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ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
 
 

Aos 10 dias do mês de agosto 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 68ª Reunião Ordinária, tendo como pauta: Leitura e 
aprovação da ata da 67ª reunião; Apresentação da frequência e comunicação da 
substituição de conselheiros; Apresentação de proposta de processo eleitoral 
para nova composição do CMTT (biênio 2018-2019); Levantamento de questões 
técnicas a serem discutidas pelo CMTT; Comunicação e informes dos 
conselheiros. 

 
Compôs a mesa, o Sr. Paulo Giglio, representante da Emdec/Setransp, Sr. Valdo 
representante da Sociedade Civil e Sr. Walter representante dos permissionários. 
 
A reunião teve início às 19h15 em 2ª chamada. Com a palavra o Sr. Paulo, 
informa aos presentes que novamente não será possível haver deliberações, pois 
só há 13 conselheiros presentes. Informa que o descontentamento com relação a 
participação no conselho é geral e da necessidade de substituir as vacâncias. 
Informa que  será necessário a realização de uma reunião extraordinária para 
aprovação do processo eleitoral e a convocação dos suplentes de cada região 
para substituir os conselheiros faltosos e que incidiram no disposto no §2º, do 
art. 10, da Lei 11.833/2003, colocando em aprovação aos presentes essa 
necessidade.  
 
Com a palavra o Sr. Irineu discorda de ser feito dessa forma, mas todos os 
demais presentes aprovam a convocação de todos os suplentes para reunião 
extraordinária. 
 
Com a palavra o Sr. Reginaldo sugere o encaminhamento das convocações por 
email e também telefone. O Sr. Paulo informa que hoje já é realizado o 
encaminhamento por email e que também será realizado por telefone e caso não 
surta o efeito desejado também será realizada a convocação por carta. 
 
O Sr. Reginaldo pede ainda informações sobre como será realizada as pré-
conferencias, sendo explicado pelo Sr. Paulo que a nomenclatura correta é  
assembléias regionais e conferencia, sendo essa última uma espécie de workshop 
para debater temas relativos ao trânsito e transportes. 
 
Com a palavra o Sr. Irineu informa que as eleições devem ser realizadas pelos 
representantes dos bairros de cada região. 
 
Sr. Paulo informa que a assembléia regional será realizada em 15 dias.  
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O convidado Sr. Topinel solicita um reforço com relação a frota do PAI Serviço, 
pois não está conseguindo transporte para seus deslocamentos, mesmo sendo 
solicitado a tempo. Foi informado que sua solicitação será encaminhada para o 
responsável do departamento. 
 
Com a palavra o Sr. Juarez convida a todos a participarem no dia 22/08 na 
Assembléia Legislativa de SP, sobre transporte ferroviário. 
 
Por fim o Sr. Fernando solicita também a participação de todos os conselheiros 
que entregam as comissões temáticas pois estão a muito tempo sem se reunir. 
 
 
Com a palavra o Sr. Paulo Giglio enfatiza novamente a dificuldade que se repete 
ao longo do ano quanto as deliberações relativas a pauta, reforçando a 
necessidade da reunião extraordinária. As 20h35 encerra a reunião, informando 
que será realizada a oficialização dos suplentes e secretarias do poder público 
para substituição dos conselheiros faltosos. 
 
 
 


