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20ª Reunião do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito 

 

Data: 06/12/2016 Local: Auditório do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo 

 

Programação: 

Apresentação do Filme com Balanço Final das Ações de Mobilidade 

Encerramento da Gestão Municipal 2013-2016 

 

Composição da mesa: 

 Jilmar Tatto – Presidente do CMTT 

 Josias Lech – Secretário Executivo do CMTT 

 Heloisa Helena Martins - CET 

 Rosilda Domingues Vedovato - SPtrans 

 Rafael Calabria – ONG’s 

 Mity Hori Kato – Região Oeste 

 Donay Jacinto Neto - SIMETESP 

 Kelly Rodrigues Morette - TRANSFRETUR 

A reunião iniciou com a apresentando  e aprovação simbólica dos indicados para compor a nova 

coordenação executiva do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito – Gestão 2016-2018. 

 

O Secretário Municipal de Transporte fez um balanço das obras e ações realizadas pela secretaria na 

atual gestão, parabenizou todo trabalho realizado pelo conselho e enfatizou a conclusão  dos 400 KM de 

Ciclovias. 

 

Foi aberta a palavra para os componentes da mesa que ressaltaram a importância da discussão da 

mobilidade urbana na cidade de São Paulo e também falaram sobre gratificante experiência de 

participar e compor o CMTT. 

 

Logo após, foi aberta a palavra para o plenário, tendo como inscritos: 

Marina Harkot - Bicicleta, Ana Carolina Nunes – Mobilidade a Pé, Laércio Brasil – Munícipe, Bibiana Tini 

– Região Norte, Rafael Drumond – Região Centro, Andrew de Oliveira – Região Oeste , Cadú – Assoc. 

Extremo Sul Transporte Escolar, José Marcelo – Movimentos Sociais, Dalva Laura – Região Leste, Amázio 

Lolita – GRE- Promob, Adilson Souza – Região Norte e Tuca Munhoz. 

 

Todos se manifestaram sobre o trabalho realizado nesta gestão, a busca pela mobilidade urbana,  e o 

desafio enfrentado na cidade que esbarrou com problemas, como o privilégio aos transportes 

individuais, parabenizaram todas as conquistas e avanços nestes últimos anos, haja vista todas as  

dificuldades em desenvolver meios para  o planejamento dos transportes, assim como, a organização do 

deslocamento das pessoas através de todos os modais.  

 



 
O Secretário fez considerações sobre as colocações, agradecimentos os comentários positivos e 

declarou voto de confiança que as boas ações da mobilidade, voltadas para as pessoas continuam na 

próxima gestão. 

 

A reunião foi encerrada com apresentação dos filmes: CMTT, Ciclovias, Paulista Aberta, A todos o que é 

Coletivo, Redução de Velocidade e Tecnologia no Transporte Público.   

 


