CONHEÇA SEU CANDIDATO
Aline Pellegrini Matheus

1ª Opção - Ciclistas
2ª Opção - Regional Sul
Data de Nascimento: 06/12/1979
Sobre mim: Acredito na bicicleta como um meio sustentável de transporte com potencial
transformador não somente de pessoas, mas das cidades, tornando-as mais acessíveis, mais
saudáveis, mais ambientalmente responsáveis, mas sobretudo mais humanas. Integro o
Coletivo Bike Zona Sul e a Câmara Temática da Bicicleta, como membra observadora. Também
sou integrante do grupo de ciclistas Magrelas Aladas, que tem sua origem na Zona Leste de
São Paulo, mas pedala por toda a cidade. Atualmente, resido na Zona sul da cidade de São
Paulo, região carente de estruturas cicloviárias, onde atuo fortemente junto ao Coletivo Bike
Zona Sul como editora das redes sociais. Junto à Câmara Temática da Bicicleta, atuo como
membra observadora, auxiliando nas demandas da pasta e na condução das cobranças junto
ao poder público, visando melhorias das estruturas pela cidade.

André Ricardo Barbosa

1ª Opção - Regional Norte
2ª Opção - Meio Ambiente e Saúde
Data de Nascimento: 09/02/1981
Sobre mim: André Barbosa

Antonio Sampaio Amaral Filho

1ª Opção - Regional Oeste
2ª Opção - Organizações da Sociedade Civil – OSC
Data de Nascimento: 19/12/1983
Sobre mim: Estudante de Lazer e Turismo pela USP e Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana
pela Uninter, usuário do transporte coletivo municipal e com uso constante das Ouvidorias e
eSICs, em busca de informações e propostas para a melhoria do sistema.

Aquilla dos Anjos Couto

1ª Opção - Ciclistas
2ª Opção - Regional Centro
Data de Nascimento: 17/06/1991
Sobre mim: Medico especialista em Medicina do Trafego Unifesp/Abramet. Preceptor da
Residência Medicina em Medicina do Trafego da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Coordenador do Comitê de Micro Mobilidades e Medico Jovem da Associação Brasileira de
Medicina do Trafego (Abramet). Conselheiro CETRAN SP

Bruno Santana do Nascimento

1ª Opção - Movimento Estudantil Universitário
2ª Opção - Regional Centro
Data de Nascimento: 27/08/1994
Sobre mim: Urbanista e estudante da pós-graduação em mobilidade urbana. Jovem negro,
nascido e criado na periferia de São Paulo, pedestre e usuário do transporte público. Lute pela
mobilidade justa e sustentável.

Caíque Alves de Souza

1ª Opção - Regional Leste
2ª Opção - Movimento Estudantil Universitário
Data de Nascimento: 19/01/1995
Sobre mim: Sou o Caique Souza, estudante de Historia e morador da Cidade Tiradentes e
focado nas discussões sobre o transporte publico, ciclismo e mobilidade em geral na periferia.
Conte comigo!

Carlos Rabelo da Costa

1ª Opção - Regional Leste
2ª Opção - Mobilidade a Pé
Data de Nascimento: 11/11/1976
Sobre mim: Ok

Diego Guimarães Pereira

1ª Opção - Sindicato dos Trabalhadores
Data de Nascimento: 16/05/1957
Sobre mim: Diego Guimarães Pereira trabalha no Metrô de São Paulo desde 2008 como
segurança, sempre engajado nas questões de melhoria do transporte, envolvido com a
questão sindical e com a CIPA, pautando as melhorias não só para os trabalhadores do setor,
mas também para os passageiros do sistema. Como funcionário conhece bem as debilidades
do sistema e as necessidades diárias da população. Já atuou no movimento estudantil e
sempre foi engajado com as pautas sociais. Também teve uma breve experiência como
funcionário do Porto de Santos o que lhe confere uma perspectiva sobre outros modais de
transporte e as necessidades além dos trilhos. Atualmente é Diretor do Sindicato dos
Metroviários e um ativista defensor do transporte público de qualidade.

Evandro Santos da Silva

1ª Opção - Regional Oeste
2ª Opção - Mobilidade a Pé
Data de Nascimento: 09/11/1973
Sobre mim: Evandro – Portal Morumbi

Gabriela Katie Silva Morita

1ª Opção - Mobilidade a Pé
Data de Nascimento: 12/11/1993
Sobre mim: Gabriela Morita é arquiteta e urbanista, especialista em Planejamento e Gestão de
Cidades pelo Núcleo USPCidades Pece-Poli com pesquisa sobre planejamento e mobilidade
urbana. É pesquisadora na área de mobilidade urbana, idealizadora do Movimento VamoaPé
(2020) e do Coletivo Coreografando Ruas (2021), Conselheira Titular do CAU/SP, associada da
ONG Cidadeapé e faz parte da Rede MulherAnda e da Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e
Acessibilidade da ANTP.

George Lima de Queiroz

1ª Opção - Regional Oeste
2ª Opção – Ciclistas
Data de Nascimento: 04/05/1977
Sobre mim: George Queiroz, 44 anos, ativista da mobilidade ativa e pela democratização dos
espaços viários com critérios de inclusão, segurança e sustentabilidade.

Hélio Wicher Neto

1ª Opção - Meio Ambiente e Saúde
2ª Opção - Regional Oeste
Data de Nascimento: 25/08/1981
Sobre mim: Advogado e Cientista Social. Mestre em Planejamento e Gestão do Território.
Especialista em Direito Urbanístico, Fundiário e Ambiental. Atuação na área de Relações
Governamentais e Políticas Públicas a partir de ações de advocacy junto aos poderes legislativo
e executivo, no âmbito nacional e local. Elaboração de pesquisas e estratégias
interdisciplinares para elaboração de marcos regulatórios urbanísticos e ambientais,
regularização fundiária urbana e rural e análise de políticas públicas urbanas. Elaboração de
pareceres técnicos, projetos de lei e diagnósticos técnicos. Análise e estudo da legislação
urbanística, fundiária, ambiental e registral. Assessoria e consultoria jurídico-parlamentar.
Prospecção, gestão e monitoramento de projetos e contratos junto à instituições públicas e
privadas. Condução e acompanhamento de audiências públicas e comissões parlamentares.
Coordenação e capacitação de equipe. É consultor de políticas públicas do Instituto Saúde e
Sustentabilidade.

José Heverardo da Costa Montal

1ª Opção - Meio Ambiente e Saúde
Data de Nascimento: 31/03/1949
Sobre mim: Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia e
Especialização em Medicina do Tráfego pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego.
Atualmente é médico perito na Secretaria de Gestão Pública, Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo (DPME), Presidente da Associação Brasileira de Medicina do
Tráfego, Federada SP e Diretor Administrativo da ABRAMET Nacional. Tem experiência na área
de Medicina, com ênfase em Medicina do Tráfego e Clínica Médica.

Karina Sampaio da Silva

1ª Opção - Regional Centro
2ª Opção - Movimentos Sociais
Data de Nascimento: 03/06/1988
Sobre mim: Sou moradora do bairro Cambuci, na região central, diretora da Confederação das
Mulheres do Brasil e ex membro do Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres da
cidade de São Paulo.

Katia Canova

1ª Opção - Organizações da Sociedade Civil - OSC
2ª Opção - Regional Centro
Data de Nascimento: 21/04/1972
Sobre mim: Arquiteta urbanista com doutorado em Urbanidade e Justiça Espacial, integrou
equipes na SP Urbanismo, CDHU, SMDU e foi integrante do Comitê de Segurança Viária
(2020/2021), além de ter sido colaboradora na elaboração do Manual de Desenho Urbano e
Obras Viárias da SMT/CET. Estuda espaços públicos e cidades saudáveis.

Lucca Gidra Oyagawa

1ª Opção - Movimento Estudantil Secundarista
2ª Opção - Regional Centro
Data de Nascimento: 19/08/2002
Sobre mim: Me chamo Lucca Gidra, tenho 19 anos. Sou estudante, fui presidente do grêmio
estudantil da E.E. Caetano de Campos da Consolação e atualmente sou Diretor de Cultura da
UMES-SP. O CMTT é um conselho muito importante para cidade, para o transporte e para a
educação. Quando a UMES lutou pelo direito do passe livre para os estudantes de São Paulo
estivemos presente sempre no conselho em luta por esse direito! Queremos continuar essa
luta, por mais educação, cultura e por um transporte melhor para todos na cidade!
Defendemos aumentar de 30% da cota de passe livre e meio passe estudantil, para uso em
atividades culturais. Vamos lutar por um transporte público comprometido com a população,
buscando mais agilidade e conforto para todos. Por isso é urgente a expansão dos corredores e
faixas exclusivos para ônibus e necessária a criação de uma frota de ônibus estatal!

Lucian De Paula Bernardi

1ª Opção - Ciclistas
2ª Opção - Regional Centro
Data de Nascimento: 19/07/1989
Sobre mim: Lucian é urbanista e arquiteto. É servidor público da Universidade Federal de São
Paulo desde 2015, época em que a bicicleta se tornou seu principal meio de transporte.
Pesquisa mobilidade e segurança no trânsito, e atua pela execução de políticas públicas nestes
temas como membro da Câmara Temática da Bicicleta e como Conselheiro Participativo da
Vila Mariana. Graduado pela FAU-USP, especialista em Economia Urbana e Gestão Pública pela
PUC-SP e mestrando em Planejamento e Gestão do Território pela UFABC.

Mauro Sérgio Procópio Calliari

1ª Opção - Mobilidade a Pé
2ª Opção - Regional Oeste
Data de Nascimento: 16/02/1962
Sobre mim: Homem, 59 anos.

Paulo Marcelo Martins Reis

1ª Opção - Regional Oeste
2ª Opção - Sindicato dos Trabalhadores
Data de Nascimento: 11/10/1971
Sobre mim: Reis

Rafaela Moreira de Freitas

1ª Opção - Pessoas com Deficiência
2ª Opção - Regional Norte
Data de Nascimento: 21/11/1987
Sobre mim: Mulher, pessoa com deficiência, ativista pelas minorias.

Richard Melo da Silva

1ª Opção - Juventude
2ª Opção - Regional Centro
Data de Nascimento: 16/08/1994
Sobre mim: Estudante de Lazer e Turismo pela USP e Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana
pela Uninter, usuário do transporte coletivo municipal e com uso constante das Ouvidorias e
eSICs, em busca de informações e propostas para a melhoria do sistema.

Rogerio Viduedo Raymundo

1ª Opção - Regional Oeste
2ª Opção - Mobilidade a Pé
Data de Nascimento: 31/10/1969
Sobre mim: Rogério Viduedo é paulistano, jornalista e cicloativista. É morador do Rio
Pequeno, na Zona Oeste, e defende que as ruas sejam seguras para todas as pessoas,
principalmente as pedestres e ciclistas. Ele é adepto da Visão Zero, conceito em que mortes
causada por carros ou motocicletas e outros automotores são inaceitáveis. Defende a
preferência do transporte ativo - a pé ou de bicicleta - e do transporte público de qualidade e
sustentável sobre outros meios de transportes individuais e motorizados.

Sandra Ramalhoso

1ª Opção - Pessoas com Deficiência
Data de Nascimento: 14/11/1963
Sobre mim: Pessoa com deficiência física, coordenadora da Pastoral da Pessoa com Deficiência
da Arquidiocese de São Paulo. Atuante pela garantia do direito de ir e vir, com qualidade e
acessibilidade, para todas os habitantes da cidade de São Paulo, há 5 anos.

Thayna Malta Cofan Cardoso

1ª Opção - Movimento Estudantil Secundarista
2ª Opção - Regional Leste
Data de Nascimento: 15/02/2003
Sobre mim: Me chamo Thayna Malta, tenho 18 anos, sou estudante de Técnico de Gestão
Pública pela Etec Cepam, fui presidente do grêmio estudantil da E.E. Professor Francisco
Pereira de Souza Filho e atualmente sou responsável pela região da Zona Leste e Primeira
Diretora de Mulheres da UMES-SP. O CMTT é um conselho muito importante para cidade, para
o transporte e para a educação. Quando a UMES lutou pelo direito do passe livre para os
estudantes de São Paulo, estivemos presente no conselho em luta por esse direito. Queremos
continuar nessa luta, por mais educação, cultura e por um transporte melhor para todos na
cidade. Defendemos o aumento de 30% da cota de passe livre e meio passe estudantil, para
uso em atividades culturais. Pois acreditamos que o transporte público deva ser
comprometido com a população, buscando mais agilidade e conforto para todos. Por isso é
urgente a expansão dos corredores e faixas exclusivas para ônibus, também sendo necessária
a criação de uma frota de ônibus estatal.

Thomas Tyn Chow Wang

1ª Opção - Regional Sul
2ª Opção – Ciclistas
Data de Nascimento: 05/11/1994
Sobre mim: Meu nome é Thomas e atualmente moro na Vila Mariana, sendo que já morei em
Santo Amaro e no Campo Belo. Sou formado em Comunicação Social e Relações Públicas pela
Universidade de São Paulo e trabalhei com Marketing no Itaú Unibanco e em Comunicação
Institucional e Interna na Whirlpool Latin America. Atualmente trabalho como analista de
projetos na Elementar Ambiental. Também sou conselheiro da Câmara Temática de Bicicleta
do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte desde 2018, pela qual tenho acompanhado
algumas reuniões do CMTT e aprendido sobre as diferentes categorias e organizações que
participam do Conselho. Acredito que na cidade de São Paulo há espaço para todos, sejam
motoristas, motociclistas, ciclistas ou pedestres. O que precisamos é de diálogo entre todos e
mais ações por parte do poder público. Também defendo que todas ações devem ser baseadas
em dados e estudos, assim como no debate com a população. A mobilidade e o transporte em
São Paulo precisam ser pensados de forma justa, acessível e segura. É necessário oferecer
segurança e comodidade a todos que se deslocam pela metrópole paulista, seja a estudo,
trabalho, lazer ou quaisquer outras razões. Todo e qualquer morador ou trabalhador de São
Paulo precisa poder escolher como chegar ao seu destino em segurança e conforto.
Infelizmente, a cidade está longe dessa realidade, com trabalhadores enfrentando horas no
trânsito caótico dentro de ônibus lotados. O que já é desconfortável se torna ainda mais
arriscado com a pandemia de COVID-19. Mais que isso, nas regiões mais distantes do Centro
falta todo tipo de infraestrutura, de calçadas e rampas de acessibilidade a abrigos nos pontos
de ônibus. Tendo morado em diferentes bairros da Zona Sul, quero representar a região e
defender melhorias para todos, como a construção de calçadas maiores, mais largas e lisas, a
implantação de abrigos e faixas de ônibus, a implantação de ciclovias, mais áreas de lazer, mais
arborização e melhor conexão entre os diferentes meios de transporte existentes em São
Paulo. Por isso, quero me candidatar ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte como
representante da Zona Sul. Precisamos de melhorias para todas as subprefeituras e bairros da
maior região de São Paulo, e eu quero poder buscar essas melhorias de forma ativa e
organizada. Thomas Wang.

Vanderlei José Torroni

1ª Opção - Ciclistas
2ª Opção - Regional Centro
Data de Nascimento: 06/05/1970
Sobre mim: Vanderlei Torroni - @sonhador.

Victoria Matos das Chargas Silva

1ª Opção - Movimento Estudantil Universitário
2ª Opção - Regional Sul
Data de Nascimento: 05/08/1999
Sobre mim: Diretora de Comunicação da UEE-SP e estudante da FMU

