ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

57ª Reunião Ordinária
Ao décimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na sala de Treinamento
desta CET-Santos, sito na Av. Rangel Pestana, nº 100 – Vila Mathias, Santos/SP,
reuniram-se os Senhores: Rolf Kanowski Júnior (OAB) – Presidente da Comissão, e os
seguintes membros: Murilo Amado Barletta (CET), Dalvaní Pereira da Silva (CET),
Patrícia Azevedo Santos Nascimento (CET), Rivaldo Santos de Almeida Júnior (OPM),
Regina Mara Mendonça Pinto (SEDUC), Alcione de Araújo Simões (CONDEFI) e Nilton
Oliveira (ATMAS). Presentes também na reunião, os senhores Bonifácio Rodrigues H.
Filho (7º CONSEG), João Pedro Doneux (Vereador Câmara Jovem), Josildo Nogueira
(SINDMALP) e Marcelo Tavolaro S. Oliveira (SINDMALP). Após aguardar o tempo
regular, o senhor Rolf iniciou a 57ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de
Transportes, às 17h27. Iniciou pelo item 1 – Leitura, discussão e aprovação das Atas
das duas últimas reuniões. O senhor Rolf questionou se todos haviam lido as atas e se
os presentes gostariam que se fizesse a leitura. O Sr. Rivaldo solicitou a dispensa da
leitura, considerando o envio prévio, por via eletrônica. Com a anuência do Plenário, o
senhor Rolf dispensou a leitura das atas da 55ª e 56ª reuniões ordinárias e deu as atas
por aprovadas. Sobre o item 2 - Informes, moções e assuntos gerais, o Sr. Rolf
apresentou o Sr. João Doneux, vereador jovem da nova formação da Câmara Jovem de
Santos, que tem um projeto envolvendo a passagem de ônibus, sendo apresentado a
seguir. O Sr. João Doneux explicou seu projeto da Câmara Jovem 2018, que trata de
uma pequena ajuda aos que moram em áreas mais carentes da cidade, por exemplo, a
Zona Noroeste. Um dos maiores problemas destas comunidades é o excesso de lixo nas
ruas, onde este lixo, provavelmente, nunca será devidamente tratado, uma vez que na
cidade de Santos, a maioria do lixo que é mandado para a reciclagem não é
reaproveitado, na verdade, menos de 5%. Isso se deve por quase nunca estar em boas
condições para ser tratado, já que as pessoas não o limpam antes de descartar. A idéia
do projeto é juntar o útil ao agradável. As pessoas destas comunidades podem levar o
lixo até pontos de coletas, que serão construídos. Nos pontos, o lixo poderá ser trocado
por passagens de ônibus, assim, as comunidades ficam limpas e as pessoas ganham

recompensas por ajudarem a manter a cidade em ordem, todos saem ganhando. Mas,
cada tipo de lixo tem o seu "valor", papelão, plástico, latas metálicas, vidro, entre
outros, que teriam valores diferentes, com a idéia de que os tipos de lixo menos
reciclados valeriam mais e, com o tempo podendo ser reajustados, supondo que no
início do ano o menos reciclado fosse o plástico e no decorrer do ano, com o plástico
valendo mais, as pessoas levariam mais itens de plástico, e no meio do ano o valor dele
baixasse e tudo voltasse a se reajustar. , outro material menos reciclado passará a valer
mais, e assim por diante. O recolhimento deste material será feito, ou pela prefeitura,
ou por empresas privadas, que através destas matérias primas, podem produzir novos
produtos. O Sr. Rolf agradeceu a explicação do Sr. João, informando que o mesmo
compareceu na semana passada, na reunião do CMJ e o ex conselheiro da CMT Sr.
Rafael sugeriu que esta apresentação fosse feita também na reunião da CMT. O Sr. Rolf
informou que o documento do projeto será juntado à mesa e disponibilizado para
todos. O Sr. Rivaldo acrescentou que este projeto vem ao propósito do Programa em
parceria com a Prefeitura, chamado “Recicla mais Santos” e propôs que o Sr. João
entrasse em contato com a SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o Sr.
Marcos Fernandes que é coordenador de projetos e conhecer o “Recicla mais Santos” e
complementou que a iniciativa do Sr. João concerne com este projeto. A Sra. Alcione
comentou sobre a falta da rampa de acesso, na Praça Belmiro Ribeiro, que foi
implantada recentemente, facilitando a locomoção e travessia de cadeirantes. O Sr. Rolf
aproveitou para parabenizar a CET pela matéria de hoje no jornal A Tribuna, quanto a
inauguração da mini cidade, na Praça Belmiro Ribeiro. O Sr. Murilo frisou a preocupação
quanto a vandalismo que acontecia anteriormente, que esta inauguração foi um esforço
conjunto com a SESERP, entre outros departamentos da Prefeitura. Explicou que este
trabalho visa explicar a implantação do “Faixa Viva”, ressaltando a importância da
educação no trânsito e que este trabalho feito pela equipe da CET com as crianças é
excelente. O Sr. Rolf continuou com a sequência de matérias publicadas, onde citou a
questão não afeto a trânsito, mas com a questão de mobilidade, sobre o acidente
ocorrido há poucos dias, com as balsas e que o Sr. Prefeito fez uma reunião para
incorporar algumas soluções e parabenizou a Prefeitura por tão pronta iniciativa na
resolução do problema. Salientou, ainda, algumas dicas sobre a CNH digital já
disponível para todos, no Sul, Goiás e São Paulo, pelo aplicativo e por fim, deixou

relatado quanto aos bairros da Zona Noroeste, que terão mudanças por conta das obras
da cidade, que logo terão seu início, solucionando grande parte dos problemas daquele
local. O Sr. Rivaldo comentou sobre a instalação no Paço Municipal, de um novo
bicicletário, ainda em fase experimental, para uso dos servidores públicos e, comentou
que em conversa com o Sr. Rogério na reunião de secretariado, a CET também está
trabalhando com a proposta de instalar em Santos bicicletários fechados, a exemplo dos
que já existem em São Paulo com o projeto “Vá de bike”, que a CET tem o interesse,
mas ainda está em estudo. O Sr. Rivaldo mostrou a importância de se colocar em pauta
mais assuntos relacionados a bicicletas, como são discutidos os referidos aos ônibus.
Sem outras manifestações e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por
encerrada a reunião às 17h43. Eu, Heloísa Helena Hernandez Quintana, lavrei a
presente Ata, que foi assinada por mim, bem como pelos presentes.
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