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As manifestações de protestos contra o aumento das tarifas que inundaram as ruas e 
as almas dos brasileiros clamaram por cidadania e respeito. Os jovens foram às ruas 
querendo mudanças urgentes a fim de garantir ou melhorar suas perspectivas futuras. 

E o que é o Plano de Mobilidade Urbana senão a resposta a essa busca de um país 
melhor?  

Dentre tantos planos existentes, facultativos ou obrigatórios, surge o grande desafio 
de engajar a população e seus dirigentes na discussão da cidade e região que se quer e 
resgatar os espaços públicos para as pessoas. 

Porém, como elaborar um Plano de Mobilidade Urbana em uma cidade integrante de 
uma região metropolitana sem que haja, além da participação popular, a visão 
metropolitana dos Prefeitos em busca de ações integradas junto aos governos 
estaduais e federais? 

Vêem-se com frequência, governantes adotarem medidas políticas para as “suas” 
cidades, gerando grande impacto negativo para os demais municípios da região, seja 
por inexperiência ou na busca pela aprovação popular. 

Como conceber um plano de mobilidade urbana municipal sem um plano 
metropolitano? 

Recentemente, na Região Metropolitana da Baixada Santista, composta por nove 
municípios, foi apresentado aos novos prefeitos e suas equipes, pela AGEM - Agencia 
Metropolitana da Baixada Santista, um trabalho contratado pelo governo do Estado de 
São Paulo, que consolida todos os planos, investimentos e leis existentes nos 
municípios, assim como os previstos para a região, pelo estado e federação, planos 
esses, que estão vigentes ou em fase de revisão em cada cidade, com prazos distintos 
e dados desatualizados. 

Sendo o primeiro ano dos governos municipais, seus dirigentes e técnicos, 
paralelamente à busca pelo reconhecimento da situação das respectivas pastas e na 
continuidade dos serviços públicos, trabalham na elaboração de um Plano Plurianual 
técnico e exequível para o período de 2014 a 2017 e se deparam com entraves de 
caráter metropolitano que influenciam diretamente nos projetos políticos de cada 
governante, além de inúmeros planos com prazos legais em curso. 



 

Não basta fazer um inventário dos equipamentos públicos, dos sistemas implantados, 
ouvirem a população nas pesquisas origem e destino a bordo, domiciliares, de opinião, 
elaborar um bom diagnóstico, submeter à apreciação popular as propostas para 
mobilidade urbana, enfrentar os diversos interesses econômicos que visam 
exclusivamente à individualidade, se os lideres, que devem ser o exemplo da 
população, não governarem para a coletividade, aqui colocada como toda a população 
da região metropolitana e não apenas da sua cidade. 

Despidos das vaidades e diferenças, sejam pessoais ou partidárias, os prefeitos 
precisam derrubar as divisas invisíveis que existem entre os municípios e integrá-los 
nas diversas áreas como saúde, educação, trabalho, transporte e entretenimento. A 
população precisa de mobilidade urbana metropolitana! 

Os projetos e investimentos das esferas superiores para a região devem ser discutidos 
com os técnicos locais, que detêm o conhecimento das peculiaridades de cada cidade 
e privilegiar a região como um todo, trazendo o desenvolvimento, o progresso e a 
acessibilidade aos serviços públicos de uma forma equitativa. 

Os governantes e técnicos precisam abrir os canais de comunicação com a sociedade e 
aprender com ela o exercício de viver a realidade dos diversos segmentos. Mais do que 
isso, é de fundamental importância a transparência e o cumprimento das leis vigentes. 
Existem leis suficientes para que o cidadão seja respeitado, a começar pela Carta 
Magna. É hora de discuti-las e com a participação popular reescrevê-las.  

 A discussão e a aprovação de proposituras, com novos conceitos em prol do pedestre, 
do ciclista e do transporte coletivo nos planos diretores, de mobilidade, de uso e 
ocupação do solo e de urbanismo, redesenhará as cidades e a aprovação do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana será o marco dos atuais governos. 

O que todos desejam é caminhar por espaços públicos uniformes e seguros, pedalar 
por ciclovias integradas às principais vias de acesso, corredores de ônibus e áreas de 
lazer, dispor de para ciclos e bicicletários seguros nos pontos de transbordo e de 
grande fluxo de serviços e comércios, transporte coletivo confortável, regular e com 
tarifa justa e integrada nos sistemas municipal e intermunicipal, informações e 
transparência. Enfim, o que se quer é uma cidade acessível com ordem e respeito ao 
cidadão e à coisa pública. 

A técnica, a participação popular e a coragem dos governantes em adotar medidas de 
impacto, priorizando os deslocamentos dos pedestres, ciclistas e usuários do 
transporte público, bem como a humanização e segurança nos espaços que são de 
todos, proporcionarão às gerações futuras, cidades sustentáveis, organizadas, 
racionalizadas e amigáveis. 

A concretização desses desejos e consolidação dos planos aprovados dependerá de 
ações educativas voltadas à mobilidade urbana e uma constante discussão e avaliação 
dos programas e metas com os vários setores da sociedade organizada através da 
implementação de um amplo trabalho de integração e cidadania, com a participação 
da população em comissões, conselhos participativos além de uma atenção especial 
aos serviços de monitoramento, ouvidoria e controle urbano, com uma atuação eficaz 
da fiscalização para o fiel cumprimento das leis. 



 

A população deverá ser a guardiã do plano para que não haja descontinuidade na sua 
execução.  

É hora de recomeçar, de resgatar, não só os espaços públicos para as pessoas, mas a 
vida em comunidade!  

(*) Raquel Auxiliadora Chini é Engenheira e Secretária de Transportes da Prefeitura de Praia Grande. 

 


