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Em Sorocaba, 54ª Reunião do Fórum Paulista reúne 257 participantes de 
48 municípios 
 
Realizada nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2013, no Espaço de Eventos 
Cadoff, em Sorocaba, a 54ª Reunião do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Transporte e Trânsito teve a participação de 257 especialistas, autoridades 
e empresários de 48 municípios. 
 
 

O prefeito Antônio Carlos Pannunzio participou da solenidade de 
instalação dos trabalhos 
 
A solenidade de instalação dos trabalhos da 54ª Reunião teve a presença do prefeito 
de Sorocaba, Antônio Carlos Pannunzio. O vereador José Crespo representou o 
presidente da Câmara Municipal, vereador José Francisco Martinez; em seu 
pronunciamento, parlamentar enalteceu o trabalho de mais de 35 anos da ANTP no 
apoio aos municípios em questões relacionadas com a mobilidade urbana.   
 
Participaram também Rogério Crantschaninov, que presidiu o Fórum Paulista entre 
2009 a 2012; o diretor presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social 



(Urbes) e secretário de Transportes de Sorocaba, Renato Gianolla; a deputada estadual 
Maria Lúcia, e o delegado da 19ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em 
Sorocaba, José Olímpio Prette.  
 
A ANTP esteve representada no encontro por seu presidente, Ailton Brasiliense Pires, e 
pelo superintendente, Luiz Carlos Mantovani Néspoli.  
 

Uma apresentação a respeito das atividades de Sorocaba no campo da 
mobilidade urbana 
 
O diretor presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social (Urbes) e 
secretário de Transportes de Sorocaba, Renato Gianolla, fez uma exposição a respeito 
das ações nas áreas de transporte urbano e de trânsito no município. Disse que o 
município conta com 587 mil habitantes e tem cadastrados 395 mil veículos de 
diferentes características. O Sistema Integrado de Transporte compreende 100 linhas e 
transporta 5,6 milhões de passageiros por mês. Ele destacou em sua exposição o 
desempenho do centro de controle operacional de transporte e do trânsito e o plano 
cicloviário municipal. 
 

 Acesse arquivo com a apresentação do presidente da URBES 

 

O endurecimento da Lei Seca e dados atualizados sobre a fiscalização nos 
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo 
 
Ainda na manhã do primeiro dia, o presidente da ANTP, Ailton Brasiliense Pires, 
moderou a Sessão Técnica 1, na qual se focalizou o tema Tolerância Zero – Aplicação 
da Nova Lei Seca, com apresentações do major Marco Andrade, coordenador 
operacional do Projeto Lei Seca, do Estado do Rio e Janeiro, e do capitão Julyver 
Modesto de Araújo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sobre os programas 
desenvolvidos nesses Estados para combater o uso de álcool e outras substâncias 
psicoativas por condutores de veículos.  
 

 Veja a apresentação do major Marco Andrade 

 

Sessão discute as possibilidades abertas pelas redes sociais para ações 
de educação de trânsito 
 
Na tarde do primeiro dia, os trabalhos foram retomados com o debate do tema Redes 
sociais e educação para o trânsito. A sessão foi coordenada por Nancy Reis Schneider, 
presidente da Comissão Técnica de Trânsito da ANTP. 
  
Participaram as especialistas Elizabeth Moreira Munhoz, supervisora do Departamento 
de Educação na Rua do Centro de Treinamento e Educação do Trânsito; Silvana de 
Andrade Barbaric, coordenadora do Programa de Educação de Trânsito através de 
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Redes Sociais da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP), e 
Roberta Bernardi, gerente de Educação para o Trânsito da URBES de Sorocaba. 
 

 Acesse a apresentação de Elizabeth Moreira Munhoz 

 Veja a exposição de Roberta Bernardi  

 

Um debate sobre a Lei de Mobilidade Urbana e políticas públicas de 
transporte não motorizado 
 
O presidente da Comissão Técnica de Ônibus da ANTP, Cláudio de Senna Frederico, 
coordenou no final da tarde do primeiro dia a sessão que debateu o tema Lei de 
Mobilidade Urbana e políticas públicas de transporte não motorizado. 
  
Celso Bersi, diretor de Transportes da URBES de Sorocaba, apresentou o tema Políticas 
públicas de transporte cicloviário. Priscila Beveranço Mantovani, engenheira de tráfego 
do Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu (FozTrans), do Paraná, mostrou o Programa 
de Calçadas da Prefeitura de Foz do Iguaçu.  
 

 Acesse a apresentação de Celso Bersi 

 Veja a apresentação de Priscila Beveranço Mantovani 

 
Municípios devem ser protagonistas nos conselhos de desenvolvimento 
das regiões metropolitanas e aglomerados urbanos 
 
Os municípios precisam estar organizados para ter protagonismo nas discussões que se 
estabelecem nesses conselhos de desenvolvimento das regiões metropolitanas e 
aglomerados urbanos criados no Estado de São Paulo, com participação do Estado e de 
municípios. A opinião foi expressa por Mário Reali, ex-prefeito de Diadema, assessor 
do prefeito da capital paulista para assuntos da Região Metropolitana e integrante da 
Coordenação Técnica do Observatório de Consórcios Públicos e do Federalismo, ao 
proferir palestra na abertura do segundo dia da 54ª Reunião do Fórum Paulista.  
 
Decisão do STF. O superintendente da ANTP, Luiz Carlos Mantovani Néspoli, abriu a 
sessão e, depois de apresentar Mário Reali, se referiu a uma notícia publicada no 
mesmo dia sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) que questionava normas do Estado do Rio de Janeiro que 
tratam da criação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e da Microrregião dos 
Lagos e disciplinam a administração de serviços públicos. O ponto central questionado 
era a legitimidade da transferência do âmbito municipal para o âmbito estadual 
competências administrativas e normativas próprias dos municípios, que dizem 
respeito aos serviços de saneamento básico. O STF decidiu a gestão deve ser 
compartilhada e que a participação dos municípios deve ser proporcional ao seu peso 
específico do ponto de vista político, econômico, social e orçamentário, devendo haver 
um consenso, na medida em que nem o estado nem o conjunto dos municípios podem 
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ter a última palavra.  
 
A partir da Constituição de 1988, o País se tornou que uma associação de entes 
federados. Reali explicou que há a União, os Estados, os Municípios e esses entes 
federados têm atribuições e competências que, muitas vezes, são comuns, 
acontecendo frequentemente em áreas como o transporte, saneamento, drenagem 
urbana, ou nas áreas de saúde e educação, e outras.  
 
O conferencista assinalou que há situações em que um município, isoladamente, não 
tem escala de demanda para dar conta de determinadas tarefas públicas, como a 
implantação operação de uma estação de tratamento de água, ou de tratamento de 
esgoto, ou para o destino final de resíduos. “Como não há volume para viabilizar um 
empreendimento, então deve haver a cooperação entre os entes federados: outros 
municípios e o Estado. Nas regiões metropolitanas e aglomerados urbanos, esse é um 
debate de anos. Nas três primeiras Conferências Nacionais das Cidades, na área do 
saneamento, não se conseguiu chegar a um entendimento. Então foi feita a lei federal 
que dá o marco do saneamento que não definia de quem era a responsabilidade nas 
regiões metropolitanas. Agora, houve essa decisão do STF a qual acredito que será 
importante para outros setores, incluindo o transporte”.  
 
Reali disse que, no campo da mobilidade urbana, há experiências de cooperação entre 
entes federados que considera muito interessantes, casos da Região Metropolitana do 
Recife, gerida por meio de um consorciamento de municípios, e da região de Goiânia, 
experiência em que há a participação de municípios e do Estado.  
 
Em São Paulo. A Região Metropolitana de São Paulo foi criada em 1974, ainda no 
regime militar. A Constituição de 1988 determinou que a criação e formalização das 
regiões metropolitanas, dos aglomerados e microrregiões passasse a ser competência 
dos Estados. Segundo Reali, no Estado de São Paulo, para atuar nesse existe a 
Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, instituída no atual governo, depois de 
mais de vinte anos de um “vácuo institucional”.  
 
Com essa Secretaria, foram estabelecidos Conselhos de Desenvolvimento, com 
participação do Estado e dos Municípios, nas regiões metropolitanas de São Paulo e do 
Vale do Paraíba e no Aglomerado Urbano de Jundiaí. “Os municípios precisam estar 
organizados para ter protagonismo nas discussões que se estabelecem nesses 
Conselhos”, disse Reali. Ele frisou que a Constituição não estabelece qualquer 
hierarquia entre os entes federados e que, portanto, não se trata de uma situação de 
superioridade do Estado em relação aos municípios. "Na verdade, os municípios e os 
Estados têm competências específicas, e, do ponto de ponto de vista constitucional, os 
prefeitos e o governador devem dialogar". 
  
Reali foi presidente do Consórcio da Região do ABC – organismo criado há mais de 
vinte anos e que, em 2005, depois da Lei dos Consórcios Públicos (Lei no 11.107/2005), 
foi formalizado como uma entidade de direito público (antes era uma entidade de 
direito privado). “Temos um acúmulo. O Consórcio do ABC é multitemático, com 
câmaras técnicas em diversas áreas, incluindo o segmento do transporte e da 



mobilidade, que discute os investimentos, a integração entre os sistemas de 
transporte. Com o Consórcio, conseguimos uma força maior para dialogar no Conselho 
de Desenvolvimento Metropolitano com o governo do Estado e com a própria Capital”.  
 
Integração dos sistemas de transporte. De acordo com Reali, na Região Metropolitana 
de São Paulo, há vários sistemas de média e alta capacidade – Metrô, o sistema da 
EMTU, os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) – que, 
deveriam trabalhar de maneira integrada com os sistemas de transporte dos 39 
municípios o que nem sempre acontece. O conferencista disse que em várias cidades, 
além de não haver a integração e a complementação dos sistemas, as linhas da EMTU 
concorrem com linhas municipais. “Muitas vezes, em cidades conturbadas, o sistema 
de transporte chega até a divisa municipal, onde há um ponto final e vários ônibus mas 
não há um terminal e, atravessando a rua, no outro município, há também o ponto 
final de outra linha e os dois sistemas não dialogam. E o sistema da EMTU passa sem 
fazer esse diálogo entre os sistemas municipais”.  
 
Reali enfatizou ser é preciso espírito da cooperação para poder dialogar com o Estado, 
integrar as linhas intermunicipais com as linhas municipais e estruturar um sistema 
que não seja de competição, mas de cooperação e principalmente integração. “E aí 
entra uma questão fundamental que hoje nós começamos a debater em São Paulo que 
é a integração tarifária: um ‘bilhete único’, que permita viagens nos sistemas 
municipais integrados com sistemas estaduais de média e alta capacidade. Hoje, o que 
se tem São Paulo é uma soma de tarifas, porque o sistema de cada cidade tem uma 
apropriação de custos. Em alguns municípios, a gratuidade está dentro da tarifa e em 
outros está fora. Há a câmara que trabalha a compensação das linhas intermunicipais 
da EMTU, mas como vamos fazer esse sistema funcionar e qual o desenho dessa 
integração? Esse é um grande desafio que nós temos para as regiões metropolitanas, 
aglomerados urbanos e microrregiões”.  
 
Hélio Reali concluiu afirmando que o tema metropolitano muitas vezes não mobiliza 
prefeitos e governadores, porque tem há uma questão central nesse debate: “Quando 
se busca a cooperação, é preciso abrir mão de determinadas prerrogativas. Tanto o 
governo do Estado como os governos municipais têm que abrir mão de poder para 
dialogar”.  
 

 
Sessão final focaliza tecnologias para a gestão do trânsito e do 
transporte 
 
A presidente da Comissão Técnica de ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) da 
ANTP, Valeska Peres Pinto, coordenou a sessão técnica final da 54ª Reunião do Fórum 
Paulista, que teve por tema Tecnologia da gestão do trânsito e do transporte.  
 
A primeira exposição, intitulada Implantação do Sistema de Monitoramento de 
Ocorrências no espaço público de Guarulhos, coube a Sandra Aparecida Zaith, diretora 
de Transporte da Secretaria de Transporte e Trânsito de Guarulhos. Em seguida, três 
empresas fizeram apresentações de comunicações técnicas a respeito de suas 



respectivas tecnologias.  
   
Sandro Ávila, gerente comercial da Empresa 1, fez a apresentação intitulada O sucesso 
do uso da biometria fácil para combater o uso indevido de benefícios tarifários no 
transporte. Fernando Quaggio, gerente administrativo da Auttran, apresentou o tema 
Informação de chegada: a importância de uma informação correta para o usuário. 
Paulo Fraga, diretor executivo da Cittati, fez a apresentação intitulada Gestão de 
indicadores e tecnologias para o serviço de informação ao usuário. A exposição final 
coube ao consultor Stenio Franco Silva. 
 

 Acesse a apresentação de Sandra Aparecida Zaith 

 Veja a apresentação de Sandro Ávila, gerente comercial da Empresa 1 

 Acesse a exposição de Fernando Quaggio, gerente administrativo da Auttran 

Ainda não inserido na biblioteca do Portal da ANTP 

 Veja a apresentação de Stenio Franco Silva  

Lançado o Caderno Técnico de Transporte por Fretamento, produzido 
pela ANTP com apoio da FRESP 
 
No final das atividades do primeiro dia, houve o lançamento do Caderno Técnico 
Transporte por Fretamento, publicação organizada pela ANTP com apoio da Federação 
das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo 
(FRESP).  
 
O ato teve a participação de Valeska Peres Pinto, coordenadora técnica da ANTP, e de 
Regina Rocha de Souza Pinto, diretora executiva da FRESP, que destacou a importância 
da publicação para que o transporte por fretamento seja adequadamente inserido nos 
planos municipais de mobilidade a serem obrigatórios produzidos até 2015, por conta 
de dispositivo da Lei de Mobilidade Urbana. A FRESP patrocinou o coquetel 
comemorativo do lançamento da publicação.  
 

 Acesse a versão virtual do Caderno Técnico de Transporte por Fretamento 

 

Direção do Fórum Paulista agradece às organizações que tornaram 
possível a 54ª Reunião em Sorocaba 
 
A Direção do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano 
e Trânsito agradeceu às organizações que permitiram a realização da 54ª Reunião em 
Sorocaba. 
 
Empresas. Cinco empresas participaram com estandes da exposição paralela à 54ª 
Reunião do Fórum Paulista: Auttran, Digicon, Empresa 1, Novakoasin, e Tranzum. A 
Mercedes Benz do Brasil anunciou que continuará apoiando todas as reuniões do 
Fórum Paulista e também do Fórum Nacional, marcando presença com banners e a 
distribuição de material institucional.   
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A anfitriã do encontro foi a empresa pública de Sorocaba URBES – Trânsito e 
Transporte, que contou, para a organização do evento, com o apoio das seguintes 
empresas parceiras: Coesa Construções e Comércio, Consórcio Sorocaba, F3 Sistemas, 
Logann – Soluções em tecnologia de automação e informação, e Serttel. 
 
 

 REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS 
 

Secretário Dalton Ferracioli, de Jacareí, foi eleito presidente do Fórum 
Paulista 
 
O engenheiro Dalton Ferracioli de Assis, secretário de Infraestrutura de Jacareí foi 
eleito e tomou posse como o presidente do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Transporte Urbano e Trânsito para o biênio 2013-2014. Para o cargo de 
vice-presidente, foi eleito Afonso Ricca, coordenador de Trânsito de Ubatuba. 
  
Coordenadores regionais. Foi constituída também uma comissão de secretários e 
dirigentes que organizará o quadro de coordenadores regionais do Fórum Paulista. A 
comissão incluiu os seguintes secretários ou dirigentes municipais participantes da 54ª 
Reunião: Raquel Auxiliadora Chini (Praia Grande), Wilson Folgosi (Jundiaí), Nobuo Aoki 
Xiol (Itaquaquecetuba), Sérgio Benassi (Campinas), Wagner Balieiro (São José dos 
Campos) e Renato Gianolla (Sorocaba). 
 

 
Fórum Nacional se reunirá em Brasília, de 23 a 25 de abril, durante 
seminário da Frente Nacional de Prefeitos 
 
O presidente da ANTP, Ailton Brasiliense Pires informou que a 80ª Reunião do Fórum 
Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito 
acontecerá em abril, no Espaço de Eventos Brasil 21, em Brasília, simultaneamente 
com II Seminário Nacional sobre Desenvolvimento Sustentável promovido pela Frente 
Nacional de Prefeitos.  
 
A reunião exclusiva dos secretários acontecerá no dia 23 de abril; nos dias 24 e 25, 
haverá uma sala temática sobre a questão mobilidade urbana aberta à participação de 
todos os prefeitos e secretários.  
 
Outras reuniões em 2013. As reuniões ordinárias subsequentes do Fórum Nacional 
deverão acontecer em São Paulo, ainda no primeiro semestre, e em Porto Alegre, 
perto do final do ano. Está prevista também uma reunião extraordinária do Fórum 
Nacional durante a realização da 19º Congresso da ANTP, no período de 8 a 10 de 
outubro de 2013, em Brasília. 
 

 
Superintendente fornece aos secretários e dirigentes informações a 



respeito das próximas atividades da ANTP 
 
O superintendente Luiz Carlos Mantovani Néspoli apresentou aos secretários e 
dirigentes uma série de informações sobre ações da ANTP. Ele comunicou inicialmente 
que foram divulgados os títulos e os autores de 331 comunicações técnicas aprovadas 
para apresentação no 19º Congresso. Os trabalhos estão distribuídos pelos quatro 
temas propostos: 1) Questões Urbanas, Meio Ambiente, Transporte Não Motorizado – 
123 trabalhos; 2) Qualidade, Marketing, Tecnologia – 47 trabalhos; 3) Transporte 
Público – 100 trabalhos; 4) Trânsito – 61 trabalhos. 
  
2º Encontro Cidades Amigáveis. No final do mês de abril ou início de maio, em data e 
local a serem oportunamente informados, será realizado o 2º Encontro Cidade 
Amigáveis. Em 2012, a primeira edição desse encontro aconteceu no mês de julho, em 
São Caetano do Sul. A iniciativa tem por objetivo proporcionar a reflexão e a discussão 
sobre o uso do espaço viário; e busca conscientizar a população de que a rua não é 
apenas um espaço de circulação, mas, também, e principalmente, um espaço de vida. 
  
Depuração do cadastro. O superintendente informou que vem sendo feito um 
processo de depuração do cadastro da ANTP e solicitou a todos os secretários 
presentes à 54ª Reunião informassem um e-mail funcional exclusivo ou e-mail pessoal 
para receber as correspondências e comunicações da entidade.  
 
Curso de Mobilidade Urbana a distância. Luiz Carlos Mantovani Néspoli anunciou para 
breve o lançamento, pela ANTP, do Curso de Mobilidade Urbana na modalidade Ensino 
a Distância, organizado com suporte técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac). “Estamos elaborando o conteúdo e buscando um patrocinador”, 
afirmou.   
 
Comissão de Trânsito. O superintendente explicou aos secretários e dirigente que a 
Comissão Técnica de Trânsito da ANTP criou coordenações especializadas, para que os 
temas do segmento tenham suas discussões equilibradamente distribuídas, com a 
devida atenção. As coordenações cobrem as seguintes áreas: 1) Legislação; 2) 
Segurança Viária; 3) Comportamento; 4) Tecnologia e 5) Mobilidade Urbana.   
 
 

Definida a sequência de reuniões do Fórum Paulista em 2013 
 
Haverá outras três encontros do Fórum Paulista em 2013; a próxima será em Santo 
André no final de maio ou início de junho; e as outras duas acontecerão nos município 
de Itu e Guarulhos. As datas e outras informações sobre esses encontros serão 
oportunamente divulgadas.  
 
 


