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ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE 

Ao vigésimo nono dia do mês de junho de 2015, às 18h30, 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 58ª Reunião Ordinária, tendo como 

pauta Informe sobre ANTP; Informe sobre Comissões Temáticas; Informe dos 

conselheiros; Aprovação das Atas. 

Compuseram a mesa, os Srs. Walter Rocha (1º secretário) e Humberto de 

Alencar (2º secretário). 

A abertura foi feita pelo senhor Walter Rocha, que justificou a ausência do Sr. 

Valdo Célio por motivo de férias. 

Foi colocada em votação a aprovação das atas e as mesmas foram aprovadas 

por unanimidade. 

O Sr. Cesar Cury informou que em 09/06/15 esteve na Promotoria para 

esclarecimentos sobre qual era a sua relação com a Administração Pública 

Municipal e esclareceu que sua relação é indireta, tendo em vista, que faz parte 

de diversos conselhos, entre eles, o CMTT.  

Que a Sra. Promotora pediu subsídios para o inquérito impetrado pelo Sr. 

Abrão Feldman (439/15), pediu também  a indicação de outros conselheiros 

para  comparecer em uma audiência. O Sr. Cesar Cury, indicou os conselheiros 

Irineu Gonçalves Junior, Juarez Bispo Mateus e Walter Rocha de Oliveira.  

Na oportunidade fez alguns questionamentos quanto ao inquérito 12836/12. 

Com relação ao Inquérito 439/15, o Sr. Abrão demonstrava uma preocupação 

quanto a efetividade do controle do CMTT às questões relacionadas ao 

transporte e trânsito; que há uma dificuldade de interlocução entre CMTT e 

EMDEC; questionou a retirada dos cobradores; aumento da tarifa, entre outros. 

Com relação ao Inquérito 12836/12, o Sr. Cesar Cury esclareceu que durante o 

governo do Prefeito Pedro Serafim, um assessor que trabalhava em seu 

gabinete, recebia pela EMDEC e teve que devolver aos cofres públicos um 

montante de 90 mil reais. A Sra. Promotora pediu à Emdec e informasse para 

onde essa verba seria alocada e a empresa sugeriu que fosse empregada em 

sinalização viária. A Sra. Promotora solicitou que a verba fosse destinada em 

algo extraordinário. 

O Sr. Juarez sugeriu a reestruturação do CMTT com locação de sala própria, 

computadores, etc. Ressaltou também a importância de elaborar o Plano de 

Mobilidade dentro do Plano Diretor e o conselho tem que contribuir com essa 

discussão. 

Sugere que parte do recurso seja destinado para a compra de botoneira para 

colocação na Av. Francisco Glicério. 
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Com relação ao inquérito impetrado pelo Abrão Feldman, as questões 

destacadas por eles são: retirada dos cobradores; repasse do PAI Serviço para 

os operadores e cooperativas; taxa de gerenciamento das empresas; avaliação 

da eficiência e eficácia do Serviço Intercamp; mão de obra interferindo no valor 

da tarifa; retorno dos ofícios encaminhados; informações sobre o termo de 

cooperação com o aeroporto de Viracopos e a Unicamp (levantamento da 

planilha de custo); acessibilidade (porque não atingiu-se a meta de frota 100% 

acessível até 2014); Plano cicloviário (como está a meta e se a Av. Francisco 

Glicério e Marginal do Piçarrão serão contempladas). 

O Sr. Irineu disse que como não há respostas da EMDEC das demandas do 

Conselho, irá protocolar e cobrar respostas, caso não seja respondido, acionará 

o Ministério Público. 

Reginaldo enfatiza a necessidade do Conselho, de forma democrática e 

coletiva, demandasse para o Ministério Público. Que o Fundo Municipal de 

Trânsito e Transporte não funciona e que a legislação diz que o Secretário de 

transportes e o prefeito tem autonomia para gerir esse fundo. Que não se tem 

conhecimento do valor que há nele e sugere que o Conselho faça parte de sua 

gestão. 

O Sr. Rubens ressalta que a demanda principal que era a questão do plano 

cicloviário, foi atendido com a realização do Workshop. Que foi solicitado cópia 

do documento para poder auxiliar nas questões do inquérito sobre o 

destinamento do recurso, porém, foi negado. Que os problemas do transporte 

existem há 20 anos. Questiona os motivos do presidente do CMTT não ter sido 

intimado, pois quem pode falar em nome do conselho é o seu presidente. 

O Sr. Cesar Cury esclareceu que a EMDEC queria destinar o recurso de 90 mil 

reais para sinalização e que a promotora quis que esse recurso seja usado de 

forma extraordinária e que os conselheiros presentes deveriam sugerir um 

destino para a verba. 

O Sr. Carlos Barreiro (presidente da EMDEC) esclareceu que a EMDEC já foi 

oficiada e que sugeriu o destinamento do recurso, porem, ainda aguarda 

retorno da promotoria. Entende que os conselheiros podem fazer suas 

sugestões. 

Sobre o Congresso da ANTP realizado em Santos, informou que a EMDEC 

apresentou 6 trabalhos e que foi uma oportunidade de troca de experiências. 

Que haverá um intercâmbio de profissionais da EMDEC para outras cidades. 

Que os trabalhos estarão disponíveis no site da EMDEC. 

A Sr. Marta questiona o motivo de só 4 conselheiros tenham sido escolhidos 

para ir ao Ministério Público. Questiona qual foi o critério adotado pelo Sr. Cury 

na escolha dos conselheiros. Diz ter sentido que seu direito de conselheira foi 

violado. 
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O Sr. Cido ressaltou que aguarda resposta de um protocolo há 2 anos sobre 

ponto de ônibus. 

O Sr. Walter Rocha informou que as questões do Ministério Público serão 

debatidas com todos e que os 4 conselheiros não decidirão sozinhos. Ressaltou 

a importância da constituição das comissões regionais. 

O Sr. Paulo Giglio esclareceu que a promotora exigiu que essa verba seja 

destinada a algo extraordinário e que a EMDEC deve decidir em conjunto com o 

Conselho. 

O Sr. Mario Bozanino ressalta que cada conselheiro foi eleito por sua 

comunidade e que louva a atitude dos 4 conselheiros e que nada foi decidido 

na promotoria e que eles trouxeram essa questão para o Conselho. Reclama 

que está havendo demora para o agendamento da reunião extraordinária. 

O Sr. Fernando sugere que as concessionárias que estão trabalhando na obra 

da Av. Francisco Glicério sejam chamadas para sanar se as questões sobre 

acessibilidade estão inseridas no projeto. 

O Sr. Humberto de Alencar, informa que o projeto da Av. Francisco Glicério 

está disponível no site da EMDEC. Que todos podem consultar e havendo 

dúvidas, trazer ao conselho. 

O Sr. Rubens sugere que seja formado um grupo para a discussão da destinação 

do recurso e que depois seja debatido numa reunião extraordinária. 

O Sr. Valdo deu os encaminhamentos, informando que a próxima reunião 

extraordinária será marcada para o dia 23/07/15 e o que for deliberado nessa 

reunião será oficiado para a Promotoria 

A reunião para levantamento das sugestões será dia 15/07/15. 

Na próxima reunião ordinária será debatido as questões do Plano Diretor; 

Projetos Estruturantes (BRT), Transporte de Interesse Público; proposta da GM 

em fiscalizar o trânsito. 

O Sr. Anderson Gonçalves acrescentou que o Secretário de Segurança Pública 

se disponibilizou para explicar o convênio. 

 

 

 


