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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 

Ao trinta e um dias do mês de agosto de 2017, às 19 horas, 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 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do ano de 2017, 
tendo como pauta, a entrega da relação de  suplentes para substituição dos 

conselheiros vacantes; aprovação do edital de convocação para eleição dos 

novos membros do conselho e  eleição da comissão especial. 

Compôs a mesa, o Sr. Paulo Giglio, representante da Emdec/Setransp, Sr. Valdo 

representante da Sociedade Civil e Sr. Walter representante dos 

permissionários. Com a palavra o Sr. Paulo inicia a reunião as 19h10, 

informando as deliberações da pauta do dia. Ainda com a palavra e tratando do 

1º item da pauta, informa que todas as secretarias foram oficiadas quanto a 

substituição do conselheiros faltantes e que as mesmas, já realizaram as 

devidas substituições. Informa ainda, que foi encaminhado a todos os 

conselheiros e por região, a lista da freqüência dos mesmos,  bem como os 

dados de contato dos suplentes afim de serem convocados a participarem do 

conselho. 

Continuando os trabalhos foi solicitado ao secretário da mesa Sr. Carlo Moneda 

a leitura do edital de regulamento à realização das assembléias regionais, com 

a divulgação das datas e locais a saber: 

 

• 23/09 – 10h - Região SUL (compreendida pelas AR´s 6,8,9 e 10); 
 

• 30/09 – 10h - Região SUDOESTE (compreendida pelas AR´s 7 e 12); 
 

• 07/10 – 10h – Região NORTE (compreendida pelas AR´s 4 e 11 e Sub 
Prefeitura de Barão Geraldo e Nova Aparecida); 

 
• 21/10 – 10h – Região NOROESTE (compreendida pelas AR´s 5 e 13); 

 
• 28/10 – 10h – Região LESTE (compreendida pelas AR´s 1,2,3 e 14 e 

Subprefeitura de Sousas e Joaquim Egídio); 
 

• 11/11 – 10h – Na sede da EMDEC – com os estudantes, Idosos e Pessoa 
com Deficiência; 
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Novamente com a palavra, o Sr. Paulo realiza uma breve explanação sobre 

como será feito o processo eleitoral por região e enfatiza a necessidade legal 

da formação da comissão especial para acompanhamento do pleito. Todos 

aprovaram por unanimidade. 

As 19h35 passando ao último item da pauta “Eleição da Comissão Especial”, o 

Sr. Valdo sugeriu a realização de grupos por segmento para indicação de 

membros para compor a comissão especial. Após 10 minutos de debates entre 

os grupos formados, os trabalhos foram novamente reiniciados e com a palavra 

o Sr. Paulo agradece a todos pela aprovação da comissão especial a qual será 

formada pelos seguinte conselheiros: 

 

• Marcelo Carlos Martins – Permissionários 

• Guilherme Damasceno Fernandes – Poder Publico 

• Paulo Humberto de Souza Lima – Sociedade Civil 

 

Com a palavra o Sr. Walter, solicita informações de como será realizada a 

conferência municipal, bem como se serão os novos membros eleitos, que 

trarão as demandas para o conselho.  Com a palavra, o Sr. Paulo sugere que 

sejam encaminhadas, sugestões por email e nas próximas reuniões será 

realizada discussão para conferência. 

 

As 20h05, o Sr. Paulo agradece a presença de todos e encerra a reunião. 
 

 

 


