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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - OPINIÕES E IDEIAS

Vereador relator comentou os principais aspectos da lei que estabeleceu o 
Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo 

O Boletim AEAMESP dá sequência à série de matérias que buscam indicar e reavivar temas e ideias 
apresentados e debatidos na 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, realizada pela AEAMESP 
no período de 9 a 12 de setembro de 2014. No segundo painel do encontro, o vereador paulistano 
Nabil Bonduki fez uma explanação sobre o processo de tramitação do projeto de lei, do qual foi 
relator, e os principais aspectos da configuração final do Plano Diretor Estratégico da Cidade de São 
Paulo (Lei Municipal nº 16.050/14).

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Com participação da AEAMESP, 42ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades 
será primeiro encontro sobre mobilidade urbana após a definição eleitoral

MOBILIDADE URBANA

Investimentos em mobilidade urbana será um dos focos do Fórum 
Movecidades, que acontecerá em São Paulo de 3 a 5 de dezembro

CONSELHOS DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) - ELEIÇÕES

Em 5 de novembro, arquitetos e urbanistas brasileiros vão escolher seus 
representantes para o CAU/BR e os CAU nos Estados.

ELEIÇÕES - SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA

No dia 19 de novembro haverá eleições para as presidências do CONFEA e do 
CREA-SP e para cargos de diretor da Mútua

SOLIDARIEDADE

Em 8 de novembro, sábado, supermercados de 48 cidades abrigarão o Dia 
Nacional da Coleta de Alimentos. Participe!

MOBILIDADE URBANA 

No 3º Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, da ANTP, um debate sobre 
sistemas estruturais de alta e média capacidade

HOMENAGEM A AFFONSO DE VERGUEIRO LOBO FILHO (1942-2013)

Especialista em projetos urbanos, o metroviário Affonso de Vergueiro Lobo 
Filho é homenageado postumamente na Câmara Municipal de São Paulo

ESPORTE

Com Zizo na liderança, última e decisiva etapa do 13º Desafio de Kart entre 
Amigos da AEAMESP acontecerá em 25 de novembro

3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP

Dupla Luciano (GMT) e Douglas (TTrans) chega à terceira vitória e conquista o 
3º Festival de Tênis da AEAMESP 2014
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - OPINIÕES E IDEIAS

Vereador relator comentou os principais aspectos da lei que estabeleceu 

o Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo 

No segundo painel da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, realizada pela AEAMESP no 

período de 9 a 12 de setembro de 2014, o vereador paulistano Nabil Bonduki fez uma explanação 

sobre o processo de tramitação do projeto de lei, do qual foi relator e que determinou a configuração 

final do Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo (Lei Municipal nº 16.050/14). Essa lei foi 

aprovada em 30 de junho de 2014 e sancionada em 31 de julho pelo prefeito e traz uma série de 

diretrizes para orientar o desenvolvimento e o crescimento da cidade pelos próximos 16 anos. 

Aspectos principais. Entre outros pontos, Bonduki descreveu a proposta de cidade consignada no novo plano, 

afirmando que a intenção é que haja articulação entre mobilidade e uso do solo, com adensamento populacional 

ao longo dos sistemas de transporte coletivo de massa, prioridade para o transporte coletivo e não motorizado, 

contenção da expansão horizontal e criação de alternativas econômicas na zona rural, estimulo a moradias onde 

há muito emprego, criação de polos de desenvolvimento econômico nas regiões que concentram moradias, 

geração de oportunidades de trabalho, com a criação de polos de desenvolvimento e novas centralidades nas 

áreas periféricas. Ao final desta notícia, há o link para a apresentação que serviu de roteiro para a explanação de 

Bonduki, no qual são apresentados, de maneira didática, outros aspectos do Plano Diretor Estratégico.

Veja a apresentação do vereador Nabil Bonduki (o arquivo aparece com os dados do engenheiro José 

Carlos Gomes Alves)

Veja a íntegra do texto da Lei Municipal nº 16.050/14
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Com participação da AEAMESP, 42ª Reunião do Conselho Nacional das 

Cidades será primeiro encontro sobre mobilidade urbana após a 

definição eleitoral

Nos dias 29, 30 e 31 de outubro, representada por seu presidente, engenheiro Emiliano Affonso, a 

AEAMESP participará da 42ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, que inclui reunião do 

Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Será o primeiro encontro oficial 

sobre mobilidade urbana após a definição das eleições de 2014. Início dos trabalhos. Na parte da manhã do 

primeiro dia acontecerá a abertura solene dos trabalhos, a aprovação da pauta e aprovação da Ata da 41ª

Reunião. Em seguida, serão apresentados o fluxograma e um relato sobre a tramitação das resoluções do 

Conselho Nacional das Cidades, um relato sobre o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU) e o 

conteúdo do Regimento Interno do Conselho Nacional das Cidades. Tarde do primeiro dia. Ainda para o dia 29 

de outubro, na primeira parte da tarde, está programado um debate sobre o tema conjuntural Desafios e 

perspectivas para o desenvolvimento urbano após o processo eleitoral. No final da tarde, haverá a Reunião dos 

Segmentos tendo como pauta mínima a indicação das entidades que integrarão o próximo mandato do Conselho 

Gestor do Fundo Nacional de Habitação De Interesse Social (FNHIS). Reunião e relatos dos Comitês Técnicos.
O dia 30 de outubro foi integralmente reservado para as reuniões dos Comitês Técnicos, inclusive o Comitê 

Técnico de Trânsito, Transporte e de Mobilidade Urbana, do qual a AEAMESP participa. Último dia. Em 31 de 

outubro, acontecerão, os relatos dos debates e encaminhamentos para votação de eventuais resoluções propostas 

pelos Comitês Técnicos Haverá também um relato do Grupo de Trabalho ONU-Habitat-III, sobre a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Habitacional e Urbano Sustentável, marcada para 2016. Na parte final do 

dia haverá a leitura e aprovação das resoluções. Reunião especial. A Secretaria de Patrimônio da União solicitou 

à Coordenação Executiva espaço nesta 42ª Reunião do Conselho das Cidades para a realização de encontro de 

três horas de um de seus grupos de trabalho, considerando que os integrantes desse grupo são também 

conselheiros do Conselho das Cidades.
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MOBILIDADE URBANA

Investimentos em mobilidade urbana será um dos focos do Fórum 

Movecidades, que acontecerá em São Paulo de 3 a 5 de dezembro

De 3 a 5 de dezembro de 2014, no Hotel Paulista Plaza, em São Paulo, acontecerá o Fórum 

Movecidades, um encontro nacional de mobilidade urbana que contará com a participação de 

autoridades federais, estaduais e municipais e representantes de grandes construtoras e de 

operadoras de transportes. Ao lado de outras organizações de caráter nacional, a AEAMESP apoia 

a realização deste evento. 

CONSTRUIR A MOBILIDADE DO FUTURO 

O presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, participará da sessão que abrirá o segundo dia: uma 

mesa colaborativa com os líderes das principais associações do setor, que apresentarão suas propostas para 

construir a mobilidade do futuro. 

OUTROS TEMAS 

A abertura do encontro terá o Secretário Nacional de Transportes e Mobilidade do Ministério das Cidades, Raphael 

Resende Neto, apresentando um panorama e os critérios de distribuição dos investimentos da União para 

desenvolver a mobilidade nas cidades brasileiras. Em seguida, representantes de secretarias estaduais e 

municipais de transportes urbanos apresentam seus planos locais de expansão. 

Aspectos como regulação, modelos de negócios e alavancagem econômica dos projetos de mobilidade serão 

abordados por executivos de construtoras, consócios e concessionárias do setor. No período da tarde uma rodada 

de estudos de casos analisará aspectos tecnológicos, administrativos e operacionais do VLT Santos, Metro de 

Porto Alegre, BRT do Rio de Janeiro e Metro de São Paulo. 

A agenda do segundo dia iniciará com uma mesa colaborativa com os líderes das principais associações do setor 

que apresentarão suas propostas para construir a mobilidade do futuro. Logo após, especialistas de órgãos de 

transporte apresentarão questões relacionadas a planejamento da mobilidade urbana, integração de modais, 

equação tarifária e sistemas de bilhetagem. O evento se encerra com a segunda rodada de estudos de caso, que 

terá MetroBahia de Salvador, Supervia e Metro do Rio de Janeiro, além de uma análise prática da BR 448 –

Rodovia do Parque na região metropolitana de Porto Alegre. 

A programação especial pós-fórum será uma visita técnica à Linha 15-Prata do Metro de São Paulo, com uma 

análise in loco dos particulares técnicos e operacionais do Monotrilho de maior capacidade do mundo.

Veja outras informações sobre o encontro

Início

.

CONSELHOS DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) - ELEIÇÕES

Em 5 de novembro, arquitetos e urbanistas brasileiros vão escolher seus 

representantes para o CAU/BR e os CAU nos Estados.

Em 5 de novembro de 2014, os arquitetos e urbanistas brasileiros vão escolher seus representantes 

para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo em nível nacional (CAU/BR) e para os CAU nos 

Estados. Calendário e regras. O novo regimento eleitoral, aprovado na 31ª Reunião Plenária do 

CAU/BR, estabelece o calendário e as regras para a escolha dos conselheiros federais e estaduais 

(mais seus suplentes) para o mandato 2015-2017. No mesmo dia também haverá a votação para 

escolher o conselheiro federal representante das instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo. 

VOTAÇÃO PELA INTERNET 

Toda a votação será realizada via internet, pelos sites do CAU/BR e dos CAU/UF. O acesso ao painel de votação 

se dará por meio da senha de acesso ao SICCAU. O voto é obrigatório para todos os profissionais registrados no 

CAU e com menos de 70 anos. Quem não puder votar, deverá justificar sua abstenção junto ao seu CAU/UF em 

até 90 dias, sob pena de pagar uma multa equivalente ao valor de uma anuidade – R$ 413,21 – conforme 

determina a Lei 12.378/2010, que regula o exercício da Arquitetura e Urbanismo no Brasil.

Veja outras informações no portal do CAU/BR
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ELEIÇÕES - SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA

No dia 19 de novembro haverá eleições para as presidências do CONFEA 

e do CREA-SP e para cargos de diretor da Mútua

Em 19 de novembro de 2014, acontecerão as eleições para a Presidência do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA); para a Presidência do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de São Paulo (CREA-SP) e para os cargos de Diretor Geral e Diretor Administrativo da 

Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SP (Mútua). 

Veja outras informações no portal do CREA-SP
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SOLIDARIEDADE

Em 8 de novembro, sábado, supermercados de 48 cidades abrigarão o 

Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Participe!

No sábado, dia 8 de novembro de 2014, das 8 às 19 horas, em supermercados de 48 cidades 

brasileiras, acontecerá o Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Como colaborar. Para colaborar, 

basta doar qualquer tipo de alimento não perecível, que pode ser adquirido nos próprios 

estabelecimentos participantes. O que for coletado será direcionado a bancos de alimentos e 

entidades assistenciais. Lista. Ao serem convidados a cooperar no Dia Nacional de Coleta de 

Alimentos, os clientes dos supermercados recebem uma lista de alimentos,  elaborada para melhor 

atender às necessidades dos programas nutricionais definidos pelas instituições beneficiárias, de forma a contribuir 

efetivamente para uma alimentação balanceada e evitando desperdícios. 

HISTÓRIA E ESTRUTURA

A ação solidária foi criada pela Companhia das Obras do Brasil, organização de origem italiana que 
chegou ao Brasil em 1999 e cuja missão é promover e defender a dignidade do indivíduo na 
sociedade e no ambiente de trabalho, tutelando a criação de obras assistenciais e empresas e 
privilegiando uma concepção de mercado capaz de compreender e respeitar a pessoa em todos os 
seus aspectos, dimensões e momentos da vida. Participantes. Participam empresas e pessoas que 
apoiam o projeto com aportes financeiros e recursos, para cobrirem despesas com material de 
comunicação e organização do Dia da Coleta. Voluntários disponibilizam seu tempo, organizam toda 
a ação e realizam a coleta nos supermercados sob a orientação dos responsáveis do projeto. 
Supermercados disponibilizam suas lojas com espaço físico e o acesso aos seus clientes no dia da 
Coleta. Bancos de Alimentos realizam a estocagem, a distribuição e acompanhamento das doações 
dos alimentos às entidades assistidas por eles. Para onde vão os alimentos. Os alimentos 
coletados em cada uma das cidades são doados a Bancos de Alimentos locais. Estas entidades atuam 
arrecadando e distribuindo alimentos a entidades cadastradas e acompanhadas por elas.

Veja outras informações sobre este tema
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MOBILIDADE URBANA 

No 3º Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, da ANTP, um debate 

sobre sistemas estruturais de alta e média capacidade

Programado para a manhã de 30 de outubro de 2014, em São Paulo, o penúltimo painel do 3º

Seminário Nacional de Mobilidade Urbana discutirá o tema Sistemas Estruturais de Transporte 

– Alta e Média Capacidades. Integrado à exposição internacional Trans Quip Latin America 

2014 - Encontro das Indústrias de Infraestrutura para Transporte, o 3º Seminário Nacional de 

Mobilidade Urbana é promovido pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) e acontecerá no 

período de 28 a 30 de outubro de 2014, no Expo Center Norte, Pavilhão Vermelho, em São Paulo. Foco do tema.
O painel buscará discutir o papel dos sistemas de alta e média capacidade como estruturadores da mobilidade 

urbana das cidades, sua integração com outros modos de transporte e sua relação com o desenvolvimento urbano 

e os corredores urbanísticos são os assuntos a serem discutidos. Os debates da sessão partem de duas 

perguntas: a partir de quando são necessários sistemas de média capacidade de transporte? E quando passa a 

ser necessária a introdução de sistemas de alta capacidade? Expositores e debatedores. Participarão como 

expositores e debatedores desse painel Peter Alouche, consultor e diretor técnico da Revista dos Transportes 

Públicos da ANTP; Alberto Epifani, gerente de Planejamento da Companhia do Metropolitano de São Paulo –

Metrô; Cristina Afonso, diretora da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia – CMTC, e 

Joaquim Lopes da Silva Junior – Presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU/SP. 

Atuará como moderador Renato Viegas, presidente da Empresa de Planejamento da Grande São Paulo –

EMPLASA. 

OUTROS PONTOS DO PROGRAMA 

A sessão inaugural do 3º Seminário Nacional de Mobilidade Urbana reunirá Raphael Rezende Neto, secretário 

nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades; Jurandir Fernandes, secretário de 

Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, e Jilmar Augustinho Tatto, secretário Municipal de 

Transportes de São Paulo. A palestra de abertura será proferida pelo economista Luiz Gonzaga Belluzzo. 

Nos três dias, além do painel sobre Sistemas estruturais de transporte - alta e média capacidades, acontecerão 

quatro painéis, focalizando os temas Gestão operacional de transporte, Segurança viária: como reduzir o quadro 

de mortes no trânsito, Mobilidade e cidade: quem molda quem?me Viver melhor nas cidades. 

A programação completa do encontro pode ser vista no website da ANTP
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HOMENAGEM A AFFONSO DE VERGUEIRO LOBO FILHO (1942-2013)

Especialista em projetos urbanos, o metroviário Affonso de Vergueiro 

Lobo Filho é homenageado postumamente na Câmara Municipal de São 

Paulo

Em sessão solene ‘in memoriam' realizada em 15 de outubro de 2014, o engenheiro Affonso de 

Vergueiro Lobo Filho foi homenageado com a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da 

Cidade de São Paulo, em uma iniciativa do presidente da Câmara, vereador José Américo Dias.A 

informação foi divulgada no portal da Câmara Municipal 

Na nota, Lobo Filho foi descrito como um dos maiores especialistas em estruturas de projetos 

urbanos, figura de destaque na estruturação do transporte público da capital". 

O texto oferece dados biográficos do homenageado: "Nasceu em 1942 e formou-se na Escola de Engenharia 

Mackenzie, onde também participou do movimento estudantil na luta pela democracia. Mais tarde atuou como 

professor na Escola de Engenharia de São Carlos, interior de São Paulo". 

O filho de Lobo, Thiago Martinelli Vergueiro Lobo, falou do orgulho de receber a homenagem em nome do pai. 

“Inclusive por conta do dia de hoje ser o dia do professor. Acredito que meu pai tenha sido um professor para todos 

que conviveram com ele, não só a família e filhos, mas amigos, colegas de profissão e de trabalho”, afirmou. 

O engenheiro foi o criador dos primeiros corredores de ônibus da cidade e de ônibus com piso baixo, entre outros 

projetos urbanos estruturais, quando trabalhou na Companhia do Metropolitano de São Paulo e na Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET). 

“Embora fosse um grande especialista em métodos construtivos, isso não era suficiente. Ele queria saber o que as 

pessoas precisavam. Acho que ele tinha a percepção do que era importante para as pessoas”, disse o arquiteto 

Roberto Zell Mac Fadden, sócio e amigo de Lobo Filho. 

Para o vereador José Américo, Lobo representa a categoria dos engenheiros que nasceram para servir o bem 

público. “Ao fazer essa homenagem pensamos em homenagear essa comunidade de engenheiros e arquitetos que 

dedicaram sua vida a causa pública”, disse.

Veja texto homenageando Affonso de Vergueiro Lobo Filho publicado na edição 185 do Boletim AEAMESP
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ESPORTE

Com Zizo na liderança, última e decisiva etapa do 13º Desafio de Kart 

entre Amigos da AEAMESP acontecerá em 25 de novembro

Em 15 de outubro de 2014, quarta-feira, o Kartódromo Internacional Granja Viana recebeu a sétima 

e penúltima etapa do 13º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, com a participação de 14 

pilotos. Liderança mantida. José Donizete, conhecido como Zizo, venceu a prova e consolidou-se 

na liderança oito pontos à frente de Márcio. ´Decisiva. A última prova da competição acontecerá na 

terça-feira, 25 de novembro de 2014, às 22h30, no Kartódromo Internacional da Granja Viana.

Resultado da etapa. Este foi o resultado da prova: 1º) Zizo, 2º) Henrique, 3º) Leonardo, 4º) Carlos 

Raul e 5º) Valter. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Com sete das oito etapas concluídas, estas são as seis primeiras posições na classificação geral do 13º Desafio de 

Kart entre Amigos da AEAMESP(já considerando o descarte dos dois piores resultados): 1º) José Donizete/Zizo, 

143 pontos; 2º) Marcio Cristiano,135; 3º) Valter Belapetravicius,117; 4º) Luciano 112; 5º) Leonardo, 111, e 6º) 

Sérgio, 109.
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3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP

Dupla Luciano (GMT) e Douglas (TTrans) chega à terceira vitória e 

conquista o 3º Festival de Tênis da AEAMESP 2014

A Dupla B, que congrega Luciano (GMT) e Douglas (TTrans) chegou à terceira vitória e 

conquistou o 3º Festival de Tênis da AEAMESP 2014na rodada disputada na noite de 22 de 

outubro de 2014, na área de lazer do Metro Clube do Jabaquara. 

Returno. Na mesma noite, foi iniciado returno, em partida na qual a Dupla B conquistou a 

terceira vitória, derrotando novamente a Dupla A. Com esse resultado nenhuma das outras 

duplas poderia alcançar da Dupla B em número de vitórias, razão pela qual conquistou o título. A Dupla A 

contabiliza uma vitória, restando uma partida; a Dupla C não venceu ainda e tem duas partidas a disputar. 

Rodada final. No dia 29 de outubro serão desenvolvidas as partidas que fecham o do returno: os jogos entre as 

duplas A e C e as duplas B e C. Caso necessário, a definição da dupla vice-campeã será disputada na noite de 

quinta feira, 30 de outubro de 2014, no mesmo local e horário das demais partidas. 

Em novembro. O vice-presidente, engenheiro Carlos Rossi, informou que a AEAMESP reservou a quadra de tênis 

do Metrô Clube Jabaquara para todas as quartas-feiras de novembro (dias 5, 12, 19 e 26), das 18 hs às 20hs. Os 

associados interessados deverão se inscrever para a utilização deste espaço, entrando em contato com a 

secretaria da AEAMESP através do e-mail eventos@aeamesp.org.br ou pelos telefones (11) 3284-0041 ou (11) 

3287.45.65. com a Claudia ou Gorete.
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