
ATA DE REUNIÃO 
COMISSÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  

 

43ª Reunião Ordinária 
 

Ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na sala de Treinamento desta 
CET-Santos, sito a Av. Rangel Pestana, nº 100 – Vila Mathias, Santos/SP, reuniram-se os 
Senhores: Rafael Santos de Paula (CMJ) – Presidente da Comissão, e os seguintes 
membros; Rogério Vilani (CET), Dalvaní Pereira da Silva (CET), Anna Maria Pizzo 
(SINCON), Luciano Marques (CONDEFI), Nilton Oliveira (ANAPI), Rivaldo Santos de 
Almeida Júnior (Ouvidoria), Sheila Rocha Barbeiro (SESCON), Fábio M. Solito (OAB 
Santos). Presentes também na reunião, os senhores Murilo Barletta (Diretor de Transportes 
Públicos da CET-Santos) e Glauber Maia Martins (ACAT). Após aguardar o tempo regular, 
o senhor Rafael iniciou a 43ª reunião ordinária da Comissão Municipal de Transportes às 
17h46. Iniciou pelo item 1 - Leitura, discussão e aprovação da Ata da última reunião. O 
senhor Rafael desculpou-se pelo atraso, ocorrido por conta da visita técnica no CCO e 
oficina do VLT, disse que os dois primeiros itens da ata desta reunião são leitura, discussão 
e aprovação das atas das últimas reuniões, uma extraordinária e uma ordinária, entretanto, 
tiveram alguns problemas técnicos e estas atas ainda não foram disponibilizadas. O terceiro 
item da pauta, a análise de ofício da permissionária do serviço de transporte coletivo em 
Santos. Pediu licença para fazer a leitura do ofício integralmente, sendo um ofício muito 
importante e diz respeito ao pedido de esclarecimentos sobre a falha da Viação 
Piracicabana, permissionária do serviço em Santos, quanto à cobrança a maior de vinte 
centavos em cada passagem, que foi passada para as pessoas que já haviam adquirido as 
passagens pelo preço de R$ 3,25 e então foram cobradas em R$ 3,45 por um erro técnico da 
Piracicabana. Feita a leitura da minuta de ofício, deixando a vontade caso algum 
conselheiro quisesse fazer alguma pontuação, ou alguma modificação. Iniciou a leitura do 
teor da minuta de ofício. O Sr. Fábio Solito questionou se o débito foi para quem tem o 
cartão transporte de passe comum. O Sr. Rafael confirmou e explicou que como houve a 
programação para debitar R$ 3,45, quem passou o cartão, ainda que seja estudante, pagou a 
metade de R$ 3,45 e não de R$ 3,25. O Sr. Rogério comentou que teria uma resposta sobre 
esta questão, achou importante este assunto estar documentado. Explicou que o contrato 
com a permissionária estabelece a seguinte regra: o preço pelo qual a pessoa comprou a 
passagem será válido até o seu uso, não importando o tempo que demore, ou seja, a 
empresa é obrigada a descontar o preço que foi pago por aquela passagem até quando o 
saldo terminar. E citou como exemplo, que tem um cartão onde ainda se debita o valor de 
passagem de R$ 2,90, então, não se compra crédito em dinheiro, compra-se quantidade de 
passagens. Esclareceu que se a passagem aumenta, ou diminui, não importa, pois será 
descontado o valor da passagem quando foi creditado na época. Este desacerto se deu por 
conta da preocupação em atender, num prazo de 12 horas. Complementou que quando 
recebeu a notificação, no dia seguinte, às 05:00 hs todos os ônibus e vans de lotação já 
estavam com o valor reajustado de R$ 3,45. O erro foi na parte de que as pessoas que 
tinham créditos comprados no valor de R$ 3,25 começaram a ser descontadas neste valor 
de R$ 3,45. Comentou que pertinente à questão do teor do ofício, não saberia dizer quantos 



dias este problema demorou a ser solucionado, mas que foi em torno de uma semana, com 
certeza. Informou que já havia determinado que a empresa fizesse este levantamento que, 
inclusive, já foi entregue e salientou que este problema aconteceu com 35.000 usuários e 
disse que a diferença do ticket médio é de R$ 0,20, sendo em média R$ 1,00 para cada 
usuário, totalizando em 35.000 cartões e aproximadamente R$ 36.000,00 e já estão 
tomando as providências para fazer esta devolução integral e automática nos cartões e 
conforme o usuário for passando o cartão, já recebe este crédito  de volta. O Sr. Rogério 
questionou o prazo do ofício e se o prazo seria para resposta ou para solução. O Sr. Rafael 
respondeu que o prazo seria de 20 dias, para resposta. Sr. Rogério ressaltou a importância 
em se pedir um prazo para a solução, para efetivamente devolver os valores. O Sr. Fábio 
Solito comentou que a Comissão poderia, até por ter representante da CET, em responder 
institucionalmente a questão, ou seja, dar ciência oficial à CET como instituição e pedir 
para que cobre um prazo da prestadora. O Sr. Rafael reputou desnecessário dar ciência 
oficial à CET, não só pelo aspecto prático, mas também pelo aspecto formal, porque uma 
vez que a CET tem cadeira na Comissão, também tem ciência de todos os assuntos tratados. 
O Sr. Fábio Solito ressaltou a necessidade da CET de pedir prazo. O Sr. Rafael questionou 
se seria uma nova sugestão, oficiar a CET. O Sr. Fábio Solito pediu o ofício solicitando que 
fosse conferido o prazo máximo para solução, porque não tem esta resposta, ainda, e 
comentou que para trabalhar com um pouco mais de eficiência, já que todos estão 
preocupados em resolver a situação, esperar a devolutiva da Piracicabana, respondendo o 
ofício para após a CET solicitar um prazo oficialmente, em contrapartida, a CET enviaria 
um ofício solicitando o prazo para resposta que poderia ser em 20, 30 ou 60 dias. A Sra. 
Anna Pizzo sugeriu aguardar a resposta da Piracicabana e então a CET se manifesta a 
respeito e estipula o prazo. O Sr. Rivaldo disse que concorda com o Sr. Fábio Solito que 
independente da resposta que está na carta, é importante a CET já se comprometer agora a 
pedir o prazo. O Sr. Rogério Vilani informou que não tem elementos para estabelecer este 
prazo. Este prazo depende de uma tecnologia específica e disse que não tem noção de qual 
seria o tempo, mas poderia sugerir prazo. O Sr Rivaldo ressaltou que deveria sim, estipular 
prazo e, caso a empresa não consiga se pronunciar a tempo, então solicitaria prorrogação 
deste prazo. O Sr. Rafael sugeriu que se a empresa não der uma devolutiva a contento sobre 
quando resolver, a Comissão emitirá um parecer que será muito mais negativo para eles do 
que simplesmente pedir um prazo, porque já deveria ter resolvido ao tempo em que 
responderá para a Comissão, sendo que já deveriam ter respondido de ofício. O Sr. Fábio 
Solito disse que acha importante a CET se comprometer a expedir um ofício dando 30 dias 
para resolver o problema e este posicionamento constar em ata, seria o suficiente. 
Complementou que a Comissão não tem poder de obrigar a prestadora à absolutamente 
nada, o oficio seria uma forma suave de resolver a questão. E perguntou se um contrato de 
concessão tem algum prazo.  O Sr. Rogério informou que não tem. O Sr. Rafael informou 
que a Comissão também tem poder de fiscalização, sem restrições. E que, do ponto de vista 
administrativo, a força do Decreto do Prefeito, confere à Comissão exigir uma série de 
coisas, que seriam exigíveis por Decreto. E comentou que desta maneira, já teriam uma 
resposta a contento e, se não tiver esta resposta a contento, não tem que trabalhar com a 
hipótese de novo prazo. O Sr. Fábio Solito ressaltou que conste em ata que a CET se 
prontificou a encaminhar um ofício cobrando uma posição e solicitando prazo. O Sr. 
Rafael, com unanimidade, deu o item três como aprovado. E comentou sobre o item 4, 
referente a análise da visita técnica ao Centro de Controle Operacional do VLT, explicou 
que os participantes da Comissão chegaram pontualmente às 16:00hs e que a visita foi 



extremamente completa. Salientou que conheceram os carros do VLT, o Centro 
Operacional propriamente dito com as câmeras de monitoramento, tiveram as informações 
de quando terão novas câmeras, conhecendo também outro sistema de monitoramento 
substitutivo das câmeras, os funcionários que estão operando o sistema, o local de trabalho 
e as instalações, a Comissão fez várias perguntas e todas foram prontamente respondidas, o 
espaço destinado ao refeitório dos funcionários, o espaço destinado a lavagem, o pátio de 
manobras, a oficina e o CPD do local. Comentou que disponibilizaria as fotos para o grupo 
poder visualizar o local e colocou para todos fazerem ponderações do que acharam positivo 
e negativo, ou mais interessante e pediu a opinião de todos sobre isso. O Sr. Luciano 
Marques comentou que perdeu parte da visita porque teve a confirmação de que o elevador 
estava em manutenção, então perdeu a visita ao CPD e explicou que chegou atrasado à 
visita porque teve que comparecer em outra reunião. A Sra. Anna Pizzo ressaltou que 
gostou bastante da visita, que tudo é muito moderno e quando todo o sistema estiver 
funcionando plenamente, vai resolver o problema. A Sra. Sheila disse que assim que estiver 
funcionando, fará um passeio de final de semana e que não encontrou nada de negativo. O 
Sr. Luciano explicou que não conseguiu avaliar quanto aos arranques do trem, que o 
pequeno passeio foi suave, mas no cotidiano, precisaria avaliar esta questão do controle na 
aceleração e na frenagem, em como a cadeira de rodas se comportaria, não viu nenhuma 
trava de cadeira de rodas. E externou a preocupação em uma pessoa com paralisia cerebral, 
em como ficaria a cadeira de rodas, já que não tem forças nos membros superiores. O Sr. 
Rafael solicitou que o Sr. Luciano trouxesse esta avaliação sobre a cadeira de rodas dentro 
do VLT, para conhecimento de todos. E pediu ao Sr. Rogério que explicasse sobre a 
questão da interligação do sistema municipal. O Sr. Rogério explicou que foi criado um 
grupo de discussão sobre este assunto, entre CET e EMTU e está com as tratativas em 
estágio bastante avançado, o prazo para implementar esta solução é para este primeiro 
semestre de 2017, porque a parte de tecnologia ainda precisa ser formatada. Continuou a 
explicação, dizendo que hoje existem dois sistemas de bilhetagem eletrônica independentes, 
o VLT e o sistema municipal e precisa fazer estes dois sistemas conversarem. Disse que 
este desenvolvimento tecnológico demora cerca de 60 dias, então deve resolver quais linhas 
e quais trechos serão integrados e logo que esta tecnologia seja desenvolvida e possa 
configurar os sistemas, acredita que no final de junho e início de julho, já começar a 
implementação, esta liberação para o usuário e em paralelo a isso, vai fazer um plano de 
comunicação, que é fundamental, porque nestas integrações, comentou que quando estas 
facilidades são criadas, alguns limites precisam ser colocados, para não perder o controle 
sobre este sistema. A idéia é fazer uma pessoa que tenha apenas uma origem e um destino, 
possa obter mais alternativas de poder fazer esta movimentação dentro do sistema, seja indo 
de ônibus, ou ônibus x VLT, ou ônibus x VLT x ônibus, a idéia é dar alternativas de 
transportes e não que alguém se valha deste benefício para burlar o sistema. Salientou que 
precisa haver restrições e explicar muito bem aos usuários quais são os seus limites, para 
evitar frustrações aos usuários que tiverem acesso a estas vantagens. O Sr. Rogério 
salientou que em paralelo ao desenvolvimento de TI que foi comentado, vai acontecer um 
plano de comunicação que será divulgado, informando em quais linhas e a partir de qual 
estação, comunicação visual nas estações e nos pontos de ônibus, nos arredores do VLT e 
comunicação de mídia para deixar todos os usuários a par de quais serão os limites e disse 
ser fundamental trabalhar neste plano de comunicação e para que todos entendam, a 
implantação feita será a possibilidade de quem desce do VLT em Santos vindo de São 
Vicente, ou vindo de Santos mesmo, possa pegar um ônibus municipal do sistema de 



Santos, ou um ônibus intermunicipal do sistema metropolitano para completar sua viagem, 
haverá estas duas possibilidades que hoje, ainda não existem. Hoje só existe a interligação 
do sistema intermunicipal ônibus x VLT, em São Vicente. O usuário do sistema 
intermunicipal não pode pegar ônibus intermunicipal quando desce do VLT até aqui. Esta 
possibilidade não está liberada, ainda. Será liberada juntamente com as linhas de Santos e aí 
vai abrir o leque de opções do usuário, que vai ter acesso a algumas linhas do sistema 
municipal e algumas linhas do sistema intermunicipal, para completar sua viagem. O Sr. 
Rafael comentou que foi extremamente válida a visita técnica, a atenção dispensada à 
Comissão foi excepcional, e agradeceu o atendimento e complementou que o sistema tem 
tudo para ser exemplo, alguns dados que foram trazidos, como a questão do diminuto 
número de acidentes, se comparado a outros lugares, a questão da otimização de custos que 
a gestão está fazendo ao nacionalizar uma série de peças e salientou que a equipe trabalha 
num espaço limpo, de maneira organizada e acredita que tem tudo para dar certo. O Sr. 
Rafael seguiu para o último item da pauta, informes, moções e assuntos gerais e perguntou 
se o Sr. Luciano gostaria de informar algo. O Sr. Luciano perguntou se foi tratada 
recentemente uma lei que altera a lei municipal da questão da gratuidade para a pessoa com 
deficiência, se a Comissão foi informada e oficiada pela Câmara deste Projeto de Lei. O Sr. 
Rafael respondeu que não. O Sr. Luciano comentou que parece ser uma prática da Casa de 
Leis não comunicar a sociedade e parece esquecer que àquela Casa representa a sociedade, 
ou seja, se tem uma Comissão que representa a sociedade civil, por que não pergunta. 
Ressaltou que o desprezo não seria somente com o CONDEFI, mas com a Comissão 
também. Achou lamentável a desinformação. O Sr. Rafael explicou, até mesmo para 
corroborar o comentário do Sr. Luciano, de que chegaram a participar de audiência pública 
chamada pelo vereador Evaldo Stanislau que discutia a qualidade no transporte e a CMT 
não teve assento. O Sr. Luciano ficou de trazer mais dados sobre este Projeto de Lei e não 
aceita, já que tem em Santos uma política de inclusão da pessoa com deficiência, se a 
pessoa não pode ir e vir, que é um princípio básico. E frisou que a Comissão de Transportes 
interessa a ele demais e salientou que alguns lugares precisam ser revistos na questão da 
dificuldade para cadeirantes, tanto como condutor, quanto pedestre, porque se o carro está 
sofrendo na questão de amortecedores, o cadeirante sofre muito mais, porque na cadeira de 
rodas, as rodinhas engancham,  não tem amortecedores e sugeriu para futuras pautas, rever 
estes locais. O Sr. Rafael explicou que seria competência da Comissão, encaminhar ao Sr. 
Prefeito, recomendação pelo veto ou sanção. O Sr. Fábio Solito comentou com relação ao 
que o Sr. Rogério colocou sobre a integração do transporte, quanto a tecnologia a ser 
desenvolvida e de que até junho, esta tecnologia estaria implantada, que gostaria de colocar 
como pauta para a próxima reunião da integração da  secretaria de transporte, evitando para 
que não sejam tomados por algumas surpresas, porque várias pessoas sabem quem faz parte 
da Comissão de Transportes e quando algo acontece e sai errado no transporte público, os 
componentes da Comissão acabam sendo responsabilizados, ou porque sabiam e não 
comentaram nada, ou porque não fizeram nada, não comunicaram ninguém, então, os 
participantes da Comissão são cobrados em relação a isso. Salientou a questão de ser pauta 
da próxima reunião, principalmente  no que diz respeito aos prazos que o Sr. Rogério 
comentou a respeito do VLT e os ônibus, todos os assuntos relacionados a integração de 
transportes. Sr. Rafael explicou que iria avaliar na reunião de diretoria. O Sr. Rivaldo 
concordou com o Sr. Fábio Solito disse que o momento agora é a integração do transporte 
coletivo e o assunto das vans para ser discutido futuramente. E acrescentou, também, a 
fazer o projeto de ampliação do VLT até o centro da cidade, mostrando vias e estações e 



solicitou colocar em pautas futuras. O Sr. Rogério entendeu a frustração do Sr. Fábio Solito 
e explicou que está trabalhando nestas questões, comentou que o Sr. Murilo Barletta estaria 
trabalhando junto para ajudar nestas questões. E esclareceu que existem dois projetos que 
vão andar em paralelo, um é o dos ônibus municipais de Santos com o VLT e este projeto 
sairá primeiro porque não tem alteração de itinerário de ônibus, será criado apenas o acesso 
ao que já existe. E paralelo a isso está acontecendo outro projeto que é a integração dentro 
do sistema de Santos com Santos, que entraria ônibus com ônibus e ônibus com o sistema 
de vans de lotação. E este sistema depende de alteração de itinerário para ser viável, onde 
vai mexer com os itinerários de ônibus e vans. Esta mudança será feita por etapas, porque 
vai mexer com a vida das pessoas. O Sr. Fábio Solito perguntou quando o segundo projeto 
será implantado. O Sr. Rogério respondeu que será implantado ainda este ano, no segundo 
semestre. O Sr. Rafael salientou que está muito ansioso com este projeto. O Sr. Rogério 
explicou que o assunto está sendo tratado com certo sigilo, para que a especulação não 
prejudique o trabalho. E que quando estiver em fase de finalização, será divulgado. O Sr. 
Rafael comentou que o momento ideal para divulgação seria bem antes da implantação. E 
que se for importante para a Companhia, apesar de ser um órgão que preza pela 
transparência e existe exatamente para a participação popular, nada impediria a Comissão, 
nem legalmente, nem moralmente, de se fazer reunião com ingresso fechado aos 
conselheiros da CMT. O Sr Rafael agradece a presença de todos e pede que nas próximas 
visitas técnicas, mais conselheiros possam se fazer presentes. Sem outras manifestações e 
nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às 18:36 h. Eu, Heloísa Helena 
Hernández Quintana, lavrei a presente Ata, que foi assinada por mim, bem como pelos 
presentes. 
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