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ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
 
 

Aos 07 dias do mês de dezembro 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 70ª Reunião Ordinária, tendo como pauta: 
Recebimento dos novos membros; Calendário de reuniões do CMTT  para 2018; 
Calendário preliminar das Pré-Conferências e Conferência Municipal de Trânsito e 
Transporte; Eleição da nova Comissão Executiva. 

Compôs a mesa, o Sr. Paulo Giglio, representante da Emdec/Setransp, Sr. Valdo 
representante da Sociedade Civil e Sr. Walter representante dos operadores. 
 
A reunião teve início às 19h15 em 2ª chamada. Com a palavra, o Sr. Paulo da às 
boas vindas aos novos membros do conselho e presta informações acerca de seu 
funcionamento e periodicidade de realização das reuniões ordinárias e 
extraordinárias. Ainda com a palavra apresenta o calendário de reuniões 
ordinárias para o ano de 2018, o qual é submetido a apreciação dos presentes e 
aprovado por unanimidade. 
 
Novamente com a palavra, o Sr. Paulo convida  o Sr. Guilherme, para 
informações  sobre  o Calendário preliminar das Pré-Conferências e Conferência 
Municipal de Trânsito e Transporte.  
 
Com a palavra, o Sr. Guilherme sugere que a abertura das Pré-Conferências, 
seja realizada no dia 24/01/2018, no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de 
Campinas, das 09h as 12h,  com a apresentação do Diagnóstico do Plano Viário e 
de Mobilidade Urbana. Sugere ainda que após essa abertura a “Executiva” 
organize o calendário das Pré-Conferências e que culmine na realização da 
Conferência Municipal de Trânsito e Transporte. Colocado em votação é aprovado 
por unanimidade pelos presentes. 
 
Com a palavra o Sr. Paulo passa a deliberar sobre o último item da pauta, 
informando aos presentes sobre a composição da Comissão Executiva, formada 
pelo Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, bem como ao sistema de 
alternância para  a vaga de “Presidente”, que dessa vez será ocupada  pela 
deliberação de um membro  dos operadores. Na sequência, foram formados 
grupos conforme os segmentos presentes (Operadores, Poder Publico e 
Sociedade Civil), os quais debateram entre seus membros a escolha dos nomes 
para composição da “Executiva”. Após 20 minutos, apresentam ao Sr. Paulo a 
indicação dos seguintes nomes: 
 
 
Walter Rocha Oliveira – Presidente 
Guilherme Fernandes Damasceno – 1º Secretário 
Edilson da Silva – 2º Secretário 
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Com a palavra, o Sr. Paulo parabeniza a nova Comissão Executiva e se despede 
como Presidente interino do CMTT, enfatizando as principais mudanças realizadas 
sob sua gestão. Na sequência, passa a palavra ao Sr. Valdo, que também se 
despede do conselho, enfatizando que foi  muito gratificante para seu 
crescimento, a sua participação ativa junto ao CMTT. Pede aos novos membros, 
que tenham dedicação, ao compromisso assumido. 
 
Em seu último ato, o Sr. Paulo convida os Srs Guilherme e Edilson para 
composição da mesa ao lado do Sr Walter. 
 
Com a palavra, o Sr. Edilson realiza uma breve apresentação a seu respeito, 
assumindo o seu compromisso junto ao conselho, enfatizando que independente 
dessa colocação é um cidadão que sempre se preocupou com as questões 
relacionadas a mobilidade urbana. 
 
Com a palavra, o Sr. Walter agradece o Sr. Paulo pelo trabalho e  condução do 
conselho nos últimos meses e seu esforço para conseguir superar todas as 
demandas. Informa ainda a todos os presentes, a importância da participação 
ativa e  também do seu compromisso enquanto presidente do CMTT. Finaliza 
agradecendo e desejando a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 
 
Com a palavra, o Sr. Fernando representante do Sindicamp, solicita que seja 
encaminhado por email, a todos os membros do conselho, o regimento interno e 
a lei que institui o CMTT. Enfatiza a importância do envio, principalmente com 
relação a renovação do conselho com a posse dos novos membros. 
 
 
 
As 20h25 o Sr. Walter, encerra a reunião. 
 
 
 


