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Relatório da 34ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito – 

CMTT 

Data: 22/03/2018 | Local: Auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de SP 

Programação: 

 Recepção dos conselheiros e convidados 

 Abertura 

 Maio Amarelo 

 Palavra Aberta e Informes finais 

 Encerramento 

A 34ª reunião do CMTT contou com a participação de 14 titulares, 10 suplentes e 15 

convidados.  

A reunião começou com 24 conselheiros presentes, às 8h30. Compôs a mesa: 

 Sérgio Avelleda, Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes; 

 Irineu Gnecco Filho, Secretário Adjunto de Mobilidade e Transportes; 

 Renata Montenegro, Gerente de Marketing - SMT; 

 Carolina Cominotti, Assessora Técnica em Planejamento Urbano - SMT; 

 Nancy Schneider, Superintendente de planejamento e projetos CET;  

 Wagner Chagas, Superintendente de Operações SpTrans; 

 Ana Carolina Nunes, Conselheira Titular Mobilidade a Pé;  

 Donay da Silva, Conselheiro Titular SIMETESP. 

 

Sérgio Avelleda agradece a presença de todos e comenta sobre a quantidade de 

mortes no trânsito e os avanços durante a gestão. Mostra a importância dos 

motoristas de ônibus para a diminuição desse número. Abrirão o Maio Amarelo com 

um seminário para falar sobre o Visão Zero. E por fim, diz que pretendem publicar o 

edital de licitação de ônibus em abril. 

Rafael Calábria sugere ao Secretário que comente sobre a divulgação das mudanças 

das linhas realizadas pela SPTrans. 

Sérgio Avelleda responde que não ocorrerá essa mudança em 2018, à previsão é para 

2019 sendo que, a mudança total das linhas pode ser feita em até três anos, podendo 

acolher a opinião pública, pois esse não é um modelo engessado.  

Ana Carolina Nunes pede um formato mais amigável em relação às divulgações de 

informações, pois arquivos em PDV e Excel não são claros para a maioria da população. 

Pede também para disponibilizarem os estudos e cálculos utilizados para a mudança 

das linhas. 
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Sandra Ramalhoso observa que o site da SPTrans não tem o formato em libras, 

tornando mais difícil o acesso para deficientes visuais e auditivos. 

Renata Montenegro faz apresentação sobre o Plano de Comunicação da Consulta 

Pública. 

Mity Hori diz que os aplicativos da SPTrans ficam fora do ar com muita frequência. 

Pede que arrumem uma forma de comunicar a situação do trânsito em dias de 

calamidade. 

Glaucia Pereira ressalta que a Prefeitura esta perdendo a oportunidade de valorizar a 

comunicação em relação às melhorias das mudanças de linhas. Sugere um canal de 

comunicação com cobradores e motoristas para informá-los das mudanças. 

Rafaela Calábria comenta sobre a aproximação dos pontos, pois não é fácil para o 

usuário do transporte público andar muito para fazer baldeações, principalmente para 

as pessoas com algum tipo de deficiência.  

Renata Montenegro faz apresentação sobre o Maio Amarelo. 

Lucia Emilia sugere trazer a Acessibilidade Cultural através da comunicação, como por 

exemplo, interpretação de libras e ações específicas para pessoas com deficiência. 

Luciana Macedo propõe ações com o SESC, pois possuem unidades em diversos 

bairros e não apenas em bairros do Centro da cidade. 

Leandro Chemalle enfatiza ações noturnas em bairros boêmios, pois atraem muitos 

jovens e são locais cheios, ideais para a conscientização de diversos públicos. 

Maria Ermelina pede um enfoque maior na mobilidade a pé. E comenta que não vê 

ações do Maio Amarelo para Idosos. 

Carlos Schad espera uma aproximação maior do RH com as empresas, pois também é 

uma forma de divulgação do Maio Amarelo através dos próprios funcionários. 

Irineu Gnecco encerra a reunião comunicando que o próximo 35º CMTT será dia 

19/04/18 na Região Oeste. 
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