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Reunião do Fórum Nacional em Vitória teve a participação de 92 
técnicos e autoridades de diferentes regiões do País

A 67ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte e 
Trânsito foi realizada nos dias 3 e 4 de dezembro de 2008, em Vitória, capital do 
Espírito Santo, com a participação de 92 autoridades e técnicos do setor, 
representando 28 cidades de diferentes regiões brasileiras. O encontro integrou a 
programação da 53ª Reunião Geral da Plenária dos Prefeitos, da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), ocorrida em 5 de dezembro de 2008.

 

 

Secretários encaminham documento sobre mobilidade urbana para 
os futuros prefeitos. Conheça a íntegra do documento.

Durante a 67ª Reunião do Fórum Nacional, os secretários discutiram a preparação 
de um documento endereçado aos prefeitos eleitos ou reeleitos que assumiriam 
seus mandatos em janeiro de 2009. Esse documento – intitulado Carta dos 
Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito aos Futuros 

Prefeitos – focalizou essencialmente cinco pontos: a importância da gestão do 
transporte individual para reduzir os impactos negativos do crescimento da 
motorização nas cidades; o respeito à garantia de prioridade ao transporte público 
no viário urbanos; a necessidade de conceder prioridade e realizar ações para o 
transporte não motorizado, concessão de maior atenção à logística da carga urbana 
e soluções questão do impacto ambiental do modelo de transporte adotado nas 
cidades.

Leia a íntegra do documento produzido pelo Fórum Nacional e intitulado Carta dos 

Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito aos Futuros Prefeitos 

Portal da Frente Nacional de Prefeitos dá destaque para o documento do Fórum Nacional 

de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito 

Fórum Nacional teve um balanço de temas e de bandeiras referentes 
aos últimos cinco anos 

O superintendente da ANTP, Marcos Pimentel Bicalho, apresentou um resumo 
estatístico sobre as atividades do Fórum Nacional, mostrando que entre dezembro 
de 2003 e dezembro de 2008 houve 16 reuniões, nas cidades de São Paulo, Maceió, 
Uberlândia, Aracajú, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Campinas, Natal, 
Cuiabá, Porto Alegre, Recife, João Pessoa e duas vezes em Vitória. Nesses 
encontros foram discutidos 126 diferentes temas. Os registros mostram que os 
últimos oito encontros tiveram participação média, por reunião, de 116 autoridades 
e técnicos e de 36 cidades. A seguir, a relação dos temas por reunião desde a 52ª 
Reunião, em São Paulo, em 2003, até a 67ª Reunião, realizada em 2008, em 
Vitória; quando disponíveis, são apresentados os números de participantes e de 
municípios representados em cada encontro. 52ª Reunião, 2003, São Paulo – 
Convênios entre municípios e a Secretaria de Segurança Pública; Resultados do 14º 
Congresso da ANTP realizado em Vitória/ES e da Conferência das Cidades; 
Mobilidade e Pobreza: Apresentação da pesquisa realizada pelo ITRANS; Os Fóruns 
Nacional e Paulista nos trabalhos do MDT e na Frente Parlamentar; Sistema 
Estrutural de Transporte Coletivo por ônibus; Financiamento do Transporte Público 
e o “Pró-Transporte”; Políticas e ações para redução de acidentes de trânsito; 
Educação no trânsito – a situação do FUNSET. 53ª Reunião, 2004, Maceió – 
Qualidade e o Barateamento das Tarifas do Transporte Público; Bicicleta e a Política 
Nacional de Mobilidade; Como enfrentar as decisões judiciais de liberar veículos? 
Defesa Prévia. Como implantar? Dia Mundial da Segurança no Trânsito e a 
Articulação do Movimento Nacional pela Paz no Trânsito; Registro Nacional de 
Infrações de Trânsito (Renainf) – O que cabe ao Município?; Fórum Consultivo do 
Denatran. 54ª Reunião, 2004, Uberlândia – Apresentação da Revista Movimento 
da ANTP; Frente Parlamentar de Transporte Público – (CIDE); Apresentação da 
Política e Programas da SeMob; Lançamento do MDT em Minas Gerais; Organização 
das JARIS e suas atribuições, a experiência de 30 anos na cidade de São Paulo; 
Apresentação do Projeto Calçadas; Palestra do atual representante das JARI’S no 
Fórum Consultivo do Contran; O Denatran e as ações para combater a Campanha 
Anti-Cidadã, Fábrica de Multas; Paz no Trânsito (Balanço das atividades, propostas 
e programas dos Detrans e Denatran). 55ª Reunião, 2004, Aracaju – MDT – 
Barateamento das Tarifas; Apresentação do Sistema de Informações; Apresentação 
da Revista Movimento; Apresentação da Política Nacional de Trânsito; Utilização do 
Funset em 2005; Avaliação das atuais administrações e apresentação de 
experiências de êxito. 56ª Reunião, 2005, Brasília – Apresentação dos Novos 
Secretários e Resumo das Propostas para as respectivas cidades; Apresentação do 
Sistema Redes – NTU; Regiões Metropolitanas; Apresentação da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana Sustentável da SeMob; Apresentação dos projetos do Denatran; 
Apresentação dos projetos da ANTP. 57ª Reunião, 2005, Belo Horizonte – 
Barateamento das Tarifas : planilha padrão, critério de correção anual; 
Financiamento do transporte; Estatuto da Mobilidade; Um dia sem meu carro; 
Motos, Moto-táxi e Moto-frete (como reduzir acidentes envolvendo as motos?); 
Apresentação do Sistema Nacional de Estatística; Projeto “Bom Exemplo”; Livrão de 
Trânsito; Cursos de capacitação; Assuntos em andamento nas Câmaras Temáticas. 
58ª Reunião, 2005, Fortaleza (152 participantes de 32 municípios) – O 
custo do Transporte Público. Quem paga a conta? Isenções: Como controlar o uso 
correto?; Tarifas – Planilhas: Critérios de Correção, índices e levantamento dados; 
Organização dos Órgãos de Gerência; Controle do Sistema; Uso do ISS e CIDE; 
Formação do Fundo Municipal; Discussões sobre ações políticas do Fórum; A 
impunidade no Trânsito; Políticas e ações para combatê-las; Regiões 
Metropolitanas. 59ª Reunião, 2006, Curitiba (39 municípios representados) – 
Programas de Treinamento e capacitação para a Gestão de Trânsito; Moto-Táxi 
(projeto de legalização); Barateamento das Tarifas; Licitações nos Transportes 
Públicos; Custos de locação dos equipamentos de fiscalização de trânsito e custos 
de eventos em vias públicas. 60ª Reunião, 2006, Campinas (158 participantes 
de 66 municípios) – Campanha pelo Barateamento das Tarifas; Moto-táxi e Moto-
frete (estatísticas de acidentes em cidades que regulamentaram o serviço); Política 
Nacional de Trânsito. 61ª Reunião, 2006, Natal (130 participantes de 33 
municípios) – Apresentação do Estudo dos Custos de Acidentes Rodoviários no 
Brasil; Gratuidades no Transporte Coletivo Público; Proposta de implantação de 
tarifas diferenciadas para energia elétrica dos semáforos; Propostas de 
Capacitação; Política Nacional de Trânsito (resolução 52, moto-táxi, Funset, tarifas 
de correios e outros) Seminário “Autoridades Metropolitanas e Consórcios Públicos”; 
Alternativas de Modelos Institucionais; Perspectivas de Financiamentos para 
Projetos Metropolitanos. 62ª Reunião, 2007, Vitória (129 participantes de 23 
municípios) – Financiamentos dos Planos de Mobilidade; Implementação da 
legislação de acessibilidade; Aplicação do biodiesel e utilização de ônibus a gás e 
híbridos; Criação da linha de 3 dígitos para o trânsito e segurança no transporte 
coletivo urbano. 63ª Reunião, 2007, Cuiabá (100 participantes de 33 
municípios) – Barateamento das Tarifas; Projeto de Lei da Mobilidade Urbana; 
Projetos de legaliazação do moto-táxi; Implantação dos chips; Obrigatoriedade de 
sinalização dos radares; Uso das Guardas Municipais na fiscalização do trânsito; 
Funset – Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito; Financiamento dos 
órgãos gestores (multas e orçamento); Projetos de sistemas em PPP; Avaliação das 
recentes experiências de licitação; Experiências de integração tarifária com 
sistemas metroferroviários; Segurança dos agentes de trânsito; Avaliação de 
participação dos municípios nas Câmaras Temáticas do Denatran. 64ª Reunião, 
2007, Porto Alegre (90 participantes de 39 municípios) – Apresentação dos 
projetos da SeMob; Tramitação do PL da Mobilidade Urbana; Moto-Táxi e Moto-
Frete – relatos e encaminhamentos dos projetos e pareceres da Câmara Federal; 
Atuação das Guardas Municipais na fiscalização de trânsito; Redução das tarifas de 
postagem das notificações de multas de trânsito; Perspectivas 2008; Experiências 
de formação de consórcios entre operadores; Os consórcios operacionais de Porto 
Alegre/RS; Consórcios com participação de operadores alternativos em Cuiabá/MT; 
Câmaras Temáticas e Conselho Consultivo do Denatran. 65ª Reunião, 2008, 
Recife (114 participantes de 36 municípios) – Discussão da experiência de 
Consórcio Público na Região Metropolitana de Recife; Inovações em gestão e 
regulação dos serviços de transporte coletivo urbano; Situação do Projeto de Lei da 
Mobilidade Urbana e propostas de barateamento das tarifas; Regulamentação do 
serviço de táxis; Documento para orientação dos candidatos a prefeito nas eleições 
de 2008; Eficácia de medidas mais duras para redução dos índices de acidentes de 
trânsito; Aumento dos valores das multas; Proibição e venda de bebidas alcoólicas 
nas estradas; Proibição na circulação de motos nas pistas expressas das marginais 
em São Paulo; Redução dos limites tolerados de álcool nos motoristas; Comitê 
Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito Moto-Frete : 
resoluções 219 e 251 do Contran; Redução das tarifas de postagem das notificações 
de multas de trânsito. 66ª Reunião, 2008, João Pessoa (118 participantes de 
31 municípios) – Integração Temporal: experiências e perspectivas tendo como 
base a experiência de João Pessoa, Propostas de Alterações no Código de Trânsito 
Brasileiro; Plano de Segurança Viária – Agenda Positiva para o Trânsito; Campanha 
de redução de acidentes com motociclistas em Joinville. Informes sobre o Confitran 
– Comitê de Assuntos Financeiros da Área de Trânsito Licitação para Novas Licenças 
de Táxi; Poluição sonora provocada por carros em vias públicas; PAC da Mobilidade 
Urbana; Barateamento das Tarifas / impacto do aumento do diesel e do subsídio 
para a gasolina; Tramitação do projeto de lei da mobilidade urbana; Gestão 
metropolitana de transporte e trânsito – a experiência da RMC. 67ª Reunião, 
2008, Vitória (92 participantes de 28 municípios) – Propostas de Alterações 
no Código de Trânsito Brasileiro; Avaliação de desempenho da operação dos 
serviços de transporte coletivo; Sistemas de monitoramento de frota; Dificuldades 
de implantação de medidas de acessibilidade nos sistemas de transporte público; 
Cultura regional na política de mobilidade urbana.

 

 

O desafio quanto à mobilidade é reverter a cultura de valorização do 
transporte individual, diz o prefeito reeleito de Vitória, João Coser 

O prefeito de Vitória, João Coser, reeleito para o quadriênio 2009/2012, participou 
da sessão de abertura da 67ª Reunião do Fórum Nacional, assinalando que o tema 
da mobilidade é uma constante nas reuniões da Frente Nacional de Prefeitos, um 
dos temas que causam acentuada angústia entre os prefeitos. “O grande desafio 
está na mudança da cultura de valorização do transporte individual.As políticas 
nacionais de subsídio e de financiamento estimulam o consumo e o uso do 
automóvel e da moto, enquanto faltam investimentos no transporte coletivo”, disse, 
acrescentando que os investimentos em ampliação da infra-estrutura viária são 
rapidamente superados pelo crescimento do transporte individual. “No que diz 
respeito ao PAC, o governo federal sabe que tem que enfrentar dois grandes 
problemas nos centros urbanos: a violência e a mobilidade. O governo Lula assinala 
que em 2009 lançará o PAC da Mobilidade, contudo, é preciso ver como ficará essa 
questão frente à crise financeira mundial”, concluiu. 
 
Exemplo. Na sessão de abertura, Gilberto Perre, secretário-executivo da Frente 
Nacional de Prefeito (FNP), elogiou a iniciativa do Fórum de promover sua reunião 
em conjunto com a reunião da Frente Nacional de Prefeitos, ressaltando a 
importância da construção de uma pauta comum, principalmente em um cenário de 
crise mundial – tema objeto de uma das mesas de discussão do encontro, com a 
presença da ministra Dilma Roussef, da Casa Civil, que discutiria o tema do 
investimento público frente à crise financeira mundial. 
 
Perre destacou que a forma de organização do Fórum Nacional de Secretários de 
Transporte pode ser exemplo para outros setores, como o de segurança pública, 
que, em 2009, promoverá a I Conferência Nacional de Segurança Pública. Frisou 
ainda que em 2009 deverá ser feito esforço coletivo para a aprovação do Projeto de 
Lei da Mobilidade Urbana, já encaminhado pelo governo federal ao Congresso 
Nacional. 
 
Ricardo Paranhos, da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana 
(SeMob), do Ministério das Cidade, afirmou que essa Secretaria trabalha para 
mudar a situação da política nacional de mobilidade urbana, e que o PAC da 
Mobilidade é um dos principais desafios do órgão. Ele disse entender que os 
municípios precisam ver a SeMob como parceira. E informou que a Secretaria 
pretende utilizar recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito 
(Funset) para apoiar a implementação de medidas de moderação de tráfego 
motorizado. “O modelo de mobilidade predominante atualmente ameaça o direito 
de ir e vir”, frisou. 
 
Pontos. O presidente da ANTP, Ailton Brasiliense Pires, destacou a importância da 
existência do Fórum por dois motivos predominantes, sendo um deles a troca de 
informações e de experiências, “uma vez que os problemas das cidades, apesar de 
suas particularidades, são comuns e que as soluções se repetem”. O outro motivo é 
que o Fórum Nacional permite a ação conjunta dos municípios, tanto no âmbito 
regional quanto nacional, frente às administrações estaduais e federal e às 
Assembléias Legislativas e ao Congresso Nacional. 
 
Marcelo Ferraz, do Detran do Espírito Santo, afirmou que a questão da mobilidade 
está no “centro da pauta política das cidades”, e elogiou a maturidade e a evolução 
do Fórum Nacional no tratamento do tema. Denise Cadete, presidente da 
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), sublinhou a 
importância do Fórum Nacional e também o fato de esse último encontro de 2008 
ter conseguido reunir um número representativo de participantes, mesmo num 
momento de transição, em que diversos secretários estavam deixando os cargos 
em razão do final do mandato dos prefeitos. 
 
Posicionamento. O presidente do Fórum Nacional, Oswaldo Lima Neto, realçou o 
desafio político da reunião conjunta com a Frente de Prefeitos, que buscaria reforçar 
o tema da mobilidade na pauta dos prefeitos e conseguir, dessa forma, articular 
ações conjuntas no plano nacional. Ele disse ser preciso avançar em duas frentes: o 
Projeto de Lei da Mobilidade Urbana e o PAC da Mobilidade. 
 
“O problema dos congestionamentos, que já é realidade em cidades médias e 
mesmo em cidades de menor porte só será resolvido pelos transportes públicos”, 
disse, assinalando que nessa conjuntura, até a crise mundial teve efeitos positivos, 
como a redução de 25% nas vendas de automóveis. Ele pediu um posicionamento 
claro dos prefeitos em relação às políticas governamentais que privilegiam o 
transporte individual, citando a destinação de R$ 8 bilhões – R$ 4 bilhões do 
governo federal e R$ 4 bilhões do governo do Estado de São Paulo – para socorrer 
a indústria automobilística, o estímulo à produção e venda de motocicletas e a 
renúncia fiscal da CIDE/Combustíveis sobre a gasolina – no início de 2008, o 
governo federal corrigiu o preço do óleo diesel em 11% em termos médios, 
onerando o transporte público urbano, mas, adotou o mecanismo da isenção da 
CIDE-Combustíveis para manter inalterado o preço da gasolina, que move os carros 
de passeio, caracterizando, assim, renúncia fiscal cujo montante estimado em R$ 3 
bilhões. 

Acione o link abaixo para acompanhar o Projeto de Lei 1687/2007 – o Projeto de Lei da 

Mobilidade Urbana – em tramitação na Câmara Federal 

 

Fóruns e ANTP homenageiam Mercedes Benz por apoio ininterrupto a 
reuniões 

Na sessão de abertura do 67ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e 
Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, houve homenagem à Mercedes-Benz 
do Brasil pelo fato de essa empresa ter participado com estande de todas as 
reuniões do Fórum Nacional e todas as reuniões do Fórum Paulista no último 
quadriênio, colaborando assim para que os encontros pudessem se realizar. 
 
Placa. Entidade encarregada de secretariar as reuniões do Fórum Nacional e do 
Fórum Paulista, a ANTP, por seu presidente da ANTP, Ailton Brasiliense Pires, 
entregou ao representantes da Mercedes Benz Ônibus, Edison Brandão, uma placa 
de agradecimento. A homenagem foi presenciada pelo prefeito de Vitória, João 
Carlos Coser. e por secretários, dirigentes e técnicos do setor de todo o País.

 

 

Sessão debate alterações do Código de Trânsito Brasileiro 

O presidente do Fórum Nacional, o secretário municipal de Planejamento, 
Transportes e Meio Ambiente de Olinda, Oswaldo Lima Neto, assinalou que um dos 
pontos significativos da 67ª Reunião do Fórum Nacional foi o debate sobre o 
processo de alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Resumindo a opinião dos 
secretários, ele assinalou que o entendimento é de que as alterações devem ser 
feita com critério, para que a legislação não resulte desfigurada. “O Código levou 
quase dez anos para ser feito e é um bom Código. Naturalmente, nada é perfeito, 
mas, é preciso haver muito cuidado para alterá-lo”.  
 
Importância da articulação municipal. O presidente da ANTP, Ailton Brasiliense 
Pires, fez um rápido retrospecto do processo que levou à aprovação do Código de 
Trânsito Brasileiro nos anos 90, mostrando o momento exato em que começou a 
ficar definida a participação articulada dos municípios, decisiva para que o Código 
suas características atuais. Disse que em 1991 foi criada comissão para formular 
um ante-projeto do Código, mas nela não havia a participação de representantes 
dos municípios. Em junho de 1991, em Fortaleza, concomitantemente à realização 
do 8º Congresso da ANTP, houve uma reunião do Fórum Nacional e da Frente 
Nacional de Prefeitos, com a participação da então prefeita de São Paulo, Luiza 
Erundina, e do presidente do Departamento Nacional de Trânsito, Gidel Viana, na 
qual foi encaminhada a proposta, enfim aceita, de inclusão de um representante 
dos municípios na comissão que formularia o ante-projeto.  
 
“O Código levou sete anos para ser aprovado, e agora já querem altera-lo. Afinal, o 
problema é a qualidade do atual Código, ou a sua não implantação pelos órgãos 
federais e nacionais?”, indagou o dirigente da ANTP, afirmando em seguida: “O 
Código não é perfeito e tem muitos pontos que deveriam ser alterados. Pode ser 
mudado topicamente, mas ingressar em um processo de revisão, sem um forte e 
articulado ‘lobby’ dos municípios, poderá trazer retrocessos muito preocupantes”.  
 
Ele informou também que já existe um projeto de alteração do Código em 
tramitação na Câmara Federal, de autoria do deputado Carlos Zaratini, e que tem 
como relatora a deputada Rita Camata, alertando que, sem a articulação municipal, 
esse processo legislativo poderá conduzir a mudanças que retirem força dos 
municípios em favor sobretudo da esfera estadual de governo. “Não devem ser 
subestimados os interesses e a capacidade de pressão dos Departamentos 
Estaduais de Trânsito e das Polícias Militares”, frisou. 
 
Ailton Brasiliense Pires também fez referência à mais recente reunião do Comitê 
Nacional de Mobilização da Saúde, Segurança e Paz no Trânsito – órgão criado pelo 
governo federal em 2007 com a finalidade de “diagnosticar a situação de saúde, 
segurança e paz no trânsito e promover a articulação e definição de estratégias 
intersetoriais para a melhoria da segurança, promoção da saúde, e da cultura de 
paz no trânsito”, e que, ao longo de 2008, discutiu e sugeriu alterações em um 
conjunto de propostas de mudanças em dispositivos do Código de Trânsito 
Brasileiro, formulado pelo Ministério da Justiça – base do projeto do deputado 
Zaratini –, e que poderá gerar novo projeto de lei sobre a questão.  
 
Sobreposição de competências. Ailton informou ainda que nesta recente reunião 
do Comitê, o Fórum Nacional, a ANTP e a Associação Nacional dos Detrans (AND) 
criticaram unanimemente a proposta de implantar competências de fiscalização 
concorrentes sobre uma mesma via. Integram o Comitê, além de diversos órgãos 
federais, entidades da sociedade civil, entre as quais Fórum Nacional de Secretários 
e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito e a ANTP. 
 
Flávio Eduardo de Patrício Ribeiro Jr, presidente da Autarquia Municipal de Trânsito 
(AMC), de Fortaleza, disse estar preocupado com a proposta do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran) no sentido de que o Código seja mudado para 
estabelecer a sobreposição de competências na fiscalização do trânsito. O secretário 
Municipal de Transporte e Infra-Estrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, afirmou 
que já existe um instrumento jurídico adequado que rege a relação entre estados e 
municípios, que são os convênios, não havendo, portanto, necessidade de alterar as 
competências legais. 
 
Diante da avaliação de que a posição do deputado Carlos Zaratini é favorável à 
ampliação das competências de fiscalização, independentemente de convênio, 
Ricardo Mindanha, presidente da presidente da Empresa de Transporte e Trânsito 
de Belo Horizonte (BHTrans), sugeriu que seja feita uma conversa com e deputado 
Zaratini para tentar esclarecê-lo e demovê-lo quanto a esse ponto. 
 
Posições. O presidente Oswaldo Lima Neto representou o Fórum Nacional em 
audiência pública realizada no dia 13 de novembro de 2008, em Brasília – por 
convocação da relatora do Projeto de Lei 2872/2008, a deputada Rita Camata –, 
apresentando as seguintes posições: não há necessidade de alteração nas 
competências entre os órgãos federados, é preciso criar um órgão gestor dos 
recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset) e do 
Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), 
com ampla participação de setores da sociedade civil. Oswaldo afirmou que há 
recursos superiores a R$ 3 bilhões contingenciados e, portanto, que não vêm sendo 
utilizados de acordo com o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro. “O próprio 
Denatran utiliza tais recursos, principalmente para pagar os trabalhos do Serviço 
Federal de Processamento de Dados (Serpro) e serviços de processamento das 
multas”. Para o presidente do Fórum Nacional, o governo federal deveria dar meios 
e recursos para o Denatran funcionar adequadamente – entre as atividades do 
órgão está o gerenciamento de seus bancos de dados –, utilizando recursos 
orçamentários para exercer tais obrigações. 
 
Motos. Na parte final de seu pronunciamento, Oswaldo Lima Neto, além de defesa 
a atuação das guardas municipais na fiscalização do trânsito – tese que o Denatran 
tem rejeitado –, frisou sua preocupação com o aumento dos acidentes envolvendo 
motos. Ele mencionou estatísticas elaboradas pela Associação Brasileira de Medicina 
de Tráfego (Abramet), referente ao período de 1996 e 2005, as quais evidenciam 
que a taxa de mortalidade dos acidentes com esses veículos aumentou 475% – de 
0,4 para 2,3 por 10 mil habitantes—; e o número de mortos cresceu 50% – de 26,4 
para 2,3 mortos por 10 mil habitantes. 
Ailton Brasiliense Pires mencionou que a necessidade de proibir a circulação de 
motos no ‘corredor’ entre as faixas de circulação foi consenso entre os participantes 
da mais recente reunião do Comitê Nacional de Mobilização da Saúde, Segurança e 
Paz no Trânsito. 
 
O presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos (CET-Santos), 
Rogério Crantschaninov, informou que na reunião anterior do Fórum Paulista de 
Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito – realizada em Guarulhos 
nos dias 27 e 28 de novembro de 2008 – houve exposição do diretor da Companhia 
de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP), Adauto Martinez Filho, em que 
sublinhou a dificuldade da fiscalização de motos, assinalando que na cidade de São 
Paulo, as motocicletas são 11% da frota, estão envolvidas em 30% das mortes e 
têm apenas 3% das autuações. 
 
Para facilitar a fiscalização das motos, a CET-SP encaminhou à relatora da revisão 
do Código, a deputada Rita Camata, as seguintes sugestões: obrigatoriedade de 
placa dianteira nas motos, aumento do tamanho da placa traseira, não 
obrigatoriedade de inclusão da marca das motos no auto de infração (porque os 
próprios motociclistas descaracterizam os veículos, substituindo partes distintivas, 
como o tanque de combustível), e proibição das motos andarem no “corredor” entre 
faixas. Fernando Assad, de Vitória, sugeriu a obrigatoriedade de fixação da placa 
das motos em quatro pontos, para evitar fraude à fiscalização. 
 
Guarda Municipal. Ricardo Mendanha, presidente da Empresa de Transporte e 
Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), manifestou posição sobre o emprego da 
guarda municipal na fiscalização do trânsito, assinalando que uma decisão a 
respeito é uma questão de autonomia municipal. “Cabe a cada município, de acordo 
com suas características, resolver como atuar no trânsito e como atuar com a 
guarda municipal”. 
 
Mendanha disse também está em discussão no Denatran o questionamento da 
atuação no trânsito por meio de empresas públicas, como a CET, a EMDEC, a 
BHTRANS, a URBS, entre outras. Decisão do Tribunal de Justiça do Ceará com base 
nesse mesmo tipo de questionamento levou à criação da Autarquia Municipal de 
Trânsito de Fortaleza. 
 
Outros pontos. O secretário Alex Mariano assinalou que o Conselho Estadual de 
Trânsito (Cetran) do Espírito Santo tem mantido a posição de anular os autos de 
infração quando o agente não citar, no auto de infração, o motivo de não abordar 
pessoalmente o infrator. O secretário discorda dessa posição e quer saber se a 
situação se repete em outros Estados. 
 
Representante de São José dos Campos assinalou que os municípios encontram 
dificuldades para obter informações sobre as discussões a respeito de alterações no 
Código de Trânsito Brasileiro. Ele sugeriu que, além das reuniões do Fórum 
Nacional, seja instituído um canal de comunicação que permita a troca mais intensa 
e efetiva de informações a respeito, e sugeriu inda a criação de um grupo de 
discussão, via internet, para discussão desses temas. José Corsino Peixoto Neto, 
superintendente de Trânsito e Transportes Públicos de Patos, Paraíba, sugeriu que a 
própria ANTP sistematize e divulgue tais informações, via internet. 
 
Outra proposta do dirigente é que assuntos de interesse dos municípios que estão 
sendo discutidos em Brasília sejam levados a espaços de discussão como a Divisão 
do Trânsito do Instituto de Engenharia ou a Comissão de Trânsito da ANTP. Além 
disso, ele disse ser de opinião que a Câmara Federal deva instituir um comissão 
específica par tratar com mais propriedade das questões de Trânsito; ele considera 
que tais questões acabam diluídas na Comissão de Viação e Transportes. 

Conheça o Projeto de Lei 2872/2008, apresentado à Câmara Federal pelo deputado Carlos 

Zaratini; no mesmo link há o parecer da relatora, deputada Rita Camata (PMDB-ES), pela 

aprovação, com substitutivo, apresentado em 5 de março de 2009. 

 

Quatro temas: operação dos transportes, monitoramento de frota, 
acessibilidade em ônibus, e cultura regional mobilidade urbana 

A 67ª Reunião do Fórum Nacional teve também quatro apresentações. Uma delas 
foi sobre o desempenho da operação dos serviços de transporte coletivo, feita por 
Denise Cadete Gazzinelli Cruz, presidente da Ceturb/GV e coordenadora ANTP no 
Espírito Santo. 
 
O secretário de Transportes e de Infra-Estrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, 
explicou o sistemas de monitoramento de frota do município. Fernando Michel, 
diretor de Transportes da EPTC/Porto Alegre, abordou o tema da dificuldades de 
implantação de medidas de acessibilidade nos sistemas de transporte público e o 
superintendente de Trânsito e Transportes Públicos de Patos-PB, José Corsino 
Peixoto Neto, falou sobre cultura regional na política de mobilidade urbana. 

 

 

Agradecimentos às organizações que possibilitaram a realização da 
67ª Reunião

A direção do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e 
Trânsito agradece às organizações que possibilitaram o desenvolvimento da 67ª 
Reunião, na cidade de Vitória. 

 

 

A próxima reunião será realizada em Aracaju, nos dias 26 e 27 de 
março de 2009 

Nos dias 26 e 27 de março de 2009, Aracaju receberá a 68ª Reunião do Fórum 
Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito. 
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