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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 men-
ções 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 da TV Câmara, através das redes sociais, meu
muito boa tarde.

A audiência pública realizada hoje através da Comissão de Mobilidade Urbana e
Planejamento Viário, aqui na Câmara de Vereadores de Campinas por sistema… por
ambiente virtual deste Poder Legislativo, para discutir e apresentação do relatório tri-
mestral de prestação de contas dos valores arrecadados com multas de trânsito e sua
destinação, conforme estabelecido por Lei Municipal n° 15.974/2020.

Estão participando conosco a diretora administrativa e  financeira da  Emdec,
Marta Barbosa, e também ele, o presidente da Emdec, Vinícius Riverete.

Quanto tempo. Boa tarde, Marta; boa tarde, presidente Vinícius. Tudo bem?

SRA. MARTA BARBOSA: Boa tarde, vereador Otto Alejandro, tudo bem.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE:  Boa tarde, vereador Otto Alejandro.
Muito obrigado pela oportunidade de poder prestar contas. Ontem nós já estivemos
juntos na audiência também da Comissão de Mobilidade Urbana e falamos sobre diver-
sos assuntos… Boa tarde a todos os ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo,
tanto no Facebook, quanto na TV Câmara. Muito obrigado por esse espaço também.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Maravilha. Eu agradeço.

Presidente, então vamos direto ao assunto para apresentação do relatório tri-
mestral e a prestação de contas dos valores. Gostaria que você falasse os valores arre-
cadados com as multas de trânsito e quais foram as suas destinações. 

Por gentileza, está com a palavra o nobre presidente e também a diretora Mar-
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ta. Por favor.

SR.  VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Bom,  vereador  Otto  Alejandro,  por
gentileza, se puder colocar a apresentação que a gente passou.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO:  Correto. Só um minuti-
nho… Pessoal aqui da equipe, quero aproveitar dar os parabéns aqui também, pessoal
da TV Câmara, obrigado. Está ok? 

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Pode passar, por favor.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: [falha do áudio] aqui.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Bom, nós colocamos o primeiro slide lá
era só o tema da reunião; nós colocamos o artigo 320, do Código de Trânsito Brasilei-
ro, que diz a finalidade que nós temos que ter com o dinheiro arrecadado das multas.
Então, a receita arrecadada com as multas será aplicada, exclusivamente, em sinaliza-
ção, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsi-
to. 

Pode passar, por favor.

Aqui nós temos também uma resolução do Contran que regulamenta as formas
de aplicação desta receita da arrecadação das multas de trânsito, conforme o artigo
anterior que eu acabei de ler. 

Pode passar, por favor.

Aqui eu só fiz questão de mencionar a questão do represamento das multas no
ano passado e 2020 também, quando houve aquela suspensão. Então nós começamos
a receber os valores de setembro de 21, de março e setembro de 21, referente ao
exercício de 2020. Então somente em março de 2021 é que começaram a entrar as
multas referentes ao ano anterior. No ano de 2020, houve um represamento das mul-
tas em razão daquela portaria do Contran, que está aí a 208... a 828, em razão da
pandemia, ela suspendeu a emissão da multa, não a multa, a notificação, mas suspen-
deu a emissão. 

Próximo, por favor. Pode voltar, por favor.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Só um minutinho.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Aqui nós colocamos os valores arreca-
dados aí no trimestre.

Aqui na primeira planilha, na primeira linha aí, você vê quantidade de penalida-
des de trânsito aplicadas, então aí tem mensalmente a quantidade de multas que fo-
ram aplicadas; primeiro trimestre – janeiro, fevereiro e março – resultando aí em 154
mil multas nesse período de três meses.

As fontes de recursos, a arrecadação, então deduzimos os impostos e também
o Funset, nós estamos falando aí de uma arrecadação em três meses de [R$] 44 mi-
lhões.

Eu não coloquei na apresentação, mas o que é que é importante dizer? Esse va-
lor, por que é que ele está alto nesses meses, não é? Ele vem sendo alto. Em razão do
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represamento das multas, como eu disse no slide anterior. Em média, a Emdec recebe
aproximadamente de [R$] 2 [milhões] a [R$] 3 milhões por mês de multa. Se você fi-
zer uma conta, uma conta por cima, você tem aí uma arrecadação mensal de [R$] 5
milhões aproximadamente. Isso pode variar, não é? Você vê aí que 52 em janeiro, 52
mil multas; em fevereiro, 42 mil; já em março foi para 59; então esse valor pode vari-
ar de acordo com os meses, de acordo com as infrações.

E a destinação, ali nós colocamos mensalmente o valor que tem sido recebido:
então, janeiro são [R$] 22 milhões; fevereiro, [R$] 13 [milhões]; março, [R$] 12 [mi-
lhões]. E a arrecadação líquida deduzindo os impostos. E aqui é a aplicação dos recur-
sos.

Ontem a gente fez uma… de uma forma geral, o que vem sendo feito aqui pela
Emdec, e aqui hoje a gente colocou especificamente mês a mês o valor que vem sendo
gasto com relação às ações. Então, a educação de trânsito aí no trimestre, [R$] 537
mil; fiscalização, [R$] 12 milhões; sinalização--

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: [ininteligível] mensalmen-
te aí, não é, Vinícius? Desculpa interromper. Também a aplicação fez também na mes-
ma sequência da arrecadação, não é?

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Sim, sim. É mensal.

A sinalização, [R$] 5,591 milhões e planejamento, [R$] 11,844 milhões; dando
um total aí de [R$] 30 milhões.

O que é que é importante de tudo isso que a gente está vendo, não é? Primeira-
mente, eu falo muito isso, a questão das multas, dentro de tudo isso que a gente está
vendo aí, o planejamento e a educação de trânsito ela vem aumentando para que a
gente possa fazer, por exemplo, as campanhas de educação de trânsito, porque ali no
item educação de trânsito é basicamente a equipe hoje que faz a educação de trânsito,
algumas horas extras, mas, dentro disso, tem todas as sinalizações que são feitas, as
blitz educativas, o planejamento de onde é o melhor local em razão dos índices de aci-
dentes. Então, tem uma série de coisas que entram dentro de um projeto só.

Aqui eu fiz algumas anotações, por exemplo, a área de parada para motos, tem
a questão do planejamento, do projeto e a sinalização em si. Então, é uma série de
coisas que entram dentro de uma determinada ação, em um determinado projeto.

Eu fiz um levantamento aqui para... e aí não está na apresentação, mas eu pedi
para fazer, por exemplo, a área de espera de moto, a implantação do botão de emer-
gência do Corpo de Bombeiros, operação e fiscalização do estacionamento do Zona
Azul Digital, que foi implantado recentemente, o Zona Azul Digital que é especifica-
mente para o trânsito e as faixas exclusivas que a gente está aí aumentando na cidade
para priorizar também o transporte, mas, de uma certa forma, você também readequa
o trânsito daquela região. Algumas obras geométricas que foram feitas também: eu
anotei aqui que houve planejamento, houve sinalização e houve, com certeza, a fiscali-
zação também.

O que é que eu acho que é importante mencionar? Sinalização, a quantidade de
projetos este ano: mais de 604 projetos; 19 projetos de implantação; 204 projetos
agendados; 234 projetos em elaboração; 16 semáforos implantados; sinalização e im-
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plantação de contenção, por exemplo, no Viaduto Cury que foi feito.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO:  Esses… Perdão, Vinícius,
só para te interromper um minuto. 

Esses 16 semáforos que foram implantados foram no trimestre também?

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Sim, sim. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Nos três meses?

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Sim. 

Então isso tudo que a gente que a gente vem fazendo, vereador Otto Alejandro,
acho que as campanhas, ciclovias, ciclofaixas, entra na questão de planejamento, de
sinalização… Então tem uma série de coisas que entram dentro dessa prestação de
contas.

O que eu acho que é importante, e eu venho falando isso, já falei isso recente-
mente, é, primeiro, a questão da quantidade de multas. Nós estamos fazendo um pro-
jeto, exemplo, o radar que mais multa na cidade é o Túnel Joá Penteado. Nós estamos
fazendo uma campanha lá, preparando um projeto para colocar muito mais placas na-
quela região para chamar a atenção da população para que a gente possa reduzir as
multas ali e chegar a zero. O objetivo do radar não é multar, o objetivo do radar é re-
conhecer um erro geométrico e reduzir a possibilidade de possível acidente.

Então, você vê, por exemplo, uma coisa que a gente comentou ontem, a quan-
tidade de pessoas que passam no farol vermelho na Avenida John Boyd. Somente com
radar no semáforo… Nós estamos fazendo campanhas educativas, com certeza uma
grande campanha na John Boyd, Morte Zero, que começou em fevereiro, porém, den-
tro das campanhas de educação existe também a fiscalização, e antes da fiscalização
nós estamos preferindo fazer a educação, então, dentro disso há todo um planejamen-
to. Para montar essa campanha da John Boyd houve um planejamento gigantesco, as
ações estão sendo feitas, mas tudo com base em dados, em dados de acidentalidade,
para que a gente possa ser o mais eficiente possível. 

Eu ia falar uma coisa que é o seguinte: de toda a quantidade de veículos que
circula na nossa cidade, nós temos uma frota aproximadamente de 1,1 milhão veículos
na cidade de Campinas — depois eu posso até levantar esse dado exato —, a quanti-
dade de veículo que trafega na cidade — é o que eu comentei recentemente — nem
1% da população, ela é autuada, na verdade, esse número é inferior a 1% em razão
da quantidade, porque o radar, ele acaba contando os veículos que passam em deter-
minado trecho. Então a gente tem o histórico de quantas pessoas passaram ali, quan-
tos veículos e quantos foram autuados, isso é um dado importante.

Eu coloquei aqui a relação das ciclovias, conforme eu disse para você, e tem vá-
rias ações que nós estamos fazendo. Uma delas, que eu acho que é importante… Co-
meçou a campanha das motociclistas também, que é educativa, é importante dizer. 

Tem a questão da capacitação dos agentes de mobilidade, também, para pres-
tar primeiros socorros, isso é uma coisa inédita. Normalmente o agente de mobilidade
é o primeiro a chegar no acidente, ele vai ter agora essa capacitação de primeiros so-
corros. 
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Coloquei aqui que a campanha de redução de motos também já teve um fato
interessante que foi a redução dos acidentes e também a redução dos acidentes de ve-
ículo, de motos, e a redução de morte, também, do ano passado para este ano em ra-
zão… aos meses anteriores do mesmo ano… do mesmo período. 

Então coloquei aqui também a questão, que eu acho que é importante dizer,
da… nós estamos preparando também uma contratação para fazer pequenas obras,
utilizar o recurso também da multa para fazer pequenas obras de geometria, acho que
isso vai ser extremamente importante. Isso é permitido pelo CTB e também pela reso-
lução do Contran que foi citada.

Pode falar.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Essa aplicação de recursos
aí, ela também cabe na terceirizada que faz a implantação de rampas de acessibilida-
de?

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Também.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Entra também?

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE:  Entra também, porque é sinalização.
Então, entra dentro dessa questão…

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Na sinalização?

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: É. Lombada, isso que a gente quer fa-
zer nesse novo projeto que eu comentei com você anteriormente, para que a Emdec
possa fazer aqui tanto o projeto quanto a execução--

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: A execução também.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Por exemplo, ali naquele cruzamento
que você solicitou aquela faixa de desaceleração…

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Lá na Avenida Amoreiras
com Anna Maria Cremasca[sic]?

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Exato. Exatamente. A gente faria o
projeto e faria a obra.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: A obra também.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: E ajudaria a Secretaria de Serviços Pú-
blicos a deixar eles com outras coisas e a gente faria o papel que é permitido pelo CTB.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Excelente.

Uma outra pergunta que chegou para a gente aqui através da Comissão de Mo-
bilidade Urbana, Vinícius, é a questão da área central. Nós temos ali, eu vou dar um
exemplo, a Senador Saraiva, ela tem a velocidade limite ali de 50 km/h. Já a Campos
Sales, ela já cai para 40 [km/h]. 

A pergunta que todos gostariam de fazer é se na área central não teria a viabili-
dade, a possibilidade de estabelecer um limite máximo para toda a área central? Por-
que querendo ou não, ele sai ali da Senador Saraiva, ele entrou, às vezes ele está pre-
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ocupado ali, aquela movimentação de tantos pedestres, de ficar vendo se alguém vai
atravessar fora da faixa, de ficar atento no volante, ele não vai ficar muito se atentan-
do ali em placas, isso ou aquilo. As vezes, ele sai de 50 [km/h], ele cai para 50 [km/h]
e não sai. Teve caso aqui de chegar aqui que o rapaz saiu da Senador Saraiva, e ele
tomou duas ou três multas já na Campos Sales a 47 km/h.

Então, a pergunta é essa. Se já existe, se já foi feito um estudo para ver essa
viabilidade da área central ter um limite único aí estabelecido.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Vereador Otto Alejandro, isso é uma
coisa que o prefeito Dário pediu logo que a gente assumiu aqui a Secretaria de Trans-
portes no início do ano passado e também a Emdec, para a gente evitar essa alternân-
cia de velocidade.

Nós já fizemos uma primeira ação no passado que foi avisar… uma coisa que
não existia antes é a partir desse trecho havia a mudança de velocidade. Então, isso
agora vem sendo estudado, para que a gente possa evitar essa alternância o máximo
que for possível.

Então, a questão da área central é um dos detalhes. Com a revitalização da
Campos Sales, que é algo que vai acontecer, a ideia já é também acertar essa questão
da velocidade junto com a revitalização. Então, foi muito bom vocês terem falado isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Ok. Bom, deixa eu per-
guntar: Chegou alguma pergunta nas redes sociais? Não?

Vinícius, aqui não chegou nenhuma pergunta das redes sociais, nem através da
TV Câmara. Se você tiver mais alguma colocação para poder fazer, está à disposição. A
Marta também.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Vereador Otto Alejandro, acho que é
isso. Essas informações estão no Portal da Transparência.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: No Portal da Transparên-
cia. Todo cidadão que quiser é só entrar? Tem o acesso à transparência?

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Tem o acesso, todas as informações
estão lá. E como eu disse para você, o foco do prefeito, o pedido do prefeito Dário Saa-
di é a educação, e é isso que a gente está fazendo.

Nós vamos fazer a questão, por exemplo, de enviar antes de ligar um radar,
você vai… se você for multado, você vai receber uma notificação antes avisando. Ali na
questão… na campanha da John Boyd, estou falando especificamente na campanha da
John Boyd, se tiver qualquer radar novo lá, você vai receber um aviso: você passou
acima da velocidade, tenha cuidado, tal, tal, tal, antes de o radar funcionar.

Então isso é uma questão que deve ser trazida como inovação, isso nunca foi
feito antes. Então nós vamos fazer para conscientizar as pessoas que elas estão come-
tendo uma infração e vão ser avisadas de forma muito educada antes de serem penali-
zadas.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO:  Isso é muito importante
porque a pessoa vai, por exemplo, se ela usa aquele caminho todos os dias para ir ao
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trabalho, ela vai saber que ali ela cometeu uma infração. Então automaticamente ela
passar novamente ali, ela vai se atentar e vai se manter sempre no eixo.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: É isso, exatamente, isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Então tá bom.

Vinícius, eu agradeço a participação, o esclarecimento, a explanação de vocês
da Emdec e dizer a todos os cidadãos da cidade de Campinas, a todos que nos assis-
tem que todos esses dados estão no portal da transparência da Emdec.

Então agradeço ao Vinícius, agradeço à Marta, meu muito obrigado. E eu decla-
ro encerrada essa audiência pública. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor
presidente e muito obrigado à diretora Marta. Muito obrigado a todos vocês.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Um abraço para todos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR OTTO ALEJANDRO: Até breve, muito obrigado
a todos, muito boa tarde.

– Audiência encerrada às 15 horas e 27 minutos.

[fim da transcrição]

 Otto Alejandro

PRESIDENTE
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