CMTC
CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS

Ata da 03ª (segunda) Reunião Ordinária, do Conselho Municipal de
Transportes Coletivos, do biênio 2017-2019, realizada no dia 08 de Agosto de
2018 (10/08/2018), com primeira chamada às 15:00h e segunda chamada as
15:30h na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, localizada na Rua 31 de
Março, Praça Anny Carolyne Bracalante, Vila Boa Esperança – Valinhos/SP.
Estavam presentes os conselheiros: Conselheiros Titulares – Ana Paula Tieko
dos Santos, Rosana Ramos da Silva Santos, Hadler Vallim Stevanatto, Aline
Guiraldelo de Souza.
Foi aberta a reunião pela conselheira Rosana, 1º secretária, que apresentou a
justificativa de ausência do conselheiro e presidente Mauro, e sugeriu a pauta
da reunião, acatada por todos os presentes.
1 – ORDEM DO DIA: I. Leitura da ata anterior: O conselheiro Hadler realizou a
leitura da ata da reunião anterior e ao final da leitura a conselheira e vice
presidente Ana justificou sua ausência, alegando não ter recebido nenhum
comunicado/convocação, solicitou também que a convocação para as reuniões
seja encaminhada por e-mail. Rosana explanou brevemente sobre a vinculação
de 40 ônibus novos na frota de Transporte Coletivo da cidade, todos com ar
condicionado, Wi-fi e tomadas USB, e questionada pela conselheira Aline sobre
a empresa estar cumprindo o contrato, explicou que essa modernização não
está prevista no contrato, haja vista que os ônibus substituídos não haviam
alcançado a idade máxima permitida ( 10 anos de fabricação), informou também
que Valinhos está mais um vez em primeiro lugar das cidades Metropolitanas no
Transporte Coletivo e que esse semestre zerou as reclamações no sistema 156.
Sobre a discussão da regulamentação dos aplicativos Rosana informou que o
assunto continua polemico e que com exceção de Campinas as cidades da
Região Metropolitana ainda não regulamentaram o serviço e Valinhos continua
buscando informações para que a regulamentação aconteça.
2 – ASSUNTOS GERAIS: todos os conselheiros foram convidados para
participarem do Fórum Paulista que será realizado em Valinhos no Hotel Fonte
Santa Tereza nos dos, 16 e 17 de Agosto, informado os dias das próximas
reuniões do conselho, 10 de Outubro e 12 de Dezembro de 2018, podendo ser
encaminhadas sugestões de pautas para as reuniões, Ana convidou todos os
conselheiros para participar da palestra sobre deficiência e teatro da APAE, dia
20 de Agosto e sugeriu que esse conselho tenha participação na Semana
Nacional do Trânsito ( 18 a 25 de Setembro).
Não havendo mais colocações, a reunião foi encerrada as 16:15h.
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