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ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
 
 
Aos oito dias do mês de junho 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 67ª Reunião Ordinária, tendo como pauta: aprovação 
da Ata da 66ª Reunião; Leitura e aprovação da reunião anterior; Apresentação 
(atualização) do andamento do projeto BRT; Apresentação do balanço do 
Movimento Maio Amarelo; 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 19h05 em 2ª chamada. Com a palavra o Sr. Paulo, 
informa aos presentes que não seria possível haver deliberações, em função da 
falta de quorum na plenária. Com a palavra o Sr. Irineu questiona sobre a 
vacância da presidência do Conselho, sendo informado pelo Sr. Paulo que esse 
cargo é ocupado atualmente por ele. Ainda com a palavra o Sr. Irineu, de forma 
exaltada questiona o Sr. Paulo sobre a inversão da pauta uma vez que na 
reunião de nº 57 ficou estabelecido que a pauta deveria começar pelas 
comunicações e informes dos conselheiros. Sr Irineu, ainda exaltado, diz não 
concordar com o elogio em seu nome, referente a campanha educativa “Ta La o 
Corpo Estendido no Chão”,  mencionado na ata de nº 66, enviada a todos os 
conselheiros no ato da convocação, para presente reunião.  
 
As 19h25 o Sr. Olivar, representante da Emdec inicia a sua apresentação sobre o 
projeto BRT, sendo que no decorrer da mesma foram esclarecidas todas as 
dúvidas dos conselheiros presentes. Após o término foi questionado sobre a 
situação da Capela Santo Antonio, uma vez que a mesma fica no percurso de 
implantação do corredor BRT, sendo informado pelo mesmo que a Capela não 
sofrerá qualquer intervenção.  
 
Novamente com a palavra o Sr. Irineu questiona sobre os gasodutos que passam 
pelo local de implantação do projeto, sendo também informado pelo Sr. Olivar 
que os mesmos não sofrerão qualquer intervenção quando da realização das 
obras do BRT. Ainda com a palavra o Sr. Irineu solicita ao presidente, cópia da 
licença ambiental, projeto básico e formação de comissão para acompanhamento 
das obras. 
 
Com a palavra o Sr. Juarez, questiona qual será o órgão gestor responsável pelas 
obras, sendo informado pelo Sr. Olivar que será a Secretaria de Transportes. 
Ainda com a palavra o Sr. Juarez informa ser de suma importância o 
acompanhamento das obras por parte dos conselheiros. 
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Com a palavra o Sr. Aparecido, mostra indignação com relação aos custos 
apresentados do projeto BRT, dizendo ser uma injustiça o investimento de uma 
obra desse porte, frente a tantas outras obras prioritárias. 
 
Com a palavra o Sr. Walter questiona sobre o desconto ofertado por cada lote de 
construção, no ato da licitação pública, sendo informado pelo Sr. Olivar que os 
valores são balizados por uma tabela do governo, sendo que a licitação é ganha 
pela empresa que ofertar o maior desconto. 
 
Com a palavra o Sr. Paulo Humberto, questiona se o Viaduto Cury, sofrerá 
também mudanças quando da realização das obras do BRT, sendo informado 
pelo Sr. Olivar que o mesmo não sofrerá intervenções, uma vez que o corredor 
terminará nele. 
 
Com a palavra o Sr. Walter questiona se a ponte da Av. John Boyd Dunlop, sobre 
a Rodovia dos Bandeirantes sofrerá duplicação de suas faixas de rolamento, 
sendo também informado pelo Sr. Olivar que não sofrerá qualquer alteração. 
 
Com a palavra o Sr. Juarez sugere notificar os conselheiros faltantes em três ou 
mais reuniões e em caso de retorno negativo, notificar os conselheiros suplentes 
para substituição.  
 
Com a palavra o Sr. Paulo Giglio informa que será realizada na próxima reunião a 
apresentação sobre o novo processo eleitoral do CMTT com a realização da 
Conferência Municipal. 
 
As 20h30 o Sr. Guilherme, Diretor de Desenvolvimento Institucional da Emdec, 
iniciou a apresentação sobre o balanço das ações do movimento maio amarelo, 
informando o sucesso das atividades realizadas pela equipe de educação da 
Emdec. Na sequência foram realizados alguns questionamentos sendo todos 
prontamente respondidos. 
 
Com a palavra o Sr. Paulo Giglio encerra a reunião as 21h25, informando que 
será realizada a oficialização dos suplentes e secretarias do poder público para 
substituição dos conselheiros vacantes. 
 
 
 


