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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 HIGOR DIEGO: Bom dia a todos. Eu declaro
aberta,  com a benção de Deus, mais uma audiência pública promovida pela Câmara
Municipal de Campinas através da Comissão de Mobilidade Urbana.

Eu desejo boas vindas a todos os presentes, todos os profissionais, assessores,
ao público, o pessoal da TV Câmara, do Cerimonial, muito obrigado, mais uma vez, por
todo o suporte que nos tem dado aqui na Câmara Municipal de Campinas.

Gostaria de cumprimentar, primeiramente, o vereador presidente da Comissão
de Mobilidade Urbana e autor do Projeto de Lei, o Projeto de Lei Complementar nº 46
de 2021,  vereador Otto Alejandro. Parabéns, vereador, primeiramente, pelo projeto,
pela iniciativa. 

E cumprimento também o secretário Vinícius, que é o secretário de Transporte
aqui do município, o qual também tem feito um trabalho muito bacana, um trabalho
próximo da população, um trabalho diferenciado, uma gestão mais aberta e tem tido
bastante  resultados  positivos,  acredito  que  o  nosso  prefeito  esteja  bem satisfeito
porque a  Câmara de  Vereadores assim tem, posso dizer, sido contemplada com as
demandas que nós temos encaminhado ao secretário.

Gostaria de agradecer a presença de todos, o pessoal da secretaria, Vinícius,
que  aqui  está,  a  Larissa,  o  Rafael,  o  ex-vereador,  sempre  vereador  da  cidade  de
Hortolândia que aqui também está presente, Mascarenhas —  muito obrigado —, do
Republicanos;  Adriano,  chefe  de  gabinete;  a  equipe  do  vereador  Otto  Alejandro;
Presley, muito obrigado.

Sem mais delongas, eu gostaria de passar já a palavra, perguntar se o vereador
Otto Alejandro gostaria de explanar o projeto de lei, que o Projeto de Lei 46/2021, ele
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estabelece o uso prioritário da faixa elevada para travessia de pedestres em frente de
escolas,  unidades  de  saúde  e  hospitais  no  município  de  Campinas  e  dá  outras
providências.

Vereador, o senhor tem a palavra, as considerações iniciais. Fique à vontade.
Muito obrigado.

SR. VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Muito obrigado, vereador Higor Diego,
por presidir esta audiência pública.

Bom dia a todos, a todos os que nos assistem através das redes sociais, através
da TV Câmara. 

Quero cumprimentar  também o secretário  de  Transportes,  Vinícius Riverete,
muito  obrigado  pela  presença,  mais  uma  vez.  E  aproveitar,  mais  uma  vez,  a
oportunidade e agradecer e dar os parabéns por todo trabalho feito aqui no município
de Campinas à frente da Secretaria de Transportes.

Esse projeto visa estabelecer as faixas elevadas no município para poder trazer
segurança tanto para os pedestres, para os motoristas e também a principal demanda
é a acessibilidade  porque essa faixa elevada, ela vem na altura da calçada e vai ser
instalada nesses principais pontos onde tem os maiores fluxos: em frente de centros
de saúde, escolas e hospitais. Sabemos que na maioria das vezes os motoristas não
respeitam os pedestres, sabemos também que é muito difícil colocar semáforos em
todos esses locais. 

Então,  a  faixa  de  pedestre,  ela  visa  fazer  com  que  o  motorista  reduza  a
velocidade,  respeite  o  pedestre  e,  automaticamente,  ela  vai  ser  acessível  àquelas
pessoas que têm a mobilidade reduzida. Sabemos o quanto é difícil a implantação da
lombada tradicional em frente de todos esses locais, então, essa faixa vem para dar
um  up e  trazer  segurança a todos os motoristas,  os pedestres e também  àquelas
pessoas com mobilidade reduzida.

Então,  eu  peço  aqui  a  atenção  de  todos,  o  apoio,  depois,  nessa  segunda
votação  aqui  na  Casa  dos  Vereadores  e  também ao  Executivo,  que  depois  venha
sancionar essa lei no município de Campinas para trazer a segurança a todos.

Eu agradeço, vereador Higor Diego.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, vereador Otto
Alejandro,  mais  uma vez parabéns, presidente da Comissão de  Mobilidade  Urbana,
pela sensibilidade e iniciativa do projeto.

Já passo a palavra ao secretário Vinícius. Secretário, fique à vontade,  muito
obrigado pela presença.

SR.  VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE:  Bom dia,  vereador Higor Diego;  bom
dia,  vereador Otto  Alejandro; bom dia a todos os que estão aqui  presentes neste
Plenário; bom dia a todos os que estão nos assistindo pela TV Câmara.

Muito  obrigado  por  essa  oportunidade,  mais  uma  vez,  de  poder  falar  um
pouquinho  na  Comissão  de  Mobilidade,  de dizer  que  a  Câmara  Municipal tem nos
ajudado muito na trajetória, eu defendo muito esse trabalho entre o  Legislativo e  o
Executivo, até porque são forças que se somam para que nós possamos cada vez mais
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atender a nossa população.

E  eu queria  dizer  que  eu acho que  é  de extrema importância  este  tipo  de
projeto, nós já fizemos — viu, vereador Otto Alejandro —, algumas lombofaixas, a
gente chama essa passagem elevada, ela é chamada de “lombo faixa” pela equipe
técnica lá da Emdec. 

Nós já fizemos algumas aqui na cidade de Campinas e eu acho que, cada vez
mais, nós temos que incentivar esse tipo de projeto,  porque ele leva a mais uma
questão, além da acessibilidade, da questão educacional. Eu digo muito isso que, em
algumas cidades em alguns países, a partir do momento que uma pessoa pisa, coloca
o pé na faixa de pedestre todos os carros param, e eu acho que essa lombofaixa vai
ajudar  muito  essa  questão  educacional,  e  se  a  gente  incentivar  e  conscientizar  a
população de que isso tudo que eu tenho… que eu falei é através de sinalização, você
coloca  lombo  faixa,  a  passagem elevada,  você  coloca  várias  placas  de  sinalização
orientando os carros a pararem, os ônibus, os ciclistas, a pararem quando alguma
pessoa colocar o pé na faixa. 

E é de extrema importância que esse projeto se inicie, como vocês disseram,
vereador Otto Alejandro, vereador Higor Diego, pelas escolas e pelos hospitais.  Eu
acho que nós temos essa capacidade, a cidade, de identificar os locais com maior
fluxo, os hospitais com maior fluxo de pessoas, depois podemos também avaliar os
índices maiores de acidentalidade nessas regiões todas e começar a implantar. 

Existe um custo — eu falo muito isso —, é importante dizer que existe um
custo, a lombo faixa, ela tem um custo mais elevado porque você utiliza mais massa
asfáltica para fazer, ela é maior do que a tradicional, então... 

Mas  eu  acho  de  extrema  importância  esse  projeto,  acho  que  ele  tem
fundamento, sim, acho que as escolas e os hospitais merecem e precisam dessa... Eu
falo  que  além  de  ser  uma  acessibilidade  também  é  uma  questão  de  segurança,
entendeu? Traz mais segurança para a população e é uma conscientização para que as
pessoas comecem a entender e respeitar o pedestre, que ao colocar o pé na faixa, ele
vai fazer a travessia tranquilo e com segurança.

Você vai… como o vereador Otto Alejandro disse, eu acho importante mencionar
aqui, não dá para colocar em todos os cruzamentos, em todas as escolas, os hospitais,
semáforos.  Então,  eu  acho  que  a  gente  precisa  começar  isso  na  cidade,  nós
pretendemos lançar no ano que vem uma campanha muito forte, uma campanha de
mais ou menos com o nome de “Morte Zero”, nós queremos realmente não ter mais
mortes na cidade de Campinas com relação a acidente de trânsito. Esse vai ser o nosso
foco, acho que nós temos essa capacidade, basta a gente ter uma sinalização mais
acessível, ter mais projetos como esses para incentivar o pedestre com segurança.

Então vocês sabem disso, a Câmara Municipal é testemunha, nós já sinalizamos
muitas regiões esse ano na cidade de Campinas,  muitas  coisas já foram feitas, mas
tem muita coisa para  se  fazer ainda; e a sinalização é algo que eu defendo muito,
qualquer  lugar  que  você  vai,  não  precisa  ser  fora  do  país,  se  você vai  em  um
restaurante a sinalização de onde é um banheiro, de onde é a saída de emergência é
de extrema importância, e não deixa de ser importante, se não a mais importante, no
trânsito,  a  sinalização  acessível de  forma  simples  para  que  as  pessoas  possam
realmente entender onde você tem que reduzir a velocidade, aonde você tem que virar

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
4 de 9 C

M
C

T
R

A
20

21
00

07
1

Assinado com senha por HIGOR DIEGO RALLA.
Documento Nº: 145079-7703 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=145079-7703

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 50ª Audiência Pública de 2021, realizada em 09 de dezembro, às 09h25,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

à esquerda, aonde é possível virar à direita, aonde tem que parar, aonde tem que ter
mais atenção, mesmo que a gente tenha que criar novas informações de placas.  Às
vezes fica... um exemplo que eu vou dar para vocês, você pega hoje os radares da
nossa  cidade  e  as  velocidades,  muitas  pessoas  questionam  essa  alteração  de
velocidade,  às  vezes  é  60  [km/h],  outra  hora  é  50  [km/h] e  está  mais  do  que
comprovado  que  quanto  menor  a  velocidade,  maior  a  chance  de  se  salvar  vidas,
quanto menor a velocidade, maior a chance de salvar vidas. E se você pegar o código
de trânsito brasileiro ele não exige que a gente coloque algumas placas como: a partir
deste ponto alterou a velocidade;  e nós... mesmo  o código de trânsito não falando
sobre  isso,  nós  fizemos  essas  placas  para  orientar  a  população,  para  levar
acessibilidade também na informação, entendeu?

Então,  acho  que  essa  questão  educacional  antes  de  punitiva  é  muito
importante, então eu parabenizo esse projeto, acho que é de grande valia para nossa
cidade, é mais uma ferramenta de segurança viária, eu defendo muito isso, as pessoas
precisam respeitar  as velocidades, pois,  com isso,  nós vamos atingir,  com certeza,
respeitar  a  velocidade,  respeitar  a  sinalização,  com isso,  com certeza,  nós  vamos
atingir essa meta da morte zero nos acidentes de trânsito da nossa cidade.

Muito obrigado, eu estou à disposição aí.

E,  mais  uma vez,  eu queria agradecer ao  vereador Otto  Alejandro  por essa
iniciativa e agradecer também ao vereador Higor Diego aí por estar conduzindo essa
sessão de hoje e estamos à disposição aí.

Como  o  vereador  Higor  Diego  disse  agora  há  pouco  aqui,  só  mais  uma
lembrança que eu acho importante, é a sinalização das áreas de motos que a gente
iniciou  ontem,  iniciamos  no  final  de  semana,  desculpa,  no  sábado  e  domingo,  já
pintamos cinco cruzamentos, pretendemos ampliar isso para toda a cidade, você vai
para  todas  as  cidades  da  região,  já  tem  isso,  Campinas  estava  atrasada  e  nós
realmente fizemos e vamos fazer cada vez mais. Isso porque, segundo estudos, reduz
muito os acidentes de trânsito, principalmente os acidentes com motociclistas.

Então, é mais uma ação para melhorar a segurança viária de todos, inclusive
dos condutores de veículos e também dos ciclistas.

Eu agradeço mais uma vez e continuo à disposição.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, secretário.

Gostaria  de  deixar  registrado  a  presença  do  vereador  Arnaldo  Salvetti; do
secretário de Segurança, muito obrigado, Christiano; do vereador Jorge Schneider; do
presidente da Câmara, Zé Carlos. Muito obrigado a presença de todos; o secretário
Vinícius e Otto Alejandro, não é?

A gente não poderia de deixar aqui de registrar, secretário, algumas ações da
sua pasta que tem impactado diretamente, por exemplo, o abrigo de ponto de ônibus,
uma situação que parece muito simples, mas Campinas estava muito atrasada. Então,
o senhor, através aí do Executivo, conseguiu fazer aquisição, me parece, de 100 novos
abrigos e eles foram contemplados principalmente na periferia. Na chuva, a pessoa fica
ali esperando o ônibus, no sol, nas creches, então... e o senhor nos passou uma visão
que  está  para  comprar  mais  500,  não  é?  E  isso  traz  mais  dignidade,  isso
principalmente nas periferias, o pessoal que tem andado… então a gente tem recebido
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positivamente  essas  ações;  como também a  ação  realizada  pelo  senhor  no  Salão
Vermelho, sobre a licitação do ônibus, uma audiência pública, mais de 150 pessoas, de
maneira transparente, fez ali, conduziu... inclusive, depois, eu mandei um WhatsApp,
liguei para o senhor para parabenizar a maneira que o senhor conduziu de maneira
transparente essas questões.

Eu  vi  ali  o  vídeo  do  senhor  da  Orosimbo  Maia,  faixa  exclusiva  do  ônibus,
tivemos  também…  isso  foi…  pegou  muito  bom  para  quem  anda  de  ônibus  e  a
campanha agora dos motociclistas, a John Boyd Dunlop tem sido uma avenida que tem
tido muito acidente com vítimas fatais, infelizmente, o senhor fez a campanha aí junto
com a sua equipe, os “3Rs”, não é? Que Respeite… como que é?

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Respeite, Reduza e Repense.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO:  E  contemplou  também  o
distrito de Campo Grande, outros distritos da cidade, e a ciclofaixa, que a nossa cidade
estava,  eu acho,  bem atrasada.  Então,  ciclofaixa na periferia,  que tem atendido o
distrito do Ouro Verde, o qual o vereador Otto Alejandro representa, tem uma base
eleitoral muito forte, e o distrito do Campo Grande, sem dizer o Aurélia, outras regiões.

Então, são algumas ações, mas a principal é o cancelamento das multas. Eu
acho que Campinas nunca viu uma ação do Executivo, o qual de uma só vez cancelou
cerca de 125 mil  multas.  Cancelar uma multa,  duas multas,  isso só foi  possível  a
sensibilidade, a honestidade que o senhor, o prefeito Dário, tiveram em entender e
aceitar que a maneira que o processo foi conduzido foi de maneira equivocada.

E voltamos atrás, mais de [R$] 15 milhões, cerca de R$ 15 milhões devolvidos
ao bolso do contribuinte. Então, essas ações nos traz esperança, nos traz fé que nós
vamos conseguir fazer uma política pública mais justa, não é, vereador?

Mas voltando aqui ao assunto de hoje  — eu não poderia deixar de mencionar
essas coisas — mas voltando ao assunto de hoje aqui, vereador Otto Alejandro, queria
parabenizar o senhor e dizer que eu apresentei, eu fui o relator desse projeto, do
senhor, e eu apresentei uma emenda apenas, Vinícius, retirando o prazo de 180 dias
para ser executado.

Acreditamos,  eu  e  o  vereador  Otto  Alejandro conversamos  antes,  nós
acreditamos  que  realmente  a  Emdec  precisa  de  mais  tempo  para  poder  fazer  os
estudos e implementar. 

Então,  deixamos  na  base  dessa  confiança,  vereador  Otto  Alejandro,  dessa
crença,  desse  bom relacionamento,  dessa  costura  política,  o  entendimento  que  o
senhor vai fazer assim que possível, assim que as condições de estudo técnico e de
massa também, como o senhor falou, vai vir acontecer.

Então, só para explicar um pouco da emenda, para não trazer nenhum tipo de
inviabilidade, porque o que a gente quer é que isso aconteça, e eu creio que isso vai
acontecer, está bom? Muito obrigado.

Vereador Otto Alejandro, eu gostaria de saber se alguém da plateia quer fazer
alguma  pergunta  sobre  essa  questão,  algum… abrir  a  palavra  aqui,  como  é  uma
audiência pública a gente disponibiliza… ninguém quer se inscrever? Estão sanadas as
dúvidas do projeto?
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Presidente, eu gostaria de saber se o senhor gostaria… por gentileza, a palavra
ao presidente, vereador Zé Carlos.

SR.  VEREADOR  ZÉ  CARLOS:  Agora  sim,  agora  sim.  Bom dia,  presidente
vereador Higor Diego; bom dia,  vereador Otto Alejandro; secretário de transportes,
Vinícius Riverete. 

Eu só dei uma passadinha aqui,  mas quero parabenizar por essa audiência,
mais uma vez, comandada pelo vereador Higor Diego. E dizer que o trabalho que vocês
têm feito aqui na Câmara é de grande relevância, juntamente aí com o secretário de
transportes.

Eu vou participar da outra, que fala ali sobre o centro, mas também estou indo
para São Paulo. Então, desejar a vocês aí, acho que já está terminando essa audiência
de vocês, mas parabenizá-los pela condução dos trabalhos.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO: Presidente,  vereador  Zé
Carlos, muito obrigado. Deixar registrado também o empenho do senhor na frente
dessa  Câmara  Municipal,  ao  qual  tem  nos  dado  toda  a  assessoria,  suporte,
principalmente aos vereadores novos… a todos, mas a gente que chega.

Passamos um primeiro ano difícil,  de pandemia, as sessões iniciais remotas,
distanciamento social. Então, nós perdemos muito tempo nessa retomada e o senhor
foi fundamental para nos trazer toda essa segurança para que hoje a gente consiga
realizar os trabalhos que devem ser feitos aqui. 

Muito obrigado, está bom? Que Deus abençoe o senhor na sua missão, e pode ir
com Deus em São Paulo, representar a Câmara Municipal, muito bem representada.

O  vereador  Otto  Alejandro,  presidente  da  Comissão  de  Mobilidade,  por
gentileza.

SR. VEREADOR OTTO ALEJANDRO:  Muito obrigado, vereador Higor Diego,
obrigado ao presidente vereador Zé Carlos.

Quero agradecer a todos aí que nos assistiram através das redes sociais, da TV
Câmara.  Agradecer  o  secretário,  muito  obrigado.  E  vamos  em  frente,  cada  dia
construindo uma Campinas cada vez melhor. Obrigado, vereador Higor Diego.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO: Obrigado,  vereador  Otto
Alejandro, parabéns.

Secretário Vinícius.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Bom, queria agradecer mais uma vez
essa oportunidade. Dizer que a gente está à disposição para contribuir cada vez mais
com a Câmara de  Vereadores da cidade de Campinas. Agradecer, mais uma vez,  ao
vereador presidente da Câmara,  o vereador Zé Carlos.  E estamos à disposição,  acho
que tem muita coisa que a gente pode fazer, ainda, em conjunto.

E uma informação importante que o  vereador Higor Diego  citou.  Nós vamos
trabalhar para que a John Boyd seja referência — viu,  vereador Higor Diego? — em
sinalização, nós vamos aumentar muito isso, já começamos ontem, nós fizemos uma
reunião sobre esse assunto para a gente, realmente, chegar a morte zero na John
Boyd, nós vamos conseguir, mas precisamos da ajuda de todos que estão aqui, todos
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os que estão nos assistindo, para que a gente possa atingir esse objetivo. É sinalização
muito pesada e campanha educacional que vai ser feito lá para a gente, realmente, ter
uma referência na John Boyd para a cidade toda. Então é dali que vai sair a referência.

Então,  de  tudo o que  você falou,  acho  que essa  ação dos motociclistas  foi
muito… e está sendo muito importante, a  Guarda  Municipal tem nos ajudado muito.
Queria agradecer aqui também, na pessoa do secretário Christiano, que está aqui,
também da comandante da Guarda: muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito
e nos ajudado muito.

E acho que as ações do transporte público eu não poderia deixar de mencionar,
como o  vereador Higor Diego  disse: as faixas exclusivas, os abrigos de ônibus nas
regiões mais afastadas é algo, realmente, histórico, que nunca foi feito, e também a
revitalização dos terminais que está sendo feita e ano que vem vai ser muito mais
agressivo. 

Então,  mais  uma vez  eu queria  agradecer  ao  vereador  Otto  Alejandro  pelo
projeto, essa emenda, também, do vereador Higor Diego é de extrema importância, e
estamos à disposição. 

Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo também. 

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, secretário.

Deixar  registrado  também que  já  foi  feito,  no  último  requerimento  que  eu
solicitei,  mais  de  128 mil  quilômetros  de  sinalização  em Campinas,  isso  mostra  o
quanto a equipe do senhor tem trabalhado, da secretaria — leve os nossos parabéns lá
—, é um número surpreendente. Muito obrigado.

Sem  mais  o  que complementar  aqui,  secretário,  eu  gostaria,  então,  de
agradecer  a  Deus,  agradecer  a  presença,  mais  uma vez,  de todos os  vereadores,
vereador Marcelo Silva, o qual também está presente aqui — muito obrigado —;  o
vereador  Arnaldo  Salvetti;  o  vereador  Otto  Alejandro; o  vereador  presidente  da
Câmara, vereador Zé Carlos.

O secretário Vinícius, ele pediu para fazer umas considerações finais.

SR.  VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE:  Só uma questão, desculpa  te cortar,
acho que é muito importante a gente registrar a isso: é agradecer a todas — todas —
as pessoas  que  têm contribuído  para  esse  trabalho,  seja  de  terceirizados,  seja  os
funcionários  próprios  da  Emdec,  da  Secretaria  de  Transporte.  Ninguém  faz  nada
sozinho, então é um time que está lá.

Agradecer também aqui — faço essa questão, se não fosse ele eu não tinha
essa oportunidade — o prefeito Dário Saadi que tem nos apoiado muito em todas as
ações. Então é, realmente, gratidão. 

E vamos para frente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado.

Sendo assim, eu gostaria de declarar encerrada a audiência pública promovida
pela  Comissão de  Mobilidade  Urbana, que o presidente é o  vereador Otto Alejandro,
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como o projeto é de sua autoria ele me convidou para conduzir os trabalhos.

Tendo  entendido  que  cumprimos  esse  rito  democrático  de  ouvir  o  Poder
Legislativo, o Poder Executivo e o público presente, eu declaro encerrada e agradeço a
Deus pela oportunidade.

Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 09 horas e 49 minutos.

[fim da transcrição]

Vereador Higor Diego
PRESIDENTE
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