
 
1ª Reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito  - CMTT 

 São Paulo - 02/08/2013 

Auditório da Biblioteca Mario de Andrade 

Rua da Consolação, 94 – Centro – São Paulo 

Pauta 

 Apresentação e posse dos conselheiros  

 Apresentação dos Custos do Sistema de Transporte Coletivo Municipal de São 
Paulo  

 Debate 

 Encaminhamentos: 

       - Elaboração de proposta da Eleição dos representantes da sociedade civil  

 - Elaboração da Proposta de Regimento Interno 

 - Proposta de Calendário das Reuniões Ordinárias 

 

Abertura: Secretário Municipal de Transporte e Presidente do Conselho Municipal de 

Transporte e Trânsito Jilmar Tatto. 

Apresentou a atual situação do sistema de trânsito e transporte e as perspectivas para 

os próximos anos. Durante abertura o presidente sugeriu que no regimento interno do 

conselho conste que nas reuniões ordinárias tenha um tempo para palavra livre. 

Apresentação e posse dos conselheiros: Assessor Josias Lech que foi indicado pelo 

presidente para ser o Secretário Executivo do Conselho.  

O  Conselho é composto por 39 membros, sendo 13 representantes da Prefeitura, e 

igual número dos operadores de serviço transporte  (sindicatos, associações e 

concessionárias e permissionários de transporte) e da sociedade civil, que foram 

empossados na reunião. Além deles, há nove entidades convidadas. 

Apresentação dos Custos do Sistema de Transporte Coletivo Municipal de São Paulo: 

Diretor de Gestão Econômica – Financeira da São Paulo Transporte - SPtrans Adauto 

Farias 

Informou sobre os contratos do transporte público, com os custos do sistema, o 

número de passageiros e veículos, a composição dos recursos destinados às 

empresas. A apresentação está disponível em (http://www.sptrans.com.br/blog/wp-

content/uploads/2013/07/CPI-26jul2013).  

Debate:  

Gabriel Di Pierro (Conselheiro)   – Associação de Ciclistas de São Paulo: Aponta 

como acerto a abertura do diálogo e critica a forma de construir um conselho sem 

http://www.sptrans.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/07/CPI-26jul2013
http://www.sptrans.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/07/CPI-26jul2013


 
Audiência Pública. As audiências são importantes para garantir que a sociedade possa 

dizer quais são as cadeiras e maneira de eleição. 

Gerson da Silva Cunha (convidado) – SINDMOTOSP:  Questiona sobre o projeto 

para os motociclistas. Qual é o investimento para categoria?  

Manoel de Sousa Lima Júnior (Conselheiro)   - Sindicato das Empresas de Táxi 

de frota do Município de São Paulo  e Região SETCESP Trans. Carga: Defende a 

entrega noturna para grandes redes. 

Nailton Francisco de Souza (Conselheiro) Sindicato dos Motoristas e 

Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo - 

SINDMOTORISTAS: Faz esclarecimentos sobre o importante papel do sindicato e 

critica a entrada de taxi no corredor. 

Donay Jacinto Neto (Suplente) Sindicato dos Transportadores Autônomos de 

Escolares e das Microempresas de SIMETESP: Indica que inclua o Transporte 

Escolar os projetos de Transporte Coletivo da Cidade. Informa que o Transporte 

Escolar atende do berçário a universidade. 

Mauricio Broinizi (Conselheiro) - Rede Nossa São Paulo: Informa que a Rede 

Nossa São Paulo, em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), promoverá 

um evento público no próximo dia 13 de agosto. No encontro, serão apresentadas 

alternativas para o financiamento do transporte público coletivo. A Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) apresentará um estudo inédito com simulações de modelos de 

financiamento do transporte público e respectivos impactos no barateamento dos 

custos das tarifas e seus efeitos deflacionários.  – Local: Teatro Anchieta do Sesc 

Consolação Endereço: Rua Dr. Vila Nova, 245 - São Paulo das 9h30 as 12h30. 

Natalício Bezerra Silva (Conselheiro) – Sindicato Taxistas Autônomos de São 

Paulo - SINDITAXI: O Conselho deve pensar a cidade como um todo e não divido por 

categorias. 

Adalberto Maluf (Convidado) Diretor da Rede C40: Sobre o financiamento a 

prefeitura deveria usar recursos das medidas mitigadora priorizando o transporte 

público. Falou sobre projeto da SPTRANS que vincula a informação do GPS com os 

dados do uso do ônibus 

Érica de Oliveira (Conselheira) - Movimento Passe Livre: Leitura da Carta do 

Movimento Passe Livre e informou que  disponibilizará a carta nas redes sociais.  

Encaminhamentos:  

1. A composição do conselho será publicada no diário oficial as entidades que 

ainda não indicaram suplentes devem fazer até dia 09/08/2013 antes da 

publicação. 

 



 
2. Todos os Conselheiros da Sociedade Civil se reunirão na próxima sexta-feira 

dia 09/08/2013 às 15h na Rua Barão de Itapetininga, 18 – 14º andar na 

Secretaria Municipal de Transporte para elaborar a proposta de eleição da 

bancada de usuários que serão eleitos pela população. 

 

3. Ficou constituída a comissão de seis (6) representantes sendo dois (2) de cada 

setor para elaborar a proposta de regimento interno. As entidades deverão 

manifestar interesse em participar da elaboração até o dia 09/08/2013. 

 

4. Ficou indicado a criação de grupos temáticos para debater com mais 

profundidade os diversos temas.  

 

5. Foi aprovado um calendário de reuniões ordinárias.  

Data Pauta  

25/09/2013 Plano Municipal de Mobilidade 

18/10/2013 Organização do Sistema de Transporte Público Coletivo  

22/11/2013 A definir  

20/12/2013 A definir  

 

 


