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FÓRUM NACIONAL
DURANTE O CONGRESSO DA ANTP, REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM EM BRASÍLIA

Reunião Extraordinária do Fórum Nacional de Secretários 
e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito, 
com participantes de 35 munícipios, incluindo 14 capi-
tais, foi realizada no dia 9 de outubro de 2013, no Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, no con-
texto do 19º Congresso Brasileiro de Transporte Urbano 
e Trânsito e da INTRANS – Exposição Internacional de 
Transporte e Trânsito, eventos organizados pela Associa-
ção Nacional de Transportes Públicos (ANTP).  

Coordenada pelo presidente da Urbes Sorocaba e presi-
dente do Fórum Nacional, Renato Gianolla, a reunião foi 
dedicada à memória do engenheiro e jornalista Roberto 
Salvador Scaringella e discutiu três temas. Um deles, foi o 
apoio dos secretários à Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
na questão da desoneração fiscal e implementação de 
outras iniciativas visando ao barateamento das tarifas e 
à qualificação transporte público urbano. Um segundo 
tema foi a discussão de propostas que os representantes 
do Fórum Nacional levariam à reunião do Comitê Na-
cional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no 
Trânsito marcada para os dias 22 e 23 de outubro. Houve 
ainda uma apresentação das propostas que, a pedido do 
governo federal, foram formuladas pelo Comitê Técnico 
de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana do Conselho 
Nacional das Cidades, enfeixadas em um documento 
que orientará o Pacto Nacional de Mobilidade Urbana e a 
liberação de novos recursos, da ordem de R$ 50 bilhões, 
para o setor. 

SECRETÁRIO DE PROPRIÁ, SERGIPE, 
É ELEITO VICE-PRESIDENTE DO FÓRUM

Na Reunião Extraordinária, o secretário de Transporte 
e Trânsito  de Propriá, Sergipe, Jorge Luís Conceição, 
foi eleito por aclamação vice-presidente do Fórum 
Nacional para Pequenas Cidades. Ele substituiu o di-
retor de Transporte de Campo Limpo Paulista, Paulo 
Moretti. Em breve pronunciamento após a eleição, 

Jorge Luís destacou a 
importância de o Fórum 
Nacional apoiar de diferen-
tes maneiras os pequenos 
municípios. “É uma grande 
satisfação integrar esta 
equipe. Atuei em diferen-
tes pequenas cidades e 
posso dizer que elas não 
têm nada mesmo. O Fórum 
Nacional poderá sim nos 
ajudar”, afirmou. 

Jorge Luís informou que o município que representa, 
Propriá, no Estado do Sergipe, hoje com 30 mil habi-
tantes, havia completado 512 anos de fundação na 
semana anterior à reunião, em 4 de outubro.  

Participou da reunião o secretário nacional de Transporte 
e da Mobilidade Urbana, Júlio Eduardo Santos; ele suge-
riu aos secretários que discutissem a Lei de Mobilidade 
Urbana com seus prefeitos. No final do encontro, houve 
uma exposição sobre o 10º Ciclo do Prêmio ANTP de 
Qualidade, a cargo da coordenadora nacional do Prêmio, 
Denise Cadete. 

Faixa exclusiva para ônibus em São Paulo[Foto: Prefeitura de São Paulo]

Jorge Luís Conceição
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Gilberto Perre falou do projeto do senador Renan Calhei-
ros, em tramitação no Congresso, que estabelece gratui-
dade irrestrita para todos os estudantes. Disse que o IPEA 
publicou documento defendendo a tese de que, primei-
ro, essas gratuidades devam ter algum filtro, já que a gra-
tuidade irrestrita oneraria o Orçamento Geral da União 
(OGU) e/ou os ‘royalties do petróleo’. Informou que o se-
nador acredita que deixar o custeio somente para o OGU 
seria melhor, por retirar “ruído” dessa discussão. E que 
ele se mostra simpático tanto à ideia de discutir filtros e 
como também à sugestão de condicionar a concessão da 
gratuidade à implantação do Regime Especial de Incen-
tivos para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano 
de Passageiros (REITUP) na jurisdição que requisitar o 
benefício. Na interpretação de Perre, essa vinculação 
é positiva, pois ajuda a estimular os entes federados a 
aderirem ao REITUP que, por sua vez, estabeleceria um 
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FÓRUM NACIONAL
FRENTE DE PREFEITOS SUGERE QUE FÓRUM 
DISCUTA A MUNICIPALIZAÇÃO DA CIDE

Ao participar da Reunião Extraordinária do Fórum Nacio-
nal, o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos 

(FNP), Gilberto Perre, sugeriu que 
os secretários promovam reunião 
para aprofundar o debate a respei-
to da proposta da própria Frente 
de adoção de ‘subsídio cruzado’ ao 
transporte público urbano, tam-
bém chamado de municipalização 
da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico sobre 
Combustíveis (CIDE). A ideia é que 
a CIDE seja cobrada sobre a gaso-

lina e eventualmente também sobre o álcool, de modo a 
compor um fundo para baratear a tarifa do transporte co-
letivo. Segundo Perre, sobre essa proposta básica do ‘sub-
sídio cruzado’ há certo acordo, mas têm surgido diferen-
tes outras visões sobre como concretizar a medida, e os 
prefeitos temem que a proliferação de enfoques produza 
ruídos e mal-entendidos que prejudiquem a proposta. 

O secretário executivo relacionou propostas que de algu-
ma maneira se baseiam no uso da CIDE para obtenção de 
recursos para o transporte público, apontando em cada 
uma delas os aspectos que carecem de aprofundamento.  
Um dos pontos em debate é como será feita aplicação de 
recursos. “Alguns defendem que os recursos sejam usa-
dos só no barateamento, outros acham que deveriam ser 
usados também para investimentos em infraestrutura”. 

DIREITO SOCIAL – Outra das ideias identificadas é a de 
municipalizar a CIDE, aproveitando o Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) 90/11, de autoria da deputada Luiza 
Erundina, que dá nova redação ao artigo 6º da Consti-
tuição Federal, para introduzir o transporte como direito 
social. Neste caso, a definição da alíquota da CIDE seria 
municipal, os recursos ficariam no município e seriam 

integralmente alocados na redução da tarifa. Segundo 
Perre, há controvérsias sobre esse caminho. Um dos ar-
gumentos contrários é de que a constitucionalização da 
CIDE com base em um direito fundamental poderia oca-
sionar a ‘judicialização’ do sistema de transporte coletivo 
urbano, possibilitando, por exemplo, a emissão de limina-
res da Justiça com a determinação de formas e frequên-
cias de atendimento dos usuários, o que pode tumultuar 
a gestão do setor. Perre também se referiu a documento 
recente do Instituto de Pesquisa Economia Aplicada 
(IPEA) que não menciona a municipalização da CIDE, mas 
propõe uma forma de distribuição e da aplicação dos 
recursos dessa contribuição para baratear e até zerar o 
custo do diesel utilizado no transporte público.

PEC QUE ALTERA A CIDE – Outro ponto é a PEC 307/13, 
de autoria do deputado Carlos Zarattini, que dá nova re-
dação aos artigos 159 e 177 da Constituição Federal, al-
terando a partilha e destinação da CIDE – prevendo 70% 
para os municípios e 20% para os Estados e a possibilida-
de de uso desses recursos para subsidiar o transporte pú-
blico. Perre comentou que a proposta de Zarattini de ape-
nas mudar a destinação dos recursos da CIDE, mantendo 
a alíquota nacional, tem problemas com relação ao méri-
to da questão. “Por que cidadãos de cidades que não têm 
transporte público vão pagar um acréscimo na gasolina 
para subsidiar a tarifa em uma cidade grande? Não pare-
ce razoável. Assim, a proposta pode perder legitimidade.”, 
disse. Os prefeitos preferem de que cada administração 
local discuta com sua comunidade a adequação ou não 
de sobretaxar combustíveis para investir em transporte 
público e, se for o caso, que também defina a alíquota.    

SOBRETAXA DEFLACIONÁRIA – Perre informou que pre-
feito paulistano Fernando Haddad havia estado na se-
mana anterior com a presidente Dilma e ela demonstrou 
resistência quanto a sobretaxar combustíveis. “Obvia-
mente, aumentar a gasolina traz desgastes e há a pressão 
da Petrobrás pelo alinhamento do preço do combustível 
com os valores internacionais. Porém, com os cálculos 
que o Ministério da Fazenda e a Fundação Getúlio Vargas 
têm feito, apontando que um aumento na gasolina para 
baratear tarifa seria deflacionário, estabeleceu-se um am-
biente mais favorável para seguir com essa ideia”, avaliou.

GRATUIDADE IRRESTRITA E REITUP ambiente básico de gestão e de controle do ressarcimen-
to aos municípios Além disso, por depender de adesão, 
haveria certa distribuição no tempo do desembolso dos 
ressarcimentos pela União, o que favoreceria a aceitação 
da medida. 

COMPARA BRASIL – Perredestacou ainda o tema da trans-
parência na questão do REITUP, assinalando que a Frente 
Nacional de Prefeitos dispõe de um sistema, com um site, 
chamado Compara Brasil, que disponibiliza dados fiscais 
dos municípios. “O prefeito José Fortunati, presidente da 
Frente, tem defendido que as planilhas de transporte co-
letivo urbano sejam migradas para esse site de transpa-
rência. Teríamos, dessa forma, um repositório dos custos 
do transporte nacional e o cidadão poderia comparar 
porque umas cidades pagam mais outras pagam menos”, 
disse Perre, acrescentando que Frente está à disposição 
para trabalhar esse “reservatório de informações estraté-
gicas”, contribuindo com a transparência de gestão.

Gilberto Perre
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O presidente da ANTP, Ailton Brasiliense Pires, destacou 
na Reunião Extraordinária do Fórum Nacional a impor-
tância de haver garantias de espaço e de fluidez para o 
transporte público no sistema viário, assinalando que a 
cidade de São Paulo vive uma experiência interessante 
a esse respeito. “O prefeito resolveu rediscutir o espaço 
público. Um dos jornais de São Paulo disse que o ônibus 
agora está invadindo o espaço do automóvel, mas o que 
o prefeito está fazendo é cuidadosamente recolocar cada 
um nos seus devidos lugares: quem tem maior capacida-
de de transporte deve ter maior espaço para transportar 
essas pessoas. E o pouco que ele fez conseguiu aumentar 
a velocidade média da cidade de 13 km/h para 20 km/h; 
e permitiu que algumas viagens que levavam 90 minutos 
sejam feitas em 50 minutos”.

Segundo o dirigente, abrir espaço para o transporte 
público no viário é um exemplo do que pode ser feito 
nas cidades, sem esperar decisões de Brasília. “A maior 
parte dos custos das nossas tarifas não está em Brasília. 
Está em cada uma das nossas cidades. A ‘pólvora’ que foi 
descoberta em São Paulo é o óbvio ululante: se dermos 
a prioridade que o transporte público haverá redução de 
custos. Pode não baixar a tarifa, mas os custos baixam! 
Velocidade baixa implica maior frota; a frota é 50% do 
custo da tarifa e junto com ela vêm motoristas e cobrado-
res e pessoal de manutenção a mais, mais 20%. Estamos 
brigando pelo REITUP que, se der tudo certo, reduzirá em 
5% ou 6%, o valor da tarifa, quando temos 50% ou 60% 
na nossa mão”. 

Ailton recomendou aos secretários que ao retornarem 
para suas cidades proponham aos prefeitos começar a 
solucionar a questão do transporte público pelo próprio 
município. “Só que vocês têm que falar algumas verda-
des, como, por exemplo, que no espaço viário a priorida-
de deve ser do transporte público. E é preciso cuidar das 
calçadas – algo de que nenhuma cidade cuida. Calçada 
não faz parte do problema de ninguém, só que por meio 
da calçada é que se chega ao transporte público”.

GRATUIDADES – Ailton também se referiu às gratuidades, 
que oneram as tarifas. “Existem gratuidades para milita-
res, oficiais de justiça, idosos e estudantes, funcionários 
dos correios... Se eu não estiver muito enganado, em 
várias cidades do Nordeste e na cidade do Rio de Janei-
ro, pelo menos de 25 a 40 por cento se beneficiam de 
alguma gratuidade. Parece bom, mas os que pagam são 
aqueles que não podem pagar”.

Na parte final de sua intervenção, Ailton Brasiliense fa-
lou sobre a aplicação dos recursos que poderão vir com 
a Cide. “É preciso definir se serão para investimentos, 
para custeio ou para os dois. Investimento significa fazer 
corredor, semáforos coordenados pelo fluxo dos ônibus, 
colocar GPS nos ônibus”, assinalou.  Ele também afirmou 
ser necessário que sejam feitas as planilhas referentes ao 
transporte público.

FÓRUM NACIONAL
AILTON DEFENDE FAIXAS EXCLUSIVAS E 
CRITICA GRATUIDADES PAGAS PELA TARIFA

UMA HOMENAGEM AO PIONEIRO
ROBERTO SALVADOR SCARINGELLA

Logo no início dos trabalhos, o presidente do Fó-
rum Nacional, Renato 
Gianolla, comunicou 
que, por decisão do 
plenário, tomada em 
encontro realizado 
no dia 4 de julho de 
2013, em São Pau-
lo, aquela Reunião 
Extraordinária do 
Fórum Nacional de 
Secretários e Diri-
gentes de Transporte 

Público e Trânsito seria dedicada à memória do en-
genheiro e jornalista Roberto Salvador Scaringella, 
que morreu na manhã de 14 e junho de 2013, com 
73 anos.  

Renato Gianolla leu uma declaração sobre Roberto 
Scaringella: “Chefe, colega e companheiro de vários 
dos profissionais que atuam na área de transporte 
urbano e trânsito – alguns dos quais aqui presentes 
– Scaringella foi fundador e presidiu por três vezes 
a Companhia de Engenharia de Tráfego de São 
Paulo (CET-SP).Foi presidente do Conselho Nacional 
de Trânsito, membro do Conselho Diretor da Asso-
ciação Brasileira de Engenharia Automotiva, diretor 
da Companhia do Metrô de São Paulo, Diretor do 
Campus da Universidade de São Paulo, Secretário 
Municipal de Transportes de São Paulo e de Jundiaí, 
Diretor da Associação Brasileira de Engenharia Au-
tomotiva, membro do Conselho Diretor do Instituto 
da Qualidade do Trânsito, diretor do Departamento 
de Operação do Sistema Viário e diretor Superin-
tendente do Instituto Nacional de Segurança no 
Trânsito”.

E prosseguiu: “Em 1999, Roberto Salvador Scarin-
gella foi escolhido personalidade da tecnologia 
na modalidade de Engenharia de Trânsito, pelo 
Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. 
Como jornalista, produziu e apresentou o programa 
Trânsito Livre, no Canal 21, e Scaringella Rádio Trân-
sito, na Rádio FM Imprensa”. 

Gianolla lembrou ainda que na manhã de 31 de 
maio de 2012, Scaringela participou da 52ª Reunião 
do Fórum Paulista, realizada em Jundiaí, onde atua-
va como secretário municipal de transportes. Na 
ocasião, se encarregou de fazer uma apresentação 
das ações de transporte e trânsito no município, 
acompanhado de especialistas de sua secretaria.

No final o presidente do Fórum Nacional afirmou: “A 
Scaringella, pela importância do seu trabalho, pela 
contribuição para o setor, e por sua personalidade 
e amizade, fica consignada aqui a nossa homena-
gem”. O ato foi encerrado com uma salva de palmas.

Roberto Salvador Scaringella

[Foto: José A. dos Santos/Prefeitura de Jundiaí]          
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FÓRUM NACIONAL
UMA DISCUSSÃO SOBRE MUDANÇAS NO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Dulce Lutfalla, da Companhia de Engenharia de Tráfego 
de São Paulo (CET-SP), mostrou e discutiu na Reunião 
Extraordinária do Fórum Nacional sugestões de mudan-
ça no texto do Código de Trânsito Brasileiro que seriam 
apresentadas em 22 e 23 de outubro de 2013 na reunião 
do Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Seguran-
ça e Paz no Trânsito, organismo presidido pelo diretor-
-geral do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) 
e integrado por representantes de outros órgãos gover-
namentais e entidades da sociedade civil. 

Dulce, como titular, e o presidente Renato Gianolla, 
como suplente, representam o Fórum Nacional no Co-
mitê. Uma reunião do órgão havia acontecido em 22 de 
agosto de 2013, ocasião em que as matérias para análise 
foram divididas de modo que pudessem ser relatadas 
pelas diversas organizações. As sugestões apresentadas 
por Dulce ao Fórum Nacional foram formuladas em três 
reuniões da Comissão de Trânsito da Associação Nacio-
nal de Transportes Públicos (ANTP). As alterações aprova-
das no Comitê , uma vez acatadas pelo Executivo, serão 
encaminhadas pela Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca ao Congresso. 

DIVERGÊNCIA - Na Reunião Extraordinária, o tema que 
suscitou maior discussão foi a proposta de alteração do 
artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse artigo 
determina que os órgãos executivos do Sistema Nacional 
de Trânsito podem celebrar convênios delegando as ati-
vidades previstas no Código, em especial, a fiscalização. 

A sugestão apresentada foi no sentido de acrescentar um 
parágrafo ao artigo para que, no caso dos municípios não 
integrados ao SNT e nos quais não haja um órgão de trân-
sito – sobretudo os muito pequenos – , o próprio prefeito 
possa estabelecer o convênio. 

As opiniões se dividiram. Quem se mostrou favorável à 
proposta, argumentou de que a mudança regularizará 
uma situação comum nos municípios. A outra posição 
rejeita a mudança, assinalando que os municípios devem 
atender ao que diz a legislação, ou seja, estruturar seus 
órgãos de trânsito e cumprir as atribuições conferidas 
pelo Código de Trânsito Brasileiro, as quais não se limitam 
à fiscalização, englobando outras esferas, como a educa-
ção e a engenharia De todo modo, Dulce sublinhou que a 
mudança sugerida busca se antecipar a outra situação: o 
entendimento de que, no caso de municípios sem estru-
tura de trânsito, as Polícias Militares, com base em seu de-
ver garantir a ordem pública, possam atuar na fiscalização 
do trânsito independentemente de qualquer convênio. 

A forma de inserção dos municípios no Sistema Nacional 
de Trânsito foi objeto de outra proposta. Dulce Lutfalla 
lembrou que nos anos 1990, na fase de discussão do 
texto do Código de Trânsito Brasileiro, a única maneira 
de conseguir garantir politicamente que os municípios 
participassem do SNT foi o parágrafo 2º do artigo 24, de-
terminando que cabia ao município buscar a integração. 
A proposta agora é revogar esse dispositivo, de modo 
que o município seja considerado automaticamente in-
tegrante do SNT. Ela argumenta que muitos prefeitos não 
têm interesse em se integrar ao SNT por não quererem se 
indispor com os motoristas de sua cidade, aplicando mul-
tas, e nem dedicar tempo, energia e recursos para essa 
atividade. A proposta inclui a revogação do artigo 333 do 
Código, da parte das disposições transitórias referentes à 
integração dos municípios.

OUTROS TEMAS: SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO, CICLOMOTORES E MOTOS

Foram debatidas outras sugestões de mudança. Sobre a 
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (artigos 
de 20 a 24 do Código), há uma proposta da Polícia Ro-
doviária Federal estabelecendo que, nos casos em que, 
por si só, a infração acarrete suspensão da habilitação, 
o órgão que constatou a infração procederá à suspen-
são e depois fará a notificação ao Detran. A respeito do 
registro de ciclomotores (artigos 24 e 129), a sugestão 
é de que esses veículos sejam licenciados e registrados 
pelos Detrans; trata-se de proposta apoiada por quase 
todos os segmentos do setor e que consta de diferentes 
projetos de lei em tramitação no Congresso. Há tam-
bém a proposta de que a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres não faça parte do Sistema Nacional de 
Trânsito, com a argumentação de que [INSERIR].

Sobre motos, duas propostas. Um a delas diz respeito 
à necessidade de haver uma placa dianteira nesse tipo 
de veículo. Dulce informou que o PL 2872/08 propõe 
que não necessariamente haja uma placa dianteira, 
mas uma segunda placa nas motos, em um ponto a ser 
ainda estudado. Outra sugestão é no sentido de que as 

motos possam andar entre os carros apenas com o fluxo 
parado e que o condutor a moto desloque o veículo com 
velocidade reduzida. Neste caso, o texto não estabelece 
qual seria essa velocidade, deixando para a sensibilidade 
do agente fazer essa identificação; o entendimento é de 
que se houve um valor para a velocidade, para ser juridi-
camente efetivo, dependerá de mediação por instrumen-
to apropriado, o que dificultaria a aplicação da medida. 

FÓRUM NACIONAL NO CONTRAN. Outro ponto assina-
lado por Dulce diz respeito a um antigo pleito do Fórum 
Nacional: ter assento no Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), reivindicação feita também pelas associações 
que congregam respectivamente os departamentos 
estaduais de trânsito (Detrans) e de rodovias (DER). Ela 
sublinhou que o pleito foi inserido em substitutivo do 
PL 2872/08, que tramita lentamente na Câmara Federal, 
mas já foi aprovado pela Comissão de Viação e Transpor-
te daquela Casa. Ela alerta para o fato de que o Fórum 
Nacional precisará constituir personalidade jurídica para 
que possa representar os gestores municipais de trânsito 
no Contran.
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FÓRUM NACIONAL

O responsável pelo Escritório da ANTP em Brasília, Na-
zareno Affonso, e o presidente da Associação de Enge-
nheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP), José Geraldo 
Baião, membros do Conselho Nacional das Cidades e 
integrantes do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e 
Mobilidade Urbana daquele órgão participaram da Reu-
nião Extraordinária e fizeram um relato sobre o processo 
de elaboração de propostas ao governo federal para me-
lhorar a mobilidade urbana no País.

Durante a 38ª Reunião do Conselho das Cidades – rea-
lizada em Brasília de 30 de setembro a 2 de outubro de 
2013 – foi aprovada resolução recomendando à Presi-
dência da República a adoção das propostas elaboradas 

pelo Comitê Técnico para a implantação do Pacto Na-
cional de Mobilidade Urbana, e recomendando também 
a criação o Grupo de Trabalho do Pacto de Mobilidade 
Urbana. Uma segunda resolução recomenda que o resul-
tado do pacto para melhoria da mobilidade, com as pro-
postas da primeira resolução, seja apresentado na 5ª Con-
ferência Nacional das Cidades, em novembro de 2013. 

Um grupo composto por integrantes do Comitê Técnico 
elaborou, com assessoria externa, um documento que 
consolida um amplo conjunto de propostas ao governo 
federal para melhorar a mobilidade urbana no País. Em 
12 de setembro de 2013, o documento foi apresentado 
ao Comitê de Articulação Federativa (CAF), órgão da Pre-
sidência da República, caracterizando o primeiro passo 
para  a formulação de um Pacto Nacional de Mobilidade 
Urbana”, envolvendo as esferas federal, estadual, do Dis-
trito Federal e municipal de governo, que condicionará a 
liberação de recursos federais para o setor da ordem de 
R$ 50 bilhões. A aprovação da resolução pelo Conselho 
Nacional das Cidades foi outro passo nesse sentido.

PROPOSTAS INCLUIDAS NA RESOLUÇÃO

Tem onze artigos a resolução com propostas ao gover-
no aprovada pelo Conselho Nacional das Cidades. O 
primeiro pede a redução de no mínimo 50% nas tarifas 
do transporte público via desoneração dos tributos so-
bre o transporte e insumos, aprovação do Regime Espe-
cial de Incentivo ao Transporte Urbano de Passageiros 
(REITUP), redução de 75% no preço da energia elétrica 
e fim da tarifa horo-sazonal no transporte, redução de 
50% do preço do diesel para o setor, integração física 
e tarifária das redes, criação de fontes extra tarifárias 
para as gratuidades sociais, priorização do transporte 
coletivo no transito, com a adoção de faixas exclusivas, 
fiscalização, racionalização e integração. São propostos 
um fundo nacional e fundos estaduais e municipais de 
desenvolvimento urbano (conforme a Resolução Re-
comendada Nº 121, de 7 de junho de 2013, Conselho 
Nacional das Cidades). Recomendam-se subvenções e 
investimentos na política de mobilidade urbana, por 
meio de dotações orçamentárias e outras fontes. 

O terceiro artigo indica que linhas de financiamento 
especiais e contínuas deverão garantir os investimen-
tos públicos e privados no setor; fontes: 100% da CIDE 
sobre a gasolina, 2% do Orçamento Geral da União por 
dez anos; recursos provenientes da arrecadação do 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA), taxação de estacionamentos dos polos gerado-
res de trafego, uso e ocupação do solo urbano (Estatuto 
da Cidade) e pedágios urbanos nas grandes cidades. 

O quarto artigo assinala que o controle social seja exer-
cido, no âmbito Federal, pelo Conselho Nacional das 
Cidades, por meio de seu Comitê Técnico de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana, e nos âmbitos esta-
duais e municipais pelos seus respectivos Conselhos 
das Cidades ou equivalentes. Outra sugestão é a cria-
ção de um observatório com participação dos entes 
federados, com banco de dados, monitoramento de 
projetos, transparência dos custos e contratos, para 
apoio aos Conselhos das Cidades e similares, que vie-

rem a atuar no controle social. O quinto artigo assinala que 
a gestão pública deva ser estruturada e capacitada nas 
diversas esferas de governo, de acordo com a Política de 
Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12), para garantir o plane-
jamento, projeto, execução e implantação dos programas 
de investimento em mobilidade urbana. Outro dispositivo 
recomenda que os serviços de transporte público urbano 
sejam qualificados, racionalizados, integrados física e tari-
fariamente e com acessibilidade universal. 

A Resolução diz que os novos recursos para o Pacto de Mo-
bilidade deverão ser aplicados em qualificação de órgãos 
gestores, operadoras e sociedade civil para a elaboração 
dos planos de mobilidade; no planejamento, implantação 
e operação de sistemas de transportes públicos e modais 
não motorizados; na estruturação do governo federal para 
apoiar e capacitar a implantação dos projetos do PAC vol-
tados aos transportes públicos e não motorizados, com 
assessoramento aos municípios; na qualificação das redes 
convencionais de transporte público, incluindo as vias, 
para aumentar a velocidade comercial; em sistemas de in-
formação aos usuários, construção de abrigos e veículos de 
qualidade e com acessibilidade universal; em programas 
de investimentos em acessibilidade universal, calçadas, ci-
clo faixas e ciclovias e sistemas de média e alta capacidade. 

A resolução manifesta apoio ao Projeto de Emenda Cons-
titucional (PEC) 90/2011, que define o transporte público 
como direito social. Manifesta também apoio à regulamen-
tação da profissão e de regime de trabalho dos trabalha-
dores do setor de transporte, prevista em diversos projetos 
em tramitação no Congresso. Define que o “processo da 
construção do Palano de Mobilidade é a primeira parte do 
Pacto de Mobilidade Urbana, a ser construído pelo Conse-
lho Nacional das Cidades por meio do Comitê Técnico de 
Mobilidade Urbana, que acompanhará a implementação 
do Pacto, com a infraestrutura necessária para o exercício 
desta função”. Como complemento do décimo artigo, a Re-
solução define a criação de um Grupo de Trabalho integra-
do pelos segmentos que compõem o Comitê Técnico de 
Mobilidade Urbana, que se responsabilizará por sistemati-
zar as propostas do Comitê e subsidiá-lo em suas funções.

 

RESOLUÇÃO DO CONCIDADES RECOMENDA
AÇÕES PARA MELHORAR MOBILIDADE
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’A 83ª Reunião do Fórum Nacional será em  5 e 6 de 
dezembro de 2013, em Maceió. O superintendente de 
Trânsito e Transporte da capital alagoana, Tácio Melo da 
Silveira, convidou a todos para irem ao seu município e 
descreveu alguns dos projetos em andamento na cidade: 
implantação de 25 km de faixa exclusiva para os ônibus, 
e de um sistema de BRT (Bus Rapid Transit), o projeto de 
VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e o processo de licitação 
dos serviços de transporte público por ônibus. No final, 
ele apresentou um vídeo sobre as atrações de Maceió. 

AGRADECIMENTOS – Ao agradecer a participação dos 
secretários na Reunião Extraordinária, o secretário de 
Transporte do Distrito Federal, José Walter Vazquez Filho 
assinalou: “Sem dúvida, estamos diante de uma oportu-
nidade ímpar. Há dois anos, brigávamos para ser ouvidos, 
agora, precisamos dar respostas, pois estamos sendo 
cada vez mais cobrados. Por isso, é importante que haja 
ocasiões de troca de experiências como esta” 

A PRÓXIMA REUNIÃO ACONTECERÁ NOS
DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO, EM MACEIÓ No 19º Congresso da ANTP, o Fórum Nacional e a Frente 

Nacional de Prefeitos firmaram compromisso de apoio 
institucional ao 10º Ciclo do Prêmio ANTP de Qualidade. 
A coordenadora do Prêmio, Denise Cadete, foi convida-
da a falar na Reunião Extraordinária. Ela informou que 
está em preparação um seminário, a ser realizado em 
março de 2014, no qual das quinze empresas vencedo-
ras do 9º Ciclo vão apresentar seus modelos de gestão” 
Disse que a ANTP vem disponibilizando vários cursos 
focados em gestão,. “Pelo modelo de gestão do Prêmio 
ANTP de Qualidade, todas as partes interessadas devem 
ser ouvidas e atendidas e, os projetos têm que ser de-
senvolvidos exatamente com esse foco”. Salientou que 
o Premio ANTP de Qualidade sempre mostra para as 
organizações que é necessário ter constância de propó-
sitos, sistematizar os processos, trabalhar com informa-
ções, ter foco nas pessoas da organização e que buscar 
resultados em todos os itens que compõem o critério 
do Prêmio. 

Ao apresentar Alexandre Resende, gerente de Mobili-
zação e Capacitação, informou que ele estará à frente 
da realização de um conjunto de 12 workshops a se-
rem desenvolvidos no ano de 2014, cujo calendário, 
com as datas e cidades, será publicado até o início de 
dezembro de 2013.  Os municípios também poderão 
requisitar a realização do workshop in company, assu-
mindo os custos do deslocamento e do instrutor.  “Esses 
workshops têm como foco as lideranças. Não existe 
projeto de qualidade sem que seja encabeçado pela 
liderança da organização. Este é o desafio que trago 
para os senhores: conhecer a ferramenta que é o Prêmio 
ANTP de Qualidade para entender melhor as necessi-
dades dos usuários, e mobilizar suas equipes para que 
se engajem neste modelo de gestão”, disse Denise, 
informando que as adesões ao Prêmio já estão abertas, 
garantindo à empresa receber o manual e o selo de 
adesão; a inscrição da candidatura deve ser feita até 27 
de março de 2015. 

FÓRUM NACIONAL APOIA O 10º CICLO 
DO PRÊMIO ANTP DE QUALIDADE

Vista de Maceió, sede da próxima reunião do Fórum Nacional. [Foto: Prefeitura de Maceió]

EM 2014, NOVAS TURMAS DO CURSO ANTP 
DE GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA

Na Reunião Extraordinária, os secretários foram informa-
dos que a partir de janeiro de 2014 haverá novas turmas 
do curso de Gestão da Mobilidade Urbana, na modalida-
de ensino a distância, oferecido pela ANTP. O curso é des-
tinado a gestores públicos e respectivas equipes técnicas 
de transporte ou trânsito e de outras áreas da adminis-
tração pública, dos três níveis de governo, técnicos de 
transporte ou trânsito de setores públicos ou privados, 
estudantes de cursos de graduação de áreas afins, aca-
dêmicos e interessados em geral de todo o país. acesso a 
textos, animações, vídeos e entrevistas com especialistas 
e contato com tutores (professores).

BOLETIM DOS FÓRUNS
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CALENDÁRIO 2014

A coordenadora de Eventos da ANTP e secretária exe-
cutiva do Fórum Nacional e do Fórum Paulista, Valéria 
Aguiar, divulgou no final de outubro o cronograma de 
eventos programados para todo o ano de2014, incluindo 
as reuniões dos Fóruns de Secretários. 

JANEIRO – Nenhum evento está programado para o mês 
de janeiro de 2014.

FEVEREIRO – Nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2014, acon-
tecerá em Guarulhos-SP a 57ª Reunião do Fórum Paulista 
de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte e 
Trânsito. A iniciativa privada poderá participar por meio 
de apoios e patrocinios; contatos com a promotora do 
evento:  ANTP, com Valéria Aguiar, telefone 11-3371-
2293; valeria@antp.org.br.

Em 20 e 21 de fevereiro de 2014, em local a ser definido, 
acontecerá a 59ª Reunião do Fórum Mineiro, com orga-
nização da ANTP/MG, com Ricardo Mendanha, telefone 
31-8688-2796, ricmendanha@uai.com.br

MARÇO - Nos dias 12 e 13 de março de 2014, no Rio de 
Janeiro, será realizao o X Seminário Nacional Metrofer-
roviário, a cargo da ANTP - Comissão Metroferroviária. 
Contatos com Valéria Aguiar, telefone 11-3371-2293, 
valeria@antp.org.br. Haverá taxa de inscrção e cotas de 
patrocinios.

Em 27 e 28 de março de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, 
acontecerá a 83ª Reunião do Fórum Nacional de Secretá-
rios e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trân-
sito. A organização está a cargo da ANTP, com  Valéria 
Aguiar, telefone 11-3371-2293, valeria@antp.org.br. A 
iniciativa privada poderá participar através de apoios e 
patrocinios ver com a promotora do evento.

ABRIL – Nenhum evento está programado para o mês de 
abril de 2014.

MAIO - Nos dias 22 e 23 de maio de 2014, em local a ser 
ainda definido, acontecerá a 58ª Reunião do Fórum Pa-
lista de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte 
Urbano e Trânsito, com organização a cargo da ANTP. 
Contatos a respeito do  encontro devem ser feitos com 
Valéria Aguiar, telefone 11-3371-2293, valeria@antp.org.
br. O encontro é voltado à participação de secretários e 
dirgentes públicos de transporte e trânsito. A iniciativa 
privada poderá participar através de apoios e patrocinios 
ver com a promotora do evento.

Nos dias 29 e 30 de maio de 2014, em local a ser ainda 
definido, acontecerá a 60ª Reunião do Fórum Mineiro de 
Gerenciadores de Transporte e Trânsito, com organização 
a cargo da ANTP/MG, com Ricardo Mendanha, telefone 
31-8688-2796, ricmendanha@uai.com.br

JUNHO –  Em 5 e 6 de junho de 2014, na cidade de 
Curitiba-PR, acontecerá a 7ª Reunião do Forum Para-
naense. A organização será da ANTP/PR, com Rosangela 
Batistella, telefone 41-3320-3211, rosangela@antp.org.br. 
A iniciativa privada poderá participar através de apoios e 
patrocinios ver com a promotora do evento.

JULHO – Nenhum evento está programado para o mês de 
julho de 2014.

AGOSTO – Nos dias 7 e 8 de agosto de 2014, em Natal-
-RN, será realizada a 84ª Reunião do Fórum Nacional, com 
organização a cargo da ANTP, com  Valéria Aguiar, telefo-
ne11-3371-2293, valeria@antp.org.br. A iniciativa privada 
poderá participar através de apoios e patrocinios ver com 
a promotora do evento.

Nos dias 20 e 21 de agosto de 2014, em local a ser ainda 
definido, acontecerá a 61ª Reunião do Fórum Mineiro. A 
organização será da ANTP/MG, com Ricardo Mendanha, 
telefone 31-8688-2796, ricmendanha@uai.com.br 

Em 27 e 28 de agosto de 2014, em Brasilia-DF, será desen-
volvido o Seminário Nacional da Associação Nacional das 
Empresas de Transporte Urbano (NTU). Informações po-
dem ser obtidas no portal da NTU: www.ntu.org.br

SETEMBRO –  Em 4 e 5 de setembro de 2014, em localida-
de a ser ainda definida, acontecerá a 8ª Reunião do Fo-
rum Paranaense. A organização está a cargo da ANTP/PR, 
com Rosangela Batistella, telefone 41-3320-3211, rosan-
gela@antp.org.br. A iniciativa privada poderá participar 
através de apoios e patrocinios.

No dia 22 de setembro de 2014, acontecerá nacionalmen-
te a14ª Jornada Brasileira na Cidade sem Meu Carro. O en-
contro tem coordenação do Escritório ANTP em Brasilia-
-DF. Os contatos podem ser feitos por meio do endereço 
eletrônico nazarenosa@uol.com.br

OUTUBRO – Nos dias 23 e 24 de outubro de 2014, em lo-
cal a ser definido, acontecerá 59ª Reunião do Fórum Pau-
lista, organizado pela ANTP. Contatos com Valéria Aguiar, 
telefone 11-3371-2293, valeria@antp.org.br. A iniciativa 
privada poderá participar através de apoios e patrocinios 
ver com a promotora do evento.

NOVEMBRO –  No período de 5 a 7 de novembro de 2014, 
no Rio de Janeiro, serão desenvolvidos o 16º  Etransport , 
a 10ª Fetransrio e a 6º Premiação da Bienal de Marketing 
da ANTP. Os eventos serão coordenado pela Federação 
das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do 
Rio de Janeiro (Fetranspor). Informações serão divulgadas 
no portal da Fetranspor:www.fetranspor.com.br 

Nos dias 27 e 28 de novembro de 2014, em local a ser de-
finido, acontecerá a 85ªReunião do Fórum Nacional, com 
organização a cargo da ANTP, com  Valéria Aguiar, telefo-
ne 11-3371-2293, valeria@antp.org.br. A iniciativa privada 
poderá participar através de apoios e patrocinios.

DEZEMBRO – Nenhum evento está programado para o 
mês de dezembro de 2014.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DE REUNIÕES 
DOS FÓRUNS DE SECRETÁRIOS EM 2014
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CONGRESSO DA ANTP
19º CONGRESSO DA ANTP ATRAIU 1.519 
PARTICIPANTES DO BRASIL E DO EXTERIOR   

Realizados pela Associação Nacional de Transportes Pú-
blicos (ANTP) no período de 8 a 10 de outubro de 2013, 
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, 
o 19º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito e a 
VIII INTRANS – Exposição Internacional de Transporte e 
Trânsito atraíram a participação de 1.519 congressistas 
– técnicos, autoridades, pesquisadores e empresários do 
setor, provenientes das diversas regiões do Brasil e tam-
bém do Exterior. 

Foram desenvolvidas 25 sessões, incluindo conferências, 
mesas-redondas, painéis e sessões especiais. Houve 
ainda sessões de apresentação de trabalhos técnicos. O 
tema geral do encontro foi Mobilidade Urbana para Cida-
des Sustentáveis,  O programa incluiu ainda a cerimônia 
de entrega dos troféus e certificados do 9º Ciclo do Prê-
mio ANTP de Qualidade e lançamento do 10º Ciclo, e a 
Reunião Extraordinária do Fórum Nacional de Secretários 
e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito.

TEMAS – Nas sessões expositivas e de debates, foram 
focalizadas a questão do trânsito seguro e da busca da 
redução do número de vítimas; a adoção de sistemas 
complexos, intermodais, de mobilidade urbana em gran-
des centos; os impactos do modelo de mobilidade urba-
na sobre o consumo energético e a preservação ambien-
tal, e o papel do ônibus nas redes de transporte coletivo 
urbano, e uma projeção dos diferentes aspectos que de-
finirão as cidades do futuro.  Outros temas foram inves-
timentos em mobilidade urbana, custeio do transporte 
público e redução das tarifas, incremento de qualidade e 
atratividades dos serviços, a questão da participação da 
mobilidade urbana no desempenho da economia brasi-
leira, a correlação entre mobilidade e qualidade de vida 
e, também, os desafios políticos, econômicos e sociais 
envolvidos no planejamento e gestão da mobilidade nas 
cidades brasileiras, que abrigam 83% da população do 
País.

No 19º Congresso tratou-se também da problemática 
dos pedestres, do transporte por fretamento, do tema 
da acessibilidade – em especial, com relação à inclusão 
de idosos e pessoas portadoras de deficiências, do papel 
da comunicação social para a mobilidade urbana, e do 
uso da bicicleta, com foco sobre investimentos em in-
fraestrutura e a questão da segurança do ciclista. Sessões 
específicas discutiram a mobilidade urbana para grandes 
eventos, a constituição de um Observatório da Mobilida-
de, e ações para mudar práticas e comportamentos noci-
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vos no trânsito. Também estiveram em debate os BRTs (Bus 
Rapid Transit), os dez anos do Sistema de Informações da 
Mobilidade Urbana da ANTP e o sistema latino-americano 
de informações. Houve uma sessão especial com apresen-
tação de experiências bem-sucedidas desenvolvidas por 
associados da Divisão América Latina (DAL), da União Inter-
nacional de Transportes Públicos (UITP).

CONVIDADOS INTERNACIONAIS – Entre os conferencistas 
internacionais convidados para o 19º Congresso da ANTP 
estavam José Viegas, secretário-geral do International 
Transport Forum (ITF); Antonino Letteriello, gerente de 
mobilidade dos Jogos Olímpicos de 2012 pela empresa 
Transport for London (TfL); Françoise Meteyer-Zeldin, con-
sultora do Ministério de Urbanismo da França; Jorge Kogan, 
assessor da vice-presidência do Banco de Desenvolvimento 
da América Latina (CAF), Maria Tereza Cadena, diretoria 
executiva do Centro Colombiano de Tecnologias do Trans-
porte (CCTT); Luiz Ricardo Guiterrez, secretário-geral da 
Associação Latino-Americana de BRTs (SiBRT), e Arthur Gu-
zzeti, vice-presidente da A merican Public Transportation 
Association (APTA), entidade nacional norte-americana de 
transporte públicos.

180 TRABALHOS DO CONGRESSO PODEM 
SER CONSULTADOS NO PORTAL DA ANTP
Estão disponíveis para livre consulta no portal da ANTP 
mais de 180 trabalhos técnicos apresentados durante 
o 19º Congresso. Os estudos compreendem quatro 
eixos temáticos: Questão urbana, meio ambiente e 
transporte não motorizado; Qualidade, marketing e 
tecnologia; Transporte público, e Trânsito. Os trabalhos 
podem ser vistos no endereço http://www.antp.org.
br/website/ (acionar, na sequência, os botões Hotsites. 
Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito e Traba-
lhos Aprovados) ou por meio do mecanismo de busca 
da Biblioteca.


