Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, na Casa dos
Conselhos, sito à Rua 31 de Março s.n., Pça Carolyne Bracalente, foi realizada
a quinta reunião ordinária do Conselho Municipal de Transporte Coletivo de
Valinhos, biênio 2018-2019, em segunda chamada às 15h25, presidida por
Rosana Ramos da Silva Santos. Titulares presentes: Rosana Ramos da Silva
Santos, Aline Guiraldelo de Sousa, Ana Paula Tieko da Silva, Michel Tiago dos
Santos e Maria Benedita das Dores como titular de Antônio Carlos Panunto.
Visitante: Marcio José Anselmi da empresa “Sou Valinhos”. 1) EXPEDIENTE:
Justificativas de ausências: Mauro Haddad Andrino e Hadler Vallim Stevanatto.
II – Foi feita a leitura da ata da reunião anterior por Aline que foi aprovada sem
ressalvas. III - Documentos recebidos e expedidos – não houve. IV –
Comunicações gerais – não houve. 2 – ORDEM DO DIA – I - - Apresentação do
aplicativo Sou Valinhos. Rosana disse que a lei que regulariza os aplicativos é
federal e que o motorista que trabalha com transporte como UBER E Cabify tem
que fazer exame psicológico porque exerce função renumerada e tem que ter
cadastro no aplicativo. Márcio, da empresa Sou Valinhos, comunicou que desde
primeiro de dezembro está funcionando o aplicativo Sou Valinhos que pode ser
baixado por Playstore ou Iphone (sistema Android). Márcio fez algumas
explicações sobre os ônibus. Segundo Rosana, algumas melhorias não constam
no contrato com a empresa de transporte e que o aplicativo é mais uma opção
para o usuário que poderá consultar horário, itinerário, localização trajeto e quais
linhas que servem aquele ter trecho. Michel sugeriu que se pensasse em utilizar
o aplicativo em parceria com outras empresas para propaganda das mesmas.
Rosana observou que no aplicativo não está aparecendo em algumas linhas o
trajeto dos ônibus. Marcio esclareceu que ainda há alguns ajustes a serem feitos.
II – Alterações no transporte coletivo- Rosana disse que estão sendo feitas
algumas alterações no transporte devido queda de usuários nos finais de
semana e feriados. Exemplos: Bom Retiro com Figueiras; Pedreira S. Jerônimo
com Parque Valinhos e Morada do Sol com Jardim do Lago. Houve mudanças
mas não na qualidade do transporte. Foram criadas as linhas 521, 518, 527 e
520. Nos dias úteis circulam 45 veículos, antes eram 38. Foi acrescentado mais
um carro nas linhas 502 (São Bento), 525 (São Luís), 523 (Parque Portugal),
524(Figueiras). Foi acrescentado um carro no horário de almoço na linha 507
(Country Club). III- Operação Natal - Um carro iluminado circulará cada dia em
um bairro de Valinhos. IV – Assuntos gerais – Márcio, da Sou Valinhos, disse
que a empresa também realiza ações solidárias. Ana Paula lembrou que
consegue empresas que ajudam a APAEV não consegue ônibus para o
transporte dos alunos até o local e que este ano a Sou Valinhos disponibilizou
transporte para todos os passeios. Sobre os uniformes dos agentes de trânsito
houve a padronização que é uma decisão nacional a cor verde. Sobre a tarifa,
Márcio explicou que o valor deverá ser reajustado porque os veículos precisam
de manutenção e é preciso manter ou melhorar o padrão dos veículos. Benedita
falou sobre o transtorno que a fuga de pedágio causa no bairro Chácaras São
Bento- Country Club e que há vários anos reclamamos com as autoridades
competentes por uma solução mas não vê nenhuma preocupação da Prefeitura
em resolver o problema. Michel solicitou a colocação de um ponto de parada de
ônibus com sinalização na Rua José Carlos Ferrari esquina com Rua Belmiro

Brunelli. E como a Resolução 600 do CONTRAN proíbe lombadas, Michel está
solicitando passarelas no Portal de Valinhos e em frente ao Condomínio Reserva
Colonial, ambas na Rodovia Guilherme Mamprim. Benedita lembrou que esta é
uma reivindicação antiga dos moradores daquela região de Valinhos. Sem mais
nada a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Maria Benedita das Dores, lavrei a
presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e por Rosana
que presidiu a sessão.
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