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63a Reunião, em Cuiabá, teve 100 participantes de 17 Unidades da 
Federação; todas as regiões estiveram representadas

A 63ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano 

e Trânsito, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2007, em Cuiabá, contou com a 

participação de 100 autoridades, técnicos e profissionais do setor, representando 33 

municípios de 17 Unidades da Federação. Também esteve representado nos 

debates o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), órgão do Ministério das 

Cidades.

 

 

Fórum Nacional manterá bandeira da desoneração e acompanhará 
atuação do Comitê de Articulação Federativa (CAF).

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

continuará mantendo a bandeira da desoneração de custos do transporte público 

urbano com vistas ao barateamento das tarifas, conforme a Carta de Brasília, 

aprovada em março de 2007. O anúncio foi feito pelo presidente do Fórum Nacional 

e secretário de Planejamento Urbano, Transportes e Meio Ambiente de Olinda, 

Oswaldo Lima Neto.

  

 As teses da Carta de Brasília foram encampadas pela Frente Nacional de Prefeitos 

(FNP) e passaram a fazer parte do documento Transporte Coletivo Público – 

Proposta, em que os prefeitos defendem uma combinação de desoneração tributária 

com subsídios para cobertura de gratuidades, de modo a resolver a angustiante 

questão do custo das tarifas para as populações que dependem do transporte 

público.

  

Articulação federativa. O Fórum Nacional decidiu compor um grupo de trabalho 

para acompanhar a atuação do Comitê de Articulação Federativa (CAF), instituído 

no início de agosto de 2007, no âmbito da Secretaria de Relações Institucionais da 

Presidência da República, à frente da qual está o ministro Walfrido dos Mares Guia. 

  

 O CAF tem a finalidade de promover a articulação na formulação de estratégias e 

implementação de ações coordenadas e cooperativas entre as esferas federal e 

municipal de governo, para atendimento das demandas da sociedade e 

aprimoramento das relações federativas. Participam do CAF representantes dos 

ministérios e das três entidades representativas dos municípios, incluindo a Frente 

Nacional de Prefeitos (FNP). As deliberações do CAF serão tomadas por consenso e 

publicadas na forma de resolução subscrita por seu presidente.

 

 

Em Cuiabá, na sessão inaugural, o prefeito Wilson Santos defendeu a 
desoneração dos transportes em favor do barateamento das tarifas.

Na sessão de instalação da 63ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e 

Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, o prefeito de Cuiabá, Wilson Santos, 

defendeu a desoneração dos transportes públicos urbanos em favor do 

barateamento das tarifas. 

  

 Ele assinalou que cada vez mais brasileiros estão andado a pé, deixando de utilizar 

o transporte público por falta de condições para pagar a passagem, o que significa a 

ampliação da exclusão social no País. Afirmou que a Frente Nacional dos Prefeitos 

(FNP) – organismo do qual é vice-presidente de Relações com o Legislativo – propõe 

a desoneração do setor em favor do barateamento das tarifas e que o transporte 

passe a ser considerado um item da cesta básica. 

  

 O secretário de Trânsito e Transportes Urbanos de Cuiabá, Oscar Soares, também 

fez referência ao tema da desoneração. Assegurou que os secretários e dirigentes 

estão cientes de sua responsabilidade de oferecer à população brasileira um 

transporte coletivo mais moderno, com qualidade e com inclusão social. Disse ser 

preciso enfrentar estes desafios e ter com os parceiros – governos federal e 

estadual – unidade de pensamento para buscar o barateamento da tarifa, 

possibilitando, dessa forma, que os 35 milhões de brasileiros que estão excluídos 

por falta de condições de pagar as tarifas atuais possam novamente ter acesso aos 

sistemas de transportas públicos. Na esfera do trânsito, assinalou que o desafio é 

humanizar e reverter o quadro triste em que se encontra nosso país em número de 

mortos em acidentes. "Por ano, o País gasta R$ 28 bilhões para tratar dos 

acidentados", disse, se referindo à pesquisa recentemente divulgada pela ANTP e o 

IPEA.

  

Presença da ANTP. A ANTP esteve representada na 63a Reunião do Fórum 
Nacional por seu superintendente, Marcos Pimentel Bicalho, que fez para a 

imprensa uma avaliação do encontro. "O papel desse Fórum é discutir ações que 

possam contribuir para um transporte e um trânsito melhor, e aqui, em Cuiabá, a 

qualidade das discussões e a participação dos secretários foram fatores realmente 

muito positivos, que trouxeram ao Fórum atualidade e um diálogo bastante rico 

com o Denatran".

 

 

Grupo de trabalho do Fórum Nacional vai acompanhar a tramitação 
do Projeto de Lei da Mobilidade Urbana

O Fórum Nacional instituiu um grupo de trabalho para acompanhar o Projeto de Lei 

das Diretrizes da Política de Mobilidade Urbana, encaminhado pelo presidente da 

República ao Congresso Nacional no dia 2 de agosto de 2007, e que recebeu na 

Câmara Federal o número 1.687/07.  "Nós, obviamente, apoiamos esse projeto de 

lei, porém, vamos acompanhar sua tramitação e fazer sugestões de 

aprimoramento". 

  

 O projeto estabelece diretrizes para o planejamento e gestão dos sistemas de 

mobilidade, busca modernizar o serviço de transporte público urbano e estimular a 

melhoria dos serviços oferecidos à população. Também pretende contribuir para o 

controle e redução do preço das tarifas em todo o País.

  

 O texto propõe que a concessão para a operação de serviços de transporte seja 

feita, obrigatoriamente, por meio de licitação, vencendo a empresa que oferecer a 

menor tarifa. O reajuste, por sua vez, seria feito anualmente, de acordo com os 

índices de inflação, e não mais com base em planilhas de custo elaboradas pelas 

empresas. Com isso, haveria um regime de tarifas fixadas em contrato, como já 

ocorre em outros setores, a exemplo das concessões de rodovias e serviços de 

energia elétrica. 

  

 Também está no projeto de lei a proposta de instituição do Programa Nacional de 

Apoio à Política de Mobilidade Urbana (Pnamob), responsável pela implantação dos 

princípios e diretrizes dessa política, contando com recursos do Orçamento Geral da 

União (OGU); a tais recursos poderiam ter acesso estados e municípios que 

atendessem a exigências estabelecidas na lei, entre as quais, a apresentação do 

Plano de Mobilidade Urbana e realização de processo licitatório para os serviços de 

transporte público coletivo.

 

 

Mensagem destaca o trabalho do ex-secretário nacional de 
Transporte e Mobilidade Urbana, José Carlos Xavier, e sua equipe

O presidente Oswaldo Lima Neto foi encarregado pelo Fórum Nacional de enviar 

correspondência de agradecimento a José Carlos Xavier, que deixou o cargo de 

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

após concluir o encaminhamento do Projeto de Lei das Diretrizes da Política de 

Mobilidade Urbana.

  

 Na mensagem, Oswaldo Lima Neto externou a Xavier agradecimentos pelo seu 

empenho à frente da secretaria nacional e pelo trabalho de sua equipe. "Eu entendo 

que esse empenho, evidenciado nas ações da SeMob, estabeleceu um novo 

paradigma, marcou uma nova época no País no que diz respeito à questão da 

mobilidade urbana e transporte". 

  

 O presidente do Fórum Nacional assinalou no documento a Xavier que, com a 

criação do Ministério das Cidades, considerada muito positiva para o setor, a SeMob 

conseguiu colocar na pauta das discussões uma "quantidade imensa" de cidadãos 

que simplesmente estavam esquecidos: os pedestres, os ciclistas, as pessoas 

deficientes e os próprios usuários dos transportes públicos.

  

 Oswaldo Lima Neto frisou no documento que todas essas categorias de cidadãos 

receberam prioridade nas atividades da SeMob, no campo da infra-estrutura, 

"embora não tanto quanto gostaríamos, em função de contingenciamento de 

recursos decidido pelo governo", e também nos terrenos da capacitação e da 

normatização. "Foi muito rico, e nós entendemos que esse processo foi coroado 

com o Projeto de Lei das Diretrizes da Política de Mobilidade Urbana".

 

 

Fórum Nacional defende a participação das guardas municipais na 
fiscalização do trânsito; Denatran continua contra.

A participação de guardas municipais em ações de fiscalização do trânsito foi um 

dos pontos discutidos em Cuiabá com o diretor-geral do Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran), Alfredo Peres. O entendimento do Fórum Nacional sobre essa 

questão é de que, como o próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece, os 

integrantes das guardas municipais, desde que funcionários públicos estatutários e 

devidamente preparados, podem atuar na fiscalização do trânsito, sendo a fonte 

dessa autorização o Código de Trânsito Brasileiro. 

  

Denatran continua contra. No passado, o Denatran concordava com essa tese do 

Fórum Nacional, mas, a partir de 2006, com base em parecer da consultoria jurídica 

do Ministério das Cidades, vem se posicionando contrariamente à participação das 

guardas municipais nos serviços de fiscalização do trânsito – o que foi ratificado em 

ofício enviado no dia 5 de setembro de 2007 pelo coordenador geral da 

Coordenadoria Geral de Instrumental Jurídico e da Fiscalização, Rodrigo Borges 

Junot; ao presidente do Fórum Nacional, Oswaldo Lima Neto. Esse documento 

responde a um pedido de revisão do parecer de 2006.  

  

 "Em atenção ao expediente datado de 9 de agosto de 2007, no qual Vossa 

Senhoria solicita revisão de parecer enviado ao Fórum Paulista, informamos que 

este Departamento Nacional de Trânsito tem mantido seu posicionamento inicial no 

sentido de que as guardas municipais são desprovidas de competência para atuar 

no campo da segurança pública (grifo no original), sendo tal posicionamento 

ratificado pela Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades, conforme parecer 

anexo" (trata-se do Parecer ConJur/MCidades 1409/2006 – Processo no 

80001.004367/2006-25).

  

Fórum Paulista. Segundo relato na última reunião do Fórum Paulista, no início de 

julho de 2007, até recentemente, o Denatran aceitava a atuação das guardas 

municipais no trânsito, porém, mudou de opinião, emitindo parecer contrário à 

utilização dessas corporações em atividades de fiscalização. Tal parecer afirma ser 

inconstitucional as guardas municipais atuarem no trânsito, o que tem trazido 

implicações negativas para os órgãos municipais de trânsito. 

  

 Na visão de vários secretários paulistas, um dos problemas mais graves tem sido o 

deferimento, pelo Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) de São Paulo, de 

quaisquer recursos relativos a multas aplicadas por guardas municipais, 

independentemente do mérito. 

  

 Além disso, têm havido ações judiciais, buscando ressarcimento dos valores 

referentes a multas aplicadas e já pagas. Com receio de contrariar o parecer do 

Denatran, alguns municípios têm utilizado na fiscalização de trânsito funcionários 

públicos sem treinamento especializado, retirando os guardas municipais dessa 

tarefa. 

  

 Uma vez que grandes cidades do País – como Rio de Janeiro e Belo Horizonte – 

estão empregando guardas municipais em atividades de fiscalização do trânsito, o 

Fórum Paulista entendeu, em sua última reunião, na primeira semana de julho de 

2007, ser possível reabrir as negociações com o Denatran – razão do envio pelo 

presidente do Fórum Nacional do pedido de revisão, respondido com uma negativa. 

O Fórum Nacional mantém um grupo de trabalho sobre o tema, integrado por 

representantes de Belo Horizonte, Goiânia, Natal e Sorocaba.

 

 

Diálogo com o diretor-geral do Denatran foi bastante produtivo, 
segundo avaliação dos secretários

Apesar da divergência quanto à participação das guardas municipais em serviços de 

fiscalização do trânsito urbano, o presidente do Fórum Nacional, Osvaldo Lima Neto, 

assinalou que foi bastante proveitosa a participação do diretor-geral do 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Alfredo Peres, na reunião de 

Cuiabá. "Ele esteve presente durante todo o evento, o que permitiu uma discussão 

muito profícua entre os secretários e o diretor, inclusive dando início a um 

estreitamento maior de relações entre os municípios e o Denatran, que tanto ele 

como a gente achamos imprescindível para essa questão de trânsito no País como 

um todo. 

  

Funset. Durante o encontro na capital mato-grossense, os secretários cobraram do 

representante do governo federal o descontingenciamento dos recursos do Fundo 

Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset). "Existem cerca de 1 bilhão 

e 200 milhões de reais que poderiam ser usados em campanhas preventivas de 

trânsito nas cidades", disse Oswaldo.

 

 

Regulamentação da profissão de moto-taxista não terá apoio do 
Fórum Nacional

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

decidiu não apoiar a regulamentação das moto-táxis, como preconiza o Projeto de 

Lei 6302/02, do Senado, que propõe a regulamentação profissional de moto-

taxistas e motoboys.

  

 O Fórum Nacional entende que as motos não têm segurança para prestar serviço 

de transporte de pessoas; dois dos problemas apontados são relacionados com 

riscos à saúde do passageiro: o uso coletivo do capacete e o crescente número de 

acidentes envolvendo motos. 

  

 "O número de acidentes com motos preocupa, pois esses casos geram mais de um 

terço das emergências traumatológicas no País. Naturalmente, há as 

responsabilidades para o poder público municipal, decorrentes desses acidentes e 

das mortes que eles ocasionam", disse Oswaldo Lima Neto, assinalando que o 

Fórum Nacional encaminhará ao deputado federal e relator do projeto no 

Congresso, Afonso Camargo, uma comunicação expressando essa posição 

francamente contrária à regulamentação das moto-táxis. No encontro de Cuiabá, foi 

solicitado aos secretários que entrassem em contato com deputados da bancada 

federal de seus respectivos Estados para impedir a aprovação da regulamentação.

 

 

Grupo de trabalho vai estruturar proposta de redução e unificação de 
custo para remessa de multas de trânsito por correio

Outra decisão do Fórum Nacional no encontro de Cuiabá diz respeito à criação de 

um grupo de trabalho para estudar e preparar uma proposta, visando à redução e à 

unificação da tarifa cobrada pelos Correios para o envio de multas. A variação e o 

elevado valor desse item de custo têm onerado significativamente as contas 

públicas.

 

 

Organizações que possibilitaram a realização da 63a Reunião

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

Trânsito agradece às organizações que possibilitaram o desenvolvimento da 63a 

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

ambiente contíguo à sala de reuniões; são elas: Digicon, Mercedes-Benz/Daimler 

Chrysler, Sonsun e Transdata. Agradece ainda às organizações apoiadoras locais do 

evento: Dataprom, Marcopolo, MA Tecnologia e Mônaco – Concessionária da 

Volkswagen em Cuiabá.

 

 

Em princípio, a próxima reunião será realizada nos dias 6 e 7 de 
dezembro de 2007, na cidade de Porto Alegre

Porto Alegre será a sede da 64a Reunião do Fórum Nacional de Secretários e 

Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito; as datas do encontro – a serem 

oportunamente confirmadas – são 6 e 7 de dezembro de 2007.
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