
ATA DE REUNIÃO 1 

COMISSÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 2 

 3 

 4 

59ª Reunião Ordinária 5 

 6 

Ao quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na sala de 7 

Treinamento desta CET-Santos, sito na Av. Rangel Pestana, nº 100 – Vila Mathias, 8 

Santos/SP, reuniram-se os Senhores: Rolf Kanowski Júnior (OAB) – Presidente da 9 

Comissão e os seguintes membros: Murilo Amado Barletta (CET), Patrícia Azevedo 10 

Santos Nascimento (CET), Daniel de Moraes Monteiro (SEDS) e Nilton Oliveira 11 

(ATMAS). Presentes também na reunião, como convidados, os senhores Bonifácio 12 

Rodrigues Hernando Filho (7º CONSEG) e Marina Ferrari (SEDURB). Após aguardar 13 

o tempo regular, o senhor Rolf iniciou a 59ª Reunião Ordinária da Comissão 14 

Municipal de Transportes, às 17h23. Iniciou pelo item 1 – Leitura, discussão e 15 

aprovação da Ata da última reunião. O senhor Rolf questionou se todos haviam 16 

lido a ata e se os presentes gostariam que se fizesse a leitura. O Sr. Daniel 17 

solicitou a leitura da ata. O Sr. Rolf efetuou a leitura da ata e o Sr. Daniel solicitou 18 

retificação em alguns trechos. Ficou decidido que a aprovação da ata da 59ª 19 

Reunião Ordinária será colocada para aprovação na próxima reunião, a ser 20 

realizada em agosto. Aproveitando a leitura da ata, o Sr. Rolf comentou que estava 21 

prevista a presença de um palestrante que faria uma explanação jurídica sobre a 22 

paralisação dos caminhoneiros, porém, como teve um contratempo fora da cidade, 23 

não pôde comparecer para fazer a palestra e pediu que a pauta fosse retirada e 24 

se, eventualmente, este assunto surgir novamente este mês, a explanação será 25 

colocada na próxima reunião,  até mesmo porque se não houver mais 26 

comentários, este assunto estará superado. Ficou registrado que caso haja 27 

manifestações ou novas greves, este assunto será colocado em pauta. Sobre o 28 

item 2 - Comentários sobre a eleição de Presidente e Vice que ocorrerá na 29 

próxima reunião, o Sr. Rolf informou que o candidato que quiser pleitear a 30 

candidatura a presidente, este deve ser da Sociedade Civil e na próxima reunião, 31 

após a aprovação das duas atas, passará a conduzir a questão da eleição, abrindo 32 



a palavra para quem quiser se lançar candidato, em eleição aberta. Após a eleição 33 

do presidente, será feita a eleição do vice, nos mesmos moldes, como trata o 34 

Regimento. O Sr. Bonifácio perguntou se o Sr. Rolf poderia ser reeleito e o Sr. Rolf 35 

respondeu que sim, que não há óbice na reeleição do atual presidente da 36 

Comissão. Passando ao terceiro item, de Informes, moções e assuntos gerais, o Sr. 37 

Rolf perguntou se os presentes gostariam de se manifestar sobre o tópico. O Sr. 38 

Bonifácio perguntou quem seria eleitor na votação. O Sr. Rolf respondeu que 39 

seriam os membros da Comissão, que são aqueles nomeados por um período de 40 

dois anos, então os eleitores são aqueles que estão sob o regimento do mandado 41 

de conselheiro e, no caso, todos os que estão relacionados na lista de presença. O 42 

Sr. Rolf leu o artigo do regimento que trata das eleições para a Diretoria, em seu 43 

Art. 31 – A Diretoria será eleita pelo Plenário, por maioria absoluta, observando-se 44 

o art. 10 deste Regimento, para mandato de um ano, permitidas reconduções 45 

consecutivas. § 1º – em não havendo Diretoria constituída na data da eleição, o 46 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santos ficará responsável pela coordenação da 47 

eleição do Plenário; § 2º – os eleitos para a Diretoria tomarão posse 48 

imediatamente após o resultado. Art. 32 - Apenas membros titulares da Comissão 49 

poderão se candidatar a cargos da Diretoria. O Sr. Rolf continuou, informando que 50 

o regimento não fala em quorum limpo. O Sr. Bonifácio comentou que nos pontos 51 

de ônibus existem pessoas que ficam vendendo passes indevidamente. O Sr. 52 

Murilo comentou que provavelmente é um repasse do vale transporte recebido da 53 

empresa pelo funcionário e revendido por terceiros, nos pontos. A Sra. Marina fez 54 

um questionamento sobre a vigência de um decreto autorizativo do Sr. Prefeito, 55 

para a utilização de parte de arrecadação de IPVA que retorna ao Município, como 56 

subsídio da tarifa de transporte coletivo, pelo princípio da modicidade. O Sr. Murilo 57 

comentou que a Lei está em vigor, que foi preciso, inclusive, alterar a Lei Orgânica 58 

do Município, em 2015, mas que até agora não foi dado nenhum tipo de subsídio 59 

para o Transporte Público. A Sra. Marina comentou sobre a migração negativa de 60 

algumas famílias de renda mais baixa, do transporte público coletivo, para o 61 

deslocamento a pé ou de bicicleta, por motivos econômicos. O Sr. Bonifácio 62 

perguntou sobre a Rodoviária, se estava entre os bens tombados. A Sra. Marina 63 

Ferrari explicou que a Rodoviária está classificada com o Nível de Proteção 64 



Cultural 2 – NP2 e o Terminal Urbano com o Nível NP-3 e que levaria o material na 65 

próxima reunião. O Sr. Bonifácio questionou se houve alguma resposta acerca do 66 

problema do túnel do VLT. O Sr. Daniel comentou que está para ser lançado 67 

oficialmente um projeto, de um levantamento que está sendo efetuado com as 68 

pessoas que estão em situação de rua. O Sr. Rolf se comprometeu a conversar 69 

com o Secretário Flávio Jordão para verificar se, existindo um estudo, confirmar a 70 

data de apresentação e verificar a reivindicação do Sr. Bonifácio quanto aos 71 

moradores de rua, para impedir, de alguma forma esta situação. O Sr. Daniel 72 

complementou que foram feitas vistorias em algumas estações e o Sr. Murilo 73 

ressaltou que o Sr. Luciano estava acompanhando a questão de todos os 74 

problemas envolvendo as estações do VLT e que seria fornecido um relatório sobre 75 

este caso. O Sr. Daniel disse que está impossível da pessoa com deficiência obter 76 

a gratuidade do transporte metropolitano. O Sr. Bonifácio salientou, também, 77 

sobre a preferência do VLT nos semáforos, para se obter viagens mais rápidas. O 78 

Sr. Rolf agradeceu a sugestão. Sem outras manifestações e nada mais havendo a 79 

tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 18h12. Eu, Heloísa Helena 80 

Hernandez Quintana, lavrei a presente Ata, que foi assinada por mim, bem como 81 

pelos presentes.  82 

 83 
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