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ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE 

Ao vigésimo nono dia do mês de abril de 2015, às 19h30, 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 57ª Reunião Ordinária, tendo como 

pauta a Apresentação do Plano Cicloviário; Apresentação do Maio Amarelo e 

Informes. 

Compuseram a mesa, os Sr. Valdo Célio (presidente); Sr. Walter Rocha (1º 

secretário) e Sr. Humberto de Alencar (2º secretário). 

A abertura foi feita pelo senhor Valdo Célio, presidente do CMTT, que informou 

sobre a pauta do dia e definiu o teto da reunião para até as 21h30. 

No inicio dos trabalhos foi constatado, após a primeira e segunda chamada de 

presença de conselheiros, que a quantidade de presentes era inferior ao coro 

necessário para uma reunião deliberativa, dessa maneira, a reunião 

transcorreu com informes e debates previstos na pauta. 

Esclareceu também os motivos do atraso na realização da Reunião Ordinária e 

informou que a próxima reunião temática sobre Projetos Estruturantes de 

Transporte ocorrerá em aproximadamente 20 dias. 

O Sr. Ivan Martins Ferreira de Freitas, assessor da Presidencia da Emdec, 

apresentou o Plano Cicloviário de Campinas. 

Após a apresentação, conselheiros questionaram algumas questões referente 

ao Plano Cicloviário, como: pesquisa origem/destino; bicicletário; projeção de 

continuidade das obras após a mudança de gestão (2016); Revisão do Plano 

Diretor e do Plano de Mobilidade Urbana; Importância de estar previsto no 

orçamento os valores correspondente à conclusão de todas as ciclovias; 

projeto de ciclovia da Av. Francisco Glicério. 

O Sr. Ivan esclareceu que as fontes de recursos serão oriundos de penalidades 

ambientais e os demais questionamentos também foram sanados no 

momento. 

O Sr. Humberto apresentou o Movimento Maio Amarelo e convidou os 

conselheiros a participarem das atividades durante todo o mês de maio.  

O Sr. Valdo Célio apresentou os informes informando que houve uma denúncia 

no Ministério Público (Inquérito Civil nº 439/15) em que foi solicitado todas as 

atas das reuniões do conselho e que já foi atendido a solicitação do MP. 

Fez a leitura do Oficio PR nº 346/15 aos conselheiros, resposta à solicitação de 

workshop sobre a planilha de custos. 
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O Sr. Cesar Cury, representante da região leste, solicita a cópia do ofício do 

Ministério Público para conhecimento. Solicita também que se estabeleça um 

calendário anual das reuniões.  

O Sr. Valdo Célio propõe uma moção contrária à terceirização (4330/15) 

Sr. Reginaldo Paiva, do Sindiviário, ressaltou a importância da participação dos 

conselheiros nas comissões regionais sobre o Plano Diretor e que o conselho 

deve cobrar uma posição da EMDEC referente ao valor que está sendo pago de 

multas para a EMDEC sobre as Ordens de Serviço não cumpridas por parte das 

empresas de ônibus. 

Sr. Irineu Gonçalves Junior, representante da região noroeste, reclama da falta 

de conselheiros do poder púbico na presente reunião afirmando que essa 

ausência foi proposital; sugere que haja uma inversão na pauta, que os 

informes sejam discutidos antes de qualquer apresentação; que as atas sejam 

enviadas a todos os conselheiros juntamente com as listas de presença; 

ressalta que o secretário de transporte não comparece as reuniões desde 

agosto/2014 e que ele deve passar para suplente do Sr. Paulo Giglio; questiona 

o fato das respostas dos seus requerimentos ainda não terem sidos 

respondidos; questiona a intervenção da Emdec no CMTT; solicita o envio das 

atas das pré-conferências em que foram eleitos os delegados das comissões 

regionais; Discorda da utilização de espaço da EMDEC para a realização das 

reuniões do conselho; relata que há irregularidades nas questões do BRT. 

Sr. Rubens rebate argumentando que os questionamentos quanto ao 

esvaziamento da reunião são levianos, tendo em vista que a maioria dos 

representantes das operadoras não está presente e que também houve falta 

dos representantes da população; que os requerimentos encaminhados já 

foram respondidos e que o Sr. Irineu pode comparecer ao DCA para tomar 

conhecimento dos status dos requerimentos. 

Sr. Juarez Bispo, representante do Conselho do Idoso, sugere uma moção de 

repúdio à Câmara dos Deputados por terem votado o projeto de lei da 

terceirização (PL 4330/15). 

 

 

 

 


