RELATÓRIO
18ª Reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito – CMTT
28/04/2016
Realizada no Museu do Transporte – Avenida Cruzeiro do Sul, 780 - Canindé.

Programação:


08h30 - Recepção dos conselheiros e convidados



08h45 - Abertura (com 50% mais um dos conselheiros)



09h00 - Abertura (com qualquer número de conselheiros presentes)



09h10 - Palavra Livre



09h40 - 10h10 – Debate dos Conselheiros



11h00 – Previsão de Encerramento

Composição da Mesa:
Lurdinha Rodrigues – Conselheira Titular Operadores do Transporte Escolar - Presidiu a
reunião.
Elio Jovart - Conselheiro Suplente da Região Oeste
José Ferreira dos Santos - Conselheiro Suplente da SPTrans
Josias Lech – Secretário Executivo do CMTT

ABERTURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adilson Raimundo de Souza- SC- Regional Norte – Titular
Adriana Aparecida Souza – SMPM – Titular
Antonio Soares Vieira Filho– Sindicato de Trabalhadores – Suplente
Antonio Raimundo Matias dos Santos – SIMTETAXIS- Titular
Bárbara Oliveira Lopes - Região Centro – Titular
Carlos Afonso Cerqueira Aranha- NTC – Titular
Gilberto Fracheta – SMPED – Titular
Joéliton Lima de Menezes – SINDIALTERNATIVOS – Titular
José Carlos Espírito Santo Murilo –SC- Movimentos Sociais – Titular
Lurdinha Maria de Lourdes Rodrigues- SIMETESP - Titular
Marco Antônio Coutinho Silva – SINDMOTORISTAS – Titular
Monica Pilz Borba- SVMA- Titular

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Odir Zuger Júnior – Ciclistas – Titular
Tayguara Helou – SETCESP – Titular
Adauto Bentivegna Filho – NTC – Suplente
Antonio Soares Vieira Filho- SC- Sindicato dos Trabalhadores – Suplente
Donay Jacinto Neto – SIMETESP – Suplente
Eduardo Fachini – SPTrans – Suplente
Elio Jovart Camargo- SC- Regional Oeste – Suplente
Gabriela Biazi Justino da Silva – SNJ – Suplente
José Ferreira dos Santos – SPTrans – Suplente
Roberta Ulliani Joaquim - SF- Suplente

A Presidente da Mesa Lurdinha Rodrigues deu inicio a reunião e passou a palavra para o
Secretário Executivo Josias Lech, que iniciou à palavra livre.

PALAVRA LIVRE:

Nome: Tayguara Helou
Organização: SETCESP
Resumo da fala: Parabenizou a padronização e ampliação do veículo VUC que visa a
adequação urbana do transporte coletivo de cargas e o descongestionamento do trânsito da
cidade.
Nome: Derli Valadares
Organização: Instituto de Ética e Comportamento no Trânsito
Resumo da fala: Salientou que a redução de velocidade é um fator determinante para a
diminuição de acidentes no trânsito.
E sugeriu que medidas com a área 30 sejam adotadas nos centros urbanos do bairros.
Nome: Gilberto Fracheta:
Organização: Propôs a criação da Câmara Temática do Transporte Coletivo
Resumo da fala: Falta de ônibus acessíveis e intervalo excessivo aos domingos
Nome: Élio J.B. Camargo
Organização: GT Mobilidade Butantã – CMTT Região Oeste
Resumo da fala: Reforçou a proposta de criação da Câmara Temática do Transporte Coletivo
Nome: Ana Carolina Nunes
Organização: Cidadeapé / Samapapé
Resumo da fala: Propôs a criação de um Grupo de Trabalho com usuários e representantes da
CET e SPTrans, visto ser objetivo do CMTT a aproximação do usuário com o serviço público.
Nome: Andrew Johnson P. de Oliveira
Organização: Cidadeapé / Corrida Amiga
Resumo da fala: Parabenizou o projeto Calçada Cilada e corrida amiga que superou as
expectativas.
CMTT precisa discutir os problemas das calçadas e a falta acessibilidade e também avançar no
projeto área 30.

Nome: Rafael Calabria
Organização: Cidadeapé
Resumo da fala: Parabenizou a rede noturna que completou um ano, disse que o balanço das
linhas é positivo.
Questionou que nos terminais centrais ocorrem gargalos no horário entre 04h00 e 05h30 da
manhã, pois não tem linhas que vão para os bairros.
Solicitou melhoras no atendimento da rede de domingo.
Sugeriu que após as 23h00 os motoristas parem fora dos pontos.
Criação da Câmara Temática Mobilidade Noturna

Considerações relacionadas à Palavra Livre

Celso Vasco – SPTrans
Respondeu sobre os questionamentos do transporte público e enfatizou que a SPTrans vem
realizando estudos para melhorar a rede noturna e todo sistema de transporte.

Gerson Bittencourt – Secretária Municipal da Saúde e CONSAD
Explicou que o Grupo Intersecretarial para segurança no trânsito vem desenvolvendo um
banco de dados para notificar os órgãos sobre todos os tipos de acidentes com diferenciada,
características, buscando a padronização das informações.
E informou que há também um processo Coordenado pela ONU em conjuntos com diversas
Secretarias e Organizações parceiras que tem como objetivo reduzir 50% o número de
acidentes no trânsito e desenvolvendo políticas publicas, impacto ambiental e tecnologia
veicular e a possibilidade de matriz energética.

Mônica Borba – Conselheira da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
Destacou a importância da redução de velocidade e da emissão de CO² e também a
necessidade de obter metas claras sobre a redução de velocidade na cidade de São Paulo.
Josias Lech – Secretário Executivo do CMTT - Fez considerações sobre três as Câmaras
Temáticas existentes e que há encaminhamentos para a criação de novas Câmaras Temáticas.
Destacou que o CMTT foi criado há dois anos e seu trabalho junto com as Câmaras Temáticas é
estimular, dar suporte e conceber a sociedade organizada espaços junto aos órgãos públicos.
Lurdinha Rodrigues – Presidente da Mesa - Sugere a criação de câmaras temáticas do
transporte coletivo, transporte escolar e campanhas relacionadas ao embarque e
desembarque seguro. Criticou a exploração do trabalho realizado pelo Uber e cobrou
iniciativas em conjunto para organizar e melhorar o serviço de táxi.

Apresentação da Ordem do Dia.
Rediscussão da proposta de reestruturação e ampliação de cadeiras no CMTT.
Minuta do Edital das Eleições do CMTT 2016.
O Secretário Executivo iniciou a apresentação esclarecendo que após a última reunião, o
Presidente do Conselho recebeu recurso assinado por várias entidades e grupos de ativistas,
especialmente por defensores da ampliação da participação da mulher, a qual questionava a
duplicação do conselho para atender a paridade de gênero e apresentavam uma nova
proposta de composição.
Assim, a Coordenação Executiva juntamente com a Comissão Eleitoral, prepararam a nova
proposta a ser apresentada e colocada para votação dos conselheiros.
Após a apresentação da proposta com nova reestruturação do CMTT e composição com 63
membros, foi realizada as alterações e correções necessárias, iniciando-se o debate.

DEBATE:
Nome: Antônio Raimundo Matias dos Santos (Ceará)
Organização: SIMTETAXIX
Resumo da fala: Manifestou-se contrário a nova proposta, pois o assunto já foi discutido e
aprovado em reunião anterior. Sendo também contrária a inclusão da SIURB na nova
composição do CMTT.
Nome: Carlos Afonso Cerqueira Aranha
Organização: CMPU
Resumo da fala: Referente à questão da troca de representante do CMPU para SMDU no
conselho, esclareceu que foi realizado um processo de seleção na SMDU, onde dois
representante da CMPU foram escolhidos para compor o CMTT por dois anos, sendo assim
propõe aguardar o prazo final dessa seleção para realizar a troca.
Questionou sobre a participação social no conselho e também questionou a falta de discussão
sobre o aumento da tarifa.
Aprova a nova proposta apresentada por ser mais correta e contemplar melhor a questão da
paridade.
O Secretário Executivo Josias Lech, com a palavra entende que a proposta colocada pelo Sr.
Carlos Aranha é harmônica e aceita que a troca seja realizada ao final da representação.

Nome: Ana Carolina Nunes
Organização: Cidadeapé / Sampapé
Resumo da fala: Esclareceu sobre o envio da moção de repudio contra a aprovação da
duplicação da composição do conselho, por entender que essa situação atendia de forma
artificial o cumprimento da paridade e contrariava o DEC. 56.021/15, por isso, decidiram
apresentar uma nova proposta.

Nome: Marina Harkot
Organização: Ciclocidade
Resumo da fala: Esclarece que a apresentação de uma nova proposta se de deve ao fato da
duplicação não atender de forma real o cumprimento da paridade de gênero.
Enfatizou que o CT da Bicicleta já atende a questão da paridade e o que o CMTT é o conselho
com menor representação feminina.
Nome: Derli Valadares
Organização: Instituto de Ética e Educação para o Trânsito
Resumo da fala: Realça a importância de incorporar um representante da Secretaria de
Educação.
Nome: Odir Zuge Júnior
Organização: Ciclistas
Resumo da fala: Expõe que a proposta anterior não tinha o apoio dos ciclistas.
Nome: Leandro Chemalle
Organização: Mobilidade Noturna
Resumo da fala: Ressalta que em reuniões anteriores já foi solicitada a criação da CT
Mobilidade Noturna e propõe que seja incluindo na nova composição representante da área
de aplicativos.

O Secretário Executivo Josias Lech, referente ao esclarece ao Sr. Leandro, que a Coordenação
Executiva da Câmara de Taxi, já é composta por um membro dos aplicativos credenciados.

Nome: Andrew Johnson P. de Oliveira
Organização: Cidadeapé / Corrida Amiga
Resumo da fala: Ratifica a necessidade do avanço do CMTT no cumprimento da paridade e
que a nova proposta.
Nome: Mônica Pilz Borba
Organização: SVMA
Resumo da fala: Disse que é preciso melhorar a comunicação do CMTT, pois não foi informada
sobre a moção de repúdio e nem sobre a apresentação de uma nova proposta, desde a última
reunião não houve comunicação sobre os novos fatos acorridos.
Nome: Antonio Soares Vieira Filho
Organização: Sindicato de Trabalhadores
Resumo da fala: Mostrou insatisfação com a falta de comunicação e informação do CMTT,
propõe que não seja realizada uma nova votação e que seja agendada uma reunião
extraordinária para discutir o essas situações.
Solicita esclarecimentos sobre: Colégio eleitoral Livre e Indicação de Eleitores.

Nome: Gilberto Frachetta
Organização: SMPED
Resumo da fala: Sobre a inclusão da SIURB na nova composição entende que uma bancada
não pode decidir pela outra, a não ser que haja uma critica grave para ocorrer a intervenção.
É a favor da nova composição e parabeniza a ampliação nas regiões, pois melhora a
participação e a qualidade do conselho.
O Secretario Executivo Josias Lech, explica que as decisões sobre a discussão do edital é de
plena responsabilidade da Comissão Eleitoral.
Convoca reunião para a próxima quarta-feira 04/05 para melhor esclarecimentos sobre o
colégio eleitoral dos Sindicato dos Trabalhadores, Organização não Governamental e
Movimentos Sociais.
Nome: Roberta Uliani Joaquim
Organização: SMFDE
Resumo da fala: Aprova a nova proposta de composição do conselho, pois entende ser a
política da prefeitura e a nova visão da sociedade
Fala da necessidade de melhorar a comunicação do CMTT.
Nome: Bárbara de Oliveira Lopes
Organização: Conselheira da Região Centro
Resumo da fala: Parabenizou o amadurecimento e falou da necessidade de melhorar o
Conselho no sentido de receber novas contribuições para criação de câmaras temáticas.
Entende que a nova proposta visa atender de forma correta a questão da paridade de gênero.
Nome: Elio Jovart Camargo
Organização: GT Butantã - Regional Oeste – Suplente
Resumo da fala: Legitimar anteriormente nova proposta e ampliar a participação das mulheres
Nome: Gabriela Biazi Justino da Silva
Organização: SNJ
Resumo da fala: Aprova a nova proposta, pois entende de forma política a questão da
paridade de gênero.
Sobre a saída da SNJ da composição do CMTT para inclusão de outra Secretaria com
pertinência temática, entende ser relevante e se coloca a disposição no que puder contribuir e
colaborar.
Nome: Adriana Aparecida de Souza
Organização: SMPM
Resumo da fala: Parabeniza a moção de repúdio apresentada, aprova a nova proposta e
informa que outros conselhos já atendem a questão da paridade e informa que a SMPM está
atenta na questão da paridade ser atendida e não apenas maquiada.
Nome: José Carlos Murilo
Organização: Movimentos Sociais
Resumo da Fala: Solicita que a proposta da minuta do edital seja enviada para todos.

Nome: Antonio Raimundo Matias - Ceará
Organização: SIMTETAXIS
Resumo da fala: Ressalta que não é contrario a questão da paridade de gênero, mas sim da
inclusão da SIURB na composição do conselho.
Nome: Lurdinha Rodrigues – Presidente da mesa
Organização: Conselheira Titular Operadores do Transporte Escolar
Resumo da fala: Esclarece que embora tenha votado a favor da proposta de duplicação da
composição, entende que a nova proposta, melhora e atende o requisito da paridade com
mais consistência a questão da paridade de gênero.
Lembra que o objetivo da reunião e a apresentação e a votação da nova proposta, assim com a
apresentação da minuta do edital que é de competência da comissão eleitoral.
Considerações do Secretário Executivo

Enfatiza e reconhece a necessidade de melhorar o envio das informações e a comunição do
CMTT, informa que então sendo realizadas.
Esclarece que a moção de repudio foi enviada para o presidente do conselho que acatou em
caráter de recurso e encaminhou para a Comissão eleitoral que em conjunto com a Secretaria
Municipal de Participação das Mulheres, formulou uma nova proposta.
Nome: Antonio Soares Vieira Filho
Organização: Sindicato de Trabalhadores
Resumo da fala: Solicita que seja votada a proposta para agendar uma nova reunião
extraordinária para discussão da nova composição do CMTT
O Secretário Executivo Josias, reforça a informação que conforme consta no regimento
interno o conselho respeita qualquer número de presentes para deliberar.
Nome: Odir Zuge Júnior
Organização: Ciclistas
Resumo da fala: Ressalta que o assunto está na pauta e segue a regra do regimento.
O Secretário Executivo Josias Lech, coloca em votação a proposta de agendar reunião
extraordinária.
Votação:



4 votos - Não deliberar a votação hoje e realizar reunião extraordinária
15 votos – Deliberar a votação hoje

Em seguida é colocado em votação para aprovação da nova proposta ou manter proposta
anterior.

Votação:


15 votos - Nova Proposta



0 votos - Proposta de Duplicação



03 votos - Abstinência

Aprovada nova proposta de composição do CMTT que constará do novo regimento que ainda
será apresentado e aprovado, assim que, a próxima composição do Conselho Municipal de
Transporte e Trânsito for eleita, e empossada.

I – 21 (vinte e um) representantes dos órgãos municipais, indicados pelos respectivos titulares, a
saber:
a) 1 (um) da Secretaria Municipal de Transportes – SMT;
b) 3 (três) da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET;
c) 3 (dois) da São Paulo Transporte S/A – SPTrans;
d) 1 (um) da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida – SMPED;
e) 1 (um) da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA;
f) 1 (um) da Secretaria Municipal de Gestão – SMG;
g) 1 (um) da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico – SF;
h) 1 (um) da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras;
i) 1 (um) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU;
j) 1 (um) da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras – SMSP;
k) 1 (um) da Coordenação de Políticas para Idosos, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania – SMDHC;
l) 1 (um) da Coordenação de Promoção do Direito à Cidade, da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania – SMDHC;
m) 1 (um) da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres – SMPM;
n) 1 (um) da Secretaria Municipal de Relações Governamentais – SMRG;
o) 1 (um) da Secretaria Municipal de Saúde – SMS;
p) 1 (um) da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial - SMPIR;
q) 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação – SME.

II - 21 (vinte e um) representantes da sociedade civil eleitos nos seguintes segmentos temáticos e
regionais:
a) 1 (um) do meio ambiente e saúde;
b) 1 (um) da juventude;
c) 1 (um) dos sindicatos dos trabalhadores;
d) 1 (um) das organizações não-governamentais – ONG’s;
e) 1 (um) dos ciclistas;
f) 1 (um) das pessoas com deficiência;
g) 1 (um) dos idosos;
h) 1 (um) do movimento estudantil secundarista;
i) 1 (um) do movimento estudantil universitário;
j) 1 (um) dos movimentos sociais;
k) 1 (um) da mobilidade a pé;
l) 2 (dois) da zona leste;
m) 2 (dois) da zona sul;
n) 2 (dois) da zona oeste;
o) 2 (dois) da zona norte;
p) 2 (dois) do centro expandido;
III - 21 (vinte e um) representantes dos operadores dos serviços de transportes, indicados e
eleitos pelos respectivos segmentos, a saber:
a) 2 (um) do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo
– SPURBANUSS;
b) 2 (dois) do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São
Paulo – SINDMOTORISTAS;
c) 2 (dois) do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Escolares e das Microempresas de
Transportes de Escolares do Estado de São Paulo – SIMETESP;
d) 2 (dois) do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Escolar do Município de
São Paulo – SINTTEASP;
e) 1 (um) do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento e para
Turismo de São Paulo e Região – TRANSFRETUR;
f) 1 (um) do Sindicato dos Empregados em Empresas de Transporte de Passageiros por
Fretamento e Turismo da Grande São Paulo – SINDIFRETUR;

g) 1 (um) do setor de transportes do turismo. (vaga nova)
h) 2 (dois) do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região – SETCESP;
i) 1 (um) do Sindicato das Empresas de Distribuição das Entregas Rápidas do Estado de São
Paulo – SEDERSP;
j) 1 (um) do Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas de São Paulo –
SINDIMOTOSP;
k) 2 (dois) do Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo – SINDITAXI;
l) 1 (um) da Associação das Empresas de Táxi de Frota do Município de São Paulo – ADETAX;
m) 2 (dois) do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores nas Empresas de Táxi do Município de
São Paulo - SIMTETAXIS;
n) 1 (uma) Solicitada para representação de entregadores por Bicicleta (A ser homologada
na próxima reunião)
Segundo item da pauta:
Apresentação do Edital das Eleições do CMTT – 2016.
O Secretario Executivo esclarece que uma vez que a minuta do edital foi previamente entregue
na entrada da reunião, a coordenação apenas esclareceu que quanto ao edital, seriam feitos
os esclarecimentos de dúvidas, pois a comissão eleitoral possui autoridade para definir e
publicar o mesmo
Nome: Gilberto Frachetta
Organização: SMPED
Resumo da fala: Pede esclarecimentos sobre alguns itens da minuta do edital.

Nome: José Carlos Murilo
Organização: Movimentos Sociais
Resumo da fala: Esclarece que sua abstenção deve-se ao fato de ter ficado convencido da
proposta apresentada na reunião anterior
Nome: Antonio de Almeida Júnior
Organização: SINTTEASP
Resumo da fala: Esclarece que a abstenção do voto se deve a falta de comunicação sobre a
terceira proposta

Nome: Elio Jovart Camargo
Organização: GT Mobilidade Butantã - Regional Oeste – Suplente
Resumo da fala: Solicita que os documentados apresentados sejam enviados por email e
questiona sobre o restante da proposta do regimento interno, pois apenas foi apresentado a
nova composição.

O Secretário Executivo - Josias Lech, respondeu que os itens referentes ao Regimento Interno,
questionados pelo Sr. Hélio, serão debatidos e aprovados, já com a nova composição eleita.
Também esclareceu os questionamentos realizados pelo Sr. Gilberto, sobre alguns itens do
edital das eleições.
Quanto ao questionado levantados pelo Sr. Antônio sobre colégio eleitoral aberto e fechado. O
Secretário Executivo, agendou reunião a ser realizada na próxima quarta-feira dia 04/05/2016
às 15:00 horas com a Comissão Eleitoral para definir as questões.

Presidenta da Mesa – Lurdinha Rodrigues
Esclarece que as decisões do Edital das Eleições do CMTT são de competência da Comissão
Eleitoral, finaliza a reunião agradecendo a colaboração e a participação de todos.

