
Em outubro, Presidente Prudente será sede da 59ª Reunião do Fórum 

Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana 

Nos dias 16 e 17 de outubro de 2014, no Centro Cultural Matarazzo, Presidente Prudente 

receberá a 59ª Reunião do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade 

Urbana. Será um encontro histórico, pois, nele, haverá a sessão especial de comemoração de 

20 anos do Fórum Paulista, colegiado que reúne representantes de todos os quadrantes do 

Estado. Também será uma reunião importante para o debate de novas ações no campo da 

mobilidade urbana, tendo em vista o quadro que emergirá das eleições. O programa do 

encontro será oportunamente divulgado. 

Para a sessão comemorativa dos 20 anos, está confirmada a presença de Jurandir Fernandes, 

secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, que foi o grande indutor 

das atividades iniciais do Fórum Paulista em 1994, quando ocupava o cargo de secretário 

municipal de transportes de Campinas; ele presidiu o Fórum Paulista por um período. 

O PAPEL DO FÓRUM PAULISTA 

O objetivo do Fórum Paulista – assim como do Fórum Nacional e de outros Fóruns em 

atividade em Minas Gerais e no Paraná – é permitir aos secretários e dirigentes públicos 

trocarem informações e experiências, conhecerem novos conceitos e ideias sobre mobilidade 

urbana, transporte e trânsito e, discutir e opinar a respeito de projetos de lei, normas e outros 

dispositivos legais, com vistas a buscar esclarecimentos junto a autoridades ou mesmo sugerir 

alterações.  

Teses e temas políticos debatidos no Fórum Paulista reforçaram mudanças significativas no 

País, como a aprovação do Código de Trânsito Brasileiro, em 1997; a implantação do Ministério 

das Cidades, dentro da ideia de integração de políticas públicas para o meio urbano, onde 

moram aproximadamente 82% da população do País; e mais, recentemente, em 2012, a 

aprovação da Lei de Mobilidade Urbana.  

Além de focalizar os grandes temas nacionais, o Fórum Paulista tem proporcionado o 

ambiente adequado para a compreensão e a busca de soluções para dezenas e dezenas de 

questões que afetam grandes, médios e mesmo pequenos municípios do Estado no campo do 

trânsito urbano, do transporte coletivo e da mobilidade urbana em todas as suas vertentes.  

GESTÃO 

Neste Biênio 2013/2014, o Fórum Paulista tem como presidente o secretário de Transportes e 

Trânsito de Guarulhos, Atílio André Pereira. A vice-presidência de Transportes está a cargo de 

Raquel Auxiliadora Chini, secretária de Transportes do Balneário da Praia Grande, e a vice-

presidência de Trânsito é exercida por Andréa Júlia Soares, secretária municipal de Mobilidade 

Urbana de Limeira.  

O corpo de coordenadores inclui representantes das diferentes regiões do Estado de São 

Paulo. O município de Presidente Prudente integra a coordenação, sendo representado por 

Oswaldo de Oliveira Bosquet, secretário municipal de Assuntos Viários. Também estão 

representados no colegiado os municípios de Araras, Campinas, Jundiaí, Mogi das Cruzes, 



Santo André, São José dos Campos e Sorocaba.  A secretaria executiva do Fórum Paulista é 

exercida pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). 

PREPARAÇÃO 

Nos dias 12 e 13 de agosto, a secretária executiva do Fórum Paulista e do Fórum Nacional, 

Valéria Aguiar, esteve em Presidente Prudente e, ciceroneada pelo diretor de Segurança 

Pública, Airton Dias, e pelo secretário municipal Oswaldo Bosquet, além de outras pessoas da 

equipe desta Secretaria, fez visitas a diversos espaços públicos.  

Ela relata que ficou impressionada com a qualidade dos equipamentos que a municipalidade 

oferece para a população, mencionando entre eles a Cidade da Criança e, em especial, o 

Centro Cultural Matarazzo, onde se desenvolverão os trabalhos do Fórum Paulista; trata-se de 

patrimônio histórico e arquitetônico tombado e cujo entorno foi revitalizado pela Prefeitura, 

transformando-se em um espaço de atividades culturais,  

Na noite de terça-feira, dia 12, Valéria Aguiar participou do lançamento da Festa de Exposição 

Pecuária, que será realizada no mês de outubro próximo; nesse evento, teve a oportunidade 

de conhecer diversas autoridades do Executivo e do Legislativo municipal e de expor a elas o 

significado da realização do Fórum Paulista em Presidente Prudente.  


