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Ata Reunião Extraordinária do COMOB - Conselho Municipal de Mobilidade Urbana 
 
Aos 16 dias do mês de dezembro de 2021, às 15h00, reuniram-se, de forma remota (online) em decorrência 
das medidas de prevenção ao COVID-19 adotadas no município, os membros do COMOB - Conselho 
Municipal de Mobilidade Urbana. De acordo com a conferência, estavam presentes: Débora Redondo, Cássio 
Fernando Pinheiro Urano, Maria Cristina da Silva Batista, Rodolfo de Souza Alves, Mara Cristina da Silva, 
Jair Gustavo de Mello Torres, Reinaldo Fagundes dos Santos, Luana Veronezi Mavila, Weberton Luiz 
Quintanilha, Aline Auxiliadora Arantes de Oliveira Simões, Ronaldo Rodrigues da Cunha Filho, Lívia 
Correa Silva, Marcos Rodrigues Brunelli. 
 

A Secretária Executiva do COMOB, Sra. Débora Redondo, deu início à reunião, comunicando as pautas a 
serem abordadas: 

 Informes sobre a Câmara Técnica Transformando a Mobilidade Urbana; 
 Urbanismo Tático Rua Saigiro Nakamura; 
 Apresentação da Minuta Final de revisão da Lei das Calçadas; 
 Aprovação da agenda prévia de reuniões para o ano de 2022. 

 
Pauta 1 
Informes sobre a Câmara Técnica Transformando a Mobilidade Urbana  
 
 

Débora inicia explicando que o projeto teve uma alteração, pois o WRI escolheu SJC para ser a cidade que 
participará do projeto completo, com o acompanhamento do WRI. A escolha se deu pois SJC é, dentre as 3 
cidades participantes, a que mais se engajou no desenvolvimento da proposta.  
O Cronograma foi estendido até final de fevereiro de 2022 e a Câmara Técnica poderá participar até o 
encerramento do projeto. 
A Câmara Técnica está trabalhando, junto com o WRI, em 4 boas práticas: 

1. Regulação dos aplicativos de entrega – está disponível uma pesquisa com os clientes dos aplicativos 
de entrega no hotsite do projeto na página da Semob. A Oficina com os estabelecimentos comerciais 
que utilizam serviços de delivery não obteve inscritos e não pode ser realizada. Sendo assim, a oficina 
foi substituída por uma pesquisa que será disponibilizada no site do projeto assim que estiver 
concluída e validada.  
Oficina com motociclistas está mantida, bem como as reuniões com os aplicativos de delivery. 

2. Exploração publicitária em pontos de ônibus – A Semob está na fase final da elaboração do PMI para 
ouvir o mercado para a elaboração da licitação. 

3. Recuperação da valorização imobiliária próxima à infraestrutura de transporte – Linha Verde – em 
fase de conclusão do parecer técnico sobre a adequação da legislação municipal aos princípios do 
DOTS (Desenvolvimento Orientado pelo Transporte Sustentável). A empresa contratada pelo WRI 
está concluindo o trabalho com o auxílio da equipe técnica da Seurbs. 

4. Taxa de Mobilidade Urbana – ainda não foram iniciados os trabalhos. 
 
Pauta 2 
Urbanismo Tático Rua Saigiro Nakamura 
 
São José dos Campos foi a vencedora da Chamada de Urbanismo Tático promovida pelo WRI dentro da 
Rede de Ruas Completas do estado de SP.  
O projeto foi premiado e está em fase de finalização do projeto executivo de implantação e de conversas com 
os comércios e estabelecimentos do entorno para divulgação da proposta. 
Débora explica os conceitos do projeto e como a proposta beneficia os pedestres, em especial as crianças das 
escolas do entorno e os ciclistas. Trata-se de um projeto inovador e será a primeira experiência de SJC em 
Urbanismo Tático na cidade. 
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Pauta 3 
Minuta da Lei das Calçadas 
 
Diretor Ronaldo Rodrigues explica os principais pontos da revisão da Lei das Calçadas. A proposta já havia 
sido apresentada ao Comob em 2019, e após esta reunião foram feitas adequações no texto em decorrência 
das conversas com a Seurbs e com a Fiscalização de Posturas Municipais. Nas adequações, o espaço árvore 
foi incorporado na Lei das Calçadas, e revogará o texto sobre o assunto previsto na LC623_2019 – Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo vigente. Desta forma, a Lei das Calçadas passará a ser uma Lei 
Complementar, com a realização de Audiências Públicas com a população. 
Ronaldo apresenta o quadro com as principais alterações propostas na nova lei, como a alteração dos 
materiais permitidos para execução das calçadas, percentual permitido para reformas sem necessidade de 
refazimento da calçada inteira, espaço árvore, faixa de serviço com possibilidade de colocação de grama. 
 
Débora passa a palavra aos conselheiros para eventuais dúvidas e manifestações. Lívia da Seurbs 
complementa as informações do Ronaldo reforçando que a Lei das Calçadas regulamentará o espaço árvore. 
Informa também que no primeiro trimestre de 2022 o Código de Arborização será encaminhado para 
aprovação, com o regramento sobre as espécies, plantio, poda e as informações que complementarão a Lei 
das Calçadas. 
Sem mais nenhuma manifestação dos conselheiros, iniciou-se a discussão da última pauta do dia. 
 
Pauta 4 
Agenda proposta para 2022 
Débora apresenta a proposta de datas para as reuniões ordinárias de 2022. Foram propostas reuniões na última 
quinta-feira do mês, nas seguintes datas: 24 de fevereiro; 26 de maio; 25 de agosto e 15 de dezembro. Débora 
lembra a todos que as datas podem ser alteradas em caso de necessidade, e que poderão ser agendadas 
reuniões extraordinárias. A proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
 
A Reunião foi encerrada pela Secretária Executiva do COMOB, Sra. Débora Redondo. 
 
Eu, Sra. Débora Redondo, juntamente com o Sr. João P. H. Moraes, secretariei a presente ata, devidamente 
assinada por mim e encaminhada aos demais membros do COMOB, para ciência de forma digital. 

 
São José dos Campos, 16 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 
Débora Redondo  
Secretária Executiva  
 
 
 
João P. H. Moraes 
Supervisor SGPE/DGPE 
 
 


