
 
 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
Eleição dos Coordenadores da Executiva do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito  

Data: 23/11/2016 

Horário: 16h00 

Local: Barão de Itapetininga, 18 - 14º andar  

Objetivo:       

 Informes  e esclarecimentos para os novos Conselheiros;                

 Escolher representantes para compor a nova Coordenação Executiva do CMTT; 

 Outros assuntos. 

- Todas as falas se reportaram ao funcionamento  do CMTT e em especial  ao papel  dos 
Conselheiros, Transição de Governo,  Papel da Executiva,  Regimento,  Expectativa do Conselho com 
a nova  Gestão, Câmaras Temáticas,  Calendário de Reuniões -2017, 20ª Reunião Ordinária do CMTT 
PL que cria o CMTT, Criação de Novas Câmaras Temáticas (Segurança no Trânsito e  Transporte 

Público e Regionais) e por último considerações  sobre a transição sendo definido que  a nova 

Executiva irá se colocar à disposição  dos novos gestores ainda esse ano. 

- Foi colocado  em votação  manter a paridade de gênero na composição da nova coordenação 

executiva, sendo unânime a  decisão de respeitar a paridade de gênero . 

- Também foi solicitado material sobre a história e funcionamento do CMTT para os novos 

Conselheiros, sendo decidido que será distribuído na próxima reunião ordinária . 

- Os presentes se dividiram em grupos de operadores,  e a bancada de usuários se subdividiu em 

temáticos e regionais para formalizarem a eleição. 

Sendo  eleitos os representantes abaixo: 

USUÁRIOS  

Titular: Rafael Calabria -  Conselheiro Suplente Segmento ONG’s  

Suplente: Marina Kohler Harkot – Conselheira Titular Segmento Bicicleta 

Titular: Mity Hori Kato – Conselheira Titular Região Oeste 

Suplente: Rafael Del Monaco D. Ferreira – Conselheiro Suplente Região Centro 

OPERADORES 

Titulares: Lurdinha Maria de Lourdes Rodrigues – Conselheira Titular  Operadores - SIMETESP 



 
                    Jorge Miguel dos Santos - Conselheiro Suplente Operadores -  Transfretur 

Suplentes: Donay Silva Jacinto Neto - Conselheiro Titular Operadores  - SIMETESP 

                   Kelly Rodrigues Morette – Conselheira Suplente Operadores - Transfretur  

 

Após a eleição da nova coordenação executiva do CMTT os presentes concordaram em realizar em 

realizar uma reunião da  com a nova coordenação para tratarem sobre: 

Ajustar  o Calendário do CMTT 2017 com a equipe de transição; 

Discutir sobre horário e períodos das reuniões ordinárias do CMTT e encaminhamentos para a 

transição. 


