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ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 

Ao dezesseis dias do mês de junho de 2016, 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 do CMTT para 62ª Reunião Ordinária, tendo como pauta os 
informes gerais; Apresentação do Balanço das Ações do Maio Amarelo; 
Apresentação da Concessão Onerosa de Estacionamento Rotativo Regulamentado 
e Aprovação da Ata da 61ª Reunião.  

Compôs a mesa somente o Sr. Humberto de Alencar presidente do CMTT que 
iniciou os trabalhos as 19 horas, com o número de participantes presentes.  
 
Iniciados os trabalhos e dando prioridade na seqüência proposta pela pauta do 
dia, O Sr. Humberto informou aos presentes sobre o afastamento dos 
conselheiros (as) Walter Rocha Oliveira e Rosa Alice Brito Araujo pela razão de 
participarem no pleito eleitoral de 2016.  Na seqüência informou que no prazo de 
15 dias  será disponibilizado o hotsite do CMTT, dentro da pagina web da Emdec, 
no endereço eletrônico www.emdec.com.br sendo que nessa ocasião todos serão 
avisados por email. Continuando os trabalhos, informou que foi oficializado junto 
ao CONCIDADE e Observatório Municipal de Trânsito a eleição dos membros Sr. 
Walter Rocha Oliveira (Titular CONCIDADE), Sr. Cesar Cury (Suplente 
CONCIDADE), Sra. Vânia Serafim Bezerra  (Titular – OMT) e Sr. Luiz Alberto 
Linares (Suplente – OMT). Informou ainda que o Sr. Cesar Cury deverá assumir a 
representação junto ao CONCIDADE em razão do afastamento do Sr. Walther. 
 
Ainda com a palavra o Sr. Humberto Alencar propôs aos presentes a elaboração  
de uma moção em homenagem ao Sr. Mario Roberto Bozanino, falecido no mês 
de abril de 2016, a qual foi aprovada por todos unanimamente. 
 
Com a palavra o Sr. Paulo Humberto, propôs a criação de um grupo do CMTT no 
whatswap e também sugere que o tema sobre a nova licitação da concessão do 
transporte seja inserida nas próximas reuniões. 
 
Com a palavra o Sr. Juarez solicitou que fossem divulgadas informações 
referentes a verba destinada para implantação de ciclovias, bem como a 
implantação do BRT. Sugere ainda que o conselho quando da obtenção de uma 
sala,  receba o nome do Sr. Mario Roberto Bozanino como forma de homenageá-
lo. 
 
Com a palavra o Sr. Reginaldo Paiva, solicitou informações sobre o total de 
autuações efetuadas por ordens de serviços não realizadas, bem como sobre  o 
pagamento e valor das multas do transporte publico, aplicadas as empresas 
concessionárias. 
 
Com a palavra o Sr. Humberto de Alencar informou que foi escolhido um novo 
espaço para implantação da mini cidade do trânsito e que estava aguardando 
autorização do DNIT para utilização. 
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Em resposta ao Sr. Juarez, o Sr. Paulo Giglio prestou informações sobre a LOA – 
Lei Orçamentária Anual e as diferenças que existem com relação a expectativa do 
orçamento para realidade aprovada anualmente. Informa ainda que em razão da 
crise no país as receitas como ISS, IPVA e IPTU reduziram muito e em contra 
partida a receita da Secretaria de Transportes também. Sugeriu que a pergunta 
seja encaminhada para Diretoria Financeira para obtenção de resposta. 
 
O Sr. Humberto solicitou do Sr. Paulo Giglio informações acerca da licitação  do 
BRT, o qual informou que em função do grande volume de interessados, bem 
como a quantidade de questionamentos realizados, a licitação foi suspensa 
temporariamente, visando atender as solicitações. 
 
 
Ainda com a a palavra o Sr. Paulo Giglio explanou sobre a indagação realizada 
pelo Sr. Gino referente ao conceito VLT/BRT, bem como sobre o orçamento 
destinado para ciclovia. 
 
O Sr. Juarez complementa que o orçamento da ciclovia é importante para efeito 
de aprovação para o próximo ano. 
 
  
Com a palavra o Sr Cesar Cury indagou sobre a utilização do Fundo Municipal de 
Transportes no intento de ajudar no orçamento da secretaria, sendo informado 
pelo Sr. Paulo que a existência desse fundo não implica em aumento de receita 
para o município. 
 
 
Com a palavra o Sr. Humberto prestou informações sobre a concessão dos 
pontos e abrigos do transporte publico, esclarecendo que o mesmo ainda está 
sendo escrito e que em reunião futura do CMTT será apresentado à todos. 
 
 
Passando ao próximo item da pauta do dia, a ata da 61ª Reunião do CMTT foi 
aprovada na integra sem ressalvas. 
 
Em atendimento a pauta do dia o Sr. Humberto de Alencar realizou a 
apresentação sobre o balanço do Movimento Maio amarelo, prestando diversas 
informações aos presentes  
 
 
Ainda com a palavra o Sr Humberto de Alencar convidou o Sr. Walther Anconi 
para realização da apresentação sobre a concessão onerosa do sistema de 
estacionamento regulamentado rotativo do município de Campinas. 
 
Com a palavra o Sr. Walther Anconi, iniciou sua apresentação, tirando 
pontualmente as duvidas técnicas dos presentes. 
 
 
Com a Palavra o Sr. Longhini questionou o Sr. Walther quanto a expansão do 
sistema nos Distritos do Campo Grande e Ouro Verde, sendo informado que 
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primeiramente os únicos distritos a serem contemplados serão os de Barão 
Geraldo e Souzas 
 
 
Com a palavra o Sr. Cury questiona sobre a exploração da via publica para 
estacionamento de veículos em detrimento a utilização da mesma para outros 
modais de transporte.o qual foi plenamente respondido pelo Sr Walther.  
 
Com a palavra a Sra. Sonia questiona a existência de vagas preferenciais nesse 
novo sistema, sendo informada pelo Sr. Walther que as mesmas serão mantidas 
nos mesmos moldes das atuais, ou seja haverá sinalização horizontal e vertical 
especifica para demarcação das mesmas. 
 
 
Por fim, com a  palavra o Sr. Paulo Humberto questiona sobre as vagas para 
carga e descarga, sendo também esclarecido pelo Sr. Walther que as mesmas 
obedecerão as mesmas regras das preferenciais. 
 
 
 


