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Relatório da 33ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito – 

CMTT 

Data: 21/02/2018 | Local: Prefeitura Regional de Santo Amaro 

Programação: 

 Recepção dos conselheiros e convidados 

 Abertura 

 Ações de Mobilidade da Zona Sul 

 Palavra Aberta e Informes finais 

 Encerramento 

A 33ª reunião do CMTT contou com a participação de 10 titulares, 9 suplentes e 41 

convidados.  

A reunião começou com 19 conselheiros presentes, às 8h30. Compôs a mesa: 

 Sérgio Avelleda, Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes; 

 João Manoel S. Barros, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes; 

 Manoel Victor de Azevedo Neto, Diretor de Operações CET; 

 Roberto Arantes, Prefeito Regional Santo Amaro; 

 Heitor Sertão, Prefeito Regional Campo Limpo; 

 Silvio Ricardo Pereira, Chefe de Gabinete Prefeitura Regional M’Boi Mirim, 

 Izabel Rodrigues, Suplente SIMTETAXIS; 

 Rafael Del Monaco, Suplente Centro. 

 

João Manoel inicia a reunião agradecendo a presença de todos e introduzindo as 

apresentações. 

Maria Olivia começa fazendo apresentação sobre os projetos da SPTrans previstos 

para a região Sul. 

Nancy Schneider continua apresentação sobre projetos e estudos da CET na Região da 

Zona Sul e estruturas cicloviárias. 

Sérgio Avelleda comenta sobre a segurança viária, e a implantação da Visão Zero. Fala 

também sobre aumentar as participações da Mobilidade Ativa. Por último mostra que 

a Sexta-Feira sem carro continua sendo uma ótima experiência, e que não afeta o 

comércio. 

Leonara Lonel retoma as apresentações falando sobre o balanço da ouvidoria da 

SPTrans. 
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Izabel Nishitani conclui com apresentação sobre o balanço do SAC da CET. 

João Manoel passa para a palavra aberta. 

Rafael Drummond parabeniza o programa da M’Boi segura, porém diz que ainda 

precisa de acompanhamento com o tempo, até mesmo para a ampliação de outras 

regiões. 

Paulo ressalta que é muito difícil para quem deseja fazer o trajeto da M’Boi Mirim 

através do modo ativo. 

Nancy Schneider responde que a Avenida Chucri Zaidan ainda esta sendo modificada, 

porém dependem de uma nova licitação. 

Rafael Calábria pergunta como esta a comunicação entre as linhas, e faz reclamação 

sobre o horário da reunião, acha mais pertinente o período da noite. 

Sérgio Avelleda relembra que a reunião da Zona Norte também não teve um número 

considerável de pessoas, apesar de ter ocorrido no período da noite. 

Sílvio Ricardo sugere panfletos ou cartilhas para aumentar o número de pessoas no 

quórum.  

Izabel Rodrigues diz que o ônibus biarticulado só é bom para o dono da empresa, 

porém para os passageiros não. Também gostaria de saber se haverá uma reeducação 

em relação aos ônibus para a população e motoristas. 

Cristiane dos Santos comenta que o transporte público para a população na região 

periférica deixa a desejar. Fala também sobre o horário das reuniões e acha que as 

datas deveriam ser divulgadas com mais antecedência. 

Sérgio Avelleda responde Izabel, dizendo que essa nova frota de ônibus será 

substituída pelos articulados. Encerra a reunião agradecendo a Prefeitura Regional de 

Santo Amaro e aos presentes. Anuncia a próxima reunião dia 22/03/18, local: Sindicato 

dos Engenheiros. 
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