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Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Bom dia a todos. Quero declarar
aberta  a 16ª Audiência  Pública,  realizada pela Câmara Municipal de Campinas,  cuja
composição da realização é da Comissão de Constituição e Legalidade.

Quero destacar aqui  a presença do nobre vereador autor do projeto, o PLO
64/2014,  vereador  médico  sanitarista  doutor  Pedro  Tourinho,  projeto  esse  que
acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei 12.347 de 1º de setembro de 2005, e dá
outras providências. Essa audiência pública foi devidamente publicada no Diário Oficial
do Município de Campinas no dia 14 de agosto, próximo passado.

Quero registrar  a presença aqui  do membro da  Comissão de Constituição e
Legalidade e primeiro vice-presidente dessa Casa, vereador Vinicius Gratti.

Quero cumprimentar e destacar a presença aqui do doutor Paulo Giglio, chefe
de  gabinete  da  Emdec,  neste  momento  representando  o  secretário  municipal  de
Transportes e presidente da Emdec, o senhor Carlos José Barreiro.

Quero registrar a presença aqui do Nicolucci  Junior, assessor parlamentar do
vereador Jota Silva. Quero destacar a presença também aqui do Paulo…

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Qual o sobrenome do Paulo?

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Paulo Lima,  chefe de gabinete
do  vereador  Vinicius  Gratti;  assim  como  o  chefe  de  gabinete  do  meu  gabinete,
vereador... senhor Eduardo Santoro.

SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Vereador Santoro foi...
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SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Ele é quase já, não é? Já sabe
tudo.

Então, eu já passo a palavra inicialmente ao vereador Pedro Tourinho para que
ele possa fazer algumas considerações do projeto, atendendo o que dispõe a audiência
pública.

SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Um bom dia a todas e a todos.

Eu quero iniciar aqui agradecendo muito ao vereador Luiz Cirilo, que preside
com brilho a Comissão de Constituição e Legalidade da Casa já há vários anos, por ter
permitido aqui que a gente realizasse essa audiência pública no tempo em que ela
pôde ser realizada, houve um pequeno atraso, mas quero agradecer aos presentes
aqui, especialmente ao presidente.

Quero  também  agradecer  ao  vereador  Vinicius  Gratti, por  prestigiar  essa
audiência  com  a  sua presença;  agradecer  o  Paulo  Bojikian  Giglio,  que  é  chefe  de
gabinete da Emdec — eu acho muito importante ter uma representação consistente da
Emdec aqui para poder bater conosco a pertinência desse projeto.

É um projeto de lei, o projeto que está em pauta agora... e é claro saudar
também as assessorias que estão aqui presentes, agradecendo a presença de todos
vocês. 

Esse é um projeto que ele, na verdade, é datado do ano de 2014, é um projeto
que portanto já tramita na Casa há alguns anos e certamente já pôde, portanto, ser
objeto de apreciação e de reflexão, de discussão por diversos vereadores desta Casa, o
que a meu ver significa que é um projeto que está bastante amadurecido e que diz
respeito  à questão dos autos de infração de transporte público, que é um tipo de
autuação que é realizada pelos nossos agentes de trânsito, os agentes da Emdec, e
que o projeto ambiciona que os AITPs, que é o nome da sigla que diz respeito a esses
autos de infração, eles tenham também... seja realizada também a sua publicação em
caráter obrigatório no Diário Oficial.

Eu acho que os representantes da Emdec vão poder dizer tecnicamente um
pouco melhor o que é que é a diferença entre uma infração de trânsito habitual e uma
AITP, mas quando da realização desse projeto, nós compreendemos que esses autos
de  infração  também são  autos  que  são  do  interesse  público...  o  conhecimento  a
respeito desses autos, também é do interesse público, assim como são as infrações
do… enfim do Código de Trânsito... que são realizadas pelas empresas de transporte
público no decorrer do exercício das suas funções contratadas. 

Então  a  ideia  é  que  a  gente  possa  ampliar  a  transparência  na  gestão  do
transporte  público  municipal,  a  gente  possa  contribuir  portanto  para  que  essa
transparência se amplie, que a gente de fato possa ter amplo conhecimento sobre cada
um  desses  autos  de  infração  de  transporte  público  realizado  pelas  empresas  de
transporte  público  do  município,  e  dessa  forma a  gente  possa  melhor  fiscalizar  o
trabalho das empresas prestadoras de transporte público e coletivo; e agindo dessa
maneira também evitar a recorrência dos fatos geradores que promovem a penalização
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dessas empresas.

Então o interesse que nós temos aqui com esse projeto é apenas o de melhorar
a transparência e a capacidade tanto desta Casa, quanto do Conselho Municipal de
Trânsito  e  Transporte,  quanto  dos  agentes  públicos  envolvidos  e  também  da
municipalidade de um modo geral, dos cidadãos e cidadãs interessados em fiscalizar a
coisa pública, em especial, a política de transporte público municipal que figura entre
as três ou quatro políticas mais importantes geridas pela municipalidade; junto talvez
com saúde e educação, eu diria que transporte público é uma dessas políticas que gera
mobilização, gera debate, gera críticas e portanto é, na nossa avaliação, do central
interesse da população que toda transparência, no que diz respeito à fiscalização do
transporte público e todos os esforços para evitar a reincidência de infrações, possam
ser efetivamente tomados. Enfim, efetivamente garantida.

Então é isso, é uma complementação de uma lei que já existe. A lei que já
existe,  na  nossa  opinião,  ela  necessita  dessa  complementação,  desse  melhor
esclarecimento  e  é  por  isso  que  se  trata  da  inclusão  de  um parágrafo  único  que
estabelece os seguintes termos: “Artigo 1º, parágrafo único: Fica a Emdec também
obrigada a publicar no Diário Oficial do Município os autos de infração de transporte
público lavrado pelos fiscais e outros profissionais da Emdec”.

É isso. Eu já quero então agradecer novamente a presença das autoridades aqui
presentes e já passo a palavra novamente para o nosso presidente. Muito obrigado.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR LUIZ  CIRILO: Eu  agradeço  as  palavras  do
vereador Pedro Tourinho, fazendo algumas considerações sobre o projeto discussão do
PLC 64/2014.

Eu já passo então na sequência agora ao doutor Paulo Bojikian Giglio, chefe de
gabinete da Emdec, para que possa também expor sobre o projeto ora discutido.

SR. PAULO BOJIKIAN GIGLIO: Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar o
vereador  Luiz  Cirilo,  presidente  dessa  comissão,  vereador Vinicius  Gratti,  vereador
Pedro Tourinho, autor do projeto [ininteligível] que tratamos aqui nessa Sessão.

Inicialmente, vou ser breve. Gostaria de registrar nossa anuência quanto a todo
o projeto que venha trazer maior transparência nos atos do poder público. Parte do
poder  fiscalizador  do  Legislativo  atuar  junto  ao  Executivo,  fiscalizando  e
acompanhando os atos que são feitos.

Muito brevemente apenas apontar uma questão prática quanto ao dispositivo
que prevê essa publicação dos AITPs. Os AITPs eles são multas, como se fosse um
talãozinho, um pedaço de papel, como uma multa de trânsito. Todos, acho que em
algum momento, já devem ter tido contato com o papel de uma multa de trânsito.

Recentemente, nós tivemos uma alteração no nosso talonário para o trânsito,
que segue as normas do Código de Trânsito Brasileiro, lei federal, e passamos a utilizar
um  talonário  eletrônico.  Isso  tem  trazido...  evitado  erros  no  preenchimento,  tem
trazido uma maior celeridade no processamento das multas de trânsito.
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Nós  vislumbramos,  em  um  futuro  muito  próximo,  integrar  nesse  talonário
eletrônico um módulo… então já existe o equipamento, vai ser integrado um módulo
para multas do transporte. Mas hoje eles... ainda... essas multas ainda são feitas em
papel.

A publicação desses AITPs ela implicaria em alguma dificuldade prática. Quanto
a  questão  da  transparência,  quero  novamente  afirmar  que  nós  somos  totalmente
favoráveis.  Inclusive, essa Casa Legislativa ela já detém a prerrogativa de solicitar
essas informações a qualquer momento, e isso via requerimento, e o Poder Executivo
não pode negar essa solicitação.

Então,  apenas  quanto  a  questão  prática  de  eu  digitalizar  e  publicar  a  foto
desses AITPs no Diário Oficial, que é algo bastante trabalhoso. Quanto ao mérito não
cabe a mim discorrer aqui.

E também deixar registrado que nós estamos em vias da publicação de um
novo… uma nova licitação para a concessão do transporte público. Nós teremos um
aviso de licitação publicado ainda nesta semana, previsão de ser publicado no Diário
Oficial para a próxima semana, onde nós teremos novos parâmetros de fiscalização, de
penalização, diferentes dessa concessão vigente hoje, que foi condenada pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, uma concessão que foi realizada no ano de 2005 e
deve ser substituída agora por um certame, um contrato mais moderno, onde a gente
tenha mais controle. 

Até pelo próprio avanço tecnológico nesses últimos 14 anos, hoje nós temos
condições de fazer um controle mais apurado, usando tecnologia. Mas essa previsão
não estava no contrato vigente.

Então, com essas breves palavras, deixar colocado aqui o posicionamento da
instituição. E agradecer o convite à Câmara para participar aqui de mais esse evento.
Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Bom, eu agradeço a explanação
feita  pelo  doutor  Paulo  Giglio,  representando  a  Emdec,  na  qualidade  de  chefe  de
gabinete.

E eu devolvo a palavra ao autor do projeto, vereador Pedro Tourinho.

SR.  VEREADOR PEDRO TOURINHO: Eu  agradeço também as  palavras  do
senhor Paulo Giglio. Fico contente em saber que não há óbice do ponto de vista do
mérito do projeto, isso para nós é sempre importante, porque afinal de contas vocês é
que vão executar o que a gente aprovar aqui. Nós não queremos aprovar nada que
seja... que tenha, de fato, essa obstrução e seja, portanto, inviável.

Mas me parece que o que nós precisamos então é de fazer um esforço para
tornar viável que isso seja publicado. Eu até estou... me pergunto aqui, pergunto ao
senhor Paulo Giglio, se talvez o estabelecimento de um prazo para que esse processo
possa  vir  a  ser  implementado,  ou  uma  eventual  regulamentação  do  prefeito,  que
estabeleça um prazo para que esse processo entre em vigor. 
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Se talvez tivesse, assim, tempo suficiente para que esse processo pudesse ser
digitalizado, pudesse ser estruturado uma função dentro dos quadros da Emdec para
que isso pudesse acontecer de forma tranquila, o que nós não queremos,  de fato, é
abrir mão  — feito a gente falou,  é  um projeto  que está  tramitando, já se vão  cinco
anos —, abrir mão desse dispositivo importante de ampliação da transparência porque,
como foi colocado pelo chefe de gabinete da Emdec, se trata de uma infração,  uma
multa, propriamente, emitida em um talão e, portanto, uma multa que caracteriza uma
infração e, portanto, assim como as infrações que dizem respeito ao código de trânsito
são de interesse público, da mesma forma essas multas também, na nossa avaliação,
são do interesse público.

Então, eu fico satisfeito com a resposta e acho que a gente está caminhando
para  que  essa  lei  possa  ser  aprovada  e  os  esforços  da  Emdec  possam  ser
empreendidos para que a gente coloca em vigor.

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Eu abro agora, rapidamente, a
palavra a alguém dos presentes. Caso queira fazer o uso da palavra pode ser utilizado
o microfone ali  do lado do esquerdo.  Qualquer  pergunta,  de quem quer  que seja,
evidentemente, para que nós possamos atender o que dispõe o Regimento Interno e
atender  o  objetivo  da  Audiência  Pública  que  é  iniciar  o  processo  de  discussão.  A
Audiência  Pública,  ela  tem  essa  finalidade,  de  fazer  com  que  a  Câmara  inicie  o
processo de reflexão, de discussão sobre um projeto dessa natureza. Eu acho que não
há ninguém inscrito.

Eu quero, já, rapidamente, então, agradecer a presença do doutor Paulo Giglio,
representando  o  nosso  secretário  Carlos  Barreiro,  secretário  Transporte.  Leve  os
cumprimentos  desta  Casa  a  todos  os  servidores  da  Emdec.  Ficam,  então,  os
cumprimentos  e  o  agradecimento  pela  presença  do  senhor  com  o  objetivo  de
esclarecer, como de fato fez, na manha de hoje.

Quero  agradecer  ao  vice-presidente  desta  Casa,  membro  da  Comissão  de
Constituição  e  Legalidade,  ele,  que  já  foi  presidente  da  Comissão  de  Finanças,
vereador Vinicius Gratti, pela contribuição. Na verdade, até quero fazer um destaque,
na verdade é para o senhor presidir esta Audiência Pública, o senhor, contribuindo,
mais uma vez com a Casa, com a comissão, na medida em que esse projeto precisava,
necessitava  desta  Audiência  Pública.  Mas  ficam  os  meus  cumprimentos  e  as
considerações com o vereador Vinicius Gratti.

Por  derradeiro,  cumprimentar  o  autor  do  projeto,  vereador  Pedro  Tourinho,
médico, mas, acima de tudo, um vereador extremamente atuante representando a
agremiação do Partido dos Trabalhadores e, neste momento, apresenta um projeto de
suma  importância,  um  projeto  totalmente  harmônico  com  os  princípios  da
transparência, da publicidade. É um projeto o que obriga a Emdec a publicar no Diário
Oficial do Município de Campinas os autos de transporte público lavrados pelos fiscais
ou por outros profissionais da Emdec. Então, ficam aqui os cumprimentos pelo projeto
ao vereador Pedro Tourinho.
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E  a  expectativa  nossa  é  que  esse  projeto,  agora,  então,  possa  seguir  seu
trâmite normal com as comissões analisando, posteriormente exarando seus pareceres
para que nós possamos, em um futuro não muito distante, deixar o Plenário, com a
soberania que ele tem, decidir a sorte do projeto. Então, ficam os cumprimentos ao
vereador Pedro Tourinho.

Eu agradeço a presença de todos e declaro  encerrada a presente Audiência
Pública desejando um bom final de dia todos.

SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 11 horas e 12 minutos.

[fim da transcrição]

LUIZ CIRILO

PRESIDENTE

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
7 de 7

C
M

C
T

R
A

20
20

00
02

2

Assinado com senha por LUIZ HENRIQUE CIRILO.
Documento Nº: 51743-7633 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar


	CMC-TRA-2020/00022

