
Eleições do CMTT acontecem nos dias 16 e 17 de fevereiro de forma on line 

Computadores serão disponibilizados aos eleitores que não tiverem acesso à internet 

Nos próximos dias 16 e 17 de fevereiro acontecem as eleições do CMTT – Conselho 
Municipal de Trânsito e Transporte. 

As eleições serão realizadas de forma on-line a partir das 00h00 do dia 16/02/2022 às 
23h59 do dia 17/02/2022. 

O link para votação on-line será disponibilizado no site: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/participacao_social/con
selhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/ 

Para as pessoas que não tiverem acesso à internet, serão disponibilizados 
computadores nos seguintes locais: 

• Rua Boa Vista, 128 – Centro (Térreo) 

• Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7.203 - Pinheiros (próximo da Rua Sumidouro, 
740). 

• Avenida do Rio Bonito, 2.148 – Socorro (Pátio da CET). 

• Rua Vilela, 572 - Tatuapé (Auditório da CET, esquina com a Avenida Radial 
Leste, sentido bairro). 

• Avenida Marquês de São Vicente, 2.154 - Barra Funda (Centro de Treinamento e 
Educação de Trânsito da CET- Auditório Caio Graco da Silva Prado).  

A votação presencial será das 8:30 às 17:30. 

Sobre a votação  

Os eleitores poderão votar em todas as vagas disponíveis, havendo sempre a opção 
de voto branco e nulo. 

Cada segmento contará com a relação dos candidatos HABILITADOS conforme 
publicação no Diário Oficial do dia 09.02.2022, ou seja, o candidato constará em cada 
segmento que estiver habilitado. 
Clique aqui para ver a relação dos candidatos.    

Sobre a apuração 

A classificação parcial dos (as) candidatos (as) será por ordem de número de votos 
obtidos dentro de cada tema e de cada região. 

Após a classificação parcial será verificado o preenchimento da porcentagem de 50% 
(cinquenta por cento) de mulheres em cada um dos segmentos, em atendimento à Lei 
nº 15.946/2013 regulamentada pelo Decreto nº 56.021, de 31 de março de 2015, 
conforme item 17 do edital. 

Ao final, a comissão observará a porcentagem de 50% de mulheres Titulares e 50% 
de mulheres Suplentes para elaboração da lista provisória, conforme item 16 do edital. 

O resultado será publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e deverá, ainda, 
obedecer ao disposto nos itens 16 e 17 do Edital, que estipulam que as cadeiras 
deverão ser compostas respeitando a porcentagem de 50% (cinquenta por cento) de 
mulheres conselheiras titulares e suplentes. 

A apuração dos votos de cada candidato no eixo temático e eixo regional poderá ser 
acompanhada no dia 18.02.2022, no link: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/publicao-doc__09_1644496053.02


 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/participacao_social/con
selhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/. 

Para mais informações sobre as eleições acesse:  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/participacao_social/con
selhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/ 

Conheça os candidatos ao CMTT. Clique aqui: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/mobilidade/Perfil_Candidato
s_Eleicoes_SITE%20CMTT.pdf 
 
Veja como votar em seu candidato. Clique aqui: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/mobilidade/Tutorial_Votaca
o_CMTT.pdf 
 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/mobilidade/Perfil_Candidatos_Eleicoes_SITE%20CMTT.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/mobilidade/Perfil_Candidatos_Eleicoes_SITE%20CMTT.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/mobilidade/Tutorial_Votacao_CMTT.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/mobilidade/Tutorial_Votacao_CMTT.pdf

