ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
32ª Reunião Ordinária

Aos sete dias do mês de abril, 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: Dalvani Pereira da Silva (CET), Rogério Vilani (CET),
Audrey Kleys C. de Oliveira Dinau (SEDUC), Renata S. Fagundes dos Santos
(SEDURB). Presentes também na reunião, a senhora Patrícia Azevedo S. Nascimento
(CET). O Sr. Rafael iniciou a 32ª reunião ordinária da Comissão Municipal de Transportes
17h12. Justificou a ausência do senhor Otávio (Gabinete do Prefeito) por motivo de saúde.
Comentou quanto ao Item 1 = Leitura, discussão e aprovação da Ata da última reunião. O
Sr. Rogério solicitou a dispensa da leitura da Ata. O Sr. Rafael informou que a Ata foi
encaminhada aos Conselheiros por e-mail, por este motivo, solicitou a dispensa da leitura
da mesma, 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. Comentou quanto ao item 2 = Discussão sobre envio de ofício ao
senhor Prefeito Municipal solicitando providências de melhoria dos “poços de visita”.
Disse que gostaria de contar com o apoio da CET-Santos para o envio de ofício. O Sr.
Rogério sugeri priorizarmos alguns pontos a serem mencionados no ofício, devido à
diversidade das vias, disse que a senhora Patrícia (CET) poderá efetuar levantamento
fotográfico e sugeriu para começarmos pelas vias que circulam os transportes coletivos,
corredores de ônibus de grandes avenidas. O Sr. Rafael solicitou iniciarmos com Av. Ana
Costa, Orla, Av. Conselheiro Nébias, Av. Bernardino de Campos, Av. Nossa Senhora de
Fátima, Av. Martins Fontes, Rua São Leopoldo, Av. Senador Feijó, Rua Brás Cubas e
também que seja mencionada no ofício a localização dos “poços de visita”. O Sr. Rafael
perguntou ao senhor Rogério se já foram concluídas as reformas da Av. Ana Costa com a
verba do DADE. O Sr. Rogério disse que foi concluído um trecho da pavimentação da Av.
Ana Costa, esclareceu que aonde foi feita a pavimentação, a sinalização ainda não foi
concluída. A Sra. Audrey comentou sobre um ofício que enviou à CET-Santos solicitando
um agente de trânsito para auxiliar na entrada e saída dos alunos da EME Professor
Antônio de Oliveira Passos Sobrinho e, solicitou também, sinalização no local, perguntou
ao senhor Rogério se a CET tem condições de atender a este pleito. O Sr. Rogério
comentou que não é possível o atendimento em todas as escolas. Sugeriu uma campanha de
educação nas escolas. A Sra. Audrey comentou que o ofício encaminhado à CET ainda não
teve resposta. O Sr. Rogério solicitou à secretária verificar este ofício. Disse também, que
na CET existe a Gerência de Educação para o Trânsito que poderá auxiliar para estas
campanhas. O Sr. Rafael solicitou à presença de representantes da área Operacional da CET
para participarem das próximas reuniões desta CMT. O Sr. Rafael solicitou à secretária
convidar através de ofício para a próxima reunião, o Diretor Operacional e a Gerente de
Educação para o Trânsito. A Sra. Renata comentou que ficou em dúvida de quem seria a

responsabilidade sobre os “Poços de Visita”, se seria da Prefeitura Municipal de Santos ou
da Concessionária, comentou que a Prefeitura faz o recapeamento. O Sr. Rafael disse que a
senhora Ana Carolina (OAB) encaminhou um ofício solicitando sua retirada da comissão,
pediu para a secretária, encaminhar ofício à OAB solicitando indicação de novo
representante. O Sr. Rafael disse que estava passando na rua e viu uma propaganda no
ônibus da EMTU sobre o sistema de integração. O Sr. Rogério disse que em Santos, temos
a integração do terminal, na EMTU eles estão trabalhando para ter uma integração de
ônibus e o VLT. O Sr. Rafael perguntou se o prefixo do táxi se consegue consultar os dados
do permissionário. O Sr. Rogério disse que tem que ser solicitado para a CET. O Sr. Rafael
perguntou se a CET tem controle se o veículo em um horário específico está sendo
utilizado pelo permissionário ou auxiliar. O Sr. Rogério respondeu que a responsabilidade
do táxi é do permissionário, independente de quem está dirigindo o veículo. O Sr. Rafael
comentou quanto ao item 3 = Assuntos Gerais. A Sra. Audrey perguntou se no VLT
estudante paga. O Sr. Rogério disse que a Legislação se refere ao pagamento da meia
passagem. Informou que no VLT e nas linhas intermunicipais a gratuidade se estendeu para
o idoso entre 60 e 65 anos e para os estudantes que tenham comprovação de baixa renda. O
Sr. Rafael disse que a pessoa precisa estar cadastrada no CAD Único. O Sr. Rogério sugeriu
que promovêssemos algumas atividades em campo, para que esta Comissão possa interagir
melhor sobre os problemas em relação ao transporte. Os conselheiros presentes
concordaram com a sugestão do senhor Rogério (CET). O Sr. Rafael agradeceu à sugestão
e disse que estaremos estudando esta possibilidade. A Sra. Renata sugeriu uma
apresentação para a Comissão do programa SIG SANTOS, programa este, interligado com
outras Secretarias, que contém informações do município de Santos. O Sr. Rafael deu por
encerrada a reunião às 18h37. Eu Adriana Maria Sônego Xavier, lavrei a presente Ata, que
foi assinada por mim, bem como pelos presentes.
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