
  

Ata da 1ª Reunião Grupo Deliberativo do Comitê Permanente de Segurança Viária 

 

Data: 26/07/2019 das 08:30 às 10:30  

Local: Rua Barão de Itapetininga, 18 – 14º andar 

 

Presentes: Wagner Chagas (SPTrans); Francisco Edvaldo Quirino (SPTrans); Silvio Bressan 

(SECOM); Mario Rodolfo (SIURB); Mel Gatti de Godoy Pereira (SMPED); Pedro Jetá (SMSUB); 

Fátima Cristina Abraão (SME); Hugo Koga (SMT); Ieros Aradzenka (SLT – Governo do Estado de 

São Paulo); Hemilton T. Inouye (CET); Major Marcos Cunha (CPTran – Governo do Estado de 

São Paulo); Gilberto Tardoshi da Silva (SLT – Governo do Estado de São Paulo); Alexandre 

Rodrigues (DSV-SMT); Mariana Santana Santos (DTP-SMT); Helena Zaio (SMS); Luan Ferraz 

Chaves (SMT). 

 

Aos 26 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove reuniram-se na Secretaria 

Municipal de Mobilidade e Transporte, Rua Barão de Itapetininga, 18 -14º andar, integrantes do 

Grupo Deliberativo do Comitê Permanente de Segurança Viária. Estiveram presentes 16 pessoas 

representantes do governo municipal e do governo estadual. 

A reunião começou com a apresentação dos principais pontos previstos pelo Decreto 

58.717/2019 sobre o Comitê Permanente de Segurança Viária e Plano de Segurança Viária do 

Município de São Paulo. 

Logo então o Sr. Gilberto Tardochi (SLT – Governo do Estado de São Paulo) teceu alguns 

comentários sobre o Programa Respeito à Vida do Governo do Estado de São Paulo. Como 

próximos passos, ficou decidido verificar se existência convênio junto à Prefeitura de São Paulo 

e a realização de alguma ação conjunta entre os órgãos municipais e estaduais. 

O Sr. Tardochi também comentou sobre o Programa Visão Zero que está sendo 

gerenciado pelo Governo do Estado, ressaltando a importância das ações nas escolas públicas e 

a necessidade de se debater a segurança veicular junto à indústria automobilística. 

 Também foi ressaltada a importância de se trabalhar com o indicador de mortes / frota, 

para se avaliar a dimensão do aumento da frota de veículos na acidentalidade. Este tema ficou 

para ser apresentado na próxima reunião. 

 Foi-se levantada a questão da necessidade de compatibilização das obras previstas para 

o biênio 19/20 pelas diferentes secretarias e entidades. Indicou-se que a próxima reunião do 

Grupo Executivo terá na pauta a apresentação das obras previstas, por cada entidade, de modo 

a compatibilizar e disseminar a informação com todos os presentes.  



  

 Por fim, reiterou-se o pedido de que cada representante faça o reforço dessa demanda 

de obras previstas junto aos representantes do Grupo Executivo. 

 Nada mais havendo a ser tratado, às 10:30 a reunião foi encerrada.  


