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ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
 
 
Ao vinte e sete dias do mês de dezembro de 2016, às 19h00, 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 65ª Reunião Ordinária, tendo como 
pauta; aprovação da Ata da 64ª Reunião, apresentação do reajuste tarifário do 
transporte publico coletivo; substituições dos representantes do Poder Publico 
junto ao CMTT; Assuntos Gerais; 

 
Compôs a mesa, o Sr. Paulo Giglio representante da Emdec/Setransp que 
oficializou o Oficio Setransp nº 329/2016, o qual versa sobre a indicação de 
representantes deste órgão junto ao CMTT, em razão da vacância do titular da 
Emdec Sr. Humberto de Alencar, presidente do Conselho. Compôs ainda a mesa 
o Sr. Walter Rocha de Oliveira da Comissão Executiva. Iniciado os trabalhos as 
19h10 horas, com o número de participantes presentes, o Sr. Juarez questionou 
que a reunião não poderia ser realizada em razão da falta de quorum, sendo 
prontamente respondido pelo Sr. Paulo Giglio  que face ao art. 8º do Regimento 
Interno, não seria possível somente deliberar sobre assuntos que dependessem 
de voto, uma vez que não existia quorum de pelo menos 50% de seus membros. 
 
Dando continuidade aos trabalhos a  Sra Jacqueline representante da Emdec 
iniciou a apresentação sobre o reajuste tarifário. Após a conclusão da 
apresentação o Sr. Irineu indagou sobre a composição da planilha e a taxa 
interna de retorno, bem como a garantia de seu cumprimento. Na seqüência o 
Sr. Juarez questiona  a falta da apresentação da programação prevista e a 
efetivamente realizada visando  dar subsídios ao conselho, verificar se o aumento 
da tarifa é adequado, indagando a Emdec, quanto ao seu papel de fiscalização e 
gestão do transporte. 
 
Com a palavra a Sra. Joyce informou a situação precária das vans do Pai Serviço, 
sendo informada pela Sra Jacqueline, que a Emdec realiza vistorias permanentes, 
visando o bom funcionamento do sistema, buscando mecanismos para conseguir 
o melhor transporte inclusivo. 
 
Com a palavra, o conselheiro Paulo Humberto, diz que o transporte publico 
sofreu um grande retrocesso, solicitando que o governo seja mais participativo 
abrindo o debate com a população. 
 
Com a palavra o Sr. Reginaldo Paiva solicita que seja retomado os estudos para 
implantação do Bilhete Único Metropolitano, sendo complementado pelo Sr. Paulo 
Humberto que um dos fatores que implica no aumento tarifário é a integração. 
 
Na seqüência, o conselheiro Walter Rocha, questiona se os prejuízos causados 
pelos atos de vandalismo, contra o transporte publico são previstos no aumento 
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tarifário, sendo explicado pela Sra. Jacqueline que esse fator não é computado, 
sendo o prejuízo absorvido  pelas concessionárias. 
 
Com a palavra, o conselheiro Marcos Paulo, diz que a classe estudantil é 
contrária ao aumento tarifário. Sra Jacqueline esclarece que todas as planilhas 
tarifárias são divulgadas no site da Emdec. 
 
O Sr. Juarez sugere reunião extraordinária para que o conselho discuta mais 
sobre o aumento da tarifa, sendo informado pelo Sr Paulo Giglio que não existe 
qualquer óbice quanto a sua realização. 
 
Com a palavra o Sr. Paulo Giglio informa que pela falta de quorum a ata da 64º 
reunião será aprovada em reunião futura. Esclarece ainda que será tomada uma 
nova postura junto ao CMTT, moralizando a questão das faltas e demais 
normativos, informando ainda que pretende avançar na discussão com as 
comissões regionais. 
 
Por fim, o Sr. Walter Rocha agrade a Emdec pelo apoio dado ao CMTT durante o 
ano de 2016, especialmente a Sra Jacqueline pela apresentação do reajuste 
tarifário. As 20h50m encerrou-se a reunião. 
 
 
 


