
ATA DE REUNIÃO 
COMISSÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 

35ª Reunião Ordinária 
 

Aos sete dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete horas, 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), Dalvani Pereira da Silva (CET), 
Ivson Teixeira da Rocha (CET), Otavio Amato Souza Dias (Gabinete Prefeito), Nilton 
Oliveira (ANAPI), Marina Ferrari de Barros (SEDURB), Sheila Rocha Barbeiro 
(SESCON). Presente também na reunião, a senhora Patrícia Azevedo S. Nascimento 
(CET). O Sr. Rafael iniciou a 35ª reunião ordinária da Comissão Municipal de Transportes 
17h15. Comentou quanto ao Item 1 = Leitura, discussão e aprovação da Ata da última 
reunião. O Sr. Rafael informou que a Ata foi encaminhada aos Conselheiros por e-mail. O 
senhor Rogério solicitou a dispensa da leitura da Ata. O Sr. Rafael perguntou a todos os 
presentes se gostariam que a Ata da última reunião fosse lida. Como ninguém se 
manifestou a favor da leitura da Ata, dispensou a leitura e aprovou a Ata da última reunião. 
O Sr. Rafael comentou sobre a próxima visita técnica que será no Centro de Controle 
Operacional da Viação Piracicabana, disse também, que recebeu um comunicado da OAB 
indicando o nome do Dr. Fábio Eduardo Martins Solito para ocupar a titularidade, 
representando a Ordem dos Advogados de Santos nesta Comissão, informou que esta 
Comissão não recebeu informações sobre a nomeação da OAB no Diário Oficial de Santos, 
solicitou ao senhor Otávio (gabinete do Prefeito) verificar esta informação, esclareceu que a 
senhora Audrey Kleys (SEDUC) foi exonerada de seu cargo, por este motivo, estamos sem 
titular da SEDUC, por ora, esclareceu que o suplente do Conselho Municipal da Juventude, 
o senhor Felipe Augusto Resende, também sairá do CMJ. Disse que recebeu da CET-
Santos as legislações sobre o transporte escolar, comentou também, que irá analisar o 
material para solucionar o problema de transporte escolar da SEDUC. Informou que foi 
realizada uma audiência pública presidida pelo Deputado Federal senhor João Paulo 
Tavares Papa, na qual pediu sugestões sobre o transporte cicloviario, disse que a proposta 
que fez foi que sempre que tivesse transporte ferroviário, houvesse uma reserva para o 
ciclista ingressar no transporte ferroviário com sua bicicleta, outra proposta foi que sejam 
instalados bicicletarios de grande porte em grandes centros, propôs também, que houvesse 
uma padronização da semaforização voltada ao transporte cicloviário, e que nos locais onde 
houvesse oferta de bicicletas de uso compartilhado, fosse o horário de funcionamento 
adequado ao uso de universitários que estudam no período noturno, tal qual é feito no 
sistema Bike Santos. O Sr. Rogério disse que a licitação do Bike Infantil está em fase de 
prazo recursal, esclareceu que o modelo de negócio é fazer um projeto com a finalidade de 
educação para o trânsito, informou que as bicicletas terão aro 16 e também rodinhas, e 



disse, que a idade para a utilização das bicicletas será de até 10 anos, comentou que a 
cidade de Santos já é um caso de sucesso de bicicletas no Brasil, disse que o projeto foi 
inspiramos na cidade de Paris na França. Informou que a proposta vencedora da licitação 
será a empresa que oferecer o maior número de estações de bicicletas para as atividades, 
porque não tem custo, esclareceu que em contrapartida terá a exploração de mídia, 
informou que as bicicletas não irão circular em ciclovias, mas sim, em alguns locais pré 
determinados para as instalações que serão: Emissário, Aquário, Fonte do Sapo, Canal 3 
(Orla), Zona Noroeste (Jardim Botânico), disse que a empresa vencedora terá o prazo de 90 
dias a partir da assinatura do contrato para a implantação do bike infantil. O Presidente 
abriu a palavra livre, em observância ao item 3 da pauta. O Sr. Rogério comentou sobre um 
caderno no Jornal “A Tribuna” sobre Mobilidade, disse que é um conceito muito 
interessante e que todos deveriam ter conhecimento. O Sr. Rafael disse que se todos 
concordarem, marcaremos a visita técnica no Centro de Controle Operacional da Viação 
Piracicabana em 04 de agosto às 14h00, saindo da CET-Santos, comentou que o Centro de 
Controle fica no Jóquei Clube em São Vicente, disse que também, o meio de transporte 
para o Centro de Controle poderá ser o VLT, por ser um acesso mais rápido. O Sr. Rogério 
disse para tentarmos viabilizar o VLT, até para darmos a oportunidade de quem não foi na 
visita técnica do VLT. A Sra. Dalvani esclareceu que o Centro de Controle Operacional da 
Viação Piracicabana faz o monitoramento das linhas municipais e também as linhas 
intermunicipais, disse que os focos da CET-Santos são as linhas municipais, esclareceu que 
todas as prioridades de ocorrências das linhas municipais são analisadas pelo ponto de 
controle, comentou que o centro de controle sabe onde cada veículo se encontra, porque os 
veículos são rastreados por chip, disse que são 24 (vinte e quatro) horas de 
acompanhamento, esclareceu que o CCO da CET-Santos e o Centro de Controle 
Operacional da Viação Piracicabana estão sempre em comunicação, principalmente quando 
há fila na balsa e problemas de alagamento na cidade, disse que é uma forma de 
garantirmos a qualidade dos serviços e conseguirmos verificar a distribuição no sistema. O 
Sr. Rogério disse que o Centro de Controle Operacional da Viação Piracicabana é uma 
exigência contratual. O Sr. Rafael perguntou se a CET-Santos tem acesso ao sistema da 
Viação Piracicabana. O Sr. Rogério respondeu que a CET-Santos tem acesso total ao 
Sistema de Controle Operacional da Viação Piracicabana. A Sra. Dalvani esclareceu que foi 
criada uma ferramenta de comunicação entre a CET-Santos e a Viação Piracicabana que se 
chama aplicativo SGA. Disse que no terminal de ônibus, existem alguns carros reservas 
para suprir a necessidade daqueles que possivelmente possam quebrar. O Sr. Rafael 
perguntou à senhora Dalvani (CET) quantos funcionários tem em sua equipe. A Sra. 
Dalvani respondeu que tem 15 funcionários entre equipe de campo e interna. O Sr. Rafael 
comentou sobre as ausências de representantes junto a CMT, esclareceu que existe um 
quadro preocupante de ausências, destacou o Centro dos Estudantes de Santos, o CONDEFI 
e alguns órgãos da Administração como, por exemplo, a OPM. Disse que gostaria de pedir 
a ratificação do plenário, para encaminharmos ofícios às entidades, em relação às ausências 
de representantes desta Comissão em nossas reuniões. O Sr. Rafael informou que a próxima 
reunião será a eleição de Presidente e Vice Presidente desta Comissão. Deu por encerrada a 



reunião às 17h53. Eu Adriana Maria Sonego Xavier, lavrei a presente Ata, que foi assinada 
por mim, bem como pelos presentes. 
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