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RESUMO 
O Estado procura novos modelos de atuação na organização e implementação das políticas 
públicas, principalmente, ampliando a participação da sociedade através do controle social.  
A gestão democrática do transporte público requer o envolvimento da população nos 
debates sobre a prestação deste serviço.  
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1- INTRODUÇÃO 
As mudanças que vem ocorrendo desde a década de 80, nos setores econômicos, sociais e 
culturais e, principalmente com a utilização de novas tecnologias de comunicação, quando o 
intercâmbio de conhecimentos e padrões culturais e sociais do mundo é praticamente 
imediato, o Estado procura novos modelos de atuação na organização e implementação das 
políticas públicas, principalmente, ampliando a participação da sociedade através do 
controle social, procurando eliminar a tradição autoritária e centralizadora que era comum no 
Brasil, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.  
Esta é uma tendência vivida em todas as políticas públicas no Brasil, e não seria diferente 
na política de transporte público, onde o envolvimento da sociedade, representada 
principalmente pelas lideranças comunitárias e pelos Conselhos de Direitos é uma realidade 
bem enraizada no modelo de gestão desenvolvido pela CETURB-GV. 
As perguntas que fazemos diante dos nossos Grupos de Gestão já formados e atuantes 
são: como essa tendência será efetivada com mais propriedade nas ações de defesa dos 
usuários? Que desafios precisam ser enfrentados, considerando o trabalho dos conselhos 
de direitos como órgãos de controle social e vigilância? De que modo oportunizar a 
participação da comunidade a partir da diversidade dos diferentes agentes sociais? O que 
se entende por gestão democrática no transporte público? 
A gestão democrática do transporte público requer o envolvimento da população nos 
debates sobre a prestação deste serviço, o que já é prática na CETURB-GV, mas que 
devem ser intensificadas através dos Grupos de Gestão, que poderão levantar temas para 
debates. Esses processos devem garantir e mobilizar a presença de todos os atores 
envolvidos na defesa dos direitos do usuário em geral, através do Grupo de Gestão 
Comunidades e, das pessoas com mobilidade reduzida, através dos Grupos de Gestão 
Idoso e Pessoa com Deficiência.  
Por tanto, para efetivarmos uma gestão participativa, devemos estabelecer metas de 
participação direta, através da construção de fóruns de debate, articulados com os vários 
setores da sociedade envolvidos no assunto: Conselhos de Direitos, Lideranças 
Comunitárias, Empresas, Federações e Governo.  
Como representantes do Governo devemos valorizar este interesse da sociedade em fazer 
parte de um grupo, com os nossos Grupos de Gestão, tomar parte das decisões e 
consequentemente ser parte integrante do resultado alcançado, pois a participação da 
sociedade nas políticas públicas é um movimento mundial que tende a se tornar essencial a 
manutenção dos serviços prestados ao cidadão.    
 
 
 



 
2- DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS.  
O movimento comunitário brasileiro, durante as décadas de 70 e 80, se fortaleceu e se 
transformou em movimento popular mais participativo e mais combativo. Isto ocorreu devido 
o desordenado crescimento das cidades, concomitantemente com o também desordenado 
êxodo rural, provocando o surgimento de pequenas comunidades nas periferias das grandes 
e médias cidades.  
No ano de 2003 foi criado o Ministério das Cidades, quando os movimentos comunitários 
ganharam força mais que associativas, políticas, capazes de mobilizar grandes massas da 
população pela lutar por melhores condições de vida e moradia.    
 

“As lideranças comunitárias, juntamente com seus pares, 
elaboram propostas nas questões habitacionais, de 
saneamento, transporte e mobilidade, política fundiária e a 
relação que esses temas têm com saúde, educação, 
segurança, desemprego e todos os temas afetos ao 
desenvolvimento urbano com caráter democrático, inclusivo e 
que leve em contar a necessidade de desenvolvimento social e 
econômico do Brasil. (CONAM). 
 

Destaca-se, enquanto resultado, o reconhecimento da capacidade de produção política dos 
espaços de diálogo entre governo e sociedade civil, apontando para a necessidade de 
novas práticas de gestão no transporte coletivo.  
A CETURB-GV quando fomenta a participação dos movimentos sociais e comunitários na 
gestão do transporte público, trabalha para prestar um serviço de qualidade que venha 
atender os anseios da população representada pelos grupos representantes dos conselhos 
de pessoas com deficiência, conselhos de direitos da pessoa idosa e lideranças 
comunitárias.  

 
 

Para uma efetiva participação cidadã o Estado necessita ser menos representativo e mais 
participativo. Segundo Luiz Dulci (2005),  
 

A participação cidadã enriquece as instituições representativas, 
criando verdadeira co-responsabilidade social e evitando o 
risco de apatia civil e a negação autoritária da política que 
ameaça todas as democracias contemporâneas (DULCI, p.3).  
 

Sendo assim buscamos uma parceria de efetiva participação, com direito a se manifestar e 

propor as mudanças que acham necessárias na construção de uma gestão democrática no 

transporte coletivo da região metropolitana.  

 
 



 
2.1 Objetivos 
Constituir grupo de gestão de pessoas, em forma de um Comitê de caráter consultivo, de 
natureza pública e permanente e reuniões ordinárias mensais, previamente agendadas. 
O grupo deverá atuar voluntariamente, sem fins lucrativos, com imparcialidade de credo 
político ou religioso, prazo indeterminado de duração, buscando orientar e propor formas e 
meios de melhor atender as demandas das Associações de Moradores. 
A finalidade principal dos grupos é acompanhar a execução de políticas públicas dirigidas ao 
transporte urbano de passageiros gerenciados pela Ceturb-GV. 
 
Será de competência do Grupo: 

• Auxiliar na formulação de propostas e planos de forma a melhorar o atendimento dos 
serviços gerenciados pela Ceturb-GV.  

• Manter comunicação e integração entre as Federações, Conselhos Populares e 
Associações de Moradores que atuam na área atendida pela Ceturb-GV. 

• Zelar pela unidade dos mecanismos e parceiros componentes do sistema de 
transporte. 

• Promover discussões sobre o sistema de transporte apresentando proposições sobre 
o seu funcionamento buscando agregar melhorias. 

• Elaborar seu regimento interno e introduzir-lhe alterações quando necessário. 
 
O Grupo será composto por representantes: 

• Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória- Ceturb-GV; 

• Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória- GVBus; 

• Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares do Espírito 
Santo – FAMOPES;  

• Federação das Associações de Moradores da Serra - FAMS; 

• Federação dos Movimentos Populares de Viana – FEMOPOVI; 

• Federação das Associações de Moradores de Cariacica - FAMOC;   

• Conselho Popular de Vitória – C.P.V.   

• Conselho Comunitário de Vila Velha – C.C.V.V. 
     

 

Conselho Estadual e Conselhos Municipais das PcD’s 

Acessibilidade -  Idoso 

Movimentos Organizados de 

Moradores 

Conselho Estadual e Conselhos Municipais dos Idosos 

Acessibilidade -  PcD 

Federação de Moradores e Conselhos 

GRUPOS DE GESTÃO 

Sociedade Civil Organizada 

Iniciativa Privada- Empresas Operadoras 

Governo- Ceturb-GV 



 
2.2-Atividades desenvolvidas  
 
Grupos de Gestão da Acessibilidade – Pessoa Idosa e Pessoa com deficiência 
Objetivo Geral: Promover a sinergia dos esforços empreendidos pelos entes: Governo 
(Ceturb-GV), Sociedade (Conselhos de Direito, Federações de Moradores e Conselhos 
Populares) e Iniciativa Privada (empresas operadoras) na busca ações e práticas 
adequadas ao atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 
 
Objetivos específicos: 

• Garantir a existência de canal de comunicação entre a Ceturb-GV e os seguimentos 
de usuários buscando acompanhar e melhorar serviço de transporte urbano, indo 
além do que é exigido pela legislação. 

• Auxiliar na formulação de propostas e planos de forma a melhorar o atendimento dos 
serviços gerenciados pela Ceturb-GV.  

• Manter comunicação e integração entre as as entidades participante 

• Zelar pela unidade dos mecanismos e parceiros componentes do sistema de 
transporte. 

• Promover discussões sobre o sistema de transporte apresentando proposições sobre 
o seu funcionamento buscando agregar melhorias. 

• Apresentar o trabalho realizado pela Ceturb,  

• Partilhar experiências e conhecimentos; 
 

Composição dos Grupos: Em todos a Ceturb-GV (governo) e o GVBus (iniciativa privada) 
participam. 
Grupo de Gestão da Acessibilidade – Pessoa com Deficiência: Conselho Estadual dos 
Diretos da Pessoas com Deficiência, Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de 
Vila Velha, Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Vitória, Conselho Municipal 
das Pessoas com Deficiência de Serra, Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de 
Cariacica, Fórum dos Conselhos (representado pela Federação das APAES) 
Grupo de Gestão da Acessibilidade – Pessoa Idosa: Conselho Estadual dos Diretos da 
Pessoa Idosa, Conselho Municipal do Idoso de Vila Velha, Conselho Municipal do Idoso de 
Vitória, Conselho Municipal do Idoso de Serra, Conselho Municipal do Idoso de Cariacica, 
Conselho Municipal do Idoso de Viana. 
 
Grupos de Gestão - Comunidades  
Objetivo Geral: Promover a sinergia dos esforços empreendidos pelos entes: Governo 
(Ceturb-GV), Sociedade (Conselhos de Direito, Federações de Moradores e Conselhos 
Populares) e Iniciativa Privada (empresas operadoras), com vistas a garantir a participação 
e controle social nas políticas de transporte dirigidas às comunidades, na área de atuação 
da Ceturb-GV. 
Objetivos específicos: 

• Auxiliar na formulação de propostas e planos de forma a melhorar o atendimento dos 
serviços gerenciados pela Ceturb-GV 

• Manter comunicação e integração entre as Federações, Conselhos Populares e 
Associações de Moradores que atuam na área atendida pela Ceturb-GV. 

• Zelar pela unidade dos mecanismos e parceiros componentes do sistema de 
transporte. 

• Promover discussões sobre o sistema de transporte apresentando proposições sobre 
o seu funcionamento buscando agregar melhorias. 

Composição do Grupo de Gestão Comunidades: Ceturb-GV (governo) e o GVBus (iniciativa 
privada), Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares do Espírito 
Santo – FAMOPES, Federação das Associações de Moradores da Serra – FAMS, 
Federação dos Movimentos Populares de Viana – FEMOPOVI, Federação das Associações 



 
 
2.3- RESULTADOS 
 
Os resultados alcançados nos Grupos de Gestão da Acessibilidade, além da participação de 
todos os Conselhos de Direitos da Região Metropolitana da Grande Vitória e a valorização 
do serviço prestado pela CETURB-GV, também podem ser evidenciados na fala de alguns 
dos nossos participantes que manifestaram suas opiniões, as quais descrevemos abaixo:  
 
“O grupo é muito importante para nós discutirmos os assuntos do transporte coletivo, e a 
nossa opinião é considerada. Infelizmente, eu não vou continuar, pois saí do Conselho do 
Idoso, mas estou sempre à disposição para participar se for preciso.” (Tia Gracinha – 
Conselho do Idoso de Vitória). 
 
“Acho que a intenção do Grupo é muito boa, porém devemos sempre separar o cunho 
político apresentado em algumas reuniões, pois trava algumas coisas. Temos também de 
tratar de coisas mais a nível macro, pois a CETURB-GV tem um excelente trabalho no 
atendimento a questões do dia-a-dia, realizado por vocês da GEAUS”. (Rogéria PcD Serra).  
 
“O trabalho dos Grupos de Gestão é excelente e já está dando bons frutos, e continuará 
dando frutos no próximo ano. Sempre comento com as pessoas nos Terminais, sobre o 
nosso trabalho nos Grupos e as pessoas ficam muito entusiasmadas”. (Eduardo – Conselho 
PcD Cariacica). 
 
É uma atitude de grande importância essa atitude da CETURB de trabalhar contando com a 
participação da comunidade e dar a oportunidade dos Conselhos de Direito participarem. Só 
não se envolve com a causa quem não quer”. (Lourdilene – Conselho PcD Vila Velha). 
 
 
Como resultados positivos, destacamos também uma das atividades propostas pelo Grupo 
de Gestão de Acessibilidade, realizada em outubro de 2012. O grupo propôs a campanha “ 
Respeite o Idoso” que visa a distribuição de material educativo aos usuários que circulam 
diariamente os 10 terminais de integração do sistema.  
 

 
 

Campanha realizada nos 10 terminais de integração, com o tema: 
“Respeite o idoso sempre!”. 



 
 
 
 
2.4- Propostas elaboradas pelos Grupos de Gestão: 2013/2014 
Os Grupos de gestão, em fevereiro de 2013 se reuniram, na sede da CETURB-GV, e 
protocolaram as seguintes propostas para os próximos dois anos.  

 

SOLICITAÇÕES DOS GRUPOS DE ACESSIBILIDADE – PcD e Idoso 

Nº. DO 
PROC. 

ASSUNTO SITUAÇÃO 

1052/12 

 GEAUS - Apresenta proposta de realização de 

certame licitatório para aquisição de material 

gráfico. (Campanha Cidadania e Folders) 

Em análise - GEAUS solicita 

inclusão no Planejamento 

Estratégico de 2013 

1679/12 

Alteração na frota das linhas 611 e 662. 

(LUGAR PARA 2 CADEIRANTES) 

Em análise 

1680/12 

Criação de Posto de Passe Livre em Vila 

Velha. 

Deferido - Aprovado pelo 

Diretor Presidente – próxima  

fase:  definir junto com 

GVBus de local. 

1681/12 " Dia da Acessibilidade no Transcol". 

Em análise - GEAUS solicita 

inclusão no Planejamento 

Estratégico de 2013 

1682/12 

Sugere embarque pela dianteira dentro do 

Terminal. 

Embarque na dianteira dentro 

dos terminais são realizados 

em caso de excepcionalidade 

1683/12 Retirada do ferro dos vãos das portas. 

Indeferido, pois sugestão vai 

contra Norma ABNT  

Participantes do Grupo de Gestão – na Panfletagem da Campanha: “Respeito o idoso” 



 
Já o Grupo de Gestão – Comunidades foi efetivo na participação do VIII Encontro de 
Comunidades realizado em dezembro de 2011. O referido grupo propôs o tema central do 
encontro e junto com o grupo de gestão de acessibilidade solicitaram a campanha educativa 
“Todos por um” que visa o respeito aos usuários do transporte coletivo, principalmente: 
idosos, deficientes, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida.  
A campanha “Todos por um” teve como produtos de divulgação a criação de folders e uma 
peça teatral, sendo que esta última deverá ser apresentada nos 10 Terminais de integração 
do sistema.   

 
 

 

 
 

1684/12 

Alteração no treinamento dos operadores, 

inserindo módulo de Atendimento à Pessoa 

Idosa 

Em análise, com anuência do 

DPL. 

1685/12 

Reprogramação visual dos adesivos dos 

ônibus. 

Deferido - Técnicos da 

GEAUS, GEVIS e ASCOM 

estão trabalhando novos 

adesivos. 

1686/12 

Criação de Grupo para avaliar Acessibilidade 

nos Terminais 

Deferido - Criado Grupo -  

Visitação aos terminais em 

Janeiro/13 

1687/12 

Implantação de tecnologia para Deficientes 

Visuais. 

Em análise – foi realizado 

levantamento das tecnologias 

existentes 

VIII Encontro de Comunidades  

Teatro - Campanha: “Todos por um”.  

 



 
 
3- CONCLUSÃO  
 
Os grupos de Gestão da Acessibilidade e o Grupo de Gestão Comunidades estão formados 
e são reais. Devemos utilizar esta ferramenta de parceria com a sociedade, em prol do bem 
estar desta mesma sociedade e da efetivação dos objetivos da CETURB-GV, sendo que a 
participação destes grupos é importante para alcançarmos a excelência na prestação dos 
serviços de transporte coletivo até o ano de 2014.  
  
Sabemos que não basta apenas oferecer espaços adequados de participação é necessário 
a criação criar planos estratégicos de participação, formar para e pela participação. A 
população precisa estar informada sobre o funcionamento do Estado, sobre as diversas 
instâncias de poder e os diversos órgãos públicos, onde e como participar.  
 
Não devemos pensar em autonomia dos grupos, mas em parceria, pois quando 
consideramos a participação dos diferentes atores e agentes da sociedade, suas realidades 
e interesses comuns, consideramos também a organização de um trabalho típico de 
parceria, por isso, o trabalho a ser desenvolvido tende a planejar e executar ações conjuntas 
buscando soluções plausíveis e palpáveis, o que não é uma tarefa fácil, ao contrário, é bem 
complexa, pois as questões que envolvem o assunto são em sua maioria, questões 
estruturais de cunho econômico e político. 
 
Percebemos que há muito que se fazer, porém os caminhos estão traçados e já estamos 
caminhando por eles, contando com a participação efetiva dos nossos usuários.  
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