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ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
 
 
Ao seis dias do mês de abril de 2017, 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 66ª Reunião Ordinária, tendo como pauta: aprovação 
da Ata da 65ª Reunião; apresentação e aprovação de calendário de reuniões e 
atividades; apresentação da reestruturação organizacional da EMDEC; 
Movimento Maio Amarelo; comunicação e informes dos conselheiros. 

 

Compôs a mesa, o Sr. Paulo Giglio, representante da Emdec/Setransp, que 
iniciou a reunião as 19h15 em 2ª chamada. Com a palavra, informa aos 
presentes que não seria possível haver deliberações, em função da falta de 
quorum na plenária. Ainda com a palavra, informa a saída de membros titulares 
e suplentes por parte da Emdec e a dificuldade para realizar eleições para 
preenchimento da vaga de presidente do CMTT. Ressalva que a iminente 
realização da Conferência Municipal, a qual será realizada no 2º semestre, 
viabilizará a eleição dos novos membros. Informa também que foram 
protocolizados ofícios nas diversas secretarias da administração municipal, 
solicitando a substituição de membros faltantes às reuniões. Na seqüência foi 
apresentado aos presentes o novo Diretor de Desenvolvimento Institucional da 
Emdec, Sr. Guilherme Damasceno Fernandes, bem como informada as indicações 
de novos membros, a saber: 
 

  Nome Entidade Email Endereço  

1 T Carlos José Barreiro Secretaria Municipal 
de Transportes 

presidencia@emdec.com.br Emdec 

2 S João Vicente Gaido EMDEC joao.gaido@emdec.com.br Emdec 

3 T Paulo Bojikian Giglio Secretaria Municipal 
de Transportes 

paulo.giglio@emdec.com.br Emdec 

4 S Pedro Meloni de 
Oliveira 

EMDEC pedro.oliveira@emdec.com.br Emdec 

5 T 
Wilson Folgozi de 

Brito EMDEC wilson.brito@emdec.com.br Emdec 

6 S Willy Lin EMDEC willy.lin@emdec.com.br Emdec 

7 T 
Guilherme 

Damasceno 
Fernandes 

Secretaria Municipal 
de Transportes 

guilherme.fernandes@emdec.com.br Emdec 

8 S 
Carlo Alexandre 

Moneda 
Secretaria Municipal 

de Transportes carlo.moneda@emdec.com.br Emdec 
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Às 19h35 o Sr. Guilherme foi convidado para apresentação sobre o Movimento 
Maio Amarelo, o qual informou sobre a importância do movimento que surgiu 
mundialmente no ano de 2014, visando a mobilização e conscientização para a 
redução de acidentes e para um trânsito seguro, com  objetivo de tornar o tema 
trânsito pauta diária durante todo o mês de maio e estimular, desta forma, a 
participação de toda a população, empresas, governos e entidades. 
 
Com a palavra, o Sr Walter Rocha de Oliveira, da Comissão Executiva, comentou 
sobre a existência do Observatório Municipal de Trânsito, questionando quais os 
resultados que as campanhas educativas trazem para o município. Respondido 
pelo Sr. João Gaido, Diretor de Planejamento e Projetos da Emdec, o qual 
informou a existência do caderno de acidentalidade, disponível no site da Emdec, 
ressaltando que a somatória das ações de planejamento, operacionais e 
educativas, contribuem diretamente, para redução da acidentalidade no 
município. 
 
Novamente com a palavra, o Sr. Walter informa a existência de espaço dentro do 
Observatório para os conselheiros. Sugere a unificação dos dados do Movimento 
Maio amarelo, com os do Observatório, visando melhores resultados. Com a 
palavra, o Sr. Guilherme informou que atualmente, a Emdec já promove a 
integração com demais entes públicos,  visando a obtenção de dados concisos. 
 
Com a palavra o Sr. Paulo Giglio inicia a apresentação sobre a reestruturação da 
Emdec, não havendo questionamentos. Reitera  que  pela falta de quorum a ata 
da 65º reunião será aprovada em reunião futura. Passando ao ultimo item da 
pauta “comunicação e informes dos conselheiros” o Sr. Valdo pergunta ao Sr. 
Guilherme se a Emdec já pensou sobre a criação de murais nas escolas, com 
fotos de acidentes. O Sr. Guilherme informou que atualmente existem 2 
propostas em andamento, com o concurso de desenhos de alunos da rede 
municipal e exposição no MIS – Museu da Imagem e do Som e Projeto de 
prevenção de acidentes denominado “Party”, realizado pelos alunos da Liga do 
Trauma da Unicamp, para alunos do ensino médio.  
 
Com a palavra o Sr. Gino aponta 3 sugestões: 1) Que seja desenvolvido um filme 
de prevenção de acidentes, nos mesmos moldes do filme do Banco Real 
veiculado nos anos 80 e que foi campeão de audiência. 2) Sugere que na 
garagem da CONCICAMP do bairro Boa Vista, sejam colocados bonecos, 
simbolizando os condutores, vitimas de acidentes, desta companhia. 3) Criação 
de campanha educativa, utilizando bonecos, nos moldes dos bonecos de Olinda. 
 
Com a palavra, o Sr. Reginaldo Paiva, comentou sobre a importância e o 
fortalecimento do caderno de acidentalidade da Emdec, o qual se tornou uma 
referencia no município. Sugere uma campanha educativa, na rede de televisão. 
 
Com a palavra o Sr. Paulo Giglio, parabeniza o Sr. Guilherme pela apresentação, 
enfatizando a necessidade de mudar a cultura da população para redução dos 
acidentes. 
 
Com a palavra o Sr. Irineu comenta sobre a situação precária do município, com 
postes sem iluminação, quantidade de buracos, faixas de pedestres sem pintura, 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
66ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

3 
 

pedidos de implantação de sinalizações adequadas e placas de advertência em 
cumprimento ao código de trânsito. Ainda com a palavra, apresenta moção de 
repudio com relação a construção das rampas para cadeirantes. Finalizando 
elogia a campanha “Tá Lá o Corpo Estendido no Chão”, mencionado na 
apresentação do Sr. Guilherme. 
 
Com a palavra, o Sr. Fernando critica a utilização dos ônibus, pelo passageiros 
em pé, sendo essa pratica, contra os princípios de segurança. O Sr. Paulo Giglio, 
esclarece que a lei não prevê esse tipo de proibição. 
 
Com a palavra, o Sr. Walter pede posicionamento dos conselheiros, visando 
ajudar o secretário no que tange as dificuldades econômicas que atravessa o 
país, solicitando reunião para apresentação do plano de mobilidade. 
 
Com a palavra, o Sr. João Gaido comentou rapidamente, sobre a composição do 
Plano de Mobilidade.  
 
Por fim, o Sr. Walter Rocha agradece a presença de todos. As 21h15m encerrou-
se a reunião. 
 
 
 


