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Reunião em Porto Alegre atraiu 100 participantes de 17 Estados, com 
representação de todas as regiões do País

A 64ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano 

e Trânsito, realizada nos dias 6 e 7 de dezembro de 2007, em Porto Alegre, contou 
com a participação de 100 autoridades, técnicos e profissionais do setor e, também, 
membros de empresas privadas expositoras e apoiadoras, provenientes de 39 
municípios (15 capitais), de 17 Unidades da Federação. Estiveram representadas no 
encontro a Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana e a Empresa 
de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A (Trensurb), ambas vinculadas ao Ministério 
das Cidades, e a Ceturb/GV, empresa estadual do Espírito Santo.

 

 

Prefeito José Fogaça fez exposição sobre a estrutura institucional, 
destacando perda de receita municipal após a Constituição de 1988

“Fomos muito bem recebidos pelo prefeito José Fogaça, que além da hospitalidade, 
nos brindou com uma bela exposição”, afirmou Oswaldo Lima Neto, presidente do 
Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito e 
Secretário Municipal de Planejamento, Transportes e Meio Ambiente de Olinda, logo 
após a conclusão dos trabalhos da 64a Reunião, em Porto Alegre. 
 
 O prefeito fez uma palestra sobre a questão da institucionalidade do País, 
assinalando que a Constituição de 1988 concedeu a condição de ente federativo ao 
Município, criando uma repartição clara de atribuições entre União, Estados e 
Municípios. “Concordo com o prefeito Fogaça quando diz que vivemos em um país 
que estruturalmente está muito bem nessa área da institucionalidade – melhor do 
que qualquer país da América Latina”, disse Oswaldo Lima Neto, revelando em 
seguida sua concordância com outro ponto levantado pelo prefeito: a situação 
favorável perceptível no quadro institucional não se repete no quadro financeiro. 
 
 Segundo José Fogaça, quando a Constituição foi promulgada, há quase vinte anos, 
houve considerável perda de receita dos Municípios; antes, os municípios detinham 
18% de participação no bolo tributário e atualmente essa participação se restringe 
a 14%. “Isso naturalmente afeta de forma drástica as administrações municipais, 
inclusive, a questão do transporte, porque faltam recursos para que a prefeitura 
cuide corretamente dessa questão também”, comentou Oswaldo. 
 
Solenidade. Participaram também da solenidade de instalação da 64a Reunião do 
Fórum Nacional: Luiz Carlos Bueno de Lima, secretário nacional de Transporte e da 
Mobilidade Urbana (SeMob), do Ministério das Cidades; Luis Afonso dos Santos 
Senna, secretário de Mobilidade de Porto Alegre e diretor-presidente da Empresa 
Pública de Transporte e Circulação (EPTC) da capital gaúcha e Fernando Dutra 
Michel, diretor de Transporte da EPTC, que, mais adiante, se encarregou de uma 
apresentação sobre o sistema de transporte coletivo de Porto Alegre. A ANTP esteve 
representada por seu superintendente, Marcos Pimentel Bicalho.

 

 

Secretários vão trabalhar por mudanças propostas no projeto de lei 
da mobilidade urbana

Na 64a Reunião, o secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana 
(SeMob), do Ministério das Cidades, Luiz Carlos Bueno, ouviu uma exposição sobre 
os pontos que o Fórum Nacional acumulou em discussões sobre a mobilidade 
urbana. “Dissemos ao secretário que não gostaríamos de ver retrocessos nesses 
pontos e que, ao contrário, gostaríamos ter avanços, inclusive, com recursos do 
PAC da Mobilidade, que, segundo o próprio secretário reiterou, está sendo 
preparado pelo governo federal”, explicou Oswaldo Lima Neto, acrescentando: 
“Dissemos a ele também que haveria um trabalho de estreito relacionamento com a 
SeMob, visando à implementação de uma política de mobilidade urbana no País”.
 
 Já em sua reunião anterior, o Fórum Nacional havia instituído 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. Os 
secretários apóiam esse projeto e decidiram desenvolver em 2008 um trabalho 
político no Congresso Nacional para preservar o teor das principais propostas nele 
contidas, além de sugerir aprimoramentos.
 
 Segundo Oswaldo Lima Neto, os secretários entendem como de grande importância 
o estabelecimento do marco regulatório para o setor, proposto pelo projeto. 
Consideram igualmente fundamental a proposta financeira embutida no texto 
enviado ao Congresso: a garantia de que os recursos investidos pelo município em 
programas de mobilidade estabelecidos de acordo com a futura lei terão, 
obrigatoriamente, o acompanhamento de igual volume de recursos do governo 
federal. No caso dos investimentos feitos pelo Estado, o governo federal deverá 
oferecer contrapartida equivalente à metade do valor investido. Outro ponto 
destacado como altamente positivo pelos secretários é que a liberação das verbas 
para os municípios estará vinculada à obediência às determinações da nova lei, o 
que estimulará as administrações municipais a empreenderem as reformas que 
tendem a modernizar o setor. 
 
 Nesta 64a Reunião do Fórum Nacional, se discutiu também o tema barateamento 
das tarifas e a importância de estabelecer nas cidades brasileiras uma condição 
para a mobilidade urbana, o que passa por pontos como a garantia do equilíbrio 
econômico dos sistemas de transporte público, investimento em infra-estrutura, 
prioridade para o transporte coletivo no sistema viário, instituição de boas 
condições para circulação de bicicletas e de pedestres. É fundamental também a 
reestruturação dos modelos de regulação existentes, com licitações que sejam 
baseadas em propostas de produtividade do sistema de transporte, para que as 
empresas possam se preocupar continuamente em oferecer os melhores serviços ao 
menor custo.

 

 

O direito dos municípios a convênios com o Denatran para acesso ao 
Renainf, sem passar pelo órgão estadual de trânsito

Para os integrantes do Fórum Nacional, é um direito dos municípios estabelecerem 
convênios com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para acesso ao 
Registro Nacional de Compensação de Infrações (Renainf) e outras bases de dados 
sem a mediação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). “Não há 
necessidade de concordância ou de convênios com o Detran. São instâncias 
federativas independentes e, portanto, não há porque obrigar o município a esse 
procedimento”, disse o presidente Oswaldo Lima Neto, resumindo o entendimento 
do Fórum Nacional, que discutiu o tema em Porto Alegre. Ele explica que a Polícia 
Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes 
(DNIT) já têm acesso direto aos dados do Denatran e indaga: “Por que não os 
municípios? Ficou definido que essa posição do Fórum Nacional será levada a uma 
reunião entre representantes do Denatran e dos Detrans no início de 2008.
  
Sem mudanças. Por enquanto, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) 
não dá mostras de pretender alterar sua posição sobre a participação das guardas 
municipais na fiscalização do trânsito, o que fortalece a atitude do Conselho 
Estadual de Trânsito (Cetran) de São Paulo, que vem deferindo, sem julgar o 
mérito, recursos de multas lavradas por guardas municipais. 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 – devidamente preparados e instituídos desta 
função pelo Município – podem atuar na fiscalização do trânsito.

 

 

Alerta para barrar futuras investidas pela aprovação do moto-frete

Depois de grande vitória no Congresso Nacional em novembro, quando a Comissão 
de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados negou a regulamentação da 
profissão de moto-taxista, o Fórum Nacional permanecerá alerta contra outras 
tentativas de regulamentação desse tipo de serviço. “A posição do Fórum Nacional é 
a mesma: o moto-táxi não é uma modalidade que atenda às necessidades de 
segurança, higiene e conforto obrigatórias em qualquer serviço transporte para a 
população”, disse Oswaldo Lima Neto. 
 
Como foi. Em decisão tomada no dia 7 de novembro de 2007, a Comissão de 
Viação e Transportes da Câmara Federal rejeitou por 17 votos contra 12 o relatório 
favorável do relator, deputado Afonso Camargo, ao Projeto de Lei 6302/02, do ex-
senador Mauro Miranda, que propunha a regulamentação do exercício das 
atividades dos profissionais em transporte de passageiros (moto-taxistas), em 
entregas de mercadorias e em serviços comunitários de rua (motoboys) em todo o 
território nacional. Logo após a rejeição do relatório de Afonso Camargo, foi 
apresentado o substitutivo do deputado Mauro Lopes, que propunha a aprovação da 
regulamentação dos serviços de moto-frete e rejeitava a regulamentação das 
atividades de moto-táxi, por se tratar de transporte público de passageiros. No 
entender de Lopes, os moto-táxis não atendem à condição de transporte público, tal 
como está estabelecido na Constituição Federal e na Lei de Concessões. O 
substitutivo foi aprovado por todos os 25 deputados presentes à sessão naquele 
momento Seqüência. De acordo com Ivo Palmeira, secretário-executivo da Frente 
Parlamentar do Transporte Público, a matéria será examinada pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara Federal quanto a aspectos constitucionais e 
legislativos e, uma vez aprovada, seguirá para a sanção presidencial. O Fórum 
Nacional encaminhou aos deputados membros daquela Comissão uma mensagem 
de agradecimento “pela visão correta que tiveram ao não aprovarem a 
regulamentação do moto-táxi”.

 

 

Fórum Nacional vai explicitar visão sobre mobilidade urbana a outros 
segmentos representados no Conselho das Cidades

Os secretários foram informados em Porto Alegre que o Fórum Nacional continua 
com representação no Conselho Nacional das Cidades, cuja nova composição foi 
definida durante a 3a Conferência Nacional das Cidades, realizada em Brasília no 
final de novembro. Deliberou-se que, ao longo de 2008, o Fórum Nacional buscará 
intensificar sua atuação no Conselho. A idéia é evidenciar e esclarecer fatores 
relacionados com a problemática do transporte público e sua relação com outros 
aspectos da vida nas cidades, de modo a conquistar adeptos dos demais setores 
representados no Conselho das Cidades para as propostas concernentes à 
mobilidade urbana.

 

 

Candidatos a prefeito em 2008 serão alvo de documento explicitando 
o posicionamento do Fórum Nacional

Como resultado de outra discussão havida na 64a Reunião, ficou decidido que será 
elaborado em 2008 um documento para orientar os candidatos a prefeito sobre os 
posicionamentos do Fórum Nacional relativos a questões da mobilidade urbana.

 

 

Organizações que possibilitaram a realização da 64a Reunião

A direção do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e 
Trânsito agradece às organizações que possibilitaram o desenvolvimento da 64a 
Reunião, na cidade de Porto Alegre, participando da exposição de produtos e 
serviços em ambiente contíguo à sala de reuniões; são elas: APB Prodata, Embryo-
Rede Ponto, Mercedes-Benz e Sonsun. Agradece ainda às organizações apoiadoras: 
ATP – Sindicato das Empresas Operadoras de Porto Alegre, Marcopolo e Neobuss.

 

 

A próxima reunião será realizada nos dias 6 e 7 de março de 2008, na 
cidade de Recife

Recife será a sede da 65a Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 
de Transporte Urbano e Trânsito; as datas do encontro serão 6 e 7 de março de 
2008.
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