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ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 

Aos 10 dias do mês de dezembro de 2020, às 19h, com a utilização da plataforma 
virtual Teams, reuniram-se os Conselheiros do CMTT para 84ª Reunião Ordinária, 
tendo como pauta a Aprovação das Atas Anteriores; Aprovação do Calendário de 
Reuniões 2021; Apresentação do Projeto da Minicidade Emdec; Informes dos 
Conselheiros. Os trabalhos foram conduzidos pelo Sr. João Gaido Presidente do CMTT. 
Inicialmente com a palavra o Sr. João Ramos 1º Secretário, agradece a presença de 
todos enfatizando a importância da participação. Com a palavra o Sr. João Gaido 
presidente do CMTT dá boas vindas a todos, solicitando o compartilhamento da pauta 
da reunião. Com a palavra o Sr. Walter também agradece a presença de todos, 
enfatizando a participação de alguns convidados. Comenta que a pauta da reunião 
foi definida pela Emdec, sem a participação dos demais segmentos. Com a palavra o 
Sr. João Gaido informa que a pauta é enviada a todos os conselheiros como sugestão 
de discussão, podendo ser complementada a qualquer tempo, conforme relevância 
dos assuntos sugeridos. Enfatiza, exemplificando a sugestão de discussão enviada 
pelo conselheiro Lucas da região Noroeste, o qual solicita explicações sobre os 
créditos não utilizados do Bilhete Escolar em tempos de pandemia.  
 
Com a palavra, o Sr. Moneda comenta sobre a ligação recebida do Sr. Walter durante 
a tarde, a qual solicita a retificação de sua fala na ata da última reunião. Informa que 
comentou sobre 2 acidentes fatais ocorridos junto as obras do BRT, lamentando 
também a morte de um ciclista atropelado por um ônibus junto ao bairro Ademar de 
Barros. Passando a discussão da pauta, informa não haver quórum para aprovação 
das atas anteriores, colocando para aprovação o calendário de reuniões para o ano 
de 2021, as quais ocorrem sempre na 2ª quinta feira de cada bimestre, sendo 
aprovado por todos. 
 
Com a palavra, o Sr. Cassio questiona se no calendário sugerido as reuniões passarão 
a ser novamente presenciais. Com a palavra, o Sr. João complementa que em razão 
da situação provocada pela pandemia, as reuniões serão realizadas ainda na 
plataforma digital, podendo voltar a ser presencial a qualquer tempo. 
 
Com a palavra, o Sr. Juarez comenta que o ano de 2020 ficou muito prejudicado 
quanto a discussão de vários assuntos. Sugere a realização de reunião extraordinária 
para retomar vários assuntos.   
 
Com a palavra, o Sr. Lucas sugere também a realização de reuniões mensais, sendo 
informado pelo Sr. João Gaido que ainda é muito prematuro definir reuniões mensais. 
Informa que essa decisão pode ser tomada, caso realmente haja necessidade.  
 
Novamente com a palavra, o Sr. Moneda informa a presença de quórum, submetendo 
as atas 82 e 83 para aprovação. Sendo aprovada a de número 82 e proposta de 
alteração da ata de nº 83, conforme solicitado pelo Sr. Walter a qual será novamente 
submetida aos conselheiros para aprovação. 
 
Com a palavra, o Sr. Moneda passa ao próximo item da pauta, convidando a Sra. 
Débora para apresentação sobre o Projeto da Minicidade Emdec sobre a Minicidade   
informa que será consultado o áudio para realização 
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Com a palavra, a Sra. Débora ingressa na reunião, informando que as obras da 
Minicidade foram concluídas e inaugurada em 21/10/2020 somente com os 
colaboradores em função da pandemia. Informa que o projeto estimula a experiencia 
de circulação na cidade com vias, ciclovias e todos os elementos que compõem o 
trânsito. Público alvo que será atendido são crianças de 5 a 11 anos, com 
agendamentos prévios em função também da epidemia. Informa que as diretrizes da 
Minicidade têm a educação como pilar principal, tendo como premissa a construção 
de um comportamento cidadão pelas crianças, que utilizarão as vias da cidade. 
Enfatiza que o objetivo, não é formar motoristas e sim cidadãos que desenvolverão 
um novo olhar sobre a cidade, percebendo o espaço público, a circulação, o trânsito, 
o transporte, a acessibilidade e o meio ambiente. Mas, para que essa nova construção 
ocorra, o sujeito precisa desenvolver valores e comportamentos como confiança, 
respeito mútuo, responsabilidade, compromisso, solidariedade e diálogo. Estes 
devem estimular a aquisição de uma visão global e crítica das questões relacionadas 
à mobilidade urbana, valorizando o coletivo ao invés do individual.  Ainda com a 
palavra, explica que os principais objetivos, serão oferecer aos visitantes um espaço 
onde possam vivenciar situações reais de circulação em uma cidade; possibilitar 
reflexões sobre o atual modelo de mobilidade; estimular a contribuição para a 
construção de cidades mais humanas e saudáveis. Ao mesmo tempo, informa que os 
seguintes princípios foram adotados em seu planejamento e implantação: 
democratização do espaço público, priorizando os modos de circulação mais utilizados 
pelas pessoas, dando destaque aos que menos prejudiquem o meio ambiente, menos 
saturem o sistema viário e que promovam o desenvolvimento sustentável; 
segurança: garantir a segurança de todos os usuários, independentemente de estar 
a pé, em veículo particular, nos transportes coletivos ou de bicicleta; Meio Ambiente: 
considerar um modelo de mobilidade que não seja prejudicial ao meio ambiente e 
que valorize os modos de deslocamento menos poluentes, com destaque à circulação 
a pé; Desenho Universal: contemplar o acesso a todos os cidadãos, 
independentemente de suas condições físicas, econômicas e sociais, promovendo a 
inclusão social; Transportes alternativos: valorizar o uso da bicicleta através da 
criação de espaços de circulação destinados a este modal, como ciclovias e/ou 
ciclofaixas. Informa os custos, materiais utilizados e como será realizada a 
operacionalização diante da pandemia. Finaliza informando que o Espaço de 
Educação Emdec, do qual a Minicidade faz parte, está estruturado para a realização 
de atividades complementares aos programas já realizados com crianças e jovens 
(alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio) e, também com outros 
públicos como adultos, idosos e pessoas com deficiência. Assim, a proposta prevê, 
sobretudo, a possibilidade de reflexão sobre a mobilidade nos mais diversos espaços 
de circulação, a partir de uma contraposição entre a cidade que temos e a cidade que 
queremos. 
 
Com a palavra, o Sr. Juarez parabeniza a apresentação, enfatizando o acordo (TAC) 
realizado em 2015 o qual participou a época com outros conselheiros junto ao 
Ministério Público. Pede para registrar que na época o valor pactuado foi de R$ 
90.367,63, o qual contemplaria também um espaço administrativo para o conselho, 
junto as dependências da Emdec. 
 
Com a palavra, o Sr. Paulo Giglio parabeniza a Sra. Débora pela apresentação e 
acompanhamento na execução do projeto, enfatizando que se não houvesse seu 
empenho e demais técnicos envolvidos a obra não seria executada de forma rápida 
e precisa. Com relação ao questionamento do Sr. Juarez,  o Sr. Paulo explica  que o 
valor que foi utilizado como parte do investimento para implantação da Minicidade, 
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foi destinado através de um TAC, sendo dado como opção pelo Ministério Público o 
investimento na compra de um veículo para o conselho, compra de computadores 
para cada membro e implantação da Minicidade, sendo deliberado em reunião do 
conselho, pela implantação da Minicidade.  
 
Com a palavra, o Sr. Lucas parabeniza também a apresentação, solicitando 
informações sobre a acessibilidade e compartilhamento da apresentação. 
 
Com a palavra, a Sra. Débora informa que o projeto é totalmente acessível, tendo 
inclusive ocorrido visitas guiadas com crianças, que necessitam de atendimento 
especial. 
 
Com a palavra, o Sr. Walter questiona se está previsto a implantação de cobertura 
no projeto para também receber visitas durante o período de chuvas. Questiona 
ainda, se já foi dado algum nome ao espaço, sugerindo o nome de um conselheiro 
que participou da escolha de investimento do TAC pela Minicidade e que já faleceu.  
 
Com a palavra, a Sr. Débora informa que será realizado estudo para cobertura, 
informando com relação a adoção do nome, que esse deverá ser submetido a 
discussão, junto a direção da empresa. 
 
Com a palavra, a Sra. Silvana, também parabeniza pela apresentação, sobre os 
desdobramentos que precisaram ser realizados para conseguir atender mesmo com 
a pandemia, solicitando informações sobre como se dará o transporte das crianças 
da rede pública municipal até a Minicidade. 
 
Com a palavra, a Sra. Débora agradece e informa que para o próximo ano já foi 
realizada tratativas junto a Secretaria Municipal de Educação, a fim de viabilizar a 
questão do transporte das crianças até a Minicidade. Comenta ainda como se dará o 
transporte da rede privada e instituições. 
 
Passando ao próximo item da pauta “Informes dos Conselheiros” o Sr. Lucas 
questiona como será tratado o saldo do bilhete único escolar pois precisa levar essa 
resposta para sociedade. 
 
Com a palavra, o Sr. João Gaido informa que essa situação está sendo discutida e 
que não vê uma outra solução a não ser prorrogar esse prazo uma vez que os créditos 
foram adquiridos antes da pandemia e ficaram represados em função da suspensão 
das aulas. Informa ainda que já foi levantada uma solução dentro do sistema de 
crédito, pois uma vez alterando para uma modalidade (escolar), acaba alterando para 
todas as outras.  
 
Com a palavra, o Sr. Juarez reitera a posição do conselheiro Lucas, enfatizando que 
a situação proposta depende mais de uma solução política do que tecnológica. 
 
Novamente com a palavra o Sr. João Gaido informa que como já foi dito, discussões 
estão sendo realizadas para prorrogação do prazo de utilização dos créditos, 
reiterando a dificuldade tecnológica. Se compromete em divulgar os 
encaminhamentos assim que possível. 
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Com a palavra, o Sr. Walter sugere fiscalização com relação a fiação telefônica e de 
tv, uma vez que esses, têm se soltado dos postes, ficando suspensos sobre a via, 
colocando em risco, motociclistas e pedestres que circulam nas mesmas.  Pede ainda 
também, manutenção nas vias públicas quanto a quantidade de buracos, uma vez 
que essa situação prejudica a mobilidade como um todo.  
 
Com a palavra, o Sr. Lucas sugere a criação de uma comissão de ciclo mobilidade a 
fim de discutir efetivamente sobre esse assunto.  
 
Com a palavra, o Sr. Juarez reitera a sugestão do Sr. Lucas, sugerindo também uma 
comissão para tratar sobre a questão do transporte público. Enfatiza que esse tema 
passou a ser discutido todos os dias nos jornais do país, em razão da situação 
epidêmica. Sugere discutir sobre planilha de custos e valor da tarifa. 
 
Com a palavra, o Sr. João Gaido informa que também concorda com a criação da 
comissão de ciclo mobilidade, enfatiza que existe um banco de dados técnicos que 
pode ser utilizado por essa comissão. Quanto a comissão de transportes informa que 
durante o período da pandemia foi excluído do cálculo tarifário da planilha de 
operação os custos fixos, sendo considerados somente custos variáveis, ou seja, os 
custos das áreas administrativas e investimentos não fizeram parte dessa operação. 
Comenta que essa discussão irá perdurar por todo ano de 2021. 
 
Com a palavra, o Sr. Benedito reforça a questão levantada pelo Sr. Walter, quanto o 
excesso de fiação telefônica e de TV. Comenta que é membro da Artesp na região de 
Campinas e que muitos condutores de carga reclamam dessa situação. Reforça 
também, a situação da prorrogação de prazo para os créditos não utilizados do bilhete 
escolar. Comenta também que solicitaram para ele informações sobre a questão do 
vale transporte dos jovens aprendiz uma vez que estão se queixando do crédito no 
cartão, mas sem validade para uso.  
 
Com a palavra o Sr. João Gaido informa que essa demanda não é de responsabilidade 
da Emdec e sim da Transurc. Comenta que provavelmente possa ter havido o 
bloqueio do cartão por alguma razão, mas precisa ser levantado junto a Transurc, 
este tipo de informação deve ser trazida de forma mais estruturada e com dados 
reais a fim de que possamos intervir se realmente houver necessidade.  
 
Com a palavra, o Sr. Moneda coloca em discussão a participação na Comissão de 
Ciclo Mobilidade, solicitando aos presentes quais membros gostariam de participar, 
sendo fechada com os seguintes representantes: 
 

• Benedito Clério Maia 
• Juarez Bisco Mateus 
• Lucas Guimarães Felipe 
• Silvana Sandoval 
• Vinicius Pereira Chieppe 
• Haroldo Mendes Pereira 
• Guilherme Luis Aguiar Pedrosa 
 

Com a palavra o Sr. Juarez sugere que a comissão faça um encontro que anteceda a 
reunião ordinária, sendo reiterado pelo Sr. Lucas que se compromete em criar um 
grupo de whats para discussão e agenda da reunião. 
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Com a palavra, o Sr. Lucas pede informações sobre o Terminal Campo Grande ter 
sido inaugurado sem a conclusão das obras, propõe uma moção de repudio a câmara 
dos vereadores por estarem utilizando nomes de pessoas desconhecidas, para 
nomearem as estações do BRT, sugere utilizar o nome do bairro onde se encontra a 
estação. Ainda com a palavra comenta que o convidado Irineu através do chat, 
menciona a necessidade de realização da eleição da comissão executiva no mês de 
dezembro. Menciona ainda que o conselheiro Alexandre Alamar Junior, participou da 
reunião 83, sendo o mesmo candidato ao pleito eleitoral de 2020, prática não 
autorizada pela justiça eleitoral. Reitera que o correto seria a exclusão de suas falas 
junto a essa reunião, solicitando melhor controle por parte da secretaria. 
 
Com a palavra, o Sr. Moneda informa que o procedimento correto nesse tipo de 
situação é que o conselheiro solicite seu pedido de desincompatibilização, como o 
conselheiro citado não realizou a solicitação, fica inviável o controle proposto. 
Informa, que o Sr. Alexandre será consultado e em caso positivo de sua participação 
junto ao pleito eleitoral, sua participação na reunião, poderá ser desconsiderada. 

 
Com a palavra, o Sr. Paulo Giglio reitera as palavras do Sr. Moneda, dizendo ser uma 
obrigação do conselheiro participante de pleito eleitoral, imediatamente solicitar sua 
desincompatibilização junto ao conselho, informa que confirmada essa situação, será 
tomada as devidas correções. 

 
Com a palavra, o Sr. João Gaido, diz desconhecer ao fato da nomeação as estações 
com nome de pessoas, sendo informado pelo Sr. Lucas que foi inclusive publicado 
junto ao Diário Oficial do Município. 
 
Novamente com a palavra o Sr. Paulo Giglio confirma a informação do Sr. Lucas, 
esclarecendo que a Emdec se posicionou contra, alegando que o nome deve fazer 
referência a localização geográfica da estação. Informa ainda que independente 
dessa situação o que irá prevalecer é a denominação dada pela nova concessão do 
transporte, mas que é prudente o conselho se manifestar com relação a esse fato.  
 
Com a palavra, o Sr. Walter comenta concordar com o Sr. Lucas, mas diz que na 
contramão dessa informação existe a estação João Jorge, que faz referência do local 
e também é um nome de pessoa. 
 
Com a palavra, o Sr. Pedro informa que protocolou na Emdec algumas solicitações 
de análise de sinalização Horizontal e Vertical, junto ao núcleo residencial Jd. Eulina, 
as quais nunca foram atendidas, como não dispunha no ato dos números de 
protocolos, foi  solicitado  pelo Sr. João Gaido o encaminhamento destes, para que 
ele possa levantar as tramitações. 
 
Com a palavra, o Sr. Juarez propõe que o conselho formalize uma recomendação, se 
manifestando contra ao veto do Presidente da República ao auxílio emergencial do 
transporte público o qual visa a recuperação do setor frente a pandemia. 
 
Com a palavra, o Sr. Paulo Giglio informa que após vetado o auxílio pelo Presidente, 
não tem mais como voltar atrás. Cabe ao Congresso nos próximos 15 dias derrubar 
esse veto. 
 
Com relação a eleição da Comissão Executiva, o Sr. Paulo Giglio levanta a questão 
de que a eleição deveria ter ocorrido no mês de dezembro passado, mas por 
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incompatibilidade de agenda, uma vez que a conferência e validação dos novos 
membros do conselho acontecerem nesse mês, foi realizada somente na reunião 
ordinária de fevereiro. Comenta que a eleição pode ocorrer normalmente, mas que 
em contrapartida prejudicaria os membros da comissão, que ficariam com seus 
mandatos reduzidos. 
 
Com a palavra o Sr. Juarez sugere que para o processo ser o mais democrático 
possível, seja realizada uma força tarefa para indicação de novos membros do Poder 
Público no início do ano e em razão da transição política. Comenta que nesse caso a 
eleição aconteceria na próxima reunião ordinária no mês de fevereiro, mas ressalva 
a indicação de um representante da sociedade Civil para compor a Executiva, 
alegando que esse segmento tem ficado prejudicado na ocupação desse cargo. 
 
Com a palavra, o Sr. Paulo comenta que a questão da presidência do conselho será 
decidida entre os eleitos, respeitando o sistema de alternância já utilizado no 
conselho. 
 
Com a palavra, o Sr. João Gaido atual presidente do conselho, mantem sua posição 
indiferente da realização da eleição na atual reunião ou em fevereiro. 
 
Com a palavra o Sr. João Ramos reitera as palavras do Sr. João. 
 
Com a palavra, o Sr. Juarez manifesta ser favorável, a eleição em fevereiro, 
solicitando que se houver alguma manifestação ao contrário que seja levantada. 
 
Com a palavra, o Sr. Walter se manifesta ao contrário a eleição em fevereiro, 
solicitando se ainda a quórum para realização da eleição, sendo informado pelo Sr. 
Moneda que não há mais quórum e que pelo chat da reunião a manifestação da 
maioria é que a eleição ocorra em fevereiro. 
 
Com a palavra o Sr. Paulo Giglio sugere manter a manifestação do Sr. Walter, bem 
como a falta de quórum para realização da eleição. 
 
Com a palavra, o Sr. Juarez sugere ao Sr. Walter a utilização do bom senso, visando 
promover a discussão dos assuntos de forma democrática. A eleição ocorreu em 
fevereiro, foi um ano totalmente atípico em função da pandemia. Reitera que a 
grande maioria dos membros do Poder Público, poderão ser alterados em janeiro em 
razão da transição de governo, tendo novamente que se realizar novas indicações 
para a Comissão. 
 
Com a palavra, o Sr. João Ramos reitera as palavras do Sr. Juarez, manifestando que 
a eleição ocorra em fevereiro. 
 
Com a palavra o Sr. Gaido conclui que pelas manifestações, a eleição acontecerá em 
fevereiro. Agradece a presença de todos e as 21h38, encerra a reunião. 


