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ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
 
 
Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020, às 19h20, 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 82ª Reunião Ordinária, tendo como pauta a Posse dos 
Conselheiros; Eleição da Nova Executiva; Apresentação das Diretrizes Aprovadas 
na Conferência; Apresentação do Status da Nova Concessão; Assuntos Gerais. 
Compôs a mesa, o Sr. Edilson, presidente do CMTT e Sr Walter 2º Secretário. Com 
a palavra o Sr. Edilson agradece a presença de todos, dando boas-vindas aos 
novos representantes do conselho. Com a palavra o Sr. Walter Rocha, explica a 
função do conselho, destacando a importância da participação de todos os 
representantes eleitos, especialmente ao levantar demandas em suas regiões e 
trazê-las para debate junto ao CMTT. Destaca que o papel de cada conselheiro é 
importante, voluntário e pede disposição de todos para condução das atividades. 
Ainda com a palavra enfatiza que além do calendário de reuniões ordinárias, 
podem ser feitas reuniões a qualquer tempo, por fim ressalta mais uma vez a 
importância de participação e todos. 
 
Passando ao próximo item da pauta o Sr. Maeda, convidado e representante da 
Emdec, informa 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 por um 
representante do Poder Público. Na sequência, foram formados 3 grupos conforme 
os segmentos presentes (Operadores, Poder Público e Sociedade Civil), os quais 
debateram entre seus membros a escolha dos nomes para composição da 
“Executiva”. Após 30 minutos de debate, apresentam a mesa a indicação dos 
seguintes nomes: 
 
João Gaido – Presidente 
Walther Rocha de Oliveira – 1º Secretário 
João Ramos dos Santos – 2º Secretário 
 
Com a palavra, o Sr. Paulo Giglio, agradece a presença de todos, enfatiza a 
importância do quórum e parabeniza os novos eleitos para a Executiva. Na 
sequência, a mesa é composta novamente com os novos membros.  
 
Com a palavra, o Sr. João Gaido, eleito presidente do CMTT, reforça a importância 
qualitativa do Conselho. Comenta que está no conselho a 5 anos e que houve uma 
grande evolução nos debates, informa que há 2 (duas) atas da gestão passada e 
que não foram aprovadas nas últimas reuniões por falta de quórum.  
 
Com a palavra, o Sr Paulo Giglio informa que as atividades do conselho ficaram 
muito prejudicadas no final da última gestão, pela falta de quórum. Quanto a 
aprovação das atas, os novos membros não têm legitimidade para aprová-las, 
sendo as mesmas, submetidas aos antigos conselheiros, para aprovação de forma 
remota. 
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Novamente com a palavra, o Sr. João Gaido enfatiza a importância de comunicação 
entre os membros titulares e suplentes, especialmente para que haja sempre 1 
membro presente nas reuniões, garantindo assim o quórum. Informa que 3 faltas 
consecutivas ou alternadas de qualquer um dos membros resulta na substituição 
do mesmo. 
 
Com a palavra o Sr. Walter solicita que além da criação de um grupo de Whats, 
seja enviado por e-mail a todos os novos conselheiros o regimento interno e lei de 
criação do conselho. 
 
Com a palavra, o Sr. João Ramos comenta sobre a importância de participação da 
população, se coloca a disposição para receber demandas de todas as regiões e 
dos segmentos do poder público e operadores. Diz que se depender dele, os 
próximos 2 anos serão muito produtivos para o conselho e transporte de 
Campinas. 
 
Com a palavra, o Sr. Walter se coloca também a disposição para o segmento dos 
operadores e pleiteia a volta de um pequeno café para os conselheiros que se 
deslocam diretamente do trabalho para as reuniões. Comenta sobre a questão do 
ano político e que na mudança do ano, o conselho poderá ficar sem alguns 
representantes do Poder Público. Ainda com a palavra, comenta da importância da 
Conferência Municipal realizada no final do ano, com a presença além dos 
conselheiros, também da população. Fala que como participante assíduo do CMTT, 
tem que ser o elo entre a sociedade civil e o poder público. Comenta também que 
além dos conselheiros, a população também pode participar e que as reuniões 
podem ser descentralizadas. Finaliza dizendo que como participante do CMTT, 
ajudou na conquista das ciclovias e que o CMTT tem que ser o “amortecedor” entre 
sociedade civil e poder público. 
 
Com a palavra, o Sr. João Gaido informa os próximos itens da pauta, apresentando 
as diretrizes provadas em cada eixo.  
 
Com a palavra, o membro Sr. Guilherme, questiona que houve mais diretrizes 
aprovadas e que não estavam na apresentação, sendo informado pelo Sr. Walter 
e João Gaido que na apresentação foram mostradas a principal diretriz aprovada 
em cada eixo. Foi questionado ainda que a ordem apresentada não representava 
a sequência correta dos eixos, sendo explicado que na apresentação essas foram 
classificadas da mais votada para menos votada, mas que cada uma delas 
representa um eixo temático.  
 
Dando continuidade os presentes deliberaram sobre a forma de trabalhar as 
diretrizes, sendo definido que na próxima reunião, serão definidos grupos de 
trabalho e comissões para discussão. 
 
Com a palavra, o Sr. Walter comenta sobre a Mini Cidade de Trânsito e a 
determinação do MP para sua implantação. 
 
Com a palavra, o Sr. Folgozi enfatiza que demandas como a da Mini Cidade, entre 
outras, serão realizadas, visando atingir a diretriz da educação. 
 
Novamente com a palavra, o Sr. João Gaido, apresenta o andamento da nova 
licitação do transporte, apresentando o calendário do que será realizado.  
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Com a palavra, o Sr. Guilherme questiona se na licitação os aplicativos como o 
“Waze”, poderão participar do sistema.  
 
Com a palavra, o Sr. João Gaido informa que a administração não é detentora do 
sistema Waze e outros disponíveis no mercado e sim responsável pela gestão dos 
dados gerados pelos sistemas de transporte e trânsito. 
 
Com a palavra, o Sr. Juarez destaca a importância de participação nas reuniões do 
CMTT e parabeniza os membros da Sociedade Civil pela frequência. Comenta a 
importância de se realizar comissões regionais para se reunirem e discutirem 
pontualmente os problemas de cada região.  
 
Com a palavra, o Sr. Paulo Giglio explica que os candidatos a eleição do conselho 
em cada região e que não foram eleitos, devem ter o papel de trazer aos membros 
eleitos as demandas de sua respectiva região. 
 
Novamente com a palavra, o Sr. Juarez enfatiza que seriam importantes a 
realização de mais 2 audiências públicas, nas regiões do Ouro Verde e Campo 
Grande, a fim de tirar as dúvidas da população local. 
 
Com a palavra, o Sr. Topinel reclama que presenciou um embarque de pessoa com 
deficiência junto a linha 2.40, informando que o motorista acabou por reclamar do 
embarque. 
 
Com a palavra, o Sr. Cassio, informa que entrou no CMTT para defender os 
estudantes. Informa ainda que realizou protocolo sobre diminuição de tarifa para 
estudantes com baixa renda. Defendeu ainda os cursinhos populares. 
 
Com a palavra, o Sr. João Gaido agradece e destaca a importância de participação 
e apresentação de propostas. 
 
Coma a palavra, o Sr. João Ramos informa que irá convidar a Emdec para realizar 
apresentação sobre a nova concessão, nas regiões do Ouro Verde e Campo 
Grande. Enfatiza que as comissões regionais, devem dar ampla divulgação de 
todas as informações discutidas no conselho.  
 
Com a palavra, o Sr. Carlo Moneda agradece ao Sr Edilson, pela sua atuação 
assídua na frente do conselho, no último biênio. 
 
Com a palavra, o Sr João Gaido se coloca a disposição dos conselheiros para 
qualquer informação que se fizer necessária.  
 
As 21h30, agradece a presença de todos e encerra a reunião. 


