CMTC
CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS

Ata da 4ª (quarta) Reunião Ordinária, do Conselho Municipal de
Transportes Coletivos, do biênio 2017-2019, realizada no dia 10 de outubro de
2018 (10/10/2018), com primeira chamada às 15:00h e segunda chamada as
15:20h 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 – Mauro Haddad
Andrino, Rosana Ramos da Silva Santos, Hadler Vallim Stevanatto, Ana Paula
Tieko dos Santos, Michel Thiago dos Santos, Antônio Carlos Panuto.
Conselheiros Suplentes – Silvia Cristina Ardoino e Marcos Antônio Vespa.
Foi aberta a reunião pelo Presidente Mauro, onde o mesmo solicitou ao
conselheiro Hadler para secretariar os serviços. Seguindo para a pauta do dia:
1 – ORDEM DO DIA: I. Leitura da ata anterior: foi realizada a leitura da ata da
reunião anterior. Não foram feitas correções ou manifestações contrarias. II.
Apresentação dos projetos em andamento na SMU: O Presidente Mauro
apresentou aos conselheiros os diversos projetos de alterações e melhorias
viárias em andamento na Secretaria de Mobilidade Urbana. Esclareceu que a
maioria dos projetos terá início imediato ou próximo e que se baseiam em
verbas de contrapartidas de novos empreendimentos aprovados ou em estudo.
O conselheiro Antônio Panuto sugeriu ao presidente que disponibilize os
materiais e projetos apresentados a população, para conhecimento e
esclarecimento das ações.
2 – ASSUNTOS GERAIS: A conselheira Rosana fez breve relato sobre os
seguintes pontos: andamento do projeto para aplicativo de transporte público no
município; estudos para reformulação de alguma rotas dos ônibus que possuem
sobreposições; informações gerais sobre os números de passageiros
transportados por dia no sistema e que irão basear os futuros cálculos para
revisão da tarifa do transporte público; informado que a próxima reunião
ordinária será realizada no dia 12/12/18, no mesmo horário e local. O presidente
Mauro abriu para que todos os conselheiros apresentem sugestões de temas
para a próxima reunião, pedindo apenas que os assuntos sejam remetidos com
antecedência mínima de 10 dias. Informou também que as discussões sobre
aplicativos de serviços de transporte como UBER e CABIFY serão retomadas
apenas no caso de necessidade ou demanda dos envolvidos. Não havendo
mais colocações, o presidente encerrou a reunião as 17:00h.
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