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Fórum Nacional não crê em pacto por barateamento antes do início 
do processo eleitoral

O abandono da expectativa de que o governo federal possa encaminhar alguma 

proposta concreta voltada para o barateamento de tarifas antes das eleições foi 

uma das conclusões da 60a Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 

de Transporte Urbano e Trânsito, realizada nos dias 1 e 2 de junho, em Campinas-

SP. O encontro teve a participação de 158 técnicos e autoridades, representando 66 

municípios de todas as regiões do País, entre os quais, 12 capitais.

  

SEM AVANÇOS. Desde dezembro de 2005, há um Grupo de Trabalho atuando na 

questão do barateamento, reunindo, do lado da União, representantes do Ministério 

das Cidades e da Casa Civil, e, pelos Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos e o 

Fórum Nacional de Secretários de Transporte Urbano e Trânsito.

 Na Marcha dos Prefeitos para Brasília, em abril, havia grande expectativa de que o 

governo anunciasse alguma ação referente ao barateamento, até porque estava 

bem adiantada uma proposta, combinando subvenção e desoneração, para permitir 

a redução da tarifa do transporte público urbano para o usuário final.

 “Na Marcha, contudo, nada foi dito sobre barateamento”, relatou, em Campinas, o 

presidente do Fórum Nacional, o secretário de Planejamento Urbano, Transporte e 

Meio Ambiente de Olinda, Oswaldo Lima Neto, explicando que houve um sentimento 

de grande frustração naquela oportunidade.

 Ele acrescentou que, diante do ocorrido, o prefeito João Paulo Lima e Silva, de 

Recife, se comprometeu a obter audiência com os ministros Tarso Genro, da 

Secretaria de Relações Institucionais, e Dilma Rousseff, da Casa Civil, mas até o 

início de junho, não havia obtido êxito nessa iniciativa.

  

VAI DEMORAR. Oswaldo Lima Neto se diz cético quanto a uma solução do governo 

federal antes do início do processo eleitoral, opinião compartilhada pelo conjunto 

dos secretários. Ficou decidido que, mesmo sem fechar canais de diálogo com o 

governo federal, os secretários buscarão alternativas de barateamento que estejam 

na sua esfera de competência – idéia apoiada pela coordenação do MDT, 

representada na 60a Reunião do Fórum Nacional. 

 Na reunião anterior do Fórum Nacional, em Curitiba, Oswaldo Lima Neto havia 

delineado a gravidade da exclusão ocasionada pelo alto custo da tarifa: “O tema da 

tarifa traz grande excitação social; houve recentemente manifestações de rua, 

inclusive, com mortes, e, portanto, há urgência de que encontremos uma 

alternativa para reduzir as tarifas e mantê-las reduzidas”, disse, naquela 

oportunidade.

 

 

Avanços na compreensão do fenômeno moto-táxi

Houve avanços no conhecimento do fenômeno do moto-táxi, mas o Fórum Nacional 

de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito não reuniu condições 

de firmar uma posição favorável ou contrária a esse tipo de transporte ao final da 

penúltima da 60a Reunião, quando o tema foi discutido.   

 Definiu-se que o Fórum Nacional vai continuar acompanhando de perto o processo 

de votação de projeto de lei em tramitação no Congresso, que poderá incluir no 

Código de Trânsito Brasileiro as motocicletas entre os veículos passíveis de serem 

empregados em sistemas de transporte público. Um levantamento apresentado na 

59a Reunião do Fórum, em Curitiba, revela que há 23 projetos sobre essa matéria 

no Congresso Nacional. 

PONTOS POSITIVOS. Durante a 60a Reunião do Fórum Nacional, três municípios 

que já regulamentaram o serviço de moto-táxi se encarregaram de apresentar 

novos dados sobre o tema. Fortaleza e Goiânia, administrações que defendem o 

moto-táxi, mostraram dados evidenciando que, nessas cidades, há um considerável 

número de acidentes com motos, e números significativamente mais baixos de 

acidentes com moto-taxistas, o que indicaria que as regras da regulamentação 

favorecem a segurança de condutores e passageiros. Clique para ver o conteúdo 

das apresentações: Goiânia ou Fortaleza.

 O representante de Taubaté, onde o moto-táxi é regulamentado, também 

defendeu o serviço, sustentando que tem apoio popular e cobre falhas do sistema 

coletivo com oferta de atendimento 24 horas, rapidez e flexibilidade, o que inclui o 

transporte porta-a-porta, característico dos táxis; ele também criticou a inexistência 

de linhas de crédito para melhoria dos sistemas de transporte coletivo urbano. Em 

Taubaté, a negociação é feita com nove agências autorizadas, e não com o conjunto 

dos moto-taxistas, a tarifa é de R$3,00 por três quilômetros, e de R$0,50 por 

quilômetro rodado excedente. Há um rodízio de agências para a oferta de um 

serviço 24 horas. Os representantes dos municípios favoráveis ao transporte público 

por motos consideram o fenômeno irreversível e criticaram uma lei federal sobre o 

tema, assinalando que cada município deve regulamentar o serviço em sua 

respectiva jurisdição.

PONTOS NEGATIVOS. Outra apresentação sobre o tema dos moto-táxis ficou a 

cargo do município de Bauru, que, apesar de ter regulamentado o serviço e de 

considerar o fenômeno irreversível, se posiciona contra o transporte de passageiros 

por motos, em razão de uma série de fatores negativos, enumerados durante a 

exposição Clique aqui para ver o conteúdo da apresentação de Bauru. A lista de 

restrições foi ampliada pela maioria dos secretários e assessores responsáveis por 

cerca de 25 intervenções durante os debates. Entre os pontos negativos, está a 

dificuldade do poder público em lidar com um grupo numeroso e, em boa medida, 

refratário à regulamentação e disposto a manifestações que perturbam a vida da 

cidade. Bauru apontou especificamente a falta de respeito a itens da 

regulamentação, como os pontos de parada para aguardar passageiros e a 

dificuldade de diálogo com os integrantes da categoria, que, de modo geral, não 

compreendem ou não aceitam os princípios básicos da regulamentação.

 Foi apontado que, onde existe a regulamentação, há também a proliferação de 

clandestinos, e diversos municípios acentuaram o relacionamento do segmento de 

moto-táxi com certas atividades criminosas. Um dos municípios que regulamentou o 

serviço informou dificuldades para efetivar a fiscalização, posto que um 

considerável número de policiais militares faz ‘bico’ como moto-taxistas 

clandestinos em suas horas de folga.

 Outra dificuldade informada: empresas de seguro não estariam aceitando segurar 

moto-taxistas, como normalmente prevêem as regras municipais de 

regulamentação – questão que Goiânia afirma não estar enfrentando.

 Embora números mais precisos devam ser objeto de levantamento específico, há 

indícios de que impactos depreciativos sobre os sistemas regulares de transporte 

coletivo, como a queda do IPK e problemas de oferta de transporte em dias de 

chuva, quando os moto-taxistas não saem para o trabalho, sobrecarregando o 

transporte coletivo. Além disso, apontou-se a necessidade de aumento dos efetivos 

dos órgãos do setor para promover a adequada fiscalização do serviço, o que gera 

custos adicionais.

 A maior parte dos secretários presentes frisou ser necessário mensurar os 

impactos do moto-táxi em termos de saúde pública, quer seja quanto à efetiva 

contribuição desse modo de transporte para o aumento do número de acidentes de 

trânsito, quer quanto à possibilidade da transmissão de doenças pelo uso do mesmo 

capacete por várias pessoas. Alguns relatos de cidades que regulamentaram o 

serviço mostraram que a toca protetora descartável, determinada pela legislação, 

acaba não sendo usada, ou por vontade do próprio usuário, ou por não ser 

oferecida pelos transportadores.

 Reafirmou-se que os riscos com o moto-táxi não dependem apenas da habilitação 

do condutor, mas também da efetiva condição de o passageiro se portar 

adequadamente sobre o veículo, garantindo sua estabilidade e dirigibilidade, o que 

é impossível de assegurar. Um dos secretários questionou qual seria a característica 

ideal para o passageiro desse tipo de transporte, asseverando ser necessário uma 

melhor compreensão do perfil do usuário desse tipo de serviço e de quais os 

deslocamentos que ele faz.

 Foi assinalado que há um aspecto jurídico a ser considerado: o fato de o prefeito, 

ao regulamentar o moto-táxi, chamar para si a responsabilidade objetiva sobre as 

conseqüências de ocorrências com esse tipo de veículo autorizado de transporte 

público, incluindo danos morais, danos materiais e os acidentes e óbitos.

INFORMAÇÃO. Belo Horizonte informou que em recente reunião do Fórum Mineiro 

ficou evidenciado que todas as cidades mineiras com regulamentação do serviço de 

moto-táxi têm também moto-taxistas clandestinos. As cidades que regulamentaram 

disseram que, se pudessem, não regulamentariam, por conta dos problemas 

angariados com esse tipo de serviço. Apenas a cidade de Araxá relatou estar 

satisfeita com a regulamentação.

 Foi informado que em Belo Horizonte há 6 mil táxis e cerca de 12 mil taxistas, e 

que um acompanhamento do setor ao longo de dois anos evidenciou que o serviço 

de táxi tem perdido passageiros, em parte, para o automóvel, já que a frota cresce 

muito na cidade, e em parte, para os deslocamentos a pé.

MOTO-FRETE. O representante de São José dos Campos informou que o município 

é contrário ao moto-táxi, de modo geral, pelas razões anteriormente expostas, mas 

também pela questão ambiental, já que, proporcionalmente, as motos hoje em 

circulação no País emitem mais poluentes que os automóveis.

 Ele afirmou ser importante que o Fórum Nacional reúna mais informações sobre 

moto-frete, tema que acabou não sendo discutido. Segundo o secretário de São 

José dos Campos, é preciso definir quais são as experiências que podem ajudar na 

formação do serviço de moto-frete, em especial, o transporte de produtos 

inflamáveis, como botijões de gás, além de autopeças e entrega de pedidos de 

produtos farmacêuticos.

 

 

A questão de as guardas municipais atuarem no trânsito

A ausência do diretor-geral do Denatran, Alfredo Peres – que se desculpou 

antecipadamente, mas não enviou representante –, prejudicou o debate de um 

terceiro tema: a Política Nacional de Trânsito. Em vez disso, os secretários 

discutiram a questão da atuação das guardas municipais de diversas cidades 

paulistas, que vêm encontrando dificuldades para exercer a fiscalização de trânsito, 

em razão de o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) daquele Estado não 

reconhecer tais corporações como capazes de exercer esse trabalho, inclusive 

deferindo automaticamente, sem exame do mérito, recursos de multas que tenham 

sido lavradas por guardas municipais. Verificou-se no andamento dos debates que o 

assunto afeta um considerável número de municípios paulistas, mas não se repete 

em outros Estados. O Fórum Nacional de Secretários deverá fazer gestões junto aos 

órgãos federais do setor, de modo que a questão seja solucionada.     

 

 

Uma saudação do prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos

O prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos, esteve presente à 60a Reunião do 

Fórum Nacional, na manhã do segundo dia dos trabalhos. Ele fez uma rápida 

saudação aos secretários e assessores presentes, enviando cumprimentos aos 

respectivos prefeitos, e fez duas menções a iniciativas de seu município. Uma delas 

foi a implantação do ‘bilhete único’, ocorrida em maio, e que, em três semanas, 

segundo cálculos iniciais, havia transferido mais de R$1 milhão à população usuária 

do sistema de ônibus da cidade só com a economia com gastos com transporte 

público. A outra foi a obtenção de recursos federais da ordem de R$160 milhões 

para o plano diretor viário.

 O público da 60a Reunião estava informado sobre as ações de Campinas no setor 

do transito e do transporte, porque no primeiro dia dos trabalhos, houve uma 

exposição a respeito, feita por Gerson Luis Bittencourt, secretário de Transportes de 

Campinas e presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas 

(Emdec). 

 

PRESENÇAS. Também no primeiro dia dos trabalhos, esteve presente o secretário 

Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (Semob), Ministério das Cidades, 

José Carlos Xavier. A ANTP esteve representada por seu presidente, Rogerio Belda, 

e pelo superintendente Marcos Pimentel Bicalho.

 

 

Próxima reunião será em novembro, na cidade de Natal

Natal será a sede da 61a Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de 

Transporte Urbano e Trânsito, nos dias 9 e 10 de novembro de 2006.

 

 

Protesto por descontingenciamento do Funset e do DPVAT será na 
Semana Nacional de Trânsito, em setembro

O plenário da 60a Reunião do Fórum, em Campinas, decidiu que será em setembro 

próximo, durante a Semana Nacional de Trânsito, a realização de um protesto 

nacional, com o ingresso, pelos municípios, de ações simultâneas no Ministério 

Público Federal, pedindo a liberação, pelo 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). Criou-se um grupo para preparar uma minuta legal que 

suporte esta ação.

 Os valores, somados, alcançam R$550 milhões e 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.

 

 

Organizações apoiaram a realização da 60a Reunião

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

Trânsito agradece às organizações que apoiaram o desenvolvimento das 60a 

Reunião, na cidade de Campinas, expondo seus produtos e serviços. São elas: 

Digicon, Embryo, Emdec, Meng, Mercedes-Benz, Prodata, Sinal Ronda, Socicam, 

SonSun e Trends.
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