em resumo, disse detalhadamente cada ponto que, em
Mobilidade ainda é sinônimo
transporte; Inexistência de um departamento na Secretaria
de Planejamento que cuide exclusivamente de mobilidade urbana: Problemas graves no
Ainda sem um conselho municipal de mobilidade; Transerp em
transporte público;
crise; A
Política Municipal de Mobilidade está em discussão na Câmara; Faltam incentivos e
investimentos para « mobilidade ativa; Não existe inovação continua em projetos urbanos:
Estamos sem planos de arborização; Falta integração do transporte na Região
Meiropolitana. Após, o vereador Marcos Papa, mostrou cada trabalho por ele realizado
mobilidade urbana, que precedeu a iniciativa de criar essa
desde 2016, sobre a assunto
Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, Disse ainda que tem uma agenda proposta
Prefeitura, que consiste
Política Municipal de Mobilidade Urbana - Plano de
Mobilidade; Reforma administrativa
— Transerp e Departamento
Mobilidade; Qualificação
do Transporte Coletivo, cumprimento do contato: Mobilidade ativa políticas, incemivos
investimentos; Transporte integrado da Região Metropolitana. Por fim, declarou
mês
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

na
INSTALADA a Comissão Permanente de Mobilidade
Urbana, conclamando a população a
saviar sugestões para ajudar encontrar soluções, O vereador Marcos
Papaagradece a todos
ue acompanharam essa
em especial a Luciana do coletivo Mabicicleta. Por fim,
jnportante consignar que são membros dessa Comissão Permanente
os vereadores Jorge
Parado e Nelson Stefaneli (Nelson das
À íntegra dessa reunião encontra-se
Placas)
gravada.
sm mídia áudio visual,
e faz parte desta ata,
forma da Resolução nº 46/18, Nuda me
havendo a tratar, nem
interessados em se manifestar, a reunião foi encerrada às 16h-00min
“a qual para constar, eu Emir
Aparecida Martins Paulino
servidora
desisnada desta CMRP, lavei presente
claboruda nos termos das Resoluções
que
ata,
PY TH20IS e 46/2018,
que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente da
Comissão.
reunião,
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MARCOS PAPA
Presidente

