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ATA DA 54º REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE 
Aos quatorze dias do mês de agosto de 2014, às 19 horas, na sede da Empresa 

Municipal de Desenvolvimento de Campinas – Emdec, localizada a Rua Dr. 

Salles Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, Campinas, Estado de São Paulo 

reuniram-se os Conselheiros Eleitos para 54º Reunião, tendo como pauta a 

realização da Eleição Executiva do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte 

e a Aprovação da Ata da 6ª Conferência Municipal de Trânsito e Transporte. 

 

A abertura foi feita pelos senhores Walter Rocha de Oliveira, atual presidente 

do CMTT  e Carlos José Barreiro, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito. 

 

O Sr. Walter agradeceu a presença de todos e explicou os motivos de não ter 

realizado anteriormente essa reunião. 

 

Pauta:  

 - Eleição da Diretoria Executiva com 3 representantes, sendo Presidente, 1º e 

2º Secretário; 

 - Aprovação da Ata final da 6ª Conferência Municipal de Trânsito e Transporte 

referente às demandas apresentadas, que darão as diretrizes para os próximos 

anos. 

Exaltou a importância do comparecimento do Sr. Secretário Municipal de 

Transportes nessa reunião e enfatizou os benefícios da contratação da 

Unicamp para aferição das planilhas de custo. 

Sr. Barreiro deu boas vindas e ressaltou que vivemos um momento de 

construção que está sendo consolidado nessa reunião. Que no momento das 

discussões com a sociedades sobre as demandas da cidade para a melhoria da 

mobilidade urbana, a cidade foi dividida em regiões (pré conferências), para a 

maior participação possível da população. Nelas foi demonstrado o papel do 

CMTT que é um conselho consultivo e deliberativo sendo composto por 

representantes dos 3 grupos (Administração Pública, Permissionários do 

Transporte e Sociedade Civil). Esses representantes, coordenarão o Conselho 

por 2 anos, sendo estes escolhidos através de um processo democrático. 

 

Ressalta a importância do papel do CMTT no sentido de ajudar na construção 

de ideias para a melhoria do transporte e da Mobilidade Urbana. 

 

Com relação a aprovação da Ata, que norteará as demandas para os próximos 

anos, informou que serão feitos os apontamentos por parte dos titulares para 

as possíveis alterações da ata, que serão discutidas na próxima reunião. 
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Os eleitos que comporão a Executiva do Conselho serão os condutores desse 

processo para os próximos anos. 

Deu-se inicio a Eleição da Executiva do CMTT. 

Sr. Rubens Vergueiro explicou como será a dinâmica da eleição. O primeiro a 

ser votado será para presidência do Conselho em que todos os titulares 

votarão ou suplentes na ausência de seus titulares. Após, será feita a eleição 

com os permissionários para 1º secretário e na sequência a eleição dos 

representantes da sociedade civil para 2º secretário. 

Os candidatos a presidente se apresentaram e puderam expor suas ideias em 2 

minutos. 

Joyce Lino Almeida – Informou que é representante do Conselho dos 

Deficientes e exaltou que o seu papel será de ajudar na mobilidade urbana da 

cidade, com sugestões para a melhoria do transporte coletivo e Pai Serviço 

para que todos vivam em igualdade de direitos. 

Valdo Célio dos Santos Pompeu – Apresentou-se e ressaltou que como 

trabalhou na Emdec por 14 anos sabe como a empresa funciona e que também 

é usuário do transporte. Já foi 1º secretário em outro mandato do conselho. Foi 

ativista sindical. Sua intenção é se aprofundar nas questões prioritárias com 

coerência e detectar os problemas para a Setransp dar os encaminhamentos e 

após, dar retorno para a população. Falou sobre a importância do debate 

regional e também de conhecer as demandas das regiões e estreitar o 

relacionamento com o poder público.  

Juarez Bispo Mateus – Participou da construção do Conselho e da política de 

mobilidade urbana. Ressalta a importância de não permitir que o conselho 

fique parado como no ultimo mandato. Enfatizou a importância do conselho 

em ter autonomia para o debate da mobilidade urbana. Disse que o Conselho 

tem um papel estratégico e importante para a sociedade civil. Enfatizou sua 

experiência no Sindicato e no Conselho de Transporte. 

Os presentes se manifestaram e teceram suas opiniões sobre a importância do 

conselho e da persistência de seus representantes para atuar no mesmo e cada 

qual defendeu o seu candidato. 

 

Continuando os trabalhos iniciou-se a eleição para Presidente do Conselho a 

qual teve a seguinte apuração: 

Joyce Lino Almeida – 04 votos 

Juarez Bispo Mateus – 06 votos 

Valdo Célio dos Santos Pompeu -  27 votos 

 

Com relação a eleição de 1º  e 2º Secretários  (Representante dos 

Permissionários do Transporte e da Administração Pública, respectivamente), 
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foram eleito por aclamação os Sr. Walter Rocha de Oliveira e Sr. Humberto de 

Alencar.  

Quanto a aprovação da Ata realizada na 6ª Conferência, esta será discutida em 

data oportuna com o agendamento de uma reunião extraordinária.  

 

 

 

 

 

 


