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ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
 
 

Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2018, às 19h08, 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 71ª Reunião Ordinária, tendo como pauta a 
Aprovação das Atas Anteriores; Balanço do Ano de 2017 – Secretário Carlos José 
Barreiro; Apresentação do Estudo Tarifário; Calendário das Pré Conferências; 
Fortalecimento das Comissões Regionais e Informes dos Conselheiros.  

Compôs a mesa, o Sr. Walter Rocha, presidente do CMTT, Sr. Guilherme 
Damasceno, 1º Secretário e Sr. Edilson 2º Secretário. Com a palavra o Sr. 
Walter agradece a presença de todos e justifica a ausência da conselheira Joyce. 
Com a palavra o Sr. Guilherme agradece a presença de todos, seguido pelo Sr. 
Edvaldo. 

 
Novamente com a palavra, o Sr. Walter trata do 1º item da pauta de reunião 
solicitando ao secretário da mesa que seja realizada a leitura da ata anterior para 
aprovação. Após a leitura, a mesma é aprovada por unanimidade. Passando ao 
próximo item da pauta, o Sr. Walter convida o Sr. Barreiro, Secretário Municipal 
de Transportes e Presidente da Emdec, elogiando seu trabalho na condução da 
pasta de trânsito/transporte do município e enfatizando a todos que são muitas 
as dificuldades encontradas pelo secretário no exercício de sua função, quais 
sejam de escassez de recursos administrativos e  financeiros.  
 
Com a palavra, o Sr. Barreiro agradece ao Sr. Walter e explana sobre as 
principais mudanças realizadas sob sua gestão na empresa. Entre elas destaca a 
partir de janeiro de 2017 a implantação da gestão por processos com a redução 
dos níveis hierárquicos, visando simplificar a execução de diversas atividades, 
redução de custos e inovação, todos esses fatores em conjunto, para  alcançar 
resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da empresa.  
 
Com relação a ações externas, destaca as obras de implantação do BRT, 
explanando sobre os corredores Campo Grande e Ouro Verde. Ainda com a  
palavra destaca o projeto de diagnóstico do Plano Viário cuja a  apresentação se 
deu no auditório da IMA, enfatizando a importância do transporte no 
desenvolvimento da cidade. Informa que ainda em 2018, será realizada as 
concessões de pontos de paradas e abrigos e também do estacionamento 
rotativo.  Dentre ações importantes realizadas no município, destaca a redução 
da acidentalidade e sua severidade. Informa por fim, que será realizada a 
campanha “VIVA” cujo o principal foco será o pedestre, tendo  como principal 
objetivo,  reduzir ainda mais, os índices de atropelamentos na cidade. 
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Novamente com a palavra, o Sr. Walter agradece o  Secretário pela apresentação 
e no desenvolvimento de suas atividades, como gestor do trânsito/transporte. 
 
As 20h05  convida o Sr. João Gaido, Diretor de Planejamento da Emdec  para 
apresentação sobre o Estudo Tarifário, que finaliza as 20h30, sendo respondido 
todos os questionamentos. 
 
Com a palavra, o Sr. Walter agradece a apresentação, passando a palavra ao Sr. 
Guilherme, para tratar do próximo item da pauta “Calendário das Pré 
Conferências”. Com a palavra o Sr. Guilherme informa que desde 01/02 o 
calendário das pré-conferências, está disponibilizado no site da Emdec. Presta 
vários esclarecimentos quanto a sua realização e informa que após o término das 
pré-conferências será realizado a Conferência Municipal de Trânsito e 
Transportes, enfatizando a necessidade de fortalecimento dos debates.  Por fim 
informa que será enviado a todos e por email, o calendário de realização. 
 
Com a palavra o Sr. Walter  sugere a participação dos alunos das universidades, 
fazendo com que as reuniões sejam democráticas e cheguem ao maior número 
de pessoas do município. Ainda com a palavra, passa ao próximo item da pauta 
“Fortalecimento das Comissões Regionais”, enfatizando a sua importância, em 
razão de trazer para o conselho, as reais demandas da população. 
 
Passando ao último item da pauta “Informes dos Conselheiros” o Sr. Alexandre 
Alasmar, solicita a todos os conselheiros maior empenho na participação, para 
que o conselho tenha maior expressão junto a cidade. Com a palavra o Sr. Carlos 
representante dos rodoviários, agradece a participação do Secretário e enfatiza a 
importância de se pensar no desenvolvimento da cidade.  
 
Com a palavra,  o Sr. Rafael comenta sobre as multas aplicadas  nos semáforos 
após as 19 horas, informando que será realizado questionamento, sobre a 
legalidade desse procedimento. Com a palavra a Sra. Lise, questiona o Sr. 
Secretário, sobre os atropelamentos junto aos corredores de ônibus, solicitando a 
velocidade reduzida  dos veículos, nesses percursos.  Informa ainda o total 
desrespeito na faixa de pedestres,  localizada na Av. Antonio Carlos Couto de 
Barros, próximo ao Clube Concórdia, sendo solicitado pelo Sr. Walter a 
elaboração de croqui e encaminhamento ao CMTT para maior entendimento. 
 
Com a palavra o Sr. Lourival solicita que seja elaborada uma cartilha, para 
melhor entendimento do funcionamento do conselho. Com a palavra,  o 
Secretário Sr. Barreiro,  sugere que  todas as apresentações realizadas nas 
reuniões, sejam disponibilizadas no site. 
 
Com a palavra, o Sr. Gino agradece a  apresentação do Secretário e enfatiza que 
os projeto na cidade somente terão êxito se houver empenho de todos os 
integrantes do poder publico. 
 
Com a palavra, o Sr. Marcelo conselheiro da região Leste, questiona  sobre o 
andamento da regulamentação dos aplicativos, sendo respondido pelo Sr. 
Secretário, que esse processo está em andamento na Prefeitura e terá ampla 
divulgação. 
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Com a palavra, o Sr, Pedro questiona se  há previsão de recape nas vias de 
operação do transporte publico, sendo respondido pelo Secretário que essa 
demanda é de competência da secretaria de Obras. 
 
Com a palavra, o Sr.José Brasilino,  questiona o motivo do controle da operação 
do transporte,  ser a cargo da Transurc, sendo respondido pelo Sr. João Gaido, 
que o papel da Transurc é de organizar as linhas para que haja uma distribuição 
uniforme no território do município, e para que o sistema seja rentável, para 
todas as empresas, não havendo desequilíbrios econômicos. 
 
Com a palavra, o Sr. Edilson solicita que as demandas dos conselheiros, sejam 
encaminhadas ao CMTT, sendo reforçado pelo Sr. Barreiro, que todas as 
demandas enviadas, serão respondidas até a próxima reunião. 
 
Com a palavra, o Sr. Walter agradece novamente a presença do Sr. Secretário e 
demais presentes e encerra a reunião as 21h30. 
 
 
 
  
 


