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RESENHA  

Os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública mundial. Estima-se que mais de 1,3 milhão de 
pessoas morrem por ano no mundo e cerca de 50 milhões sofrem lesões. Em Aracaju/SE, os acidentes de 
trânsito correspondem à segunda causa de morte devido as causas externas, cerca de 32% dos óbitos. Entre 
2010 e 2011, a frota de veículos apresentou um aumento de 19.265 unidades para uma população local de 
571.149 habitantes, em especial as motocicletas com conseqüente aumento significativo dos acidentes de 
trânsito. Diante dessa problemática, a Assembléia Geral da ONU - Organização das Nações Unidas 
proclamou em 2010, 2011 a 2020 como a Década Mundial de Ações de Segurança no Trânsito, a fim de 
suscitar ações que priorizem a vida. Baseado na diretriz da Década foi criado o COMSEPAT - Comitê 
Municipal de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz, com a participação de 42 entidades públicas e 
privadas com representação da sociedade civil. Sua missão e composição, com vistas à mobilização de ações 
conjuntas para segurança no trânsito no município de Aracaju. Criado pela Prefeitura Municipal de Aracaju, 
por meio da SMTT - Superintendência de Transporte e Trânsito em 23 de maio de 2011 pelo Decreto N° 
3.470. Tem o apoio administrativo e logístico da SMTT/AJU, com a missão de fomentar e difundir ações de 
prevenção e controle dos acidentes de trânsito, buscando a efetiva implementação do Plano Nacional de 
Redução de Acidentes e Segurança no trânsito em Aracaju. As ações foram executadas durante os anos de 
2011 e 2012, tendo como resultado o maior impacto da sociedade. Conclui-se que as ações conjuntas têm 
despertado na sociedade aracajuana o desejo de mudar a realidade dessa guerra silenciosa.  

 

PALAVRAS-CHAVE – acidentes de trânsito, ações conjuntas, mobilização, cidadania.  
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INTRODUÇÃO  

 

O intuito deste trabalho é registrar a atuação do COMSEPAT, no sentido de mobilizar a sociedade aracajuana 
para as gritantes estatísticas dos acidentes de trânsito, bem como o esforço de qualificar a informação para 
que ela possa servir de escopo para as ações das instituições que atuam com o Trânsito e os Transportes em 
Aracaju, sendo também expressão de ampliação da cidadania. 

Criado a partir do movimento “Chega de Acidentes”, em 23 de maio de 2011, o COMSEPAT - Comitê 
Municipal de Mobilização para Saúde, Segurança e Paz no Trânsito -, parte do pressuposto de que a redução 
dos acidentes não cabe apenas à SMTT, sendo necessário um comprometimento dos diversos órgãos e 
instituições e dos membros da sociedade aracajuana, os quais devem se inserir nas ações concretas de 
conscientização sobre o uso racional das vias e equipamentos urbanos da cidade, com o objetivo maior de 
preservação da vida.  

Em 2012, no dia 21 de novembro, a SMTT juntamente com o COMSEPAT realizou uma movimentação na 
cidade em memória das vítimas de trânsito de Aracaju, conforme figura a seguir. É também competência do 
COMSEPAT a realização de pesquisas e estudos de viabilidade técnica de PGT’s (pólos geradores de 
tráfego) e de circulação de tráfego, além da criação e acompanhamento da execução de projetos de 
adequação física nas vias, atendendo às exigências dos portadores de necessidades especiais e grupos mais 
vulneráveis da população.  

 

Fonte: Setor de Comunicação da SMTT, 2012.  
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O COMSEPAT - Comitê de Segurança e Paz no Trânsito -, em Aracaju, foi instituído pelo decreto municipal 
nº. 3.470, de 23 de maio de 2011 a fim de atingir as metas propostas na resolução nº 2, de 2009 da ONU - 
Organização das Nações Unidas -, que institui a “Década de ação pela segurança no trânsito - 2011-2020” 
estando o mesmo encarregado de:  

“fomentar e difundir entre os mais diversos segmentos da sociedade aracajuana as ações de prevenção e 
controle dos acidentes de trânsito”.  

O COMSEPAT sugere que os dados estatísticos sirvam para guiar as ações na SMTT - Superintendência 
Municipal de Transportes e Trânsito, seja na Engenharia de Tráfego (DPS - Diretoria de Planejamento e 
Sistema) e na Diretoria de Trânsito - DT -, mas principalmente devem servir para nortear as Ações Educativas 
e do Transporte Público (DTP).  

Entre as entidades que fazem parte do comitê estão:  

Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania - SEMDEC, Superintendência Municipal de Transportes 
e Trânsito de Aracaju - SMTT, Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju – SMS, Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED, Câmara Municipal de Aracaju, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe - 
OAB/SE, PETROBRÁS, Sindicato dos Corretores de Seguro de Sergipe - SINCOR/SE, Associação Brasileira 
de Medicina do Tráfego - ABRAMET, Universidade Tiradentes - UNIT, Faculdade Estácio/Fase, Sindicato dos 
Proprietários de Auto-escolas do Estado de Sergipe - SINPASE, Fasouto, Cooperativa dos Operadores de 
Táxi Especial do Município de Aracaju - COOPETESC, Associação dos Transportadores de Escolares do 
Estado de Sergipe - ASTRANSPE, Aribé Motos, Viação Modelo/Halley, Serviço Social da Indústria - SESI, 
Associação dos Motociclistas do Estado de Sergipe - AMO/SE, Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem em Transporte - SEST/SENAT, Viação Progresso/Tropical, Associação de 
Trabalhadores em Táxi do Município de Aracaju - AMATA, Conselho de Segurança do Bairro América - 
CONSEB, Rádio Cultura de Sergipe, Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SE, UNIMED/SE, 
Sociedade Médica de Sergipe - SOMESE, Cooperativa de Táxi Especial e Transporte Alternativo de Aracaju - 
COOTTAJU, Sindicato dos taxistas de Sergipe - SINTAX, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do 
Município de Aracaju - SINTRA, TV Sergipe, Delegacia Especial de Delitos de Trânsito da SSP/SE - 
DEDT/SE, Companhia de Policiamento de Trânsito - CPTRAN, Cooperativa Mista de Táxi do Aeroporto de 
Aracaju - COMTAJU, Liga de Trauma - LITRAUMA/UFS, Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Município e Aracaju - SETRANSP, Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública 
em Sergipe - ASIMUSEP/SE, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA/SE, 
Augustus Produções, Porto Seguro Seguros, Justiça Volante, Superintendência de Polícia Rodoviária Federal 
- SPRF, UNICRED, Associação de Motociclistas - AMC, Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço Social 
da Indústria - SESI, dentre outros. 
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DIAGNÓSTICO  

 

Os relatórios de acidentes de trânsito da SMTT1, em Aracaju, no ano de 2011, confirmam que, o número total 
de óbitos foi de 86 pessoas mortas, já em 2012, esse número diminuiu para 83. As campanhas educativas e 
as ações de fiscalização e de engenharia de tráfego propiciaram uma redução de apenas 0,49%. Portanto, 
estamos ainda longe de atingir a meta proposta pela ONU de redução 50% até o ano de 2020.  

Quanto ao gênero os números mostram que entre 2011 e 2012, em Aracaju, houve uma redução do número 
de homens mortos no trânsito (de 75 para 61), fato que se mostra contrário às estatísticas nacionais e mesmo 
ao histórico local, e, por outro lado, ocorreu um aumento de 100% do número de mulheres vítimas de 
acidentes de trânsito (de 11 para 22) uma nítida mudança de comportamento, seja pelas facilidades na 
aquisição dos veículos, ciclomotores e motocicletas ou mesmo pela necessidade de deslocamento mais 
rápido para o local de trabalho ou lazer.  

Segundo o tipo de ocorrência por ordem decrescente, em 2011 e 2012, respectivamente houve 38\38 
colisões, 22\26 atropelamentos, 17\16 choques, 6\3 quedas e 3\0 capotamentos, havendo completa 
diminuição dos capotamentos (100%) e uma expressiva diminuição das quedas (50%). Em 2012, o número de 
atropelamentos corresponde a 31,32% do total de óbitos, sendo esse o segundo motivo de mortes no trânsito 
de Aracaju, antecedido apenas pelas colisões, que representam 44,18% das vítimas fatais na capital do 
Estado2.  

Quanto à categoria dos vitimados, entre 2011\2012, os números mais significativos de acidentes fatais estão 
primeiro os motociclistas, a seguir os pedestres, e, em terceiro e quarto lugares aparecem, respectivamente, 
os condutores e ciclistas. O passageiro do carro e o carona do motociclista também são vítimas de acidentes 
e aparecem com números menos expressivos nas estatísticas, muito embora haja um dado importante a ser 
destacado: o número de mortes do carona do motociclista aumentou em 300% de 2011 para 2012 (de 2 para 
6).  

A severidade e violência desses acidentes podem ser deduzidas pelo fato de que, entre os 86 óbitos por 
acidentes no trânsito, do ano de 2011, 33 morreram imediatamente no local e 53 morreram no hospital após 
algumas horas ou dias do acidente. Dos 83 mortos por acidentes de trânsito registrados no IML, em 2012, 34 
faleceram no local e 49 foram hospitalizados e morreram logo a seguir.  

Além da distribuição de vítimas fatais e distribuição por categorias dos vitimados, conforme apresentado 
acima em mais detalhes, o SIATRAN, disponibiliza também os seguintes Relatórios dos Acidentes de Trânsito 
- RAT: distribuição geral de acidentes mês a mês; a distribuição de acidentes por frota de veículos, com o 
cálculo do índice de acidentes; a distribuição de acidentes por número de habitantes; a quantidade total de 
vítimas não-fatais; a distribuição de acidentes por hora, dia da semana e mês do ano, considerando vítimas 
fatais e não-fatais; a distribuição das ocorrências com atropelamento de pedestre por logradouro; a 
distribuição de acidentes com motociclistas (ranking de locais críticos); relação dos pontos com aumento do 
número de acidentes; ranking dos pontos com maior número de acidentes; ranking das avenidas com maior 
número de acidentes; ranking de acidentes de trânsito das grandes vias; total de UPS registrados em todos os 
pontos. 

Avenida ou cruzamento com maior número de acidentes e\ou vítimas fatais devem ser observadas em vários 
horários do dia sob três aspectos: sinalização, educação e fiscalização. Os pontos críticos onde ocorrem o 
maior número de atropelamentos de animais e pedestres e os acidentes com motociclistas e ciclistas devem 
servir de referência para as campanhas de educação dessas três categorias de vitimados do trânsito. A 
relação dos pontos críticos com o aumento do número de acidentes deve ser o instrumento guia de toda ação 
da SMTT, principalmente nas campanhas educativas. Por outro lado, a relação dos pontos com redução do 
número de acidentes deve ser entendida como um troféu para toda os signatários e ser considerada o fruto 
maduro do trabalho conjunto, que precisa de divulgação e de visibilidade nas várias mídias, além ter como 
meta final a redução em 50% dos acidentes de trânsito.  
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PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 

 

O COMSEPAT, através de seus signatários, está discutindo os seguintes objetivos estratégicos apresentados 
em seis diretrizes como se segue: 

 

I - SISTEMA DE GESTÃO 

 

Pretende criar um sistema de acompanhamento eficiente que permita observar o andamento dos programas 
de ação de Redução de Acidentes; verificar o cumprimento de metas e difundir as boas práticas e iniciativas 
em todo o município de Aracaju.  

1. Formar a sede do COMSEPAT e providenciar apoio Administrativo e Logístico para o desenvolvimento 
das suas ações;  

2. Promover e garantir o cuidado e a atenção integral às vítimas; 

3. Criar e manter sistemas de informações e de indicadores de desempenho de trânsito; 

4. Criar o Observatório de Trânsito de Aracaju, um canal de comunicação, motivação, estímulo, formação 
da opinião pública; 

5. Trabalhar as estatísticas de Acidentes de Trânsito, incentivando a realização de pesquisas;  

6. Qualificar e ampliar a coleta de informações sobre acidentes de trânsito, incluindo os acidentes com 
feridos e acidentes envolvendo taxistas, motoristas de transporte escolar e coletivo; 

7. Evidenciar as estatísticas de 5 a 9 anos, ou seja, crianças nos primeiros anos de idade escolar, por 
apresentarem menor habilidade para introjetar e realizar uma travessia segura e representarem “janela 
de vulnerabilidade”3; 

8. Identificar fatores que contribuem para a maior vulnerabilidade de algumas categorias de vítimas de 
acidentes; 

9. Qualificar a informação sobre o PERFIL DOS ACIDENTADOS; 

10. Criar ouvidoria para Acidentes de Trânsito. 

II - FISCALIZAÇÃO 

 

Colaborar com a SMTT no sentido de promover a divulgação, entre os seus signatários, dos atos 
infracionários que possam resultar em riscos de acidentes e mortes no trânsito. 

1. Fomentar pesquisas para avaliar a fiscalização dos agentes; 

2. Divulgar atos de infratores persistentes propiciadores de acidentes; 

3. Criar banco de ações positivas de fiscalização no trânsito; 
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4. Disponibilizar dados do SIATRAN para pesquisadores. 

III – EDUCAÇÃO 

 

Mobilizar os setores governamentais e não governamentais, empresariais, educacionais, religiosos, técnicos e 
acadêmicos no sentido de divulgarem, cultivarem e promoverem ações de respeito às regras do trânsito, às 
pessoas e ao meio ambiente, interferindo dessa maneira na mudança de comportamento no trânsito, 
incorporando valores éticos e tornando-o seguro e solidário. 

1. Disponibilizar obras técnicas e científicas, artigos e informações de interesse social relacionadas ao 
trânsito; 

2. Formar um portal do conhecimento de trânsito em parceria com a SMTT, disponibilizando vídeos sobre 
a travessia segura, melhoria da formação dos condutores e educação dos caminhoneiros; 

3. Definir os indicadores de redução da violência no trânsito; 

4. Mobilizar a formação de mídia de trânsito cidadã (Radio, TV e outros); 

5. Criar veículo de divulgação junto aos signatários e a sociedade (Boletim ou Revista do COMSEPAT); 

6. Envolver entidades de ensino com as pesquisas e a divulgação das boas práticas no trânsito; 

7. Promover encontros, seminários e congressos no Município de Aracaju sobre o tema dos Acidentes de 
Trânsito, envolvendo os signatários do COMSEPAT e a sociedade civil. 

III - SAÚDE 

 

Promover discussão sobre a saúde voltada para a mobilidade urbana, para a redução das mortes ou da 
gravidade de lesões às vítimas de acidentes de trânsito, e capacitar os agentes de saúde e professores das 
redes municipais e estaduais sobre as questões principais da mobilidade urbana sustentável. 

 

1. Promover os preceitos de promoção da saúde voltada à mobilidade urbana junto aos setores 
responsáveis pelo espaço/ambiente de circulação;  

2. Promover e propor a capacitação para os profissionais de saúde e agentes comunitários de saúde; 

3. Formar Comitê Municipal de Traumas e Banco de Informações de Traumas, junto com a Liga de 
Traumas; 

4. Mobilizar os signatários do COMSEPAT para divulgar os números dos Acidentes de Trânsito; 

5. Fortalecer a intersetorialidade entre os órgãos de saúde e trânsito. 

IV - SEGURANÇA VIÁRIA 
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Exigir das autoridades que promovam as vias urbanas e rodoviárias de infra-estrutura física e de sinalização 
para que proporcionem segurança aos usuários das vias, incentivando as ações que eliminem os principais 
fatores de risco e protejam os usuários mais vulneráveis no trânsito - pedestres, ciclistas e motociclistas. 
Rever as normas de projetos e loteamentos, das calçadas e os raios de visão de cruzamentos. 

1. Capacitar entidades signatárias do COMSEPAT sobre riscos relacionados com a infra-estrutura viária; 

2. Exigir a criação de um programa de proteção ao pedestre, motociclista e ciclista; reproduzir e criar 
vídeos para multiplicação entre os signatários; 

3. Exigir a adequação das vias que apresentem situações físicas ou ambientais que representam risco 
para o trânsito;  

4. Fomentar a rotina da Investigação Epidemiológica dos Acidentes de Trânsito com vítimas; Implantação 
de indicadores de risco e de comportamento dos usuários. 

VI - SEGURANÇA VEICULAR 

 

1. Divulgar a importância e cobrar a Inspeção Técnica Veicular - ITV; 

2. Desenvolver ações educativas com as oficinas mecânicas sobre o padrão das peças de reposição; 

3. Divulgar pesquisas sobre o “veículo seguro”; 

4. Identificar 2 locais, para cada 500 km de via urbana, por ano, em que se identificam maiores incidência 
de Acidentes. 

Para atingir esses propósitos estratégicos e para atuar na prevenção e controle do acidente de trânsito o 
COMSEPAT, em 2013, vem estabelecendo um plano de ação para o envolvimento e mobilização das 42 
entidades públicas e privadas da sociedade civil organizada que o compõem, e definiu formar cinco grupos de 
trabalho, quais sejam: Engenharia, Esforço Legal, Saúde, Educação e Qualificação de dados. Esses grupos 
estão se reunindo para apresentarem propostas que nortearão a atuação do COMSEPAT e apresentam os 
seguintes objetivos respectivamente (conforme anexo I).  

 

Educação para o Trânsito 

 

Objetivo:  

Elaborar e implementar programas e campanhas de educação para o trânsito, a fim de conscientizar os 
condutores e pedestres para um comportamento seguro, por meio do resgate dos valores sociais, 
conscientes, críticos e responsáveis. 

 

Ementa: 

Desenvolvimento de projetos, programas e eventos de ações educativas para pedestres, ciclistas, 
motociclistas e motoristas, que conduzem de forma profissional ou amadora; integração educacional entre 
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comunidade e trânsito; promoção de ações educativas nas escolas para professores e alunos do ensino 
infantil, fundamental, médio e superior; Intervenção na grade curricular (como tema transversal) das escolas 
públicas e nas auto-escolas; relação humana e ética no trânsito.  

 

Engenharia para o trânsito 

 

Objetivo: 

Garantir segurança, fluidez e comodidade no deslocamento de veículos motorizados ou não e pedestres nas 
vias públicas, por meio do sistema de circulação, estacionamento, sinalização viária e da gestão de segurança 
de trânsito.  

 

Ementa:  

Desenvolvimento de projetos de mobilidade urbana e sinalização viária (vertical, horizontal, semafórica), 
operação de tráfego urbano; planejamento do sistema urbano de transporte coletivo de passageiros; projetos 
de readequação geométrica, infraestrutura de transporte, circulação viária, acessibilidade, integração entre 
modais; operação e disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; áreas de estacionamento 
público.  

 

Esforço Legal 

 

Objetivo: 

Promover a segurança no trânsito por meio do Direito Penal, Cível e Administrativo, a fim de influenciar e 
modificar o comportamento dos motoristas. 

 

Ementa: 

Fiscalização e aplicação de penalidades, processo administrativo para recursos das infrações; competências 
de fiscalização (órgãos do sistema nacional de trânsito competente); normas gerais de circulação e conduta; 
composição e competência do sistema nacional de trânsito e fiscalização de trânsito. 

 

Qualificação de dados 

 

Objetivo: 
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Qualificar a informação sobre acidentes Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros e 
Instituto Médico Legal (IML) para uma análise e decisões baseadas em dados reais e de qualidade.  
 

Ementa: 
Desenvolvimento de Programa Informatizado e Interligado para coleta de dados; alimentação dos bancos de 
dados; cruzamento dos dados; relatórios estatísticos; análise das informações coletadas. 
 

Saúde  
Objetivo: 
Prevenir danos secundários às vitimas de acidentes de trânsito e suas famílias nas fases de atendimento pré-
hospitalar e reabilitação. 
 

Ementa: 
Desenvolvimento de projetos e programas relacionado à assistência às vítimas no local do acidente; programa 
de suporte as vítimas com seqüelas e apoio psicológico para familiares; avaliação do impacto financeiro, bem 
como os impactos individual, familiar e social do trauma, orientação aos familiares e vítimas sobre o acesso 
gratuito ao seguro DPVAT. 
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CONCLUSÕES  

 

 

O COMSEPAT é um comitê que atua no sentido de fomentar e difundir ações de prevenção e controle de 
acidentes de trânsito em Aracaju e mobiliza vários segmentos da sociedade civil organizada no sentido de 
observar o andamento dos programas de ação de Redução de Acidentes.  

O comitê visa difundir as boas práticas e iniciativas, garantir o cuidado e a atenção às vítimas, fomentar a 
criação e manutenção de sistemas de informações e de indicadores de desempenho de trânsito, bem como 
trabalhar as estatísticas de Acidentes de Trânsito incentivando a realização de pesquisas, a qualificação de 
informações, a divulgação dos atos infracionários que gerem riscos de acidentes e mortes no trânsito, além de 
fomentar pesquisas e disponibilizar dados para pesquisadores. Outrossim, ele pretende divulgar, cultivar e 
promover ações de respeito às regras do trânsito, definir os indicadores de redução da violência no trânsito e 
envolver entidades de ensino com as pesquisas e a divulgação das boas práticas no trânsito.  

O referido comitê espera promover os preceitos de promoção da saúde voltada à mobilidade urbana, e 
promover e propor a capacitação para os profissionais de saúde e agentes comunitários de saúde, bem como 
fortalecer a intersetorialidade entre os órgãos de saúde e trânsito.  

O COMSEPAT almeja estimular a capacitação sobre riscos relacionados com a infra-estrutura viária e 
fomentar a rotina da Investigação Epidemiológica dos Acidentes de Trânsito com vítimas e a implantação de 
indicadores de risco e de comportamento dos usuários, assim como enaltecer a importância de cobrar a 
Inspeção Técnica Veicular – ITV e divulgar pesquisas sobre o “veículo seguro”. Ou seja, o comitê atua como 
mecanismo de ampliação da cidadania no trânsito em Aracaju. 
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ANEXO I 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO DO ANO DE 2013 DO COMITÊ MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO PELA SAÚDE, 
SEGURANÇA E PAZ NO TRÂNSITO - COMSEPAT 

 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois e treze, no auditório da Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito – SMTT, situado na Rua Roberto Fonseca, nº 200, Distrito Industrial de Aracaju, bairro 
Inácio Barbosa, nesta capital, reuniram-se os membros do Comitê Municipal de Mobilização pela Saúde, 
Segurança e Paz no Trânsito (COMSEPAT), estando presentes as seguintes entidades:  

Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania – SEMDEC, Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito de Aracaju – SMTT, Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju – SMS, Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, Câmara Municipal de Aracaju, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Sergipe - OAB/SE, PETROBRÁS, Sindicato dos Corretores de Seguro de Sergipe – SINCOR/SE, Associação 
Brasileira de Medicina do Tráfego – ABRAMET, Universidade Tiradentes – UNIT, Faculdade Estácio/Fase, 
Sindicato dos Proprietários de Auto-escolas do Estado de Sergipe – SINPASE, Fasouto, Cooperativa dos 
Operadores de Táxi Especial do Município de Aracaju – COOPETESC, Associação dos Transportadores de 
Escolares do Estado de Sergipe – ASTRANSPE, Aribé Motos, Viação Modelo/Halley, Serviço Social da 
Indústria – SESI, Associação dos Motociclistas do Estado de Sergipe – AMO/SE, Serviço Social do Transporte 
e Serviço Nacional de Aprendizagem em Transporte – SEST/SENAT, Viação Progresso/Tropical, Associação 
de Trabalhadores em Táxi do Município de Aracaju - AMATA, Conselho de Segurança do Bairro América – 
CONSEB, Rádio Cultura de Sergipe, Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE, UNIMED/SE, 
Sociedade Médica de Sergipe – SOMESE, Cooperativa de Táxi Especial e Transporte Alternativo de Aracaju - 
COOTTAJU, Sindicato dos taxistas de Sergipe – SINTAX, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do 
Município de Aracaju – SINTRA, TV Sergipe, Delegacia Especial de Delitos de Trânsito da SSP/SE, 
Companhia de Policiamento de Trânsito – CPTRAN, Cooperativa Mista de Táxi do Aeroporto de Aracaju – 
COMTAJU, Liga de Trauma – LITRAUMA/UFS, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do 
Município e Aracaju – SETRANSP, Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe – 
ASIMUSEP/SE e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE.  

A reunião foi aberta pela Secretária da SEMDEC, Dra. Georlize Teles que agradeceu a presença das 
entidades e ressaltou a importância do referido comitê como estratégia para que Aracaju possa atingir a meta 
estabelecida pela Organização das Nações Unidas – ONU, da qual o Brasil é signatário, que elegeu o período 
2011-2020 como a “Década da Segurança Viária”, tendo como meta atingir a redução de 50% (cinquenta por 
cento) das mortes no trânsito. Sugeriu que fossem apresentadas propostas de ações para atingir essa meta e 
que fossem criados subgrupos temáticos para discutir e criar plano de ações para as diversas vertentes do 
tema mobilidade urbana.  

A palavra foi passada para o Superintendente da SMTT, o Inspetor Nelson Felipe, que reiterou as palavras da 
Secretária da SEMDEC, destacando que Aracaju desponta no cenário nacional pela existência de um comitê 
com os mais diversos segmentos da sociedade e do poder público discutindo tema tão relevante.  

A palavra foi franqueada para os presentes e a representante da TV Sergipe, a Sra. Flávia Menezes, destacou 
a importância de se pensar sobre a padronização das calçadas com o intuito de garantir a mobilidade, 
principalmente para as pessoas com deficiência. Disse ainda que a emissora de comunicação que representa 
coloca-se à disposição para campanhas sociais educativas de maneira gratuita.  
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O vereador Valdir Santos manifestou-se contrário a aprovação do serviço de transporte de passageiros por 
motocicletas no município de Aracaju (moto-táxi), descrevendo os riscos de tal serviço, bem como suas 
conseqüências para a saúde pública. Destacou a importância do nivelamento das calçadas e da necessidade 
da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO retirar os hidrômetros instalados nas calçadas, visto que 
eles ameaçam a segurança dos pedestres, podendo provocar quedas aos transeuntes. Disse ainda que seja 
necessário colocar faixas de pedestres em frente a colégios, igrejas e intensificar a campanha de respeito à 
faixa de segurança.  

O Capitão Fábio Machado, comandante da CPTRAN, destacou o caráter educativo da multa como 
instrumento de mudança de comportamento do condutor infrator. Para ele, o trabalho educativo e repressivo 
são essenciais no combate a violência no trânsito.  

O representante da OAB/SE, Dr. Sérgio Aragão, defendeu a necessidade do planejamento no trânsito, 
destacando a importância da participação de todos nas discussões do Plano Diretor da cidade, bem como 
enfatizou a necessidade da ampliação da malha ciclo viária da Grande Aracaju.  

O professor Gilton Kennedy, representante da Universidade Tiradentes, sugeriu a construção de uma agenda 
de ações do COMSEPAT.  

Representando o SINTAX, o Sr. Gerson Ferreira, parabenizou as ações que vêm sendo realizadas pela SMTT 
e sugeriu que fossem criados fóruns de debates com as diversas categorias profissionais sobre o tema.  

A representante do CREA/SE, a Sra. Rúbia Teixeira, reiterou a necessidade de abrir uma ampla discussão 
sobre o tema “calçadas”.  

O representante do SINCOR, o Sr. Érico Melo, sugeriu a criação de uma rede social para que o membros do 
COMSEPAT possam dialogar entre si.  

Dr. Ricardo Fakhouri, representante da ABRAMET, sugeriu a divisão de grupos de trabalho para a 
operacionalização das ações do comitê, ratificando a fala da Secretária da SEMDEC e do professor da UNIT.  

O vereador Lucas Aribé lembrou a lei municipal que trata das paradas de ônibus fora dos pontos para o 
embarque e desembarque de pessoas com deficiência. Destacou ainda a importância das calçadas com a 
padronização necessária à acessibilidade e o planejamento das ações no trânsito.  

A Sra. Edilene Curvelo, representante da LITRAUMA-UFS, sugeriu a criação de um grupo de prevenção e 
reabilitação, bem como a elaboração de pesquisas em traumas no trânsito.  

O Sr. Luiz Carlos, representante do CONSEB, registrou os elevados índices de acidentes com motocicletas, 
bem como a necessidade de melhoria do transporte coletivo em Aracaju. Ressaltou a importância das 
parcerias com os diversos segmentos nas ações de trânsito, destacando o respeito à faixa de pedestres, a 
importância da sinalização horizontal e a necessidade da rampa de acesso para as pessoas com deficiência, 
principalmente em clínicas.  

O Inspetor Alvino Domingues, representando da PRF, propuseram a formação de 4 (quatro) grandes grupos 
de trabalho: Educação, Esforço Legal, Engenharia e Saúde.  

O Secretário adjunto da SMS, Dr. Petrônio Gomes, sugeriu que a SMTT fosse à responsável pela articulação 
entre os grupos de trabalhos propostos.  

O Sr. Acrízio Campos, representante do SESI, colocou-se à disposição para colaborar com o grupo de 
engenharia, sugerindo o estudo do tópico “Áreas Críticas”, com foco direcionado às ações emergenciais e aos 
pontos críticos, onde ocorrem os maiores índices de acidentes. Ao final da reunião, ficou definida uma 
comissão composta por Edilene Curvelo (LITRAUMA), Ricardo Fakhouri (ABRAMET), Alvino Domingues 
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(PRF), Sérgio Aragão (OAB) e Mônica Liberato (SMTT) para elaborar as ementas dos grupos de trabalho que 
serão criados a saber: Educação, Esforço Legal, Engenharia e Saúde.  

Ficou definido o dia 1° (primeiro) de julho do corrente, às 10h00minh no auditório da SMTT, uma nova reunião 
do COMSEPAT, tendo como pauta a apresentação das ementas pela comissão e a composição dos grupos 
para início dos trabalhos. E nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. 

 

Aracaju, 10 de Junho de 2013 
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ATA DA 2ª REUNIÃO DO ANO DE 2013 DO COMITÊ MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO PELA SAÚDE, 
SEGURANÇA E PAZ NO TRÂNSITO - COMSEPAT 

 

Aos três dias do mês de julho do ano de dois e treze, no auditório da Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito – SMTT, situado na Rua Roberto Fonseca, nº 200, Distrito Industrial de Aracaju, bairro 
Inácio Barbosa, nesta capital, reuniram-se os membros do Comitê Municipal de Mobilização pela Saúde, 
Segurança e Paz no Trânsito (COMSEPAT), estando presentes as seguintes entidades: Secretaria Municipal 
da Defesa Social e da Cidadania – SEMDEC, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de 
Aracaju – SMTT, Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju – SMS, Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Município e Aracaju – SETRANSP, UNIMED/SE, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Sergipe - OAB/SE, Sindicato dos taxistas de Sergipe – SINTAX, Conselho de Segurança do Bairro América – 
CONSEB, Cooperativa dos Operadores de Táxi Especial do Município de São Cristóvão – COOPETESC, 
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE, Sindicato dos Proprietários de Auto-escolas do Estado de 
Sergipe – SINPASE, Câmara Municipal de Aracaju – CMA, Viação Modelo/Halley, Viação Progresso/Tropical, 
Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – GLMESE e Associação de Moradores do Bairro Castelo 
Branco – AMSBASC.  

A reunião foi iniciada pela Secretária da SEMDEC, Dra. Georlize Teles que deu as boas vindas aos novos 
integrantes do grupo, fazendo um breve histórico sobre o COMSEPAT. Solicitou o engajamento de todos para 
se alcançar a meta estabelecida de reduzir em 50% (cinqüenta por cento) as mortes no trânsito de Aracaju. O 
Superintendente da SMTT, o Inspetor Nelson Felipe, explicou a pauta estabelecida para a reunião que seria a 
aprovação das ementas dos grupos formados no encontro anterior, bem como ressaltou a importância do 
COMSEPAT para se alcançar o ousado objetivo estabelecido e assim tornar o trânsito da cidade mais 
humano. Marco Aurélio, psicólogo da SMTT, leu a ata da reunião anterior para aprovação. Foi solicitada 
alteração pelo Senhor Luiz Carlos do CONSEB e José Roberto da COOPETESC, sendo aprovada pelo grupo.  

A Coordenadora de Educação para o Trânsito da SMTT, a Sra. Mônica Liberato, conduziu a formação dos 
grupos onde foram debatidas as ementas apresentadas, sendo criado mais um novo grupo, ficando assim 
definido: Educação, Esforço Legal, Engenharia, Saúde e Qualificação de Dados.  

Ao término, foi agendada a próxima reunião para o dia 10 de julho às 14h00minh no auditório da SMTT, tendo 
como pauta: Inserção de novos componentes nos grupos formados, ações a serem desenvolvidas durante a 
Semana Nacional de Trânsito e discussão sobre o projeto “Vida no Trânsito”. E nada mais havendo a tratar a 
reunião foi encerrada. 

 

Aracaju, 03 de Julho de 2013 
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ATA DA 3ª REUNIÃO DO ANO DE 2013 DO COMITÊ MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO PELA SAÚDE, 
SEGURANÇA E PAZ NO TRÂNSITO - COMSEPAT 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, no auditório da Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito – SMTT, situado na Rua Roberto Fonseca, nº 200, Distrito Industrial de Aracaju, bairro 
Inácio Barbosa, nesta capital, reuniram-se os membros do Comitê Municipal de Mobilização pela Saúde, 
Segurança e Paz no Trânsito (COMSEPAT), estando presentes as seguintes entidades: Secretaria Municipal 
da Defesa Social e da Cidadania – SEMDEC, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de 
Aracaju – SMTT, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe (OAB/SE), Polícia Rodoviária Federal – 
PRF, Sindicato dos proprietários de auto-escolas do Estado de Sergipe – SINPASE, Departamento Estadual 
de Trânsito – DETRAN/SE, Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju – SMS, Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Município e Aracaju – SETRANSP, Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
UNIMED/SE, Cooperativa dos Operadores de Táxi Especial do Município de São Cristóvão – COOPETESC, 
Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – GLMESE, Rotary Club Aracaju - Jardins, TV Sergipe, 
Universidade Tiradentes – UNIT, Viação Modelo/Halley, Viação Progresso/Tropical, Serviço Social do 
transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte SEST/SENAT, ASEG DPVAT, Conselho de 
Segurança do Bairro América – CONSEB e Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em 
Sergipe – ASIMUSEP/SE.  

A reunião teve início com a leitura da ata anterior por Marco Aurélio (SMTT), sendo aprovada sem ressalvas. 
Logo após, Mônica Liberato (SMTT) apresentou as ementas dos grupos temáticos. A Secretária da SEMDEC, 
Dra. Georlize Teles, lembrou da dificuldade de se coletar dados estatísticos sobre a violência no trânsito, bem 
como destacou a relevância de tais informações para se elaborar projetos e desenvolver ações eficazes.  

A Sra. Josy, solicitou a inclusão do tema DPVAT no grupos temáticos de saúde e educação.  

O Inspetor Menezes (PRF), Lijane (SMS) e a Sra. Irami (estudante de especialização na Faculdade Pio 
Décimo) pontuaram sobre a fala da Secretária, ressaltando a importância dos dados estatísticos.  

As Sra. Lijane (SMS) e Patrícia (SES) apresentaram o “Projeto Vida no Trânsito”. Em seguida, foram incluídos 
novos componentes nos grupos temáticos e escolhidos os respectivos coordenadores, a saber: Engenharia – 
Sr. Mortari (OAB/SE), Saúde – Sra. Edilene (LITRAUMA),  

Esforço Legal – Sr. Mortari (OAB/SE), Educação – Sra. Mônica (SMTT) e Qualificação de dados – Sra. Lijane 
(SMS). Por fim, ficaram agendado para o dia 17 de Julho, as 15h30minh a próxima reunião tendo como pauta 
a apresentação de dados estatísticos coletados pelo SIATRAN/SMTT. E nada mais havendo a tratar a reunião 
foi encerrada. 

Aracaju, 10 de julho de 2013 
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ATA DA 4ª REUNIÃO DO ANO DE 2013 DO COMITÊ MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO PELA SAÚDE, 
SEGURANÇA E PAZ NO TRÂNSITO - COMSEPAT 

 

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, no auditório da Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito – SMTT, situado na Rua Roberto Fonseca, nº 200, Distrito Industrial de Aracaju, bairro 
Inácio Barbosa, nesta capital, reuniram-se os membros do Comitê Municipal de Mobilização pela Saúde, 
Segurança e Paz no Trânsito (COMSEPAT), estando presentes as seguintes entidades:  

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju – SMTT, Ordem dos Advogados do Brasil, 
seccional Sergipe (OAB/SE), Serviço Móvel de Urgência – SAMU, TV Sergipe, Secretaria Municipal e Saúde – 
SMS, Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – GLMESE, Viação Modelo/Halley, UNIMED/SE, 
Companhia de Policiamento de Trânsito – CPTRAN, ASEG DPVAT, Delegacia Especial e Delitos de Trânsito 
– DEDT, Sindicato dos Proprietários de Auto Escolas do estado de Sergipe – SINPASE, Liga Acadêmica de 
Trauma da UFS – LITRAUMA, Secretaria Estadual e Saúde – SES, Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN/SE, Guarda Municipal e Aracaju – GMA, Viação Progresso/Tropical, Cooperativa dos Operadores de 
Táxi Especial do Município de São Cristóvão – COOPETESC e Serviço Social do transporte/Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte SEST/SENAT. 

A reunião teve início com a leitura da ata anterior por Marco Aurélio (SMTT), sendo aprovada com alterações 
propostas pela Sra. Josy (ASEG), sendo aprovada pelos presentes.  

Logo após, o Sr. Castro Júnior (SMS) apresentou os dados estatísticos da SMS. Em seguida, o Sr. Júlio 
César (SMTT) fez explanação do funcionamento do Sistema de Informações de Acidentes de Trânsito da 
SMTT – SIATRAN. Em seguida, a Sra. Adjane (SMS), apresentou o Sistema de Informação Municipal em 
Saúde – SIMIS. O Sr. Marcelo Henrique (SES) explanou sobre os dados do Sistema de Informação de 
Mortalidade – SIM e Sistema de Informação Hospitalar – SIH. O SAMU apresentou os seus dados estatísticos 
através do seu representante, o Sr. Fernando Antônio.  

A Sra. Edilene Curvelo (LITRAUMA), destacou os elevados índices de acidentes com motociclistas, bem 
como informou que possui um estudo sobre dados comparativos da cidade de Aracaju antes e depois da 
retirada dos equipamentos eletrônicos.  

Marco Aurélio propôs que os grupos temáticos, posteriormente através de suas respectivas coordenações, se 
reunissem para formulação das primeiras idéias/sugestões para serem apresentadas na próxima reunião. 
Ficou acordada a próxima reunião do COMSEPAT para o dia 24 de julho do corrente, às 15 horas, tendo 
como pauta a apresentação das propostas produzidas pelos grupos temáticos. E nada mais havendo a tratar 
a reunião foi encerrada. 

 

Aracaju, 17 de julh de 2013 
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1 Dados do SIATRAN - Sistema de Informação de Acidentes de Trânsito da SMTT -, coletados no IML - SE. 
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2 Tabelas do SIATRAN em anexo. 
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3 A Informação foi organizada analisando a home page <info@vias-seguras.com> . Acesso em: 17 jan. 2013. Relatório de pesquisa 

publicado no portal da Rede Sarah. 

 

 


