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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 16ª Audiência Pública de 2022, realizada em 16 de maio, às 14h26,
no Teatro Bento Quirino, à Rua Luzitana, 1.505 e 1.555

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 OTTO ALEJANDRO:  Boa tarde a todos. Boa
tarde a todos que nos assistem através das redes sociais, através da TV Câmara, a
todos aqui no Plenário.

10ª Audiência Pública[sic], nos termos 5º do artigo 85 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Campinas, a audiência pública realizada a cargo da Comissão de
Mobilidade Urbana e Planejamento Viário.

Hoje,  dia  16  de  maio  de  2022,  segunda-feira,  no  Teatro  Bento  Quirino,
localizado à Rua Luzitana, 1505, no Centro de Campinas, para a discussão do relatório
trimestral  de  2021,  prestação  de  contas  dos  valores  arrecadados  com  multas  de
trânsito e sua destinação, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 15.974/2020.

Está com a gente aqui, eu gostaria de agradecer a presença da Marta Barbosa,
diretora administrativa e financeira da Emdec, que vai nos relatar aí e falar os valores
arrecadados e sua destinação.

Depois, no final, vamos dar voz a quem estiver aqui no Plenário para possíveis
perguntas, e também o povo que nos assiste através das redes sociais e através da TV
Câmara.

Marta, uma boa tarde. Tudo bem?

SRA. MARTA PIRES BARBOSA:  Boa tarde, boa tarde a todos. Gostaria de
cumprimentar o vereador Otto Alejandro, em nome do presidente Vinicius, e a todos
que nos assistem, a todos presentes.

E hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho da prestação de contas aí
em relação ao 2º semestre de 2021, que acabamos fazendo a última aí referente ao 1º
trimestre  desse  ano,  e  ficou  para  trás  essa  apresentação.  Porém,  a  prestação  de
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contas  foi  enviada,  fica  claro  aqui  que  no  período  foi  enviada,  só  não  houve  a
audiência.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR OTTO  ALEJANDRO:  E  lembrando  também,
Marta, que todo esse esclarecimento já está no site da Emdec, correto?

SRA.  MARTA PIRES BARBOSA:  Sim,  está  no  portal  da  transparência.  No
momento que a gente disponibiliza para a Prefeitura, a gente já sobe no portal da
transparência também. Então, o relatório que os senhores vão estar vendo aqui é o
mesmo que vai estar presente lá.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO:  Então,  vamos começar.
Está com a palavra aí. Pode ficar à vontade, começar a apresentação aí, por favor.

SRA. MARTA PIRES BARBOSA: Ok. Vamos lá?

Então, eu vou começar aí mostrando para vocês o que rege a nossa utilização
dos recursos em relação a Lei nº 9.503/97, que é do Código de Trânsito Brasileiro,
artigo nº 320, caput do artigo nº 320: 

“A  receita  arrecadada  com  a  cobrança  das  multas  de  trânsito  será
aplicada, exclusivamente, em sinalização, em engenharia de tráfego, em
engenharia de campo, em policiamento, em fiscalização, em renovação
de frota circulante, em educação de trânsito (…)”

Aí tem o regulamento do Contran nº 638 de 2016, que dispõe sobre as formas
de aplicação  da receita  arrecada com a cobrança de multas  de trânsito,  conforme
previsto no caput do artigo nº 320, Código de Trânsito Brasileiro, CTB.

Lembrar,  em relação  a  prestação  de  contas  do  ano  passado,  que  houve  a
suspensão  do  processamento  das  multas  de  2020.  Então,  só  para  os  senhores
entenderem o impacto que isso teve no ano de 21. 

Em março de 20 teve a Resolução do Contran nº 782 de 2020, que determinou
a  suspensão  e  interrupção  dos  prazos  de  procedimento  dos  órgãos  nacionais  de
trânsito, o que gerou represamento do processamento das multas e das autuações
lavradas entre fevereiro e novembro de 2020, razão pela qual as multas do período
não puderam ser processadas e cobradas.

Em novembro de 20, teve a Resolução do Contran nº 805 de 2020, que fixou o
calendário para a retomada do processamento das multas lavradas em 2020, de forma
que a partir de janeiro de 21 elas começaram a ser processadas, represadas, lavradas
em 2020.

Podemos passar para a próxima aí? 

Em março de 21 teve a Portaria do Contran nº 208, de 24 de março de 21,
referendada  pela  Resolução  Contran  nº  828,  de  abril  de  21,  que  determinou  a
suspensão  e  a  interrupção  dos  prazos  e  procedimentos  dos  órgãos  nacionais  de
trânsito, o que gerou represamento, processamento das penalidades entre março e
setembro  de  21,  razão  pela  qual  as  penalidades  não  puderam  ser  processadas
cobradas.

Em setembro de 21, teve a deliberação do Contran, a 234 de 11 de agosto, que
revogou  a  suspensão  dos  prazos  previstos  na  Resolução  828/21,  possibilitando  a
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retomada do processamento das penalidades lavradas no exercício de 20 e 21, de
forma que,  a  partir  de  20  de  setembro  de  21,  começaram a  ser  processadas  as
penalidades represadas do ano de 2020, então em 2021. Então, resumindo, a partir de
setembro é que a gente começou a processar as multas, então vocês vão estar vendo
isso agora em relação aos números que a gente vai estar mostrando aqui.

Então,  se  for  olhar  o  3º  trimestre  aí,  você  tem  julho  e  agosto  que  é  só
praticamente aí 199 a quantidade, agosto 266 e setembro 286. Setembro aí foi quando
começou, nós retomamos o processamento, então foi a partir de 20 de setembro que
retomou o processamento, então foram 286. Outubro, novembro e dezembro teve a
retomada aí também do processamento, vocês podem ver pelo número aí. Dezembro
começou  já  entrar  no  normal,  que  é  nossa  média  aí  por  mês  de  50  mil  multas
aplicadas, então dezembro volta a ser 58 mil. Então, no total do semestre a gente teve
aí 1,05 milhão, por conta desse represamento; lembrando sempre que a gente está
falando aqui de multas represadas de 2020 e 21, tá? Então, por isso que esse número
aparece bem grande.

Aí,  em relação a fonte de recursos,  a gente teve arrecadação aí  de  [R$] 5
milhões em julho, aí tira os impostos, Funset que é descontado em cima, a gente já
recebe líquido esse valor, então  [R$]  5,123 milhões,  [R$] 4,907 milhões em agosto,
setembro [R$] 4,238 [milhões]; total do 1º… do 2º trimestre aí, [R$] 14,269 milhões,
outubro [R$] 10 milhões, novembro [R$] 25 [milhões] e dezembro, [R$] 26 milhões.
Esse valor aí entrou grande por conta exatamente desse represamento, a gente não
recebeu no começo do 1º trimestre, então recebeu no 2º os valores referentes ao que
foi processado. Totalizando aí [R$] 75 milhões no 2º semestre.

Em relação à aplicação dos recursos, na tabela abaixo vocês podem ver que foi
feito uma aplicação aí de [R$] 7 milhões em julho, [R$] 7 [milhões] em agosto, [R$] 9
[milhões] em setembro; total do trimestre aí, [R$] 24 milhões; outubro, mais [R$] 9
milhões; novembro, [R$] 11 [milhões] e dezembro, [R$] 10 milhões; totalizando aí o
semestre com [R$] 55 milhões.

O que é que é importante colocar aqui? Que em relação ao 1º semestre do ano
passado,  a  gente  não  pode deixar  de  atender  à legislação  e  executar  o  que  está
previsto aqui em relação às rubricas: educação de trânsito, que é onde é aplicado o
recurso, fiscalização, sinalização e planejamento. Então, se vocês conseguirem ver lá
no portal, vocês vão identificar que quando a gente fecha o balanço do 1º semestre, a
gente fecha ele negativo. O que significa isso? Que eu tive que usar recursos da Emdec
de  outras  fontes  para  poder  não deixar  de  atender  esses requisitos  da  legislação.
Então,  a  gente  praticamente  aí  o  final  do  ano  extrapolou  em quase… final  do  1º
semestre quase [R$] 7 milhões que ficou negativo com recursos de trânsito, porque o
represamento  entrou  somente  no  2º  semestre,  tá?  Então,  este  valor  do  primeiro
quando a gente fala que fecha aí em 19… em [R$] 19 [milhões] positivo, na verdade é
menos… quase [R$] 8 milhões. Está bom?

Então, essa foi a aplicação dos recursos que a gente fez. Essas informações
também estão no Portal da Transparência, como a gente colocou aqui no começo, todo
mês a gente coloca e qualquer dúvida, eu estou à disposição.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  OTTO  ALEJANDRO:  Alguma  pergunta  do
público presente?
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Nenhuma?

Alguma pergunta do site da TV Câmara?

Também não?

Então, está certo.

Então, a gente gostaria de agradecer, Marta, todo o esclarecimento, apesar de
já estar presente aí no Portal da Transparência da Emdec. Eu agradeço, mais uma vez,
a todos que nos assistem, a todos os presentes, a todos aqui presentes no Plenário, e
eu  agradeço  e  declaro,  também,  encerrada  esta  audiência  pública,  16ª  Audiência
Pública aqui na Câmara Municipal de Campinas. Meu muito obrigado. Agradeço a todos
os presentes e a todos que nos assistem.

Marta, mais uma vez, em nome do Vinícius, meu muito obrigado.

SRA. MARTA PIRES BARBOSA: Gostaria de agradecer, também, em nome do
presidente, a todos aqui presentes e ao vereador Otto Alejandro. Obrigada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Muito obrigado.

E muito obrigado, mais uma vez, a todos os funcionários aqui da Câmara, aqui,
pelo trabalho feito e realizado.

Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.

Declaro encerrada.

– Audiência encerrada às 14 horas e 37 minutos.

[fim da transcrição]

Otto Alejandro

PRESIDENTE
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