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Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove, as quatorze 
horas, reuniram-se, na Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, no 
auditório, Rua Dora, nº 18 - térreo, Guarulhos, São Paulo, os membros do 
Conselho Municipal de Transporte e Trânsito para o exercício do biênio dois 
mil e dezoito e dois mil e vinte, os senhores: Marcio Roberto Pacheco, Julio 
Cesar Saliano, Antonio Fernando Santana, Francisco Jose Carone Garcia, 
Altemar Barbosa dos Santos, Maria Eunice Alves, Jailson Borges Costa, 
Robson Aparecido Inomata de Souza, Hormindo Pereira de Souza Junior, 
Jorge Tadeu Grieco, Antonio Edilson Ceará, Marina Vitor Reis Serra, Cristiano 
J. Ribeiro, Thiago Perez Savio, Carla A. Zarzur, Juliana Gaggiotti, Pedro 
Danilo Amaral, Plinio Soares Santos. 

Confirmada a quantidade de conselheiros suficiente, fez-se a leitura da 
ata, da última reunião realizada em vinte e sete de dezembro de dois mil e 
dezessete, sendo aprovada por unanimidade, bem como foram apresentados 
os relatórios de movimentação da conta corrente e FMTU, referente aos 
meses de dezembro/18 e janeiro/19. 

 Com a palavra, o senhor Marcio Pontes, Secretário Adjunto, agradeceu 
a presença de todos e falou sobre a inauguração de mais um acesso do trevo 
de Bonsucesso. Questionado, pelo senhor Altemar, sobre a demora a 
liberação das vias, o senhor Pontes, informou que, nesse evento, faltava à 
conclusão das instalações das placas de sinalização.  

O Senhor Santana, questionou sobre o serviço de Zona Azul, na cidade 
e, o Senhor Marcio Pontes, informou aos presentes que, o processo já está 
em andamento com data para a abertura dos envelopes das empresas 
interessadas, em trinta e um de março.  

Em seguida, o senhor Marcio Pontes, apresentou o senhor Plínio e a 
equipe do Departamento de Mobilidade e Projetos Viários que, em conjunto 
com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, apresentam o Plano de 
Mobilidade Urbana, atendendo a demanda Federal de Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, Lei Federal nº 12.587/12, com prazo final de entrega, em 
abril deste ano.  

A apresentação, anexa ao processo deste conselho, trouxe dados sobre 
tudo que norteia a mobilidade na cidade e como, atualmente, o transporte 
individual tem causado transtornos à mobilidade das pessoas. Foi 
apresentada soluções a curto, médio e longos prazos, enfatizando a 
necessidade da melhoria e modernização do transporte coletivo, bem como 
da malha viária da cidade e entorno.    

Durante a apresentação houve um questionamento sobre o corredor das 
avenidas Jacu Pêssego/Papa João Paulo I, pelo senhor Altemar e, o senhor 
Marcio Pontes informou que essa obra está sendo acompanhada pela 
Secretaria de Obras; disse que, a fim de melhorar o transporte público, há 
estudo para a chegada do metrô, na cidade; ressaltou que, todos os planos 
podem ser alterados e, toda a alteração deve constar no Plano de Mobilidade 
Urbana. 
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A senhora Juliana, explicou que o Plano de Mobilidade Urbana é 
necessário para que, através dele, o município consiga os subsídios 
necessários à realização das melhorias propostas.  

O senhor Tiago, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
resumidamente, explanou sobre o Plano Diretor onde contempla a 
necessidade do Plano de Mobilidade Urbana. Disse ainda que, o Governo 
Federal criou legislações fazendo com que, os municípios realizem 
planejamentos em todas as áreas e que, desde o ano de dois mil e doze, 
Guarulhos está elaborando o Planejamento de Mobilidade Urbana. 
 Ressaltou que o planejamento tem prognóstico de dez anos, sendo 
atualizado a cada período. 
 Terminada a apresentação, abriu-se espaço para dúvidas que foram 
devidamente respondidas pela equipe.  
 Antes do encerramento, o Sr Pontes, sugeriu aos presentes que, as reuniões 
do Conselho, fossem definidas bimestralmente, sendo aprovada, sem ressalvas, 
pelos membros. 
 Nada mais a tratar, a reunião foi dada por encerrada e eu, Selmi de Lima da 
Silva, Secretária, lavrei a presente ata que vai por mim assinada 
____________________________________, pelo Presidente da sessão, Sr. Marcio 
Pontes, Secretário Adjunto __________________________________, integrantes 
deste Conselho e demais presentes. 

 
 

 


