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Propostas de Ação no CMTT 

Afim de promover questões referentes à melhoria da mobilidade urbana pensada 

como um todo, com foco na região em questão e com ênfase nas políticas 

públicas de ciclomobilidade, do conjunto dos modos ativos (a pé e bicicleta), pela 

integração modal, melhoria do transporte coletivo na cidade de São Paulo, e 

ainda pela maior inclusão de mulheres na construção de um planejamento e 

desenho de políticas de mobilidade urbana do Município de São Paulo. Partindo 

dessa visão, pretendo promovendo: 

- Acompanhar a formulação de políticas públicas municipais relacionadas à 

Política Nacional de Mobilidade Urbana e garantir que as mesmas atendam o 

interesse da maioria; 

- Propor melhorias na circulação viária no que concerne à acessibilidade e 

mobilidade urbana dos pedestres e ciclistas, como, travessia de pontes de forma 

mais segura. Sinalização de trânsito para maior fluidez e segurança dos modais 

mais vulneráveis; 

- Acompanhar a gestão financeira do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiros na Cidade de São Paulo e lutar para que não haja reajuste da tarifa 

e pensar outras formas de diminuição do valor para os que precisam; 

- Enfatizar as prioridades e programas de alocação de recursos nas propostas 

que dizem respeito a integração modal; 

- Fomentar o aumento da participação feminina na discussão de mobilidade e 

planejamento urbano; 

- Inclusão das demandas dos movimentos de mulheres e de grupos 

historicamente não atendidos no planejamento do sistema de mobilidade, tais 

como pessoas com mobilidade reduzidas, crianças, terceira idade, entre outros;  

‐ Consolidação e ampliação dos poderes da sociedade civil no Conselho 

Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT). 



- Acompanhar o andamento da Operação Faria Lima, como a implantação de 

infraestrutura cicloviária e tratamento de pontes garantindo passagem segura 

para pedestres e ciclistas 


