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No início do ano, secretários retomarão contatos com o Executivo e o 
Legislativo em Brasília

A primeira atividade do Fórum Nacional em 2007 será desenvolvida em Brasília, 

após os feriados do carnaval, em datas a serem ainda agendadas, ocasião em que 

serão retomados os contatos com órgãos do Executivo que tenham 

responsabilidades diretas sobre o setor, bem como com o Senado e a Câmara dos 

Deputados – todas instituições que terão suas respectivas composições renovadas a 

partir de janeiro, em razão das recentes eleições.      

 A decisão sobre este tema foi tomada durante 61a Reunião do Fórum Nacional de 

Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, realizada nos dias 16 e 

17 de novembro de 2006, em Natal. O encontro teve a participação de 170 técnicos 

e autoridades, representando 33 municípios de todas as regiões do País, entre os 

quais, 15 capitais.

  

SOLENIDADE DE ABERTURA. O prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, foi 
representado na solenidade de abertura da 61a Reunião do Fórum Nacional pelo 

secretário-chefe do Gabinete do Prefeito, João Bosco Barreto Duclerc Pinheiro. A 

solenidade foi  conduzida por Oswaldo Lima Neto, Secretário de Planejamento 

Urbano, Transportes e Meio Ambiente de Olinda e Presidente do Fórum Nacional, 

com presença de Elequicina Maria dos Santos, secretária Municipal de Transporte e 

Trânsito Urbano de Natal. Participaram José Carlos Xavier, Secretário Nacional de 

Transporte e da Mobilidade Urbana (Semob), e Alfredo Peres da Silva, Diretor Geral 

do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), ambos representando o 

Ministério das Cidades, e o Secretário-Executivo da Frente Parlamentar de 

Transporte Público, Ivo Palmeira. A ANTP esteve representada por seu 

superintendente, Marcos Pimentel Bicalho.

 

 

Projetos de transporte e trânsito urbano em Natal

A secretária de Trânsito e Transporte Urbano de Natal, Elequicina Maria dos Santos, 

fez uma apresentação sobre os projetos que estão sendo implantados na cidade, 

entre os quais, se incluem o Terminal de Integração, as estações de transferências, 

os acessos da Ponte Newton Navarro, e melhorias no sistema viário e em 

corredores como a Tomaz Landim, Bernardo Viera, Salgado Filho e João Medeiros 

Filho. A observação direta de alguns desses projetos foi possível no sábado, dia 18, 

quando da realização do programa de visitas técnicas. 

 

 

Estudo sobre custo de acidentes rodoviários no País

Ainda na manhã do primeiro dia, a consultora da ANTP, Ieda Lima, antecipou para 

os secretários alguns dados de um estudo sobre custos de acidentes rodoviários no 

Brasil, considerando fatores como custos de resgate de feridos, custo hospitalar, 

perda da produção, custos associados aos veículos, perda da carga, custo com 

guincho, danos aos equipamentos da vias, entre outros. Ela informou que, em 

2005, foram registrados 12.095 casos de morte e 84.818 feridos em 109.745 

acidentes, e apontou as rodovias BR-381, BR-450, BR-116, BR-476 e BR-101 como 

as mais perigosas, responsáveis por cerca de 52% dos acidentes. O estudo mostra 

que o Brasil tem gastos anuais superiores a R$ 20 bilhões com os acidentes nas 

rodovias. A íntegra do estudo será apresentada para a imprensa no próximo dia 14 

de dezembro de 2006, em São Paulo. 

 

 

Fórum Nacional faz recomendações e decide por ações concretas 
sobre gratuidades no transporte público

O Fórum Nacional aprovou documento marcando posição, fazendo recomendações e 

decidindo por ações concretas a respeito da concessão de gratuidades no transporte 

público.

 Quanto às ações concretas, uma delas é o apoio ao projeto de lei de autoria do 

deputado Jackson Barreto, por meio de carta a ser enviada diversas instâncias do 

Governo Federal e às lideranças partidárias. O Diretor-Presidente da Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), Joaquim Lopes Silva, 

responsável pela apresentação que abriu os debates sobre o tema, defendeu que o 

Congresso discuta um projeto para o setor, apontando fontes para o custeio e 

identificando quem realmente precisa do benefício. “O que não pode é o cidadão 

continuar pagando a conta (das gratuidades) na tarifa do sistema”, afirmou.

 Será criado um grupo de trabalho do Fórum Nacional para aprofundar estudos 

sobre o tema e acompanhar os encaminhamentos. E será enviada recomendação 

para que o Ministério das Cidades apóie o desenvolvimento de um estudo em 

âmbito nacional sobre a questão.

  

OUTRAS MEDIDAS. Para o presidente do Fórum Nacional, Oswaldo Lima Neto, as 

cidades também podem implantar projetos para minimizar o impacto da gratuidade 

e dos abatimentos no sistema. Ele citou o exemplo da Região Metropolitana do 

Recife, onde a EMTU/Rec, por meio da implantação da bilhetagem eletrônica, 

conseguiu reduzir em mais de 50% a quantidade de passes estudantis utilizados no 

sistema, conseguindo, desta forma reduzir drasticamente o uso indevido e as 

fraudes deste benefício. “Essas medidas foram fundamentais para definir uma tarifa 

mais justa para o sistema de transporte público da RMR”.

 Também integraram a mesa que debateu o tema das gratuidades: José Carlos 

Xavier, Secretário Nacional de Transporte e Mobilidade, do Ministério das Cidades, e 

Ivo Palmeira, Secretário-Executivo da Frente Parlamentar do Transporte Público. 

  

DOCUMENTO. No entendimento dos secretários, toda concessão de gratuidades ou 

isenções tarifárias para os serviços de transporte coletivo urbano deve obedecer a 

duas Premissas. Uma delas é a de que qualquer benefício concedido a um 

determinado grupo de usuários deve estar vinculado a algum ente público, que 

arcará com os custos dessa gratuidade, de modo que não sejam transferidos por 

meio de tarifas para os demais usuários, que, geralmente, são pessoas de baixos 

ingressos, os custos dessas gratuidades. Outra premissa é que a concessão do 

benefício deve estar associada à condição de renda do beneficiário.

 Para o Fórum, é necessária uma revisão de toda a legislação que rege as 

gratuidades nos três níveis de governo, com base em cinco Princípios. O primeiro 

deles é que a União deve destinar recursos orçamentários para custear a isenção 

tarifária dos idosos com mais de 65 anos. O segundo é que a União, os Estados e os 

Municípios devem destinar recursos orçamentários para custear a isenção tarifária 

de estudantes, professores, pessoas que necessitam de tratamento médico, por 

exemplo, buscando recursos nas áreas de educação, saúde etc. O terceiro princípio 

sustenta que os Municípios e outros poderes concedentes (a instância de governo 

que estabeleceu a gratuidade) devem destinar recursos orçamentários para custear 

as isenções tarifárias para portadores de deficiências e de necessidades especiais, 

para os idosos na faixa de 60 a 65 anos, desempregados e outros da mesma 

natureza. O quarto se refere aos custos de deslocamento dos carteiros, que devem 

ser arcados pela EBTC. E, finalmente, o quinto se refere aos novos gratuidades e 

abatimentos tarifários, que somente poderão ser criados com indicação da fonte de 

recursos para o seu custeio, sem repasse para as tarifas.

 O Fórum Nacional recomenda que todos os órgãos gestores desenvolvam esforços, 

dentro de seus respectivos sistemas para: a) conscientizar os profissionais da área 

de saúde a respeito das conseqüências das gratuidades para os demais usuários e 

da necessidade de se guiarem estritamente pelas regras de identificação de 

deficiência física, quando da emissão de laudos que darão direito à gratuidade no 

transporte público; b) trabalho de conscientização junto aos operadores para 

ampliar a fiscalização, por intermédio dos cobradores, do uso indevido das 

gratuidades; c) ampliação da ação de controle dos órgãos públicos gestores sobre a 

concessão e a utilização dos benefícios tarifários.

 

 

Secretários querem tarifa mais barata para a energia elétrica 
utilizada nos semáforos

 

 Outro documento aprovado pelo Fórum Nacional – a ser encaminhado ao 

presidente da República, à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), aos 

ministérios das Cidades e de Minas e Energia e à Frente Nacional de Prefeitos – 

pede alteração da Resolução ANEEL no 456, de modo que o custo da energia 

elétrica utilizada em semáforos possa ser considerado ‘iluminação pública’, com 

direito à tarifa diferenciada, mais barata. Por essa resolução, datada de 29 de 

novembro dec 2000, é considerada iluminação pública aquela que abrange ruas, 

praças, túneis, jardins, passarelas, abrigos de passageiros de ônibus e outros 

logradouros de domínio público; o Fórum Nacional entende que a sinalização 

semafórica é um equipamento urbano equiparável àqueles outros, sendo também 

de uso comum e de livre acesso por parte da comunidade, sem contar que diz 

respeito à segurança dos cidadãos. A apresentação que deu origem ao debate sobre 

esse tema esteve a cargo do Diretor-Presidente da BHTrans, Ricardo Mendanha 

Ladeira. 

  

PEDESTRES PREJUDICADOS. O documento dos secretários acentua que tem sido 

objetivo das administrações municipais no País ampliar as travessias com 

semáforos nas cidades brasileiras e dotá-las de focos para pedestres, visando 

proporcionar a eles segurança e conforto, justamente porque, no Brasil, o maior 

número de vítimas de acidentes de trânsito está entre os pedestres. Contudo, a 

falta da tarifa diferenciada, mais barata, tem se caracterizado com um empecilho à 

ampliação de semáforos nas cidades, especialmente os focos destinados aos 

pedestres, pois estes duplicam os gastos de energia em cada interseção. 

 

 

Questão da segurança no transporte público precisa ser debatida 
com mais profundidade

O Secretário Municipal de Transporte de São Paulo, Frederico Bussinger, fez um 

relato sobre a crise na capital paulista nos meses de maio, junho e julho deste ano, 

quando ônibus foram incendiados numa escalada de ações comandas pelo crime 

organizado, voltadas inicialmente contra a polícia e outras instituições públicas. 

Disse que esse tipo de vandalismo não é o único problema para o setor, já que os 

assaltos a usuários são constantes nos sistemas de transporte público em todo o 

País. E recomendou que o assunto seja discutido com mais profundidade e que, 

para tanto, o Fórum Nacional convide para uma mesa representantes do serviço de 

inteligência da polícia, operadores e técnicos.

 

 

Informes sobre o 16o Congresso da ANTP

A coordenadora técnica da ANTP fez uma apresentação sobre o andamento da 

organização do 16o Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, previsto para 

acontecer de 1 a 5 de outubro de 2007, no Centro Cultual de Exposições de Maceió, 

junto com a V Intrans – Exposição Internacional de Transporte e Trânsito. O Portal 

da ANTP (www.antp.org.br) tem trazido informações atualizadas sobre este evento.

 

 

Sessão apresenta oportunidades de capacitação para o setor

Na abertura do segundo dia dos trabalhos, Paulo Afonso Schmidt, Diretor-

Presidente da URBS, de Curitiba, coordenou uma sessão em que foram 

apresentadas propostas de capacitação para o setor.

  

PROGRAMAS DA ANTP. A Coordenadora Técnica da ANTP, Valeska Peres Pinto, 
fez um relato sobre as oportunidades de capacitação que a ANTP oferece aos 

gestores municipais do transporte público e trânsito, voltados para a modernização 

do modelo de gestão, a introdução do pensamento e planejamento estratégico nas 

organizações e a qualificação dos seus quadros permanentes. 

 Um desses programas é o Curso de Avaliadores Internos (16 horas), do Prêmio 

ANTP de Qualidade, voltado ao incentivo e reconhecimento dos esforços de 

modernização do modelo de gestão nos órgãos gestores e nas empresas operadoras 

do transporte público e trânsito. Mais tarde, anunciou que será montada uma turma 

desse curso para assessores da 62a Reunião do Fórum Nacional  em Vitória, no mês 

de abril. “A idéia é que os secretários que forem para a reunião do Fórum Nacional 

levem seus principais assessores para que, gratuitamente, participem do curso, que 

dura exatamente dois dias e é customizado para o gestor de transporte público e 

trânsito”. Ela falou também sobre os Seminários gerenciais (parceria ANTP e o 

BNDES) e sobre os cursos de Planejamento de Transporte Público, destinados às 

equipes permanentes dos órgãos gestores –  organizados em módulos e que podem 

ser personalizados. Assegurou ainda que a ANTP se coloca à disposição dos 

dirigentes públicos para buscar parcerias e elaborar propostas ajustadas às suas 

necessidades específicas de capacitação. 

  

MDT E MOVIMENTOS SOCIAIS. O Coordenador do Movimento Nacional pelo 

Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos (MDT), Nazareno Affonso, 

falou sobre o projeto de capacitação de lideranças dos movimentos sociais, 

relativamente aos temas e questões do transporte público urbano. O projeto vem 

sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Pólis e sua primeira atividade 

aconteceu em 31 de outubro de 2006, em São Paulo, quando houve a oficina 

intitulada O Direito ao Transporte e a Pauta dos Movimentos Sociais. O objetivo 

geral da oficina foi promover o levantamento de pontos que possam compor o 

programa dos cursos de capacitação do MDT, previstos para começar em 2007, de 

forma articulada com a pauta e as necessidades dos movimentos sociais no campo 

do transporte público urbano.

 

 

Denatran gastou menos do que o previsto em seu orçamento

Ainda na manhã do segundo dia, os secretários tiveram oportunidade de ouvir uma 

exposição do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Trânsito, Alfredo Peres da 

Silva, sobre diferentes aspectos da administração daquele órgão. Um ponto 

relevante é que o dirigente admitiu que o órgão investiu apenas cerca de 2/3 do 

orçamento previsto.

  

RECURSOS RETIDOS. Um dos temas recorrentes  nas reuniões do Fórum Nacional 

e, por enquanto, sem solução satisfatória, é a retenção, por parte do Governo 

Federal, de recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito 

(FUNSET) e de um percentual de 5% do seguro sobre Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). 

 Na 60a Reunião do Fórum Nacional – realizada no início de junho de 2006, em 

Campinas –, estimava-se que os valores referentes a essas duas fontes, somados, 

alcançavam naquela época  aproximadamente R$550 milhões. Esses recursos vêm 

servindo de lastro à política econômica do governo, em vez de serem aplicados em 

educação e segurança de trânsito. Os secretários entendem que, uma vez liberados, 

esses recursos devem ser investidos proporcionalmente nos municípios geradores 

da arrecadação, sendo reservada uma parte para investimentos de interesse social. 

 

 

Fórum Nacional recomenda à ANTP um seminário sobre a questão 
metropolitana

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

formalizará uma recomendação à ANTP para que a Entidade estude a possibilidade 

de realizar, já em 2007, um seminário nacional sobre a questão metropolitana.

 Na 61a Reunião do Fórum Nacional, houve um seminário interno, com duas linhas 

de debate sobre esse tema: as alternativas de modelos institucionais e as 

perspectivas de financiamento para projetos metropolitanos. Foram examinadas as 

diferentes formas como algumas das principais regiões metropolitanas brasileiras 

têm lidado com o assunto, evidenciando a diversidade de situações e soluções. Em 

São Paulo, a questão metropolitana na sua vertente do transporte público é objeto 

de uma secretaria estadual. Recife e Goiânia vêm, há alguns anos, estruturando 

sistemas de gestão metropolitana do transporte com base na articulação dos 

diferentes níveis de governo. No caso da região de Curitiba, as soluções 

metropolitanas vêm sendo capitaneadas pela capital. Compuseram as mesas deste 

seminário: Joaquim Lopes da Silva (EMTU-São Paulo); Cristina Aroucha Borges 

Siqueira (EMTU-Recife); Marcos Antônio Massad (CMTC-Goiânia); João Luiz da Silva 

Dias (CBTU-Ministério das Cidades) e Ivã França Vilella, Superintendente de 

Transporte e Trânsito de Maceió.

 

 

Próxima reunião será em abril de 2007, na cidade de Vitória

Vitória será a sede da 62a Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 

de Transporte Urbano e Trânsito, nos dias 12 e 13 de abril de 2007.

 

 

Organizações que possibilitaram a realização da 61a Reunião

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

Trânsito agradece às organizações que possibilitaram o desenvolvimento da 61a 

Reunião, na cidade de Natal. As organizações Mercedes Benz, NDC Tecnologia e 

Informação, Sertell, Sonsun e Transdata expuseram seus produtos e serviços em 

ambiente contíguo à sala de reuniões. As organizações Perkons e Sinal Ronda 

apoiaram o evento.
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