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62a Reunião, em Vitória, teve 129 participantes de 12 Unidades da 
Federação; todas as regiões estiveram representadas

A 62ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano 

e Trânsito, realizada nos dias 12 e 13 de abril de 2007, em Vitória, contou com a 

participação de 129 autoridades, técnicos e profissionais do setor, representando 23 

municípios de 12 Unidades da Federação; todas as regiões estiveram 

representadas. Também participaram dos debates representantes do Ministério das 

Cidades e do Governo do Estado do Espírito Santo. 

  

Os temas. A reunião em Vitória foi marcada por discussões a respeito de diferentes 

temas, entre os quais estão: os encaminhamentos políticos sobre a questão do 

barateamento das tarifas; implicações da aprovação de uma lei federal que altera a 

Lei de Concessões e Permissões, planos de mobilidade urbana, veículos acessíveis e 

combustíveis alternativos ambientalmente melhores, e a questão de um parecer do 

Denatran, declarando a inconstitucionalidade de as Guardas Municipais atuarem no 

Trânsito. Também foram discutidas e estabelecidas regras para o funcionamento do 

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito e 

houve a eleição que manteve, para o biênio 2007/2008, os dirigentes do Fórum no 

período 2005/2006.  

 

 

Prefeito João Carlos Coser levou saudação aos secretários

No segundo dia dos trabalhos, o prefeito de Vitória, João Carlos Coser, levou sua 

saudação aos participantes da 62ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e 

Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito. Na abertura dos trabalhos, o prefeito 

esteve representado por Domingos Sávio Gava, secretário municipal de Transporte 

e Infra-Estrutura Urbana de Vitória. Participaram desse ato Oswaldo Lima Neto, 

presidente do Fórum Nacional e secretário de Planejamento Urbano, Transportes e 

Meio Ambiente de Olinda; José Carlos Xavier, secretário nacional de Transporte e da 

Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades; Rodrigo Borges Junot, coordenador 

jurídico do Departamento Nacional de Trânsito, a diretora-geral do Departamento 

Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Luciene Becacici; Táurio Lucilo 

Tessarolo, presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Vitória, e 

Denise Cadete G. Cruz, presidente da Ceturb/GV e diretora regional da ANTP. Nos 

dois dias da 62a Reunião, a ANTP esteve representada por seu presidente, Rogerio 

Belda, e pelo superintendente Marcos Pimentel Bicalho.

 

 

Direção do Fórum Nacional é reeleita para o biênio 2007/2008

Na reunião de Vitória, Osvaldo Lima Neto, secretário de Planejamento Urbano, 

Transportes e Meio Ambiente de Olinda foi reeleito para o cargo de presidente do 

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, para o 

biênio 2007/2008. Permanece como vice-presidente para a área de Transporte 

Paulo Afonso Schmidt, presidente da Urbanização de Curitiba S.A – URBS; e 

continua como vice-presidente para a área de Trânsito Elequicina Maria dos Santos, 

secretária municipal de Transporte e Trânsito Urbano de Natal. Não haverá mais 

vice-presidências específicas para a área de Transporte nas Regiões Metropolitanas 

e para o acompanhamento do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte 

Público de Qualidade para Todos (MDT).

 

 

Fórum Nacional vai solicitar audiências com ministros sobre o 
barateamento das tarifas do transporte público urbano

Durante a realização desta sua 62a Reunião, o Fórum Nacional de Secretários e 

Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito decidiu que tentará audiências com os 

ministros Márcio Fortes, das Cidades, e Valfrido dos Mares Guia, da Secretaria de 

Assuntos Institucionais da Presidência da República. Nessas audiências, o Fórum 

procurará esclarecer aos ministros sua posição a respeito de medidas para o 

barateamento de tarifas do transporte público urbano no País e estabelecer uma 

programação de trabalho conjunto com o governo federal sobre essa matéria.

  

 No encontro de Vitória, foram apresentadas informações sobre os resultados da X 

Marcha dos Prefeitos a Brasília, ocorrida na segunda semana de abril, ocasião em 

que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não fez nenhuma menção 

ao problema da redução das tarifas de transporte público urbano, embora o 

presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o prefeito de Recife, João Paulo 

Lima e Silva, tenha mencionado a questão em sua fala. A Carta da X Marcha, 

publicada no site da FNP, reitera “a convicção de que a desoneração da tarifa de 

transporte urbano – medida urgente para dar o direito de mobilidade a milhões de 

pessoas – necessita de um marco regulatório próprio a ser construído em mesa 

federativa composta por representantes da União, dos Estados e dos Municípios”.

  

Críticas. Outro ponto debatido na capital capixaba foi um documento da Secretaria 

de Assuntos Institucionais, contendo comentários negativos sobre a Carta de 

Brasília, elaborada por ocasião da Reunião Extraordinária do Fórum Nacional de 

Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, na capital federal, nos 

dias 6 e 7 de março, e entregue na Presidência da República pelo Fórum. Duas 

semanas mais tarde – nos dias 22 e 23 de março de 2007 –, reunida em Recife, a 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP) acatou e ampliou a Carta de Brasília.

  

 O documento dos secretários aprimorado pelos prefeitos, que passou a se chamar 

Transporte Coletivo Público – Proposta, propõe o disciplinamento das gratuidades 

no transporte público, medidas para redução dos custos de produção de insumos e 

novos investimentos no setor, estabelecimento de um programa de mudança da 

matriz energética do transporte, descontingenciamento dos recursos do Fundo 

Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset) e do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT); 

envio ao Congresso Nacional do projeto de lei sobre a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana Sustentável, para estabelecimento de novo marco regulatório do 

setor, e imediata instalação, pelo Ministério de Relações Institucionais, da ‘mesa 

federativa’ sobre Transporte Coletivo Público e Desoneração das Tarifas, além da 

ampliação da participação do setor no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). 

  

Veja abaixo, o link para o documento Transporte Coletivo Público – Proposta, 

emitido pela Frente Nacional de Prefeitos no fim de março.

  

No Congresso. Outra informação levada à 62a Reunião do Fórum Nacional se 

refere ao fato de a Frente Parlamentar pelo Transporte ter conseguido aprovar a 

realização de uma audiência pública sobre o barateamento das tarifas na Comissão 

de Urbanismo da Câmara dos Deputados, em data a ser definida, à qual deverão 

estar presentes, além da Frente Parlamentar pelo Transporte, o Fórum Nacional dos 

Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, a Frente Nacional dos 

Prefeitos, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das 

Cidades, a Secretaria de Assuntos Institucionais da Presidência da República, entre 

outras entidades e organismos. 

  

 O presidente do Fórum Nacional, Oswaldo Lima Neto, sugeriu que fosse examinada 

a possibilidade de essa audiência pública ser transmitida por videoconferência para 

as principais capitais do País, dando direito de participação às principais entidades 

da sociedade civil na discussão desta questão. A presidência da Comissão de 

Urbanismo da Câmara dos Deputados será consultada sobre esse pleito.

 

 

Criado grupo de trabalho sobre a questão da atuação das guardas 
municipais na fiscalização do trânsito

No segundo dia dos trabalhos na 62a Reunião do Fórum Nacional, em Vitória, houve 

longo debate com Rodrigo Borges Junot, coordenador jurídico do Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran), órgão que emitiu parecer contrário à utilização de 

guardas municipais em atividades de fiscalização de trânsito. Tal parecer declara 

ser inconstitucional as guardas municipais atuarem no trânsito, o que pode trazer 

implicações negativas para os órgãos municipais de trânsito. Diante disso, o Fórum 

Nacional decidiu criar um grupo de trabalho sobre o tema, com a participação de 

Renato Gianola, secretário municipal de Transportes e Trânsito e presidente da 

Urbes de Sorocaba; do coronel Paulo Afonso Sanches, superintendente de Trânsito 

e Transportes de Goiânia, e de representantes da BHTrans, de Belo Horizonte, e da 

Secretária de Transporte e Trânsito de Natal. O grupo de trabalho está incumbido 

de tratar desse assunto junto ao Ministério das Cidades e ao Denatran.  

 

 

Preocupação com a lei que estabelece as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico

Durante a 62a Reunião do Fórum Nacional, os secretários mostraram preocupação 

com a recente legislação voltada para a área de saneamento, a qual contém 

dispositivo que altera a Lei de Concessões e Permissões. O tema ainda está em 

estudo, mas há o temor de que a mudança possa, no futuro, inviabilizar concessões 

no setor de transporte público urbano. O tema deverá ser retomado em futuras 

reuniões do Fórum Nacional.

 

 

Definidas as regras para o funcionamento do Fórum Nacional

O presidente Oswaldo Lima Neto anunciou as novas regras para funcionamento do 

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, 

definidas na reunião de Vitória.

  

 A finalidade principal de cada reunião do Fórum Nacional é discutir problemas do 

setor e tomar decisões sobre as estratégias de ação política a serem adotadas pelos 

secretários e dirigentes do setor no sentido de resolver tais problemas. Para tanto, 

o período da tarde do primeiro dia dos trabalhos será destinado à sessão com 

participação exclusiva de secretários e dirigentes.

  

 Para ter o ingresso garantido na reunião reservada, os secretários e dirigentes 

ligados ao setor público deverão ser formalmente indicados pela prefeitura ou órgão 

que representam; a secretaria do Fórum Nacional se incumbirá de solicitar tal 

formalização. Para dinamizar os trabalhos, com maior clareza na delimitação dos 

problemas e reunião prévia de informações, cada tema da pauta será apresentado 

por um relator.

  

 Aceitou-se a sugestão da presidente do Fórum Paulista, Patrícia Veras, de se 

proceder nas reuniões do Fórum Nacional da mesma forma que nas reuniões do 

Fórum Paulista, com a oferta de uma palestra técnica na tarde do primeiro dia para 

aqueles que não poderão participar da reunião dos secretários e dirigentes.

 

 

Fórum Nacional solicita espaço no Portal ANTP para discussão de 
temas e armazenamento de informações

Será solicitado à ANTP que implante um espaço na internet para que os secretários 

possam discutir questões da atualidade e onde estejam armazenadas informações 

relativas ao Fórum Nacional

 

 

Secretaria Nacional de Transportes e Mobilidade Urbana expõe 
planos e perspectivas de financiamento

O secretário nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, 

José Carlos Xavier, e seu assessor técnico, Renato Boareto, apresentaram as 

diretrizes de elaboração dos Planos de Mobilidade e anunciaram a possibilidade de 

que sejam financiados com recursos federais. Também foi apresentado o Programa 

Brasil Acessível, que procura subsidiar a todos para que procedam à adequação de 

prédios e veículos de transporte público para pessoas deficientes e com restrição de 

mobilidade, obedecendo aos prazos previstos na legislação sobre a questão

 

 

Campinas e São Paulo apresentam experiências sobre combustíveis 
alternativos; o tema está pautado para a próxima reunião

Foram apresentadas as experiências que vêm sendo realizadas em Campinas e São 

Paulo sobre o uso de combustíveis alternativos ambientalmente saudáveis, dentre 

elas, a do biodiesel. Durante a reunião, os secretários manifestaram sua 

preocupação com questões ambientais e afirmaram a necessidade da busca de 

soluções energéticas eficientes e limpas, com combustíveis alternativos. “Queremos 

buscar diretrizes e procurar incentivar este tipo de combustível. Além disso, a 

intenção dos secretários é discutir com o governo a proposta de implantação de um 

programa que promova este tipo de combustível e fazer com que ele subsidie o 

programa”, declarou Oswaldo Lima Neto. A questão dos combustíveis alternativos 

está entre os temas sugeridos para debate na próxima reunião do Fórum Nacional.

 

 

Próxima reunião será em agosto de 2007, na cidade de Cuiabá

Cuiabá será a sede da 63a Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 

de Transporte Urbano e Trânsito, nos dias 9 e 10 de agosto de 2007.

 

 

Organizações que possibilitaram a realização da 62a Reunião

A direção do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e 

Trânsito agradece às organizações que possibilitaram o desenvolvimento da 62a 

Reunião, na cidade de Vitória, participando da exposição de produtos e serviços em 

ambiente contíguo à sala de reuniões. São elas: Mercedes-Benz, SonSun, Tacom, 

Companhia de Transporte Urbano da Grande Vitória (Ceturb-GV), Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santos (Detran-ES), Secretaria Municipal 

de Transportes de Vitória, Companhia de Desenvolvimento de Vitória.
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