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ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
 
 

Aos 05 dias do mês de outubro 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 69ª Reunião Ordinária, tendo como pauta: Leitura e 
aprovação das atas das reuniões anteriores; Apresentação do diagnóstico do 
Plano de Mobilidade Urbana; 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 da 
alguns informes sobre a pauta do dia,  sugerindo a inversão da mesma, em razão 
da apresentação, sobre o diagnostico do Plano Viário ser extensa, sendo seu 
apresentador da cidade de São Paulo.  Todos aprovam a sugestão. As 19h20 o 
Sr. João Gaido, Diretor de  Planejamento e Projetos da Emdec, faz uma breve 
explanação sobre o diagnóstico do Plano Viário, bem como, sobre a contratação 
da empresa TTC Soluções em Mobilidade, responsável pela elaboração do 
diagnostico. As 19h30 tem início a apresentação do “Diagnostico do Plano Viário”, 
realizada pelo Sr. Francisco Moreno Neto da empresa TTC, o qual realiza a 
abordagem de diversos tópicos, que compõem o Plano Viário, cabendo nos  citar 
a política nacional de mobilidade urbana; a metodologia utilizada para análise; 
situação da mobilidade na região metropolitana de Campinas, macroestrutura 
estrutura rodoviária, transporte individual entre outros. As 20h55 o Sr. João 
Gaido novamente com a palavra, agradece a todos e finaliza enfatizando a 
importância do diagnóstico e as dificuldades encontradas para sua elaboração. 
 
Composta a mesa novamente, o Sr. Paulo passa ao próximo item da pauta e 
solicita do Sr. Guilherme, explanação sobre as atas sem aprovação, em razão da 
falta de quórum nas reuniões anteriores. Sugere aos presentes, a aprovação das 
mesmas, sendo deliberado e aprovado pelos mesmos,  que essas deverão ser 
encaminhadas a todos os conselheiros, os quais terão  o prazo de  10 (dez) dias 
contados da data do envio, para se manifestar sobre  seu conteúdo, sendo que, 
após essa data, serão consideradas  definitivamente aprovadas. 
   
Com a palavra, a Sra Sonia solicita que suas atas, sejam encaminhadas pelos 
correios, uma vez que não possui email. Na mesma situação o conselheiro 
Lourival solicita que também as suas sejam assim encaminhadas. 
 
Com a palavra, o Sr. Geraldo se manifesta sobre a falta de segurança viária 
existente em seu bairro (Satélite Iris III), informando que já realizou vários 
protocolos sobre o assunto e que não obteve respostas.  Com a palavra, o Sr. 
Paulo, esclarece que todos os protocolos são respondidos independente da 
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solicitação ser atendida ou não, pede ao conselheiro Geraldo, que apresente o 
número dos protocolos,  afim de serem consultados junto a Emdec. 
  
Com a palavra, o Sr. Gino elogia a reunião realizada, especialmente a palestra 
referente ao “Diagnostico do Plano Viário”. Sugere que seja realizada uma 
reunião especifica, para abertura de uma sessão de perguntas sobre o plano. 
Com a palavra, o Sr. Paulo informa que será realizada outras apresentações e 
qualquer dúvida, pode ser realizada através dos canais de comunicação da 
Emdec, as quais serão encaminhadas a  Diretoria de Desenvolvimento 
Institucional, para resposta. Ainda com a palavra, o Sr. Gino questiona sobre a 
dificuldade de conseguir transporte do Pai Serviços,  para o conselheiro Carlos 
Lucio, uma vez que é portador de deficiência e nunca consegue o transporte, 
para participar das reuniões. Interrompido pelo munícipe Sr. Topinel, o mesmo 
reclama que tenta sempre nos primeiros horários do dia o agendamento e além 
de esperar muito tempo para ser atendido, não consegue o transporte. Com a 
palavra, o Sr. Guilherme, Diretor de Desenvolvimento Institucional da Emdec, 
informa que as ligações para agendamento, independente do horário que sejam 
realizadas, não garantem o transporte, pois é realizado uma avaliação das 
prioridades. 
 
Com a palavra, a Sra. Sonia reclama sobre a falta de ônibus nas linhas de seu 
bairro, sendo informada pelo Sr. Paulo, que só é possível realizar qualquer ação 
de fiscalização, se forem passados os dados corretos como número de linha, 
horários, prefixos entre outros. 
 
Passada a  palavra aos membros da mesa, o Sr. Walter enfatiza a importância do 
Plano de Mobilidade e  informa que os demais conselheiros do CMTT e que 
participam também no CONCIDADES, não estão comparecendo as reuniões.  
Ainda com a palavra, fala sobre a importância do conselho e das demandas que 
são solicitadas através dele, imputando ao Sr. Paulo que nem todas as 
solicitações são atendidas como ele mesmo disse ao Sr. Geraldo. Com a palavra 
o  Sr. Paulo se defende e se reporta a gravação que está sendo realizada, para 
comprovar que a sua fala é que todos os protocolos recebidos, são respondidos, 
independente da solicitação ser atendida ou não. Com a palavra a conselheira 
Deny, esclarece ao Sr. Walter, afirmando que o entendimento realmente dado 
aos presentes é a afirmação do Sr. Paulo. 
 
Com a palavra, o Sr. Valdo comenta sobre as dificuldades, passadas no conselho, 
no inicio da gestão. Diz que o conselho, só poderá crescer se tiver a participação 
de todos e que é muito gratificante para cada um,  a participação ativa. Diz que, 
indiferente das divergências de opinião, existentes entre os conselheiros, jamais 
devemos deixar de respeitar o trabalho e posição do outro.  
 
 
As 21h55 o Sr. Paulo, encerra a reunião. 
 
 
 


