
 
 

Curso de Gestão de Mobilidade Urbana 
Ensaio Crítico – Turma 18 

Pacto pela Mobilidade Urbana 
 

Janete Braga dos Santos (*) 

 
O ano de 2013 ficou marcado na história do país pelos movimentos populares 
reivindicando melhorias dos serviços de transporte público coletivo, inclusive redução 
da tarifa. Mas, naquele instante, os manifestantes expressavam desejar, também, 
propostas para uma reforma que possibilitasse um sistema de desenvolvimento 
urbano integrando políticas públicas setoriais, visando tornar as cidades sustentáveis e 
mais cidadãs. 
Os movimentos e as reivindicações sociais devem continuar tendo como principal 
bandeira a prioridade no uso das vias públicas das cidades para os pedestres, bicicletas 
e notadamente do transporte coletivo, considerado um serviço essencial e 
indispensável para a vida de milhões de brasileiros.  

 
Belo Horizonte é um exemplo.                                                                 fonte: portal 
pbh.gov.br 
 
A democratização das vias públicas, como defende a Lei Nacional de Mobilidade 
Urbana, deve ser um dos objetivos a ser alcançado por estados e municípios, dentro de 
um pacto que envolva a sociedade civil organizada, que, por sua vez, também deve 
estar engajada visando a implantação das reformas de mobilidade urbana. 
Campina Grande (PB) está perto desse pacto. Após algumas reuniões e a realização de 
seminários temáticos, o prefeito instituiu um comitê técnico de mobilidade urbana 
com a participação de importantes setores da sociedade civil, entidades empresariais, 
instituições de ensino superior e particular, além da Câmara Municipal visando o plano 
de mobilidade local. 



 
 

 
Reunião do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana de Campina Grande - Fonte: 
sitranscg.com.br  
 
Estes segmentos de Campina Grande estão entendendo que a lei 12.587/12, conhecida 
como a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, precisa ser absorvida, vivida e assumida 
pelas forças vivas dos que representam a sociedade. A referida lei define as diretrizes e 
proposições para que o transporte público venha a ser tornar o objetivo dos 
investimentos públicos. A democratização das vias públicas pode ser feita a um custo 
muito baixo. Criar faixa seletiva, tirar o ônibus dos congestionamentos e proibir 
estacionamentos nas vias do transporte coletivo não exige altos investimentos e traz 
muitos benefícios para uma parcela significativa e importante da sociedade. 
Lamentavelmente, o Brasil todo está diante de um problema estrutural e que precisa 
ser superado. Nos últimos 20 anos, por falta de incentivos e de projetos, houve um 
desmonte dos órgãos públicos ligados às áreas de engenharia e arquitetura, que 
ficaram sem profissionais para planejar, projetar, executar e gerenciar a operação de 
serviços como o de transporte, que requer uma gestão especializada. 
Percebemos que o setor de transporte público precisa de uma gestão especializada, 
técnica, além de investimentos em sistemas estruturais e na modernização da gestão 
dos órgãos de transporte e na qualificação do serviço com a implantação de abrigos, 
terminais, veículos de qualidade, sistema de controle da receita e da operação e 
informações para usuários via internet e/ou GPS. 
Com relação à racionalização do uso dos automóveis, defendemos o que alguns 
especialistas classificam como primeira forma de pedágio urbano e que está previsto 
na lei 12.587 que é a implantação de uma política de estacionamentos. A proposta é 
no sentido de que, primeiramente nas áreas centrais e vias de transporte público 
deixem de haver estacionamentos e essas áreas das vias passem a ser utilizadas para o 
aumento das calçadas, implantação de ciclo faixas e faixas exclusivas para ônibus, 
como já acontece em algumas cidades.  



 
 

 
Estacionamentos ocupam espaços urbanos privilegiados em Campina Grande 
Estamos defendendo esse conceito nas discussões do Plano de Mobilidade Urbana de 
Campina Grande, apesar de algumas resistências, mas estamos vencendo através das 
reuniões de sensibilização.  
Com a proliferação dos automóveis nas vias urbanas e o esgotamento das áreas para 
estacionar, os empreendedores enxergaram um lucrativo negócios oferecendo áreas 
para estacionamento, inclusive, em edifício garagem. Alguns desses empreendimentos 
ainda conseguem funcionar na ilegalidade e sem contribuir para o município, pagando 
as taxas e tributos devidos. 
Para corrigir essa distorção, defendemos a tese de que os estacionamentos 
particulares que funcionam em terrenos e prédios localizados no centro da cidade 
sejam uma concessão pública, outorgada pelo município e mediante o pagamento de 
uma taxa que iria para um fundo. Os recursos deste fundo seriam aplicados 
especificamente na melhoria da qualidade do transporte público e não motorizado, 
bem como de calçadas, ciclo faixas e ciclo vias. 
Por fim, não é demais sugerir aos municípios a criação de um pacto pela mobilidade 
urbana, como fez o governo federal. Seguindo o exemplo, os prefeitos poderiam 
convocar os representantes dos movimentos sociais, organizações não 
governamentais, entidades acadêmicas e profissionais, trabalhadores e empresários 
para discutir e elaborar propostas para compor o plano local de mobilidade urbana, 
que deve estar concluído até abril de 2015.  
Essa mobilização social é importante para sensibilizar, aglutinar forças e evitar 
conflitos que podem impedir o sucesso do plano. 
  
(*) Janete Braga dos Santos é Secretária Executiva do Sindicato das Empresas de Transportes de 
Passageiros de Campina Grande 

 
 


