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Ata da 40ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito – CMTT

Data: 19/09/2018 | Local: Auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de SP

Programação:

 Recepção dos conselheiros e convidados
 Abertura
 Apresentação Semana da Mobilidade
 Palavra Aberta e Informes finais
 Encerramento

A 40ª reunião do CMTT contou com a participação de 8 titulares, 10 suplentes e 24 
convidados. 

A reunião começou com 18 conselheiros presentes, às 8h30. Compôs a mesa:

 João Octaviano Machado Neto, Secretário Municipal de Mobilidade e 
Transportes;

 Nourival Pantano Junior, Secretário Adjunto Municipal de Mobilidade e 
Transportes;

 Milton Persoli, Presidente da CET;
 Christina Marchiori Borges, SPTrans;
 Selma Strublic, SPTrans;
 Glaucia Pereira, Cidade a pé.

Camila do Marketing da SMT faz apresentação sobre a Semana da Mobilidade.

Glaucia Pereira comenta sobre a semana da mobilidade, faz um apelo para falarem 
mais sobre despriorizar o automóvel, e enaltecer mais os outros modais. Parabeniza a 
ação de ocupar as vagas de Zona Azul, e pede para repensarem a ação dos mímicos, 
pois pode constranger algumas pessoas. Por fim, diz para incluírem os dados desde 
1979 na plataforma, pois não existem só os dados a partir de 2015.

João Octaviano responde que a plataforma esta sendo atualizada, e por enquanto os 
dados são a partir de 2015, mas ainda vão adicionar o restante. Também pede a 
compreensão dos modais, pois todos precisam entender a importância das ações 
realizadas.

Rita Gonçalves faz apresentação sobre a Pauta PIU do Centro.

Ana Carolina fala sobre a preocupação da requalificação do terminal parque D. Pedro. 
Diz que precisam de uma conversa ampla com a população, para avaliar as mudanças 
adequadas.
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Glaucia Pereira sugere maior utilização, por parte da SMT, da plataforma Gestão 
Urbana. Frisa o potencial das bicicletas em relação a pequenas entregas no Centro.

Caio César Ortega se preocupa com as áreas de habitação propostas na Marginal, pois 
não há segurança. O contexto não favorece a exaltação das paisagens históricas de São 
Paulo, com a desigualdade e fluxo de pessoas.

Leandro Chemalle gostaria de saber mais sobre as propostas para beneficiar os 
pedestres que andam principalmente no período noturno na cidade.

Rafael Calábria faz apresentação, sobre pesquisas do IDEC para o mês da Mobilidade, 
na palavra aberta.

João Octaviano acha importante aprofundar a questão dos ônibus apresentada por 
Rafael.

Leandro Chemalle pede que o plano para o Carnaval 2019 seja trazido com 
antecedência pelo conselho, no máximo até 2018, para que a população possa opinar 
sobre. Fala também sobre a importância da conexão da linha lilás com a estação Metrô 
Santa Cruz.

Milla fala sobre o impacto do Metrô Santa Cruz, diz que é inviável para pessoas com 
deficiência a locomoção nessa estação. E pede para que a secretaria pense em algo o 
mais rápido possível, já que o fluxo de pessoas aumentará devido à nova conexão 
entre as linhas.

João Octaviano responde que já estão trabalhando nessa linha, inclusive no Terminal 
de Ônibus Santa Cruz. Caminha para o fim da reunião, agradece a presença de todos, e 
informa que a próxima data da Ordinária será dia 17/10/2018.

São Paulo, 19 de setembro de 2018.
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