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Nesta edição

Reunião do Fórum Nacional em Aracaju teve a participação de 
126 autoridades e técnicos das diferentes regiões do País

AS PRINCIPAIS DEFINIÇÕES 

Eleita a coordenação do Fórum Nacional para o biênio 2009/2010. Dílson 
Peixoto, do consórcio Grande Recife, é o presidente. 

Carta ao governo federal apresentará críticas à forma como está sendo 
conduzida a estruturação do PAC da Mobilidade

Bosco Mendonça participou de audiência pública da Comissão Especial de 
Desoneração do Transporte

Uma vice-presidência do Fórum acompanha o processo de alteração do 
Código de Trânsito Brasileiro

Fórum Nacional e Frente Nacional de Prefeitos (FNP) divulgam documento 
conjunto contra regulamentação do mototáxi

Indicados representantes do Fórum Nacional no Comitê pela Saúde, Paz e 
Segurança no Trânsito 

Também foram designados representantes no Conselho das Cidades

Instituído grupo de trabalho para estudar a questão dos acidentes de 
trânsito no País

AGRADECIMENTOS

Organizações que possibilitaram a realização da 68ª Reunião 

A próxima reunião será realizada em Rio Branco, no Acre, nos dias 9 e 10 
de julho de 2009 

Reunião do Fórum Nacional em Aracaju teve a participação de 126 
autoridades e técnicos das diferentes regiões do País

A 68ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de 

Transporte e Trânsito foi realizada nos dias 26 e 27 de março de 2009, no Real 
Classic Hotel, na orla de Atalaia, em Aracaju, Sergipe. Foi o primeiro encontro em 
2009 e também o primeiro com a presença de secretários e dirigentes designados 
por prefeitos eleitos ou reeleitos em 2008 e que tomaram posse no início deste ano. 
Houve a presença de 126 autoridades e técnicos de 49 municípios. 
 
Abertura dos trabalhos. A sessão de instalação dos trabalhos foi coordenada pelo 
presidente interino do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de 
Transporte Urbano e Trânsito, e assessor do Gabinete do Prefeito de Olinda, 
Oswaldo Lima Neto. Convidados para a solenidade de abertura, o governador de 
Sergipe, Marcelo Deda, esteve representado pelo secretário dos Transportes e da 
Integração Metropolitana de Sergipe, João Bosco Mendonça, para quem medidas 
urgentes devem ser tomadas para melhorar a qualidade do serviço de transporte 
coletivo do País e que o caos no trânsito deve ser encarado como uma oportunidade 
para a melhoria do transporte público. 
 
Representando o prefeito Edvaldo Nogueira, o superintendente de Transporte e 
Trânsito de Aracaju, Antônio Samarone, destacou que a discussão a respeito do 
transporte público urbano e do trânsito é oportuna, atual e de extrema urgência. 
"Precisamos encontrar soluções tão rápidas quanto os problemas que surgem dia-a-
dia no trânsito das cidades. Esse encontro se reveste da maior importância, pois 
tem caráter nacional. Aqui estão pessoas qualificadas discutindo, apresentando 
soluções, sempre respeitando as particularidades de cada região, de cada 
município", assinalou. 
 
O deputado federal e coordenador da Frente Parlamentar de Transporte Público, 
Jackson Barreto, informou que assumirá a presidência de uma Comissão Especial 
para a Desoneração das Tarifas do Transporte Coletivo e salientou a importância do 
Fórum Nacional para que se encontrem e implementem soluções efetivas ns áreas 
do trânsito e do transporte no País. "Todos que estão aqui representando seus 
Estados e Municípios têm uma responsabilidade enorme quanto ao futuro, pois o 
trânsito e o transporte são desafios das grandes e médias cidades do País e 
dependem de um planejamento cuidadoso para terem melhor desempenho", disse. 
 
Participaram ainda da cerimônia de abertura o secretário substituto da Secretaria 
Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, Fernando Antonio Carneiro 
Barbosa, o coordenador substituto da Coordenação Geral de Planejamento 
Normativo e Estratégico do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, Ítalo 
Marques Filizola, e presidente da ANTP, Ailton Brasilense Pires. 
 
PAC da Mobilidade. Na seqüência da solenidade de abertura, o secretário 
substituto da SeMob, Fernando Barbosa , apresentou um conjunto de investimentos 
em ampliação dos sistemas de transporte coletivo que estão sendo analisados pelo 
Governo Federal na perspectiva de extensão do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) para a área de mobilidade urbana, dentro do processo de 
preparação das principais cidades brasileiras para receber a Copa do Mundo de 
2014. 
 
Como debatedor, o representante da Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos – NTU, Marcos Bicalho dos Santos, apresentou um breve 
relato de matérias divulgadas pela imprensa a respeito do tema, desde a edição do 
primeiro PAC, no qual os investimentos em transporte urbano praticamente se 
limitaram aos projetos da CBTU, em 2007, até as declarações mais recentes 
associando os investimentos em mobilidade à Copa do Mundo, mostrando uma 
sucessão de falsas expectativas e criticando a forma como o Governo Federal tem 
encarado o transporte público, com diversas medidas de apoio aos meios de 
transporte individual, como no caso do subsídio à gasolina e da redução tributária 
para a produção de automóveis. 
 
Diversos dos secretários presentes engrossaram o coro de críticas à ausência de 
uma política de mobilidade urbana por parte do Governo Federal e cobraram 
medidas mais decisivas em favor do transporte público e nas condições de 
circulação de pedestres. Ainda assim, os dirigentes municipais reiteraram que os 
investimentos que serão necessários para a Copa não podem se limitar ao 
atendimento às necessidades imediatas do evento, que não durará mais do que 30 
dias, mas devem se dirigir para a solução de problemas estruturais das cidades, 
podendo representar o início de um processo continuado de investimento na 
melhoria da infraestrutura de circulação das principais cidades brasileiras. A 
importância dada pelos secretários ao assunto foi posteriormente consolidada com a 
designação do Secretário de Transporte e Mobilidade de Canoas, Luiz Carlos 
Bertotto, como um vice-presidente do Fórum voltado exclusivamente para o 
acompanhamento deste processo. 
 
Sistema integrado de Aracaju. Ainda no primeiro dia, no período da tarde, em 
sessão coordenada por Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, diretora-presidente 
da Companhia de Transporte Urbano da Grande Vitória (Ceturb-GV), o 
superintendente Antônio Samarone fez uma apresentação do Sistema Integrado de 
Transporte (SIT) da capital sergipana. 
 
Na tarde do segundo dia, técnicos e autoridades participaram de visita técnica para 
conhecer o SIT e também o Sistema Integrado Metropolitano (SIM). 
 
Desoneração do Transporte Coletivo Urbano. Na mesa que debateu as 
propostas e perspectivas para a mobilidade urbana, o secretário executivo da 
Frente Parlamentar do Transporte Público, Ivo Palmeira, apresentou mais detalhes 
sobre a criação, na Câmara de Deputados, da Comissão Especial de Desoneração 
Fiscal do Transporte Coletivo Urbano, e apresentou informações sobre os seus 
procedimentos de funcionamento. 
<br< O coordenador do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte e 
representante do escritório da ANTP em Brasília, Nazareno Affonso, também 
participou da mesa apontando a desoneração das tarifas, os investimentos dentro 
do PAC ou com a utilização de recursos da CIDE/Combustíveis e o projeto de lei do 
Estatuto da Mobilidade Urbana deveriam estar entre as preocupações centrais dos 
dirigentes municipais. 
 
Nos debates, o presidente interino do Fórum, Oswaldo Lima Neto, defendeu a 
proposta de rearticulação do Comitê Interministerial de Articulação Federativa, que 
vinha discutindo as propostas de barateamento das tarifas. 
 
Perspectivas para o Sistema Nacional de Trânsito. No segundo dia de atividades do 
Fórum, a primeira sessão, coordenada pelo presidente da Agência Municipal de 
Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agentran), Rudel Espíndola Trindade, 
contou com a presença do Diretor Geral do Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran), Alfredo da Silva Peres e abordou diversos temas associados mais 
diretamente à gestão do trânsito urbano. 
 
Um dos temas discutidos foi a participação dos municípios nas seis Câmaras 
Temáticas do Denatran (Assuntos Veiculares, Educação e Cidadania, 
Engenharia,Esforço Legal, Habilitação e Saúde e Meio Ambiente). Considerando que 
os mandatos atuais se encerrarão em maio próximo, foi orientado aos dirigentes 
municipais interessados em indicar representantes para essas Câmaras que 
encaminhem suas sugestões, acompanhadas do currículo do profissional, para a 
ANTP, para que a Associação possa encaminhá-los para apreciação do Denatran. 
 
Na mesma sessão,o secretário parlamentar da Câmara dos Deputados, Fernando 
Luiz Nogueira Pedrosa, apresentou um relato do processo de implantação da lei nº 
11.705/2008, batizada pela mídia como “Lei Seca”, que estabeleceu o limite de 
alcoolemia zero e impôs penalidades mais severas para os condutores que dirigem 
sob a influência do álcool e mostrou que, mesmo com pouco tempo de vigência, a 
medida está tendo impactos muito positivos na redução do número e da severidade 
dos acidentes de trânsito. 
 
Revisão do Código. Finalizando esta sessão, os secretários discutiram o processo 
em curso de revisão do Código de Trânsito Brasileiro, a partir dos relatos da 
representante da CET de São Paulo, Dulce Lutfalla. Como ponto positivo, destaque-
se a informação do diretor presidente do Denatran do reconhecimento do papel das 
guardas municipais em diversos municípios e da intenção do órgão federal de 
legalizar a sua atuação na fiscalização de trânsito, desde que orientada, capacitada 
e coordenada pela autoridade municipal de trânsito; como ponto preocupante, 
causou polêmica a ameaça que paira sobre os municípios que utilizam, na 
fiscalização do trânsito, empresas pública e de economia ou outros órgãos da 
administração pública indireta, em função de questionamentos do Poder Judiciário. 
 
Considerando que a discussão das propostas de mudança do CTB terão 
continuidade no âmbito do Comitê de Mobilização pela Saúde e pela Paz no 
Trânsito, o Fórum Nacional resolveu designar como seus representantes titular e 
suplente, respectivamente, a representante da CET de São Paulo, Dulce Lutrfalla, e 
o diretor presidente da CET Santos, Rogério Crantschaninov. 
 
Outros temas em debate. Estes foram os outros temas colocados em debate 
durante a 68a Reunião do Fórum Nacional: PAC da Mobilidade, o sistema de 
transporte de Aracaju, propostas e perspectivas para a mobilidade urbana, incluindo 
o Projeto de Lei da Mobilidade Urbana, medidas para desoneração e barateamento 
das tarifas, acessibilidade universal no transporte público e fontes de financiamento 
para o setor; e propostas e perspectivas para o Sistema Nacional de Trânsito, 
incluindo o processo de revisão do Código de Trânsito Brasileiro, um balanço de um 
ano da ‘Lei Seca’, a participação dos municípios nas Câmaras Temáticas e no Fórum 
Consultivo do Departamento Nacional de Trânsito. 

 

 

Eleita a coordenação do Fórum Nacional para o biênio 2009/2010. 
Dílson Peixoto, do consórcio Grande Recife, é o presidente. 

Dílson Peixoto, presidente do Grande Recife – Consórcio de Transporte, foi eleito 
presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte e 
Trânsito para o mandato de um ano. Foram também eleitos quatro vice-
presidentes, responsáveis pelos principais temas colocados estrategicamente em 
foco pelo Fórum Nacional. 
 
Ficou definido que o Fórum Nacional vai acompanhar o PAC da Mobilidade 
(produzirá um documento criticando a orientação de restringir os investimentos às 
cidades que serão sedes da Copa do Mundo de 2014) – assunto estará a cargo do 
vice-presidente Luiz Carlos Bertotto, secretário em Canoas-RS; as discussões a 
respeito do barateamento de tarifas (sugerirá ao governo federal a retomada do 
Comitê de Articulação Federativa) – assunto a cargo do vice-presidente João Bosco 
Mendonça, que é secretário de Estado dos Transportes e da Integração 
Metropolitana de Sergipe; e o processo legislativo referente à mudança do Código 
de Trânsito Brasileiro – temática a cargo do vice-presidente Rudel Trindade Filho, 
da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetran), de Campo Grande-MS. 
 
O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba 
(Urbes/Sorocaba), Renato Gianolla, que já presidiu o Fórum Paulista, atuará 
especificamente no acompanhamento da discussão sobre a legalidade da atuação 
das empresas públicas e de economia mista na fiscalização de trânsito e de temas 
diversos que tradicionalmente chegam ao Fórum Nacional.  
 

 

 

Carta ao governo federal apresentará críticas à forma como está 
sendo conduzida a estruturação do PAC da Mobilidade

O Fórum Nacional elaborará uma carta a ser encaminhada ao Governo Federal e 
também para divulgação pública com críticas à forma como está endo conduzida a 
estruturação do PAC da Mobilidade. O documento apontará a falta de diálogo da 
Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade, do Ministério das Cidades, com 
os municípios, na escolha dos investimentos propostos. 
 
No documento será criticada a vinculação do PAC da Mobilidade à Copa do Mundo 
de 2014, porque os problemas de transporte não se limitam às cidades que serão 
sedes dos jogos. Também será criticada a orientação de priorizar os investimentos 
nas ligações com os aeroportos ou com os locais de jogos, porque os investimentos 
em infra-estrutura de transporte não podem ser orientados para um evento 
efêmero e sim para as necessidades estruturais das cidades. 
 
De todo modo, apesar das restrições, o Fórum Nacional ressaltará em seu 
documento que a Copa do Mundo deve ser considerada uma oportunidade para 
alavancar importantes investimentos, sem deixar de sublinhar que esses 
investimentos de médio e longo prazo devem estar previstos nos instrumentos de 
planejamento das cidades – os Planos Diretores Urbanos e/ou os Planos de 
Mobilidade. 
 
Vice-presidência para o PAC da Mobilidade. O secretário de Transporte e da 
Mobilidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, Luis Carlos Bertotto, assumirá uma 
das vice-presidências do Fórum Nacional, com responsabilidade específica de 
acompanhar a elaboração do PAC da Mobilidade e suas relações com o futuro PAC 
da Copa do Mundo de 2014 – que o governo federal prometeu anunciar tão logo 
estejam definidas as cidades sedes do campeonato mundial a ser realizado no País. 
 
Bertotto também será responsável pelo acompanhamento da tramitação no 
Congresso Nacional do projeto de lei da Mobilidade Urbana – PL 1687/07 – 
apresentado há 18 meses à Câmara Federal. Em maio, iniciaram-se os trabalhos da 
comissão especial criada para analisar o Projeto de Lei 694, de 1995, de autoria do 
então deputado Alberto Goldman, que institui diretrizes para o transporte coletivo 
urbano, e trata de planejamento, gestão e desenvolvimento desse sistema de 
transporte; há outros três projetos tramitando conjuntamente: o PL 1687/07, do 
Poder Executivo; 1974/96, do deputado Chico da Princesa (PR-PR); e 2234/99, do 
ex-deputado Sérgio Carvalho.

 

 

Bosco Mendonça participou de audiência pública da Comissão 
Especial de Desoneração do Transporte

O secretário de Estado dos Transportes e da Integração Metropolitana de Sergipe 
(Setram) e vice-presidente da ANTP, Bosco Mendonça, assumiu a vice-presidência 
do Fórum Nacional que tem como incumbência acompanhar a questão do 
barateamento das tarifas, em especial os trabalho da Comissão Especial de 
Desoneração Tributária do Transporte, recém criada na Câmara Federal. Quanto a 
este tema, o Fórum Nacional encaminhará sugestão ao governo federal para que 
seja retomado o funcionamento do Comitê de Articulação Federativa. 
 
Em 22 abril, Bosco Mendonça participou de audiência pública na Comissão Especial 
de Desoneração do Transporte – instituída pela Câmara Federal para analisar o 
Projeto de Lei 1927/03, sobre o peso dos tributos nas tarifas de transporte de 
ônibus, metrôs e ferrovias – e propôs que o governo imponha aos usuários de 
motos e de automóveis parte do ônus para desonerar o transporte coletivo. 
Segundo ele, um aumento de 4,5% na gasolina permitira a redução de 50% no 
preço do diesel, e com a retirada de tributos incidentes sobre o setor, a redução 
poderia chegar a 80%. 
 
A Comissão Especial, que tem como presidente do deputado Jackson Barreto, da 
Frente Parlamentar do Transporte Público, promoveu em abril e maio diversas 
sessões de audiência pública com a participação de especialistas, técnicos, 
autoridades, empresários e representantes governamentais. O relator da Comissão, 
deputado Carlos Zarattini, disse que espera apresentar seu relatório em meados de 
junho de 2009. A Comissão Especial de Desoneração do Transporte é temporária e 
sua decisão poderá ter caráter conclusivo, ou seja, seguindo direto para o Senado, 
sem passar pelo plenário. 
 

 

 

Uma vice-presidência do Fórum acompanha o processo de alteração 
do Código de Trânsito Brasileiro

O presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetran), de Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, e presidente da Comissão de Trânsito da ANTP, Rudel 
Trindade Filho, também foi escolhido como vice-presidente do Fórum Nacional para 
acompanhar a tramitação dos projetos que propõem mudanças no Código de 
Trânsito Brasileiro; ele também coordenará um grupo de trabalho criado 
especialmente para o análise e avaliação de todas as propostas de alteração do 
Código, com objetivo de subsidiar as posições do Fórum Nacional em tais assuntos. 
 
Dois projetos de lei, um relatado pela deputada Rita Camata (PL nº 2872/2008), e 
outro pelo deputado Arnaldo Jardim (PL nº 7.671/2006) tramitam na Comissão de 
Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. Ainda com relação às propostas de 
alteração do CTB, foi instituído um grupo de trabalho específico para acompanhar a 
discussão sobre a legalidade da atuação das empresas públicas de economia mista 
na fiscalização do trânsito, que terá como coordenador o vice-presidente do Fórum 
Nacional, Renato Gianolla.

Acione o link abaixo e acompanhe a tramitação na Comissão de Viação e Transportes, da 

Câmara Federal, do Projeto de Lei no 2872/08. Em 14 de maio de 2009, foi apresentado um 

segundo parecer da relatora Rita Camata 

 

Fórum Nacional e Frente Nacional de Prefeitos (FNP) divulgam 
documento conjunto contra regulamentação do mototáxi

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Transporte Urbano e Trânsito, por meio de documento único, assinado 
pelos respectivos presidentes – o prefeito João Coser, de Vitória, e o presidente do 
Grande Recife – Consórcio de Transporte, Dílson Peixoto – criticaram o projeto em 
favor da regulamentação do mototáxi. No encontro de Aracaju, ficou definido 
também que o Fórum Nacional mobilizará secretários e prefeitos para divulgar sua 
posição junto aos senadores, procurando convencê-los a rejeitar o projeto de lei em 
tramitação no Senado.

Leia o documento conjunto do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de 

Transporte e Trânsito e da Frente Nacional de Prefeitos. 

 

Indicados representantes do Fórum Nacional no Comitê pela Saúde, 
Paz e Segurança no Trânsito 

O Fórum Nacional fez a indicação de novos representantes para participar do 
Comitê pela Saúde, Paz e Segurança no Trânsito: Dulce Lutfalla (CET/São Paulo) 
será a titular, tendo como suplente Rogério Crantschaninov (CET/Santos) e 
presidente do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte e 
Trânsito.

 

 

Também foram designados representantes no Conselho das Cidades

Serão representantes do Fórum Nacional no Conselho das Cidades o presidente 
Dílson Peixoto e o vice-presidente Luis Carlos Bertotto. Prosseguirá representando o 
Fórum Nacional no Secretariado Nacional do MDT Patrícia Pereira Veras, secretária 
de Transportes e Trânsito de São Bernardo do Campo-SP. 

 

 

Instituído grupo de trabalho para estudar a questão dos acidentes de 
trânsito no País

Houve a criação de um grupo de trabalho do Fórum Nacional para estudar a 
questão dos acidentes de trânsito no País, o qual terá coordenação de Valter 
Guellers (Maringá) e Eduardo Lucas (Transbetim/Betim). 

 

 

Organizações que possibilitaram a realização da 68ª Reunião 

A direção do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e 
Trânsito agradece às organizações que possibilitaram o desenvolvimento da 68a 
Reunião, na cidade de Aracaju Organizado pela ANTP e pela Secretaria de Estado 
dos Transportes e da Integração Metropolitana de Sergipe (Setram), com apoio do 
Detran-SE e da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju, o 
encontro teve exposição com a participação da Mercedes Benz e da Novakoasim, e 
apoio das empresas M2M Solutions, Serttel e Socicam. 

 

 

A próxima reunião será realizada em Rio Branco, no Acre, nos dias 9 
e 10 de julho de 2009 

Nos dias 9 e 10 de julho de 2009, Rio Branco, capital do Acre, receberá a 69a 
Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e 
Trânsito. Nesse encontro será desenvolvido o processo de planejamento estratégico 
do Fórum Nacional para o biênio 2009/2010. 

 

 

 

BOLETIM  DO  FÓRUM  NACIONAL  DE  SECRETÁRIOS  E  
DIRIGENTES  DE  TRANSPORTE  URBANO  E  TRÂNSITO

 


