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ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
 
 
Aos 09 dias do mês de agosto de 2018, às 19h15, no Salão Vermelho da 
Prefeitura Municipal de Campinas, localizado a Av. Anchieta,  200, Centro, 
Campinas, Estado de São Paulo, reuniram-se os Conselheiros do CMTT para 74ª 
Reunião Ordinária, tendo como pauta a Aprovação da Ata Anterior; Apresentação 
da Diretoria de Operações/Emdec; Apresentação CIMCamp – Central Integrada 
de Monitoramento de Campinas; Apresentação de propostas para criação de 
comissões; Avanços no Edital de Concessão do Transporte Público; Informes dos 
Conselheiros. 

Compuseram a mesa, o Sr. Walter Rocha, presidente do CMTT Sr. Guilherme 
Damasceno, 1º Secretário e Sr. Edilson 2º Secretário. Com a palavra o Sr. 
Walter agradece a presença de todos e informa  que pela falta de quórum, não 
será possível haver deliberações. Com a palavra o Sr. Guilherme também 
agradece aos presentes pelo comparecimento e que será realizada carta a todas 
as Secretarias do poder público, bem como aos operadores solicitando 
providências quanto as ausências. Com a palavra o Sr. Edilson reitera a fala do 
Sr. Guilherme enfatizando o compromisso assumido pelos conselheiros. 

As 19h20, o presidente do CMTT Sr Walter, convida o Sr. Folgozi, Diretor de 
Operações da Emdec para apresentação sobre as atividades desenvolvidas por 
sua diretoria. Com a palavra o Sr. Folgozi inicia sua apresentação, enfatizando 
diversas atividades que são realizadas diariamente, entre elas a Operação e 
Fiscalização de Trânsito e Transporte (Convencional, Alternativo, Escolar, 
Fretamento / Executivo / Táxi / Aplicativos); Operação de Terminais; Apoio e 
monitoramento de eventos. Controle Operacional realizado através do CCO,  
Operação do PAI; Operação Transporte Coletivo Público; Controle dos 
Semáforos;  monitoramento e operação dos radares; monitoramento e operação  
dos pátios de apreensão e de inspeção veicular;  operação e monitoramento da 
zona azul. Ainda com a palavra informa sobre a atividade de Implantação e 
Manutenção de Sinalização (Horizontal, Vertical e Semafórica) e projetos em 
andamento tais como: implantação do Talonário Eletrônico; Fiscalização por 
Câmeras de Monitoramento; aumento de Agentes de Mobilidade Urbana – 
Ciclistas e Fiscalização do TAP – Transporte por Aplicativo. Encerrada a 
apresentação o Sr. Edilson questiona ao Sr. Folgozi sobre de quem é a 
responsabilidade de realização de mudanças no viário,  tal como abertura de 
retornos em canteiro central. Com a palavra, o Sr. Folgozi informa que toda a 
intervenção de operação e fiscalização nas vias publicas, são de responsabilidade 
da Emdec, no entanto as intervenções que envolvam obras, são realizadas pela 
secretaria de Serviços Públicos ou empreiteiras que estejam realizando qualquer 
intervenção na via, seja de novas implantações (pólo geradores), ou o próprio  
BRT, mencionado pelo Sr. Edilson. Com a palavra, a Sra Joyce indaga ao Sr. 
Folgozi, quanto a atividade de controle operacional  do Pai Serviço, mencionada 
em sua apresentação, uma vez que ela constata rotineiramente, veículos em mal 
estado de conservação, déficit de atendimento e motoristas destreinados  para 
locomoção segura, citando o exemplo de um motorista que não sabia fixar a 
cadeira de rodas corretamente, junto ao veículo. Com a palavra, o Sr. Folgozi 
esclarece que sua diretoria é responsável pela programação/agendamento de 
utilização dos veículos. Informa que mesmo com a frota deficitária, os 
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agendamentos para utilização do serviço prestado em Campinas são realizados 
com 48 horas de antecedência, ao contrário de alguns municípios, cujo  os 
agendamentos, são feitos com até 2 (dois) meses de antecedência. 

Com a palavra,  o Sr. Walter comunica a existência de quorum e sugere a 
deliberação sobre o 1º item  da pauta, “Aprovação da Ata Anterior “ a qual é 
submetida e aprovada por todos. 

Ainda com a palavra, o Sr. Walter convida o Sr. Wiliam Barbanera diretor da 
Central Integrada de Monitoramento de Campinas – CIMCamp, para sua 
apresentação. Com a palavra, o Sr. Wiliam aborda vários tópicos em sua 
apresentação, tais como funcionalidade da Central, órgãos integrantes (Emdec, 
GM e Defesa Civil), atendimento telefônico centralizado entre outras. Destaca 
que atualmente o município possui 200 km de fibra óptica instalada, 357 
câmeras de monitoramento (CFTV) e 103 pontos de monitoramento veicular, 
dotados de sistema inteligente, capaz de identificar veículos roubados, além de 
facilitar a investigação de quadrilhas especializadas em roubo de carga com o 
cruzamento dos dados inseridos. Novamente com a palavra o Sr. Walter 
agradece ao Sr. Wiliam pela apresentação.  

Passando ao próximo item da pauta, “Apresentação de propostas para criação de 
comissões” o Sr. Walter informa que foi realizada a reunião conforme previsto na 
73ª reunião, onde foi deliberado pela criação de 2 comissões: 1) 
CALÇADAS/ACESSIBILIDADE: responsável por criar mecanismos para aplicar, 
adequar ou rever a legislação atual sobre calçadas para o município, priorizando 
a área central, envolvendo as demais secretarias competentes. 2) CONCESSÃO 
DO TRANSPORTE,  a qual deverá contribuir na elaboração do novo edital, com 
opiniões e sugestões pertinentes, que tragam soluções na qualidade do novo 
sistema de transporte a ser concedido, principalmente nas questões que 
envolvam a acessibilidade, bem como o acompanhamento da nova “Concessão”.  

Com a palavra, o Sr. Guilherme enfatiza a importância das comissões e seus 
principais objetivos. Salienta a importância de participação dos técnicos das 
áreas pertinentes. Informa, que foi deliberado na reunião realizada, que nas 
reuniões ordinárias do conselho deverá ser apresentado aos demais conselheiros,  
o relatório das atividade realizadas no período.  Informa por fim que a 
composição ideal para bom funcionamento das comissões é que o numero de 
participantes seja de até  6 conselheiros. Novamente com a palavra, o Sr. Walter 
coloca a disposição dos presentes, o interesse de participação, bem como que 
por ser presidente do CMTT, participará de todas elas. Assim, as comissões 
foram formadas pelos seguintes conselheiros: 1) 
CALÇADAS/ACESSIBILIDADE: Sr. Walter, Sra Joyce, Sra Sonia, Sr. 
Reginaldo, Sr. Marcelo, Sr. Renato e Sra Deny. 2) CONCESSÃO DO 
TRANSPORTE: Sr. Walter, Sra Joyce, Sra Sonia, Sr. Reginaldo e Sr. Marcelo.   

Com a palavra, o Sr. Renato sugeriu que outros conselheiros pudessem 
participar das comissões, sendo também sugerido pela Sra. Sonia. Com a 
palavra o Sr. Guilherme complementa, que os conselheiros ausente e que 
pretendam participar das comissões criadas, ou sugerir novas comissões, 
poderão fazê-las  a qualquer tempo. 

Passando ao próximo item da pauta, “Avanços no Edital de Concessão do 
Transporte Público”, o Sr. Walter convida o Sr. João Gaido para dar os informes 
relativos a nova concessão. Com a palavra o Sr. João Gaido informa que estão 
resolvendo algumas questões técnicas e que pretendem encerrar o edital até o 
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dia 31/08/2018. Informa que nas avaliações e revisões  sobre a  área branca, 
com veículos não poluentes, a distribuição dos veículos em cada uma dessas 
áreas de operação,  foi encontrado um pequeno desequilíbrio e houve a 
necessidade de readequar a frota nas áreas, mas que esta situação encontra-se 
resolvida. Informa que estamos fechando o fluxo de caixa do sistema, o qual 
será utilizado como base para a remuneração de todos os atores do sistema de  
transportes (concessionários e permissionários).Esclarece ainda, que já foi 
fechado a rede (linhas) e os  permissionários,  serão alocados como 
alimentadoras do sistema e que  em alguns casos, não estarão operando em 
linhas diametrais e/ou radiais em função da distribuição das regiões que irão 
atender com as concessionárias, buscando promover um equilíbrio econômico, 
também para os permissionários. 

As 21h25 o Sr. Walter agradece ao Sr. João Gaido pelos informes, comenta que 
será enviado um email para os membros das comissões, afim de realizar a 1ª 
reunião, agradece a presença de todos e encerra a reunião. 

 


