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COMITÊ GESTOR DA FROTA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA 

SUBSTITUIÇÃO DE FROTA POR ALTERNATIVAS MAIS L IMPAS  

 
 

 

Ata da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de setembro de 2020 

(po r d eg ra vaçã o)  

 

Em 08 de setembro de 2020, o Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de 
Frota por Alternativas Mais Limpas – Comfrota-SP promoveu sua 4.ª Reunião Ordinária, realizada por 
meio de videoconferência, através da Plataforma Microsoft Teams, pelo link 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=f2114c80-d299-4cdf-b58e-
54b3e3f29c03&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%3Ameeting_ZGNiMDNmZjgtYzQyZi00YTc5LThmNmItNGFiOThhMzFlYjUx@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%252
2Tid%2522%253a%2522f398df9c-fd0c-4829-a003-c770a1c4a063%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252287a99c13-d65f-4438-

a317-c8a92265d18a%2522%257d%26anon%3Dtrue, com início às 09:00 horas, com a seguinte Pauta: 

 

Expediente: 

1 – Dar posse aos novos membros, ratificando os antigos; 

2 – Aprovação da ata da 3ª reunião de 14 de agosto de 2019; 

3 – Aprovação do calendário de reuniões de 2020: 08 de setembro e 30 de novembro; 

4 – Criação de grupo de trabalho para revisão do Regimento Interno; 

5 – Recomposição das Câmaras Técnicas; 

6 – Sugestões de inclusão nesta pauta. 

 

Ordem do Dia: 

1 - Apresentação de diretrizes para subsidiar a elaboração, pelas respectivas Câmaras 
Técnicas, de padrão de relatório anual de emissões da frota sob sua responsabilidade, relativo 
ao ano anterior, pelas empresas de transporte coletivo e de coleta de lixo, nos termos do artigo 
50, § 6º, inciso VIII da lei municipal 14.933/2009, modificada pela lei municipal 16.802/2018, pelo 
membro representante da SPTrans, Engenheiro Simão Saura. 

2 – Sugestões para outras pautas 

 

A recepção dos membros presentes à 4ª Reunião do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento 
de Substituição da Frota por Alternativas Mais Limpas - COMFROTA foi feita pela Secretária Executiva 
do Comitê, Laura Ceneviva, solicitando que se identificassem no chat do Teams, inserindo o nome, 
entidade representada, e-mail e telefone. 

Secretária Elisabete França (Presidente) - Oi, Laura, bom dia. Bom dia, Júlio. 
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Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Bom dia, Bete. 

Secretária Elisabete França (Presidente) - Agora devidamente empossada, hein, Laura? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Devidamente... 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Bom dia, Secretária. 

Secretária Elisabete França (Presidente) - Tudo bom? Podemos começar, né, Júlio? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Ainda não temos quórum, mas para essas atividades 
iniciais não tem problema; mas as pessoas estão entrando, então, acho que rapidamente vai ser 
completado. 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Só para registrar que todos digitem no bate-papo o nome 
completo, a entidade que representa, o e-mail e número de telefone, por gentileza, e mantenham os 
microfones desligados caso não tenha participação de fala, por gentileza. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - E antes de a gente começar, Bete, lembrando a todos os 
colegas essas instruções do Júlio e mais: alguns Teams eles têm a barra de menu em cima, onde 
tem um único ícone com duas pessoinhas. Outro, ao lado um balãozinho para mensagens no chat. 
É nesse chat que o Júlio falou para a gente fazer a inserção dos nomes como lista de presença. A 
reunião que está sendo gravada também; então, todos esses dados ficam registrados. Do lado – 
continuando, ainda, na barra de ferramentas do sistema -, do lado tem uma mãozinha, mas não em 
todos os sistemas aparecem esses ícones, seja do chat, seja da mãozinha. A mãozinha é para 
levantar a mão e depois abaixá-la. E sempre, claro, deixando o microfone desligado para evitar o 
ruído de fundo. Em outros sistemas, a barra de ferramentas vem embaixo, varia. E pedindo, claro, a 
paciência de todo mundo para o processo de reunião que vai ser conduzido pela Secretária Elisabete 
França neste momento. Então, Secretária... 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Por gentileza. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Fale, Júlio.  

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Desculpa, Laura.  

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Fala (vozes) É aquela coisa que eu falei, de a gente ter 
paciência um com o outro e sempre avisar, claro. Bete, quer abrir a reunião para a gente seguir? 

Secretária Elisabete França (Presidente) - Bom dia, pessoal, a gente está retomando aqui na 
reunião do COMFROTA. Vamos tentar organizar uma agenda de reuniões aí para cumprir os 
compromissos. Só avisar a vocês que a gente pediu a substituição dos representantes que 
precisavam ser atualizados. O Júlio está cuidando disso e a Laura é a nossa Secretária Executiva. A 
publicação saiu no Diário Oficial. Parabéns, Laura. Então, nós vamos dar início à primeira... O Júlio 
vai ajudar a Laura aí com as questões da pauta. Nós temos como pauta dar posse aos novos 
membros e ratificar os antigos, aprovação da última Ata de reunião, que foi em 14 de agosto de 2019 
- faz um pouquinho de tempo, mas, enfim -, aprovação de um calendário para este ano, a criação de 
um Grupo de Trabalho para revisão do Regimento Interno e a recomposição das Câmaras Técnicas. 
Se alguém tiver mais alguma sugestão... É isso. Então, a gente podia dar início aí, né, Júlio e Laura?  

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Sim, vamos lá. 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Só registrar a presença dos representantes da Secretaria do 
Verde, Secretaria SIURB também está participando e Secretaria de Governo, Secretária. Relações 
Internacionais eu acho que é o Rodrigo Massi. Se não me engano, eu acredito que ele esteja na sala. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Então, como disse a Secretária, nós estamos dando posse 
aos novos e ratificando os antigos nas pessoas que estão presentes hoje, o Simão Saura, o Pedro 
de Souza Rama, o Antônio Fernando Toledo Melara. Estou falando, e aí, por favor, eu fui controlando 
a presença de todos, mas agora, enquanto a gente começava a reunião, muitos entraram, portanto, 
se eu pular alguém, vocês avisam. 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Laura, o Alésio ele está aí e, também, vai constar da próxima 
Portaria.  
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Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Do CEAGESP só se entrou enquanto a gente começava 
a reunião - não estava presente - nem da Secretaria de Transportes, da EMTU está o Marcos. Bem-
vindo mais uma vez, Marcos. 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Temos o pessoal da AMLURB - o Antônio e o Davi. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Foi o que eu falei. Esse eu já falei. O Davi está aí? Eu não 
vi o Davi. Eu vi o Antônio. Depois, presença da Universidade de São Paulo, na pessoa da Professora 
Denise Espinosa. A ANFAVEA, na pessoa do Marco Antônio Saltini, o Greenpeace Brasil, na pessoa 
do Davi de Souza Martins; a ANTP, na pessoa do Olímpio Álvares; a SPURBANUSS, na pessoa do 
Francisco Christovam; depois ABVE, na pessoa do Adalberto Maluf; ICCT, na pessoa da Carmen 
Araújo; CETESB, na pessoa do Marcelo Bales.  

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Só uma dúvida, referente à ABVE. A Ieda de Oliveira é a 
titular e o Adalberto é o suplente, é isso? Permanece, né? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - E os representantes dos consórcios concessionários do 
Sistema de Limpeza Urbana, na pessoa do Jorcival, que estava até com problema de câmera, mas 
tudo bem. Ele está aí, ele já falou. Ainda das Secretarias Municipais, aquelas já anteriormente 
referidas, que são a Secretaria de Governo Municipal, na pessoa do Flávio Borgheresi; a Secretaria 
do Verde, na pessoa do Rodrigo Ravena; a Secretaria de Infraestrutura Urbana, do Eduardo Nagao; 
e ainda não vi a Fazenda nem Subprefeituras, mas tudo bem. Eu deixei de mencionar alguém? 
Pergunto aos Senhores, deixei de mencionar alguém?  

Gley Rosa (SEESP) - Sindicato dos Engenheiros, Gley Rosa. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Ah, Gley, tá bom, então. Muito obrigada. 

Edilson Reis (SEESP) - Bom dia, Edilson Reis, Diretor do Sindicato dos Engenheiros, membro titular 
e do (áudio ruim). 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Espera um pouquinho. Falei Simão?  O Simão Saura. 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Só a registrar, pessoal, aos que chegaram agora, fazer o 
registro no bate-papo do nome completo, a entidade que representa, o e-mail e o telefone, por favor, 
no bate-papo. 

Francisco Christovam (SPUrbanuss) - Laura, está (ruídos, ininteligível) por mim como titular e 
pelo Carlos Alberto, que é o suplente, tá? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Tá bom, eu já tinha anotado o Carlos. Desculpa, eu referi 
só a você na hora que eu falei. Então tá, retificado (voz sobreposta) Gley Rosa. Fala de novo. Esse 
último que falou. 

Roberto Cimatti (DTP) - Departamento de Transportes Públicos, Roberto Cimatti. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Mais alguém? 

Gustavo Giansante (STM) - Pessoal, bom dia. Eu sou o Gustavo Giansante, da Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Ok. Obrigada.  

Jorcival Fernandes de Oliveira (ECOURBIS) - Bom dia, é o Jorcival, da ECOURBIS. Eu só queria 
dizer que o problema da câmera já foi resolvido. Já estou vendo vocês. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Obrigada, Jorcival. Tem alguém? 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Secretaria da Fazenda acabou de ligar dizendo que em 
instantes entra.  

Wagner Chagas (SPTrans) - Bom dia, Wagner Chagas, Diretor de Operações da SPTrans.  

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Obrigada, Wagner.  

Secretária Elisabete França (Presidente) - Já temos quórum? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Acho que sim. 
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Secretária Elisabete França (Presidente) - Agradecer, né, Laura, o pessoal. No feriado, todo mundo 
presente. Uma grande (vozes sobrepostas) para o COMFROTA. 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Da STM, a gente tem representantes, né, Laura? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) – Tem; da STM é Gustavo Giansante. 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Ele está também, já está aqui. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Está presente. Temos quórum. Podemos seguir com a 
pauta, então. Ah, sim, Secretária. Só para dizer uma coisa aos colegas membros do COMFROTA, 
que é nossa intenção abrir um processo, porque o processo é público, e a gente vai fazer a inserção 
dos termos de posse ali, porque com essa confusão de pandemia, vamos dizer assim, para entregar 
uma folha de papel, vai ser mais complicado. Então, nós vamos abrir um processo, anexar todos os 
termos de posse nesse processo, passar o número dele para os Senhores e aí todo mundo pode 
fazer download desses termos, que ficam ali publicamente disponibilizados. Era só esse informe 
relativo ao termo de posse. Secretária, podemos passar para o segundo ponto de pauta: a aprovação 
da Ata? 

Secretária Elisabete França (Presidente) - Sim, com certeza.  

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - A Ata foi enviada preliminarmente aos Senhores. É a Ata 
da última reunião realizada no ano passado e pergunto se alguém tem algum reparo a fazer à Ata. 
Se não há reparos, a Ata é considerada aprovada. O próximo ponto de pauta é o calendário de 
reuniões ainda neste ano. Nós estamos tendo a presente reunião e está prevista a próxima para o 
dia 30 de novembro. Se alguém tiver alguma coisa a comentar, por favor, que fale. Então, tá. Já 
comunicado e, claro, os Senhores receberão a convocação no seu devido tempo regimental. O 
próximo ponto de pauta do expediente é o da criação de Grupo de Trabalho para a revisão do 
Regimento Interno. Maria Teresa, você que vai falar disso?  

Maria Tereza Diniz (SMT) - Acho que o Júlio pode falar, Júlio. 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Na verdade, nós temos uma expectativa de fazer um ajuste 
no Regimento Interno de forma que fique mais claras as funções das Câmaras Técnicas. Então, a 
gente sugeriu que fosse debatido aí entre os membros do COMFROTA alguns ajustes do Regimento 
Interno. Aí, para isso, nós sugerimos a participação de três representantes do Poder Público, três 
representantes do consórcio de empresas e três representantes das entidades sociais. Então... e 
ambientais, então, caso alguém queira se pronunciar sobre o assunto ou participar do Grupo de 
Trabalho, estamos abertos a comentários. 

Maria Tereza Diniz (SMT) - Acho que as pessoas podem, Júlio, quem já tiver interesse, quiser se 
inscrever pode fazer isso agora na reunião ou a gente pode esperar até o fim desta semana para 
receber os nomes por e-mail se vocês quiserem pensar um pouco entre vocês e discutir quem vai 
participar do Grupo de Trabalho para a revisão do Regimento Interno. Não são revisões profundas 
na proposta, são só acertos mesmo para que a gente possa trabalhar com o Regimento um pouco 
mais consolidado em relação às atividades das Câmaras Técnicas 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) – Então, Maria Teresa, a Carmen Araújo levantou a mão. 
Fale, Carmen. 

Carmen Silvia Câmara Araújo (ICCT) - Eu só queria me candidatar e participar dessa revisão como 
membro da sociedade civil. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Mas, de toda forma, vamos fazer... Eu acho que essa pré 
organização, é muito importante que depois vocês encaminhem por e-mail esse pleito. Lembrando: 
essa estrutura de 9 membros, 3 do Poder Público, 3 da sociedade, das empresas, dos representantes 
das empresas, e 3 das entidades sociais e ambientalistas. Bom, não havendo mais nenhum aí, pelo 
menos aqui eu não vejo nenhuma outra anotação (é interrompida). Fale, Júlio. 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - A gente pode dar um prazo... Ah! desculpa, Laura. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Então, vamos.... 

Júlio Cesar Ângelo Martinelli (SMT) - Até dia 18 talvez? Até o dia 18 próximo para que as pessoas 
se manifestem? 
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Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Não, eu acho que pode ser até menos. Hoje é dia 8, 8 e 
7, 15, até o dia 15, uma semana para as pessoas mandarem por e-mails, dado ao enorme tempo 
decorrido, a reconfirmação dessa (o som é cortado). Então, pedimos também a gentileza de fazê-lo 
até o próximo dia 15 e a gente entra no processo de recomposição das Câmaras Técnicas. 

Secretária Elizabete França (Presidente) - Laura! (Laura: Fala) Vocês poderiam comentar um 
pouco quais são as Câmaras Técnicas, porque tem gente que pode estar chegando agora e não 
sabe quais são elas. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Está certo; então, vamos lá. As Câmaras Técnicas, elas 
são previstas no Regimento, no artigo 19; elas são 3 e é elas foram assim definidas em função das 
características tecnológicas dos tipos de veículo, dado que, vamos dizer assim, o grande objetivo do 
COMFROTA é a melhoria das emissões e as emissões estão ligadas com a tecnologia veicular. Nós 
temos uma Câmara Técnica de ônibus, uma Câmara Técnica de caminhões e outra Câmara Técnica 
de transporte escolar e demais veículos. São esses os 3 tipos de Câmara Técnica que tem o 
COMFROTA, tá? Aproveito até a oportunidade para fazer uma referência que já tinha sido apontada 
na última reunião que teve... No Regimento, que inclusive é o Regimento que está no site, ele tem 
um erro de digitação nesse artigo 19, porque refere essas 3 Câmaras Técnicas que eu referi, mas o 
texto diz: as Câmaras Técnicas são 2, tendo as seguintes denominações: e aí vem 3 Câmaras 
Técnicas. Então, nós vamos fazer a correção dessa palavra duas, substituindo pela palavra três, que 
era um erro que já tinha sido apontado ano passado; então, fica aqui o registro disso; mas essas, 
Secretária, são as características das 3 Câmaras Técnicas. Elas se manifestam por pareceres, que 
são submetidos ao plenário. (áudio corta) próprio plenário, encaminha as questões para as Câmaras 
Técnicas analisarem, elas analisam, emitem um parecer e esse parecer é submetido de volta ao 
plenário; e o plenário delibera sobre os temas que, eventualmente, estejam ali em discussão. Eu diria 
que, em apertada síntese, é isso. 

Secretária Elizabete França (Presidente) - Precisa ver se alguém tem alguma dúvida., por favor, 
esse pleito e aí, se houver alguma questão, a gente entra em contato com vocês. Então, até o dia 15. 
O próximo ponto de pauta é a criação... ah, não, desculpa. É a recomposição das Câmaras Técnicas. 
Os Senhores, no ano passado, muitos já se habilitaram à composição das Câmaras Técnicas. Elas 
foram comunicadas por e-mail a todos, mas nós vamos fazer a reconfirmação desses pedidos de 
participação, lembrando que cada instituição só pode ter um membro, a instituição só pode estar em 
uma Câmara Técnica e, então, vamos pedir para os Senhores mandarem novamente os seus 
respectivos pleitos, de modo a fazer.... para proceder... 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Alguém tem alguma dúvida? Ah! A Tereza ia fazer um 
comentário 

Maria Tereza Diniz (SMT) - Eu ia fazer uma pergunta: se há alguma justificativa para essa restrição 
das pessoas não poderem participar de mais de uma Câmara, porque alguns segmentos poderiam 
contribuir tecnicamente em mais uma, na minha opinião. Eu queria saber se há um motivo para isso 
ou se isso pode ser uma das questões que o Regimento Interno possa ser alterado. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Olhe, tem uma razão para isso. O objetivo é com o maior 
comprometimento para com os assuntos em discussão. No entanto, nós já tínhamos deliberado no 
COMFROTA... Por exemplo na Câmara Técnica de caminhões, eu não posso inscrever nela o titular 
e o suplente, porque o membro da instituição, o membro do COMFROTA, é a instituição e não a 
pessoa. Então, se você tem um inscrito é aquele; e, também, para possibilitar maior legitimidade nas 
conclusões da Câmara Técnica. É essa a razão, mas, de repente, claro: um grupo que vai rever o 
Regimento pode ter outras contribuições, tudo bem. E temos aqui ainda algumas pessoas com a mão 
levantada, imagino que com relação a esse assunto, que são: o primeiro que levantou a mão foi o 
Adalberto e, logo em seguida, o Francisco. Isso; então, vamos lá. 

Adalberto Maluf (ABVE) - Olá, bom dia a todos. Obrigado, Laura, pela oportunidade. Eu acho que é 
muito na linha do que a Maria Tereza estava comentando. Por exemplo, a ABVE, eu entendo a 
necessidade de a gente ter uma pessoa bem focada dentro de cada grupo, mas, por exemplo, na 
ABVE a gente tem uma quantidade muito grande de membros; a gente tem membro que é 
especialista em caminhão, tem mesmo que é especialista em ônibus. Então, se fosse possível, acho, 
alterar isso para que instituições possam indicar membros ou participar de duas ou mais, eu acho 
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que faria sentido com esse objetivo de tentar construir massa crítica e qualificar o debate dentro das 
Câmaras Técnicas. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Só para acrescentar um comentário com relação a isso 
que o Adalberto disse, a Câmara Técnica ela não pode, não precisa, vamos dizer assim, prescindir 
da colaboração dos técnicos de diversas áreas, mas o membro tem que ser um Conselheiro, para 
que ele... para que gere comprometimento com aquilo que está sendo discutido e decidido na Câmara 
Técnica. O próximo inscrito é o Francisco. Você está sem som, Francisco. 

 Francisco Christovam (SPUrbanuss) - Está ok. Eu só queria saber quem são os nomes; eu não 
me lembro mais (ininteligível)... se eu não me engano, nós indicamos para participar da Câmara de 
ônibus. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Está legal, vai para todo mundo essa lista. 

Francisco Christovam (SPUrbanuss) - Obrigado. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Mais inscritos? Não? Deixa eu olhar, não. Então, podemos, 
acredito, que seguir ,relembrando... 

Secretária Elisabete França (Presidente) - Laura, parece que tem o Simão com a mãozinha 
levantada. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Eu não tinha visto. Simão, eu estou te perseguindo. Fale, 
Simão. 

Simão Saura Neto (SPTrans) - Bom dia a todos. Uma dúvida: na primeira lista preliminar que nós 
recebemos, existia Comitê que estava sem indicação nenhuma e algum desses Comitês só tinha um 
representante. Caso ocorra isso ou permaneça essa situação, de que forma nós vamos agir? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - É uma ótima pergunta (risos). Eu nunca eu vi isso 
acontecer, mas acontecendo, a Presidência tem a discricionariedade para encaminhar e resolver as 
questões, mas diria que, particularmente, na perspectiva da presença de um Grupo de Trabalho para 
discutir o Regimento, esse é um tema para esse Grupo de Trabalho. Veja só, nós estamos 
recompondo as Câmaras Técnicas, o Francisco já suscitou essa questão e eu já falei: nós vamos 
distribuir a lista que tínhamos e que tinha sido divulgada no ano passado, as instituições têm até o 
dia 15 para encaminhar os seus representantes, de mesmo modo, aliás, que têm até o dia 15 para 
encaminhar eventuais participações para esse Grupo de Trabalho que está sendo criado. Então, eu 
diria que esse, por exemplo, é um tema direto para esse Grupo de Trabalho. Também está com a 
mão levantada o Olímpio. Olímpio, você está sem som. Ué, acho que o Olímpio ou caiu... (uma voz, 
não identificada, parece a Tatiana, esclarece que o Olímpio estava dizendo que estava com problema 
de som mesmo). Ah, tá, então tá bom. Vamos ver se, de repente, Olímpio, mais tarde se você estiver 
me ouvindo, você então fala em um outro momento, se for possível. Nós temos que seguir com a 
pauta, deixa eu ver no chat se tem alguma observação. Ah! José Antônio do Nascimento - cadê o 
José Antônio - levantou a mão. Ok, por favor, diz a sua instituição. 

José Antônio do Nascimento (ABVE) - Sou José Antônio, Vice-presidente da área de pesados da 
ABVE, junto com o Adalberto. A minha pergunta é se a gente tem o mesmo prazo tanto para modificar 
o Regimento Interno quanto para fazer as inscrições da Câmara Técnica. Se houver a alteração 
solicitada pelo Adalberto, os dois prazos se encerram no mesmo dia, não teria que ser diferente? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Não, pera aí, são coisas diferentes. Isso que a gente está 
fazendo é para compor o Grupo de Trabalho; então, o Grupo de Trabalho de revisão do Regimento 
é um e ele não está submetido aos mesmos critérios do Regimento. O Grupo de Trabalho é uma 
coisa que está sendo proposta agora, isso é um assunto; o outro assunto é aquele que o Adalberto 
suscitou, que fica como ponto de pauta também esse para esse Grupo de Trabalho e tudo mais. 
Agora, as Câmaras Técnicas são para as atividades de rotina, vamos dizer assim, do COMFROTA - 
são coisas diferentes. Não tem problema, tá? 

José Antônio do Nascimento (ABVE) - Mas aí a mudança, então, do Regimento, caso venham a 
aceitar aí, por exemplo, a ABVE estar na parte de ônibus e na parte de caminhões, esse prazo para 
inscrição da Câmara Técnica teria que ser mudado também, é isso. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Olha, para evitar quaisquer dúvidas, vamos dizer assim, 
vamos só enfrentar a composição só das Câmaras Técnicas. Então, diz aqui o Regimento: cada 
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Conselheiro, titular ou suplente, só pode participar de uma Câmara Técnica, o que está escrito aqui 
é no artigo 19, § 8º. Então, de novo, cada Conselheiro titular ou suplente só pode participar de uma 
Câmara Técnica, ou seja, o que não pode é o Conselheiro e o suplente participarem ambos da 
mesma Câmara Técnica, está certo? O Olímpio continua com a mão levantada, ele deve ter resolvido 
o problema de som dele. A Denise..., ah, tá. Olímpio não conseguiu falar, no chat foi só um registro. 
Está bom, então acredito que... Aqui veio uma notícia para mim, eu vou ler para os Senhores, eu não 
sei o que significa isso. Uma ou mais pessoas alternaram para novas configurações de chat, eles só 
poderão ver este chat se puderem entrar no Teams, eu não sei o que significa. 

Maria Tereza Diniz (SMT) - Eles devem ter caído a conexão e entraram de novo. E, aí, ao entrar, 
eles perdem o histórico do chat, do que estava escrito lá. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - É o histórico... 

Maria Tereza Diniz (SMT) - Laura, posso só fazer um comentário para ver se eu entendi? Neste 
momento, a gente está indicando nomes para compor as Câmaras Técnicas e o Grupo de Trabalho 
do Regimento Interno. (Laura: Isso). Pelo Regimento Interno atual, cada cadeira, digamos assim, 
pode enviar um representante titular, digamos, para uma Câmara Técnica e um suplente para outra 
Câmara Técnica. Então, cada cadeira teria o direito de participar de 2 Câmaras Técnicas. 
Futuramente, se a gente achar que no Regimento Interno a gente quer alterar e liberar essa 
participação para mais do que isso, aí, no futuro, se eles quiserem indicar um terceiro membro, ou se 
quiserem indicar um ouvinte, acompanhando o titular ou suplente, alguém do corpo técnico das 
representações, ou algo assim, isso ficaria decidido futuramente no Regimento Interno e a gente 
incluiria na composição das Câmaras no futuro; é isso? Se ficar decidido. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Se for o caso; sendo muito importante fazer um destaque: 
a Câmara Técnica vota. Sim, é importante que cada instituição, cada membro, tenha um voto. Essa 
circunstância é uma circunstância fundamental. 

Maria Tereza Diniz (SMT) - Eu tenho essa dúvida; hoje, se um membro que participar da Câmara 
Técnica ele quiser levar um acompanhante técnico da equipe dele como ouvinte na reunião, isso é 
autorizado. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Sim, é autorizado. Não é só como ouvinte, (voz 
sobreposta) como uma pessoa pode levar um subsídio para a reunião, é lógico. O que não pode é 
ser membro, porque membros votam. (Maria Tereza: Claro) Os membros têm que ser os 
Conselheiros, os membros do Comitê. Então, só para finalizar, Teresa, a Câmara Técnica é perene 
e há assuntos como esse que nós chamamos agora para a revisão do Grupo de Trabalho, que é um 
assunto que tem começo, meio e fim, ele é desempenhado por aquilo que o Regimento aponta com 
o nome de Comissão Especial, que está no artigo 30 a 33, para estudo - está escrito aqui - criadas 
para estudo e avaliação de assuntos específicos que extrapolem a temática das Câmaras Técnicas, 
que é o caso agora. Então, essa é a lógica de funcionamento: a Câmara Técnica é perene, 
estabelecida para determinados assuntos e a Comissão Especial ela começa e acaba. E aqui nós 
temos ainda - e aí peço a todos para a gente poder avançar com a pauta - nós temos o Marcelo Bales 
com a mão levantada. Marcelo... 

Marcelo Bales (CETESB) - Está me ouvindo bem? (Laura: agora sim). Obrigado. Eu queria fazer um 
comentário. Na verdade, uma sugestão rápida em relação ao Novo Regimento é que, considerando 
a sua colocação de Câmara Técnica vota, o Regimento deixa a Câmara, me parece, meio aberta. É 
no mínimo 5 membros. Se tem um mínimo e não tem o máximo, essa questão de votação pode ficar 
meio discutível; então, a minha sugestão é que a Câmara Técnica tenha um número determinado de 
membros. E ponto. De forma que a sua constituição já seja conhecida ao longo de tempo, a sua 
composição, seja conhecida, porque eventualmente membros poderiam entrar e sair por motivos 
diversos e aí as votações ficariam de alguma forma comprometidas. A minha sugestão é que tenha 
um número de membros definido nas Câmaras Técnicas. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Obrigada pela sugestão, está registrada. Olímpio, Olímpio. 

Olímpio Alvares (ANTP) - (Laura: Agora foi, agora foi). Oi, agora eu estou entrando com o celular 
agora porque eu tive um problema do som do computador, desculpa. Eu, como representante da 
ANTP, imagino que seria interessante entrar em mais de um grupo de trabalho. (alguém avisa que o 
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computador está interferindo). Eu não posso deixar de lado certos assuntos, então, eu gostaria de 
saber se dá para inscrever a ANPT em mais de um Grupo de Trabalho. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Aqui diz o Regimento: cada Conselheiro, que é o seu caso, 
você, Olímpio, só pode participar de uma Câmara Técnica, tem que eleger prioridades. 

Maria Tereza Diniz (SMT) - Mas o suplente pode ir em outra. Acho que ele não ouviu a gente falando 
que ele estava sem conexão. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Não, mas é bom falar de novo. 

Maria Tereza Diniz (SMT) - Que o titular pode participar de uma Câmara e o suplente pode participar 
de outra. Acho que ele não ouviu isso. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Olímpio, artigo 19, § 8º: cada Conselheiro, titular ou 
suplente, só pode participar de uma. Então significa (começa interferência com outra voz). Cada 
Conselheiro, titular ou suplente, só pode participar de uma Câmara Técnica. Então, você Olímpio, faz 
a opção de participar de uma, e o seu suplente de outra. Se você está falando, Olímpio, você está 
sem som. Acho que ficou esclarecido, né? Bom. Se ficar alguma coisa... temos aí um tempinho. 
Vamos passar para o item 6 da pauta? A gente pergunta aos Senhores membros se alguém tem 
alguma sugestão de inclusão nesta pauta. Não? Então, vamos... ops, alguém levantou a mão, a 
Carmen Araújo. 

Carmen Silvia Câmara Araújo (ICCT) - Oi Laura, eu sei que a gente está retomando a reunião, eu 
senti um pouco (dá para ouvir? Laura: Está dando um eco, você está com duas coisas?) Não, estou 
só no computador; alguém mais está com o microfone ligado. O que que eu senti falta é a gente... 

Maria Tereza Diniz (SMT) - Desculpa, Carmen só um minutinho. (Júlio desliga todos os microfones, 
por favor, aí a Carmen abre de novo o dela. Carmen: Fecho e abro? Maria Tereza: o Júlio consegue 
desligar todos. Aí, depois que ele desligar todos, você abre o seu de novo, por favor, Carmen. 
Consegue, Júlio?) 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Agora você abre, Carmen. 

Carmen Silvia Câmara Araujo (ICCT) - Acho que agora vai. Eu senti bastante falta de inclusão nesta 
pauta - faz tempo que a gente não se reúne - de uma discussão sobre os planos que seriam entregues 
em março, foram suspensos por conta da pandemia. Seriam encaminhamentos que substituem ou 
que trazem essas informações adicionais. Nós estamos discutindo o Regimento, a parte operacional 
do COMFROTA é extremamente importante, mas não estamos discutindo o principal, que é esse 
acompanhamento, qual foi o impacto da pandemia, como vai ser substituído, em que momento vão 
ser apresentados os planos para análise dentro das Comissões ou dentro do Grupo maior. Eu senti 
falta de abrir uma discussão sobre esse calendário, esse cronograma. O assunto principal, que seria 
acompanhamento dos planos.  

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Olha, você vê que o nosso ponto de pauta da Ordem do 
dia ele é exatamente essa retomada da discussão. Eu acho que o que você está falando fica como 
uma sugestão de ponto de pauta, mas eu não sei o entendimento da Secretária sobre esse assunto, 
mas de toda forma esse ponto de hoje ele é a retomada dessa questão. Você está sugerindo que é 
um avanço na questão. Então, não sei... 

Secretária Elisabete França (Presidente) - Laura, eu acho que é importante que a gente marque, 
então, uma apresentação. Pode até ser uma extraordinária para apresentar o andamento dos planos 
todos. Precisaríamos de um tempo para organizar, mas creio que é um anseio aí da sociedade. A 
Câmara também tem nos cobrado e podemos fazer isso, se todos concordarem, até uma 
extraordinária ou uma apresentação.  

(áudio ruim – não dá para saber quem está falando) ... da reunião de hoje, essa apresentação que a 
SPTrans vai fazer, inclusive, sobre os planos?  

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Não, não. Olha o que diz... são diretrizes para... é uma 
retomada daquilo que a gente tinha feito já o ano passado, só que já mais avançado. A pauta de hoje 
está escrito: são as diretrizes para subsidiar a elaboração pelas respectivas Câmaras Técnicas de 
padrão de Relatório Anual de Emissões da frota sob sua responsabilidade. Esse é o ponto de pauta 
e o que a Secretária está abrindo a possibilidade é de avançar mais à frente com a apresentação dos 
planos que a Carmen referiu. É só isso. 
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(não identificado) - Tá bom, entendido.  

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Então, tá, Secretária, anotado.  

Secretária Elisabete França (Presidente) - Laura, acho que a gente podia levantar aqui com os 
Conselheiros quais são os acompanhamentos, quais planos são acompanhados e aí organizar essa 
apresentação talvez numa próxima extraordinária. Não sei se a Carmen quer fazer alguma sugestão, 
já que ela levantou a bola aí.  

Carmen Silvia Câmara Araújo (ICCT) - O que nós estávamos acompanhando... Existe uma 
exigência de apresentação desses planos. O que nós sabemos é que com o impacto da revisão, 
houve um Decreto que suspendeu a aquisição de novos veículos na frota, ou seja, houve uma série 
de informações adicionais e esses planos ainda estavam em revisão dentro da própria SPTrans. Eu 
estou dizendo de ônibus, que a gente acompanha mais de perto. O que precisaria trazer para o 
COMFROTA é a análise do... o que foi esse impacto, o que está sendo previsto, qual o impacto desse 
Decreto que suspende novas aquisições, qual o impacto no atendimento à lei. De qualquer jeito, tem 
algum assunto importante para ser aprovado ou discutido dentro desse Comitê da Frota. Isso estava 
em discussão dentro da própria SPTrans e precisaria trazer para que a gente analise no olhar do 
cumprimento das emissões; então, faltou essa peça. Faz um ano mais ou menos que o COMFROTA 
não se reúne e aconteceram todas essas coisas nesse meio tempo. É isso, eu acho que vale a pena, 
talvez, ouvir em que pé estão esses Planos, em que pé está a renovação da frota, qual o impacto do 
Decreto, o que suspendeu essas aquisições. 

Secretária Elisabete França (Presidente) - Bem, a gente tem aqui na Ordem do Dia uma 
apresentação, vamos ver a partir dela quais são as dúvidas que ficam e montamos uma pauta para 
responder essas questões que foram aí colocadas. Todos concordam? Acho que é importante nós 
vermos a apresentação da SPTrans que o Simão vai fazer. Ele vai contar um pouco o estado da arte, 
né, Simão? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - E a apresentação desses subsídios, do padrão do 
Relatório Anual de Emissões das empresas. Bom, vamos passar à apresentação do Simão, que é o 
ponto nº 1 da Ordem do Dia e provavelmente esse tópico vai ficar até mais amadurecido. Vamos lá, 
Simão?  

Simão Saura Neto (SPTrans) - Vamos. Antes de eu apresentar, só fazer algumas colocações. 
Dentro daquilo que a Carmen disse, são focos diferentes em relação à apresentação de hoje. Nós 
não podemos esquecer que a Lei tem vários artigos, Decretos, parágrafos e com definições distintas. 
A de hoje ela é específica, sobre item do artigo 51 - na realidade é um parágrafo do artigo 50, inciso 
VIII da Lei 14.933. Especificamente - e eu vou até ler, se vocês me permitirem, o que está lá no § 6º 
para que fique claro qual é o objetivo da apresentação, que, na nossa última reunião, nós tínhamos 
discutido que havia a necessidade - bem superficialmente - de um padrão de relatório para que todos 
que estão envolvidos no processo apresentassem um padrão de relatório para avaliação. Esse 
relatório, na realidade, ele vai atender aos 3 segmentos: ônibus, caminhões, vans escolares e os 
demais. É óbvio que isso é uma proposta. Esse padrão de relatório foi até um pedido na nossa 
Secretária para que a gente adiantasse no dia de hoje já esse assunto, que já era pendente das 
outras reuniões e para que a gente tivesse uma base de discussão. Na realidade, esse relatório 
atende o § 6º, que diz: "As empresas operadoras do transporte coletivo e coleta de lixo deverão 
apresentar até 31 de março de cada ano de exercício um Relatório Anual de Emissões da frota sob 
sua responsabilidade, relativo ao ano anterior, detalhando as quantidades de quilômetros rodados 
por cada veículo cadastrado no sistema, consumo de combustível, o total anual de emissões de cada 
poluente de gases de efeito estufa, bem como apresentar as medidas de controle já existentes e as 
a serem implantadas no sentido de redução adicional do consumo de combustível das emissões". 
Esse é o § 6º do artigo 50 da Lei e esse relatório ele tem o propósito de estar aqui tentando dar uma 
diretriz para todos nós. Volto a repetir: é uma minuta, uma proposta para que depois nós como um 
todo venhamos a analisar, discutir e, aí, propor alterações em relação a isso e é óbvio que pode haver 
alguma necessidade de ajuste nesse relatório para segmento caminhão, por exemplo, coleta de lixo 
ou qualquer outro segmento. Então, com certeza, alguns ajustes serão necessários. Aqui é 
simplesmente um índice do relatório. Tem uma capa com objetivo, histórico, composição da frota, os 
dados mínimos que a Lei exige e nós entendemos ser necessário sempre você ter a memória de 
todas as informações aí; então, o memorial de cálculo das emissões, quilometragem e tal. Vou entrar 
um pouquinho mais na particularidade. O que eu li em relação à Lei está entre aspas, então, o que 
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nós estamos propondo: ter um objetivo, que é apresentar os relatórios das emissões em atendimento 
ao artigo da Lei. Um histórico; então, cada empresa vai inserir um breve histórico aí do que ela vem 
realmente desempenhando, fazendo em relação à Lei, qual é o segmento e assim sucessivamente. 
Composição da frota. Aqui nós colocamos o exemplo ônibus, que é o nosso metier, o nosso dia a 
dia, mas quando for caminhão, quando for van escolar, então vai preencher aí a tabela com a 
quantidade total de veículos em cada fase de homologação aí no veículo, seja a tecnologia que for, 
apresentar.... Isso é um apelo para os gestores. No caso nosso, ônibus - eu acho que caminhão 
segue o mesmo sistema, vans e etc - nós aqui apresentamos por fase CONAMA, por tipo de veículo 
e se o equipamento, o veículo tem ar-condicionado ou não, porque ele interfere diretamente lá nos 
resultados finais, principalmente consumo. A princípio, a gente está apresentando isso como 
sugestão no item Composição de Frota. Consequentemente, isso vai ser replicado para a questão 
consumo de combustível, então, preencher os dados de consumo. Quando for combustível líquido, 
em litros, gás natural, metro cúbico e assim sucessivamente. Da mesma forma, por tipo, fase, se o 
equipamento tem ou não ar-condicionado. Uma observação: quando os veículos forem veículos que 
o combustível que utilize mistura, sempre acrescentar a proporção da mistura, a exemplo do biodiesel 
hoje, que é utilizado no território nacional. Então, indicar o percentual de participação. Ainda na 
questão das exigências que estão contidas na Lei, a quilometragem percorrida anual. Então, para 
cada tipo de veículo, preencher a quilometragem anual, lembrando que isso tudo vai ser dado de 
entrada para poder calcular as emissões, seguindo sempre o mesmo padrão de referência de tabela. 
O desempenho dos veículos. Aqui nós vamos colocar o desempenho médio anual dos veículos. 
Quando eu for combustível líquido, em litros por quilômetro; a energia, em quilowatt por quilômetro e 
assim sucessivamente. Só um parêntese. Isso aqui é uma tabela-resumo que nós vamos estar 
inserindo no relatório. Essa é a nossa sugestão e no anexo, cada empresa vai ter que apresentar o 
individual, veículo a veículo. Total anual das emissões. Aqui já seria uma tabela-resumo com o 
resultado; então, preencher aí as emissões anuais de poluentes, seguindo já as referências do que 
está lá na Lei em relação ao cumprimento da redução de emissões. Nós estamos propondo manter 
o padrão de emissões de CO2, NOX e material particulado. Aqui nesse caso, como medida de 
controle, como a própria Lei faz menção no § 6º, é necessário apresentar aqui quais as medidas de 
controle existentes que a empresa vem adotando e aquelas que serão implementadas, com os 
respectivos prazos no sentido de reduzir o consumo de combustível, as emissões. Ou seja: quais são 
os seus planos? Quais são os procedimentos que estão sendo adotados para que a gente venha a 
buscar esses objetivos. Aí, cada a empresa vai apresentar os seus planos, ações já realizadas e os 
que serão. A conclusão do relatório, inserindo aí todas as informações, as justificativas por de repente 
não ter atendido determinados procedimentos propostos ou metas e se atingiu, quais foram os pontos 
relevantes. Em suma, é isso. Para finalizar os anexos, então tem de anexar no mínimo os seguintes 
documentos: o memorial do cálculo das emissões, a quilometragem e o consumo de cada veículo. É 
facilitar, da mesma forma que nós fizemos nos nossos editais, nós anexamos aqui - e aí fica a critério; 
depois o grupo inteiro decide se nós vamos manter isso como padrão ou não -, os fatores de emissões 
daquilo que nós já temos disponível. Então, para poder fazer o cálculo das emissões e por que nós 
estamos colocando aqui o fator de emissões? Justamente porque a gente está apresentando também 
uma memoriazinha de cálculo muito simples para facilitar e inclusive uniformizar a metodologia de 
cálculo. Eu acho que o grupo aqui - nós estamos cientes que tem bastante conhecimento para poder 
contribuir nesse aspecto. Mais uma vez friso: isso aqui é sugestão, é proposta que está aberto para 
discussão agora e aqui estão os anexos que cada empresa vai ter que apresentar e aí é individual: 
pela sua frota, por tipo de veículo e etc. Em resumo, é isso. Procurei ser o mais rápido e objetivo 
possível. Acho que é importante agora nós debatermos em cima disso. Então, esse atende um 
elemento e não aquilo que a Carmen estava comentando. O que a Carmen estava comentando eu 
compartilho totalmente com a posição da nossa Secretária. Eu acho que caberia, sim, a gente fazer 
uma discussão específica, já que nós estamos abordando a frota da cidade de São Paulo. Não 
podemos esquecer que a Lei ela abrange todos os outros segmentos. Nós temos os ônibus 
intermunicipais que entram no sistema, os caminhões de lixo, CEAGESP e assim sucessivamente; 
mas existe uma situação pontual, que é o que nós já estamos fazendo em relação à assinatura dos 
contratos recentes e eu acho que é bem pertinente, sim, a gente acatar a sugestão da nossa 
Secretária. É isso. Me coloco à disposição para sugestões, críticas. Eu acho que agora é uma 
ferramenta, um material para o grupo discutir.  

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Obrigada, Simão, pela apresentação. 
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Simão Saura Neto (SPTrans) - Só um detalhe. Nós vamos disponibilizar isso. Você acha de que 
forma, Laura? Você quer que já deixe disponibilizado aqui ou vai mandar?  

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - A gente manda por e-mail, porque nós já vamos mandar 
aquele pedido do Francisco Christovam da lista com os nomes; então, a gente manda isso daí 
também para todos os membros. E aí, então, voltando: esse ponto de pauta é uma apresentação 
feita por um membro da Câmara Técnica de ônibus, mas que serve como subsídio não só para a 
discussão que deverá ser realizada na Câmara Técnica de ônibus, mas também é subsídio para as 
demais Câmaras Técnicas: do processo, de como padronizar esse relatório de emissões que a Lei 
manda realizar. Está em discussão. É claro que a discussão maior vai acontecer na Câmara Técnica. 
É ali que deverá ser elaborado o parecer que vem de volta para o plenário decidir, mas está aberta 
a palavra agora para o debate. José Antônio levantou a mão. 

José Antônio do Nascimento (ABVE) - Laura, eu daria uma sugestão com relação aos veículos. 
Em cada tabela daquelas também separar o padrão e o biarticulado em tamanhos, porque dentro do 
padrão, a gente tem uma gama aí de entre 12 e 13 metros e os veículos de 15 metros, que têm 
consumos diferentes, seja em diesel, seja em eletricidade. A mesma coisa o biarticulado; temos aí o 
24 e temos até os 28 metros; então, talvez, separar também em tamanhos o padrão e o biarticulado, 
como foi feito nos demais. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Simão, você tem algum comentário com relação a isso? 

Simão Saura Neto (SPTrans) - Não, está perfeita a sugestão dele, inclusive é o que nós já 
praticamos. Está corretíssimo. Nós colocamos aqui como tabela uns exemplos, mas está correto. 
Claro que (ininteligível) carro de 12 metros nós vamos ter um consumo. Se nós tivermos um carro 
de 15 metros, outro consumo. Está perfeito. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) – Então, vou pedir para você, Simão. Eu tenho esse relatório 
tal como está. Se você já puder fazer essa modificação, manda para mim que eu já distribuo 
corretinho. (Simão: Perfeito) Tá legal. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma sugestão? 
Bom, o Olímpio (voz interfere). A Carmem estava primeiro? (Júlio: A Carmen estava primeiro). E 
então, Carmen, não, Olímpio. Bom, como o Olímpio está com dificuldade, se ele conseguir falar, 
deixa ele falar. Fala, Olímpio. 

Olímpio Alvares (ANTP) - Oi, Laura, a minha dúvida é a seguinte: eu queria perguntar para o Simão 
se existe um detalhamento de como tem que ser feito esse levantamento da quilometragem de cada 
veículo. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Simão? 

Simão Saura Neto (SPTrans) - (eu estava com dificuldade aqui para arrumar o microfone) Na 
realidade, assim, cada empresa que vai gerar esse relatório já tem os seus próprios controles de 
consumo. Então, consumo, quilometragem, as manutenções do dia a dia e assim sucessivamente. 
Então, é por isso que tem o anexo onde ela vai ter que apresentar uma planilha dos consumos 
individuais de cada veículo, conforme a Lei prevê. Mas nós não estamos imaginando interferir nos 
controles ou nas ações de controle das empresas operadoras. Agora, está aberto para o grupo. Se 
o grupo entende necessário definir procedimentos e padrão, inclusive para registro dos dados de 
quilometragem e de consumo, eu acho que, então, nós vamos ter que discutir internamente e 
apresentar essas propostas e adicionar isso aí no documento. Não esquecendo, gente, que o que 
está previsto na Lei é que esses relatórios também terão que ser auditados. Está previsto na Lei, é 
uma (ininteligível) a ser discutida. 

Olímpio Alvares (ANTP) - Qual é o grupo que vai definir esses procedimentos ou propor 
procedimentos específicos para padronizar o método de todas as empresas? Que grupo específico 
vai fazer esse trabalho? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Olímpio, isso é regimental. A Câmara Técnica ela tem 
responsabilidade técnica sobre os assuntos submetidos da natureza dela; então, neste momento, 
essa proposta de padrão de relatório está sendo submetida à Câmara de ônibus, é claro, para análise 
dela, mas também como subsídio para as 2 outras Câmaras. A Câmara debate e, se ela entender, 
por exemplo, que tem que haver essa padronização de mensuração de quilometragem, a própria 
Câmara Técnica tem competência regimental para fazer a sua proposta. O fórum para esse debate 
é a Câmara Técnica. Próxima... (vozes sobrepostas). 
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Olímpio Alvares (ANTP) - Eu imagino que é a Câmara de ônibus, não é? É a Câmara de ônibus? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) – Isso, exatamente. Mas é um subsídio para os demais 
Câmaras. Não é que elas têm que ser adotado isso. A Câmara Técnica é que vai produzir o parecer 
que será submetido ao plenário e, naturalmente, é claro que uma proposta de padronização ela serve 
como referência. Nós temos inscritos a Carmen e o Marcelo, mas primeiro a Carmen. 

Carmen Silvia Câmara Araújo (ICCT) - Só para complementar, acho que um pouco as questões 
que o Olímpio tocou. Seria interessante lembrar, Simão, que uma ferramenta padronizada ajuda essa 
conferência e essa auditoria posterior. Uma outra questão é que esses serviços em geral, de ônibus, 
de coleta de resíduos, eles são remunerados, na qual se remunera pela estimativa de consumo de 
combustível e quilometragem de acordo com a programação. Seria interessante nós pensarmos em 
amarrar esses números, que eles estão disponíveis, e facilitaria essa verificação. Então, a primeira 
coisa: a sugestão de utilização para as outras áreas de planilhas similares a que a SPTrans tem. Isso 
inclui, por exemplo, a EMTU, que é parametrizável, então, os padrões, os números já estão lá, com 
fatores de emissão; e os outros segmentos, existe ainda alguma questão para ser identificada, isso 
eu acho que é assunto para essas Câmaras Técnicas fecharem, mas a existência de ferramentas 
acho que vale ser lembrado. O Simão podia comentar um pouquinho da ferramenta que foi 
desenvolvida pelo IEMA. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Simão quer falar alguma coisa ou posso passar para o... 

Simão Saura Neto (SPTrans) - Não, só para complementar. Quanto à questão da ferramenta que já 
foi assunto (o som fica ruim, ininteligível) onde o IEMA, através do Davi Tsai, fez a apresentação. 
Essa ferramenta já está sendo utilizada, já está disponibilizada para todas as nossas operadoras aqui 
no sistema; ela está aberta para uso, as empresas podem utilizar sim. Nós até colocamos essa 
memória simples de cálculo aí para poder justamente provocar e dar referência. Mas, sim, podemos 
padronizar, sim, uma ferramenta, independente da memória de cálculo aí, para que todos adotem. 
Não tem problema. Aquela ferramenta do IEMA ela já está disponível. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Isso é ótimo, eu acho que pode ajudar. Agora o próximo 
inscrito é o Marcelo. 

Marcelo Pereira Bales (CETESB) - Obrigado, estão me ouvindo bem? (Laura: sim). Eu tenho apenas 
umas dúvidas, que é o seguinte: o relatório foi apresentado de forma preliminar pelo Simão, mas ele 
vai ser debatido, então, nas Câmaras Técnicas, e não por este Comitê; é isso? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Não, ao contrário, médio... 

Marcelo Pereira Bales (CETESB) - (vozes sobrepõem). Então, eu estou bastante em dúvida porque, 
deixa só complementar, o debate, a votação, para mim não vejo ser nenhum problema ser na Câmara 
ou no Comitê. A única questão é a seguinte: que se forem nas Câmaras seria importante talvez 
depois ter uma harmonização entre as Câmaras. E aí, essa harmonização iria, então, passar para o 
Comitê. Então, acho que ficaria duplicado o debate, ou triplicado, na verdade, ficar na Câmara e 
depois no Comitê. Só precisa ficar um pouco claro como é que vai ser  isso. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Obrigada pela pergunta, Marcelo; é exatamente o 
seguinte. Vamos lá: o plenário do COMFROTA é soberano. Então, ele é que delibera. Acontece que 
o plenário ele delibera em cima de questões técnicas que foram tratadas e travadas na Câmara 
Técnica. Por isso é que é um ato formal da Câmara Técnica a apresentação de um parecer; porque 
o parecer é técnico. E aí, tecnicamente, na Câmara Técnica podem surgir situações que tenha que 
ir a votos na Câmara Técnica, sob o ponto de vista técnico. Quando vai ao plenário, esse debate se 
amplia; deixa de ser só técnico. E o que que acontece? E o plenário vai receber os 3 relatórios, os 3 
pareceres das Câmaras Técnicas. E o próprio plenário, por exemplo, pode dizer para uma Câmara 
Técnica: “olha, você esqueceu de olhar isso, aquilo, aquilo”. Ou: “não, vocês estão falando sânscrito 
antigo, tem que passar para uma linguagem mais contemporânea”; sei lá, entendeu? O plenário é 
soberano. Então, existem duas formas de harmonização, pelo menos, assim, em grandes traços. A 
primeira é harmonização que em tese a gente oferece mediante a mesma referência, no caso, esta 
que o Simão apresentou, da frota de ônibus de São Paulo, que serve como parâmetro, como 
referência para as demais. Não significa que essa daí é a salvação da lavoura, não, mas essa é a 
referência que nós trouxemos e é uma boa referência porque um grupo que está sendo mega 
concentrado nesse tipo de assunto. A segunda referência é: quando as Câmaras Técnicas propõem 
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coisas de volta ao plenário, o plenário também promove essa harmonização, entendeu? E aí, esses 
são, pelo menos em grandes marcos, duas formas de a gente ter essa padronização e essa adoção, 
vamos dizer assim, de critérios coerentes entre si nas diferentes Câmaras Técnicas. E hoje, você 
como membro do COMFROTA traz, por exemplo, um terceiro marco dessa similaridade, vamos dizer, 
ao apontar... (Júlio, tira o som do povo; alguém estava batendo, não sei se era só eu que estava 
ouvindo), mas você levanta essa questão e já fica aqui o registro para todos os membros do Comitê, 
todos os Conselheiros aqui - eu uso a palavra Conselheiro na falta de uma designação própria para 
membros de Comitê, tá? – enfim, você expressando isso você também aponta para os membros das 
Câmaras Técnicas a necessidade de pensar nessa compatibilização. Obrigada. Levantou a mão, 
espera um pouquinho, o Marcos. Ô, meu Deus, espera um pouquinho só; eu vi que era ele; eu estou 
tentando... Isso mesmo, é o Marcos, EMTU. Fala, Marcos. 

Marcos Correia Lopes (EMTU) - Bom dia para todos. Uma dúvida, eu não me recordo se nós 
recebemos essa ferramenta do IEMA. Eu ia pedir a gentileza, então, se poderiam novamente 
disponibilizá-la para todos. Queria perguntar para o Simão se os fatores de emissão que 
apresentaram ali no relatório foram extraídos dessa ferramenta ou se é cálculo conforme a 
experiência da SPTrans. Obrigado. 

Simão Saura Neto (SPTrans) - Marcos, bom dia; nós vamos conversar com o IEMA e vamos solicitar 
disponibilização para vocês, caso não tenha sido. E todos os dados de entrada aí, sim, fazem parte 
daquela ferramenta do IEMA. 

Marcos Correia Lopes (EMTU) - Obrigado, Simão, obrigado. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Adalberto Maluf. 

Adalberto Maluf (ABVE) - Simão, eu lembro que esse programa do IEMA ele testou os ônibus 
rodando dentro de corredor, fora do corredor, as diferentes tecnologias e fizeram todos os insumos 
junto com Ministério das Cidades, na época, para fazer a ferramenta. Eles ficaram de fazer um 
relatório também mostrando os resultados. Esses relatórios foram feitos, eles serão públicos? 

Simão Saura Neto (SPTrans) - Oi, Adalberto, bom dia. Na realidade, o relatório não foi 100% 
concluído, porque esse relatório, eu não me lembro exatamente, mas é quem encomendou esse 
relatório para o IEMA foi por Ministério das Cidades, junto com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, se eu não me engano, e não foi 100% concluído ainda. Me parece que eles 
apresentaram uma primeira versão lá para o Ministério, houve alguns questionamentos, então, o 
relatório, em si ele não foi concluído. Mas a ferramenta, ela procurou ponderar - vocês lembram 
daquela apresentação - tanto os valores práticos quanto aqueles que já são adotados, seja no nosso 
território nacional, seja em referências internacionais. A Carmen está presente, participou também 
de uma boa parte dessa discussão, mas o relatório em si, que é a sua principal pergunta, ele não foi 
finalizado ainda. 

Adalberto Maluf (ABVE) – Obrigado, Simão, obrigado. 

Carmen Silvia Câmara Araújo (ICCT) – Laura, você está muda. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Eu estava falando para você, Carmen. Você está sem som 
(risos). 

Carmen Silvia Câmara Araújo (ICCT) - Só um complemento, Adalberto. Os fatores de emissão que 
foram levantados em pista não são os que foram utilizados de fato. Precisava-se de uma referência 
consolidada; então, esses fatores são oferecidos pela (ininteligível; parece dizer CETESB) no seu 
processo de homologação, eles são um pouco diferentes. Eles são os oficiais, digamos assim, o que 
nós tínhamos pronto para inserir na ferramenta no momento, não tem a ver com o que foi testado em 
pista. 

(não identificado) - Ah! Entendi, Carmem. Porque isso era uma das coisas que a gente pensava, 
porque nós sabemos que os fatores de emissão, na homologação, eles tendem a ser mais 
controlados. Você está testando ali o motor em uma bancada e tal e quando você coloca esse ônibus 
na rua, a emissão tende a ser 2, 3, algumas vezes maiores. E eu tinha sempre... pelo menos, tinha 
ficado essa impressão de que na ferramenta que seria utilizada para mensurar a Lei do Clima, a 
gente ia tentar utilizar a emissão real, das ruas. A emissão de verdade, que pode ser o dobro, quem 
sabe até o triplo do que é homologado; e não aquela emissão de laboratório porque a gente entende 
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que a emissão de laboratório ela é uma emissão ali, 12 pontinhos, tal, aquele ciclo. Não representa 
muito a realidade, mas isso pode ser um tema para a gente debater no decorrer do processo. 

Carmen Silvia Câmara Araújo (ICCT) - O consumo de combustível, Adalberto, ele é real; ele é 
fornecido pelos dados da SPTrans. Então, a gente está falando só em NOX e MP, que são os fatores 
de laboratório. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Então, vamos ao José Antônio, que também se inscreveu. 

José Antônio do Nascimento (ABVE) - A minha dúvida é com relação aos fatores de emissões da 
eletricidade, porque eu vi ali na tua tabela tem apenas o do diesel e do gás. Qual seria o fator que a 
gente deve utilizar para esse cálculo? Vocês já têm algum fator definido? 

Simão Saura Neto (SPTrans) - Pois é, bom dia. Na verdade, é o seguinte: como a Lei define que 
nós temos que medir CO2 de origem fóssil, material particulado e NOX na saída do escapamento 
(segue falando, mas o som fica ruim e torna as palavras ininteligíveis). É zero. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Eu não estou vendo mais nenhuma mão levantada, não 
tem nenhum registro no chat, Secretária, Maria Tereza, não sei se alguém quer falar alguma coisa. 
Não? (Maria Tereza: então vamos trabalhar). Então, é o seguinte: vamos fechando esse assunto. A 
gente tem, portanto, a demanda de pedido da ferramenta do IEMA que o Simão vai checar a 
possibilidade de disponibilização. Simão, se você conseguir, ainda que sejam relatórios 
intermediários, conforme apontou o Adalberto, com questões eventuais tratadas ali, eu acho que - 
ainda que intermediário -, vai ser útil para os colegas isso. Acho que como subsídio adicional, além 
da própria minuta que você apresentou hoje, acho que como subsídio resultante do debate hoje, é 
isso; a gente pega todo esse conjunto de documentos e manda para vocês. E aí, entretempo, a 
Câmara Técnica está se formando, a gente vai também mandar para vocês os nomes que o ano 
passado tinham sido enviados e retomamos esse processo de discussão técnica na Câmara Técnica 
para elaboração do parecer, sendo que está escrito no Regimento também, a primeira atividade da 
reunião, no primeiro dia que se encontrarem, vai ser a eleição, entre os pares, do Presidente e do 
Relator, porque a Presidência e a Relatoria serão uma responsabilidade da Câmara Técnica. Então, 
acho que com relação a este ponto de pauta os subsídios e o debate está dado e vou passar para o 
próximo ponto de pauta, que é perguntar aos Senhores, desde já ...ah! pera aí, o Marcelo levantou a 
mão. Fala aí, Marcelo. 

Marcelo Pereira Bales (CETESB) - Obrigado, Laura, a dúvida é a seguinte: o Comitê deve tratar do 
calendário de reunião das Câmaras Técnicas? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Não, o Comitê... quem delibera sobre a funcionalidade da 
Câmara Técnica são os seus membros. 

Marcelo Pereira Bales (CETESB) - Não vamos ter um start, um ponto de partida? 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Calma. Até a semana que vem a gente vai ter os nomes 
indicados pelas instituições. Aí, a gente torna a circular para todo mundo quem está escrito aonde e 
aí, podemos já marcar, provavelmente para daqui 2 ou 3 semanas, a primeira reunião da Câmara 
Técnica. E aí vai embora, vai por conta, porque vai ser uma responsabilidade da Câmara Técnica. 
Então, pergunto aos Senhores com relação ao próximo ponto de pauta, se alguns.... uma coisa já 
surgiu na reunião de hoje, pela própria iniciativa da Secretária e da própria Carmen de fazer uma 
reunião extraordinária para a gente tratar dos planos. E isso já está dado e pergunto os Senhores se 
alguém tem alguma sugestão de outra pauta. 

(não identificada) - Laura, eu tenho uma pergunta. Do ponto de vista prático, será que não seria 
melhor esperar acontecer a primeira reunião das 3 Câmaras Técnicas - cada uma de um jeito, que 
não consigo decorar -, para depois fazer a extraordinária? Porque aí cada subgrupo já discute um 
pouquinho os seus assuntos separadamente e a gente traz isso para uma extraordinária? (Laura: 
Acho que é útil). Seria mais prático. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - Sim, mas o que eu mais nesse ponto de pauta que nós 
estamos discutindo agora, o ponto 2 da Ordem do Dia, é a sugestão de outras pautas, mas essa 
recomendação sua eu acho que é muito legal. A Carmem levantou a mão. 

Carmen Silvia Câmara Araújo (ICCT) - Eu só queria ponderar um pouco que, mesmo para a 
discussão dentro das Câmaras, nós precisamos de informação oficial de como estão esses planos, 
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o que está sendo afetado com relação aos Decretos que saíram depois. De qualquer jeito, 
independente de ser uma extraordinária - que seria interessante porque seria logo, antes de definir 
membros e metodologia e etc - a gente discutiria já na Câmara Técnica a gente conseguir definir 
como vai ser avaliado, o que vai ser discutido, porque precisaria de subsídio de qualquer jeito. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - O que eu imaginei quando... (Não identificada: era melhor 
inverter). Mas as coisas vão acontecer mais ou menos, vai ser sincrônico, vamos dizer, porque veja! 
nós vamos ter as Câmaras Técnicas com sua primeira reunião daqui umas 2 ou 3 semanas. 
Entretempo, já vamos nos organizando para fazer essa extraordinária. Então, não vai ser tão 
discrepante assim. E, tanto o que você comentou, Carmen, quanto o que a Maria Tereza apontou, 
vão poder ser conciliados, eu não vejo lá grandes problemas. 

Maria Tereza Diniz (SMT) - Mas eu acho que o que a Carmen - desculpa voltar -, mas eu acho que 
a Carmen está sugerindo que seja o contrário, que a extraordinária traga subsídios para o trabalho 
das Câmaras Temáticas. (Laura: Isso). Então, que primeiro ocorra a extraordinária para não precisar 
ficar apresentando a mesma coisa nas 3 Câmaras. Todo mundo alinha e aí, as Câmaras separam de 
trabalho individualmente, não é isso? 

Carmen Silvia Câmara Araújo (ICCT) - Sim, era o que eu pensei. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - E eu já achei que as coisas poderiam acontecer 
concomitantemente, mas também tudo bem. Para mim, não tem problema nenhum, tá legal? A gente 
organiza isso e, então, vamos fazer como estão propondo Carmen e Maria Teresa, sem problemas. 
Mais alguma sugestão de outra pauta? Não? Então, acho que esgotamos o teor da nossa reunião de 
hoje. Nós vamos continuar em contato com vocês, além do óbvio para as questões que foram 
combinadas hoje, a saber: a composição das Câmaras Técnicas, a composição desse grupo de 
trabalho que vai ter o formato regimental de Comissão Especial, a questão do subsídio que hoje a 
SPTrans trouxe; enfim, todas essas coisas que foram objeto do debate hoje, está bem? E vocês 
sabem que a gente continua disponível no e-mail institucional nosso: 
comitedafrota@prefeitura.sp.gov.br e nos nossos e-mails pessoais, que vocês todos nos conhecem, 
está bem? Não sei se Maria Tereza... quer falar alguma coisa..., a Secretária.... 

Secretária Elisabete França (Presidente) - Não, só agradecer para você e a atenção de todos. Nós 
sabemos que ficamos muito tempo sem reunião, o que não é bom, né? Porque meio que quebra o 
processo de trabalho, mas agora nós retomamos. Este mês de setembro vai ser mais carregado de 
reuniões para que a gente volte à rotina normal. E, também, contar com a compreensão de todos, 
nós temos que nos reunir online, mas pelo jeito que está dando certo, né? Até a presença é maior, 
quando as reuniões são online. (risos) O que é bom, aprendemos com a pandemia. Então, bom dia 
a todos e obrigada pela presença. 

Laura Ceneviva (Secretária Executiva) - agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
reunião. 

 

Lista de presença da 4.ª Reunião do COMFROTA, realizada em 08/09/2020, 

 

MEMBROS PRESENTES 

Elisabete França / Presidente 

Laura Lucia Vieira Ceneviva / Secretária Executiva 

Adalberto Maluf / ABVE 

Antônio Fernando Toledo Melara / AMLURB 

Carlos Alberto Fernandes Rodrigues de Souza / SPUrbanuss 

Carlos Ibsen Vianna Lacava / CETESB 

Carmen Silvia Câmara Araujo / ICCT 

mailto:comitedafrota@prefeitura.sp.gov.br
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Davi de Souza Martins / Greenpeace Brasil 

Denise Crocce Romano Espinosa / USP 

Edilson Reis / SEESP 

Francisco Armando Noschang Christovam / SPUrbanuss 

Gley Rosa / SEESP 

Gustavo Cheberle Giansante / STM 

Jorcival Fernandes de Oliveira / Empresas ou Consórcios concessionários pertencentes ao 

Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo  

Marcelo Pereira Bales / CETESB 

Marco Antonio Saltini / ANFAVEA 

Marcos Correia Lopes / EMTU 

Mauricio Olbrick Rodrigues / ARTESP 

Olímpio Alvares / ANTP 

Pedro de Souza Rama / SPTrans 

Simão Saura Neto / SPTrans 

 

POR REPRESENTAÇÃO DE MEMBROS - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

Eduardo Minoru Nagao / Secretário Adjunto - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB 

Flavio Barbarulo Borgheresi / Secretário Adjunto - Secretaria do Governo Municipal - SGM 

Rodrigo Pimentel Pinto Ravena / Chefe de Gabinete - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - SVMA 

Rodrigo Massi da Silva / Coordenador - Coordenadoria de Relações Internacionais - CRI 

 

OUTROS INTERESSADOS PRESENTES 

 

Alessandra Miralla Louza / SGM 

Alessio dos Santos / CET 

Alexandre Parker / Grupo Volvo América Latina 

Alexandre Polesi / ABVE 

Ana Beatriz Rebouças / ICCT 

Carlos Antonio Lopes Casciano / SPTrans 

Daniel Prado / Volvo do Brasil 

Débora Cristina Santos Diogo / SVMA 

Evandro Davi Cobo / CETESB 

Flaminio Fichmann / ABVE 



17 
 

Gabriel Oliveira / C40 

José Antônio do Nascimento / ABVE 

Julio Cesar Angelo Martinelli / SMT 

Marcello Sampaio / SPtrans 

Maria Teresa Diniz / SMT 

Mariana Santana Pereira Santos / SMT 

Michele Perea Cavinato / SMT 

Paulo Leite Junior / SMT 

Roberto Cimatti / SMT 

Rodrigo de Freitas Santos / SPTrans 

Tatiana de Vasconcelos Menezes Paz / SVMA 

Vanessa Pessoa / SMT  

Wagner Chagas / SMT 

 

 


