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FÓRUM NACIONAL

Durante a sua 80ª Reunião, ocorrida no mês de abril, em 
Brasília, o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Transporte e Trânsito definiu a composição 
de sua direção para o biênio 2013/2014. Para o cargo de 
presidente do Fórum Nacional foi eleito, por aclamação, 

Renato Gianolla, diretor presidente da 
URBES Sorocaba. Sua candidatura foi 
colocada por um grupo de secretários, 
que se baseou no empenho que Gia-
nolla tem demonstrado nos últimos 
anos ao atuar no Fórum Paulista e no 
Fórum Nacional. 

Uma vez empossado, o novo presiden-
te agradeceu a oportunidade e disse 
ser ao mesmo tempo um orgulho e 
um desafio estar à frente do Fórum Na-
cional, instância na qual, neste biênio, 

serão discutidos assuntos importantes e estratégicos do 
País, entre os quais o pacto nacional pela redução do nú-
mero de vítimas no trânsito e a implementação da Lei de 
Mobilidade Urbana. 

Ele salientou que o Fórum Nacional deve atuar no sen-
tido de fortalecer os Fóruns Regionais e participar ativa-
mente das Câmaras Temáticas instituídas no âmbito do 
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), nas quais 
nascem propostas que podem alterar o Código de Trânsi-
to Brasileiro.

ELEITA E EMPOSSADA A NOVA DIREÇÃO DO 
FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS

Renato Gianolla

Este é BOLETIM DOS FÓRUNS, nova publicação 
mensal, eletrônica, editada pela Associação Nacio-
nal de Transportes Públicos (ANTP) com a finalida-
de de divulgar as atividades do Fórum Nacional de 
Secretários e Gestores Públicos de Transporte Ur-
bano e Trânsito e dos Fóruns Regionais – em ação, 
atualmente, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais 
e Paraná.

Os Fóruns congregam secretários e dirigentes de 
transporte e trânsito de cidades brasileiras, pro-
movendo anualmente de três a quatro reuniões. A 
ANTP é responsável pelas atividades de Secretaria 
Executiva dos Fóruns. O objetivo desse trabalho, 
inaugurado ainda no início dos anos 1990, é permi-
tir a troca de informações e de experiências, conhe-
cimento de novos conceitos e ideias sobre mobili-
dade urbana, transporte e trânsito e e o debate a 
respeito dos projetos de lei, normas e outros dispo-
sitivos legais, com vistas a buscar esclarecimentos 
ou mesmo sugerir mudanças que permitam o apri-
moramento da gestão da mobilidade urbana. 

PARA DIVULGAR AS ATIVIDADES DO 
FÓRUM NACIONAL E DOS REGIONAIS 

TRÊS VICES - Integram também a direção do Fórum Na-
cional três vice-presidentes com áreas específicas de 
atuação. Para o setor do Trânsito foi eleita a secretária de 
Mobilidade Urbana de Natal, Elequicina Maria dos San-
tos; para a área de Transporte, o secretário municipal de 
Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Vanderlei Luís Ca-
pellari, e para o segmento de Pequenas Cidades, foi eleito 
o diretor de Transporte de Campo Limpo Paulista, Paulo 
Moretti.
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FÓRUM NACIONAL

A 80ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e 
Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito, 
realizada em Brasília, no dia 23 de abril de 2013, teve a 
participação de 112 secretários, dirigentes e especialistas, 
representando 49 cidades de 16 Estados, incluindo as 
respectivas capitais.  A direção do Fórum Nacional agra-
deceu à Frente Nacional de Prefeitos (FNP) o convite para 
que a 80ª Reunião fosse desenvolvida de forma integrada 
com o II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimen-
to Sustentável (II EMDS) e com a 63ª Reunião da Frente 
Nacional de Prefeitos. O entendimento dos secretários é 
de que essa participação conjunta amplia o conhecimen-
to, entre os dirigentes municipais, dos temas da mobilida-
de urbana e fortalece o papel do Fórum Nacional. 

ABERTURA - A cerimônia de abertura teve a presença de 
personalidades do setor. Para o ato de instalação dos tra-
balhos da 84ª Reunião foi especialmente convidado José 
Ademar Gondim Vasconcelos, que presidiu o Fórum Na- 

OS TEMAS E AS DECISÕES DA 80ª REUNIÃO 
DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS

cional no biênio 2011/2012. Participaram também Júlio 
Eduardo dos Santos, secretário nacional de Transportes e 
da Mobilidade Urbana (SeMob), do Ministério das Cida-
des; José Walter Vazquez Filho, secretário dos Transportes 
do Distrito Federal e Ailton Brasiliense Pires presidente da  
ANTP. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) foi representa-
da no ato pelo ex-prefeito da cidade paulista de Amparo, 
Paulo Turatto Miota. 

APRESENTAÇÕES - Exposições destacaram ações de 
Belo Horizonte e de Sorocaba no campo da mobilidade 
urbana. Houve uma primeira sessão expositiva, com a 
apresentação dos programas de mobilidade urbana em 
andamento em Belo Horizonte, a cargo de Ramon Vitor 
César, diretor presidente da Belo Horizonte Transporte 
(BHTrans). O diretor presidente da Empresa de Desenvol-
vimento Urbano e Social (Urbes) e secretário de Trans-
portes de Sorocaba, Renato Gianolla, fez uma exposição 
a respeito das ações nas áreas de transporte urbano e de 
trânsito no município.  
Na retomada dos trabalhos, no período da tarde, foram 
discutidos, entre outros pontos, a Década Mundial de 
Segurança Viária da ONU – 2011/2020 e a estruturação 
da pauta de trabalhos do Fórum Nacional no biênio 
2013/2014. 

RECOMPOSTA A REPRESENTAÇÃO NO CONSELHOS NACIONAL DAS CIDADES

 Durante da 80ª Reunião, foi recomposta a representação 
do Fórum Nacional do Conselho Nacional das Cidades. 
Mirce da Cunha Silva Machado, secretária em Porto 
Velho, Roraima, permanece como representante titular 
. Para a suplência dessa representação foi escolhido Ri-
cardo Tadeu Lopes Torres, que dirige a Superintendência 
Municipal de Trânsito e Transporte de Rio Branco, no 
Acre.  Significado. O Conselho das Cidades é um órgão 
colegiado, de natureza deliberativa e consultiva inte-
grante da estrutura do Ministério das Cidades. E tem a 
possibilidade estudar e propor diretrizes para formulação 
e implantação da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano (PNDU). Trata-se de uma instância de negociação 
sobre políticas executadas pelo Ministério das Cidades 
nas áreas de Habitação, Saneamento Ambiental, Trans-
portes e Mobilidade Urbana e Planejamento Territorial. 
É constituído por 86 titulares e o mesmo número de 
suplentes – por isso o Fórum tem duas cadeiras –, 49 da 

Sociedade Civil e 37 dos Poderes Públicos Federados. 

ASSUNTOS FINANCEIROS - Outra decisão tomada durante 
a 80ª Reunião do Fórum Nacional foi a indicação de re-
presentantes do Fórum Nacional  no Comitê de Assuntos 
Financeiros da Área do Trânsito (Confitran), organismo 
instituído em 2008 no âmbito do Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran)  composto por 25 membros 
titulares da área financeira de órgãos relacionados com 
o serviço de trânsito de todo o País. A Portaria Denatran 
nº 32/2013, que versa sobre regimento interno, confere 
ao Fórum Nacional duas cadeiras. Como representante 
titular foi escolhido o vice-presidente do Fórum Paulista, 
Affonso Rica, coordenador de Trânsito da Prefeitura do 
Balneário de Ubatuba, São Paulo. Para a suplência foi 
designado o tenente Nelson Jorge de Castro, diretor de 
Trânsito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Ur-
banos de Bertioga, também do Estado de São Paulo. 
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O Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de 
Transporte Urbano se reuniu duas vezes no primeiro se-
mestre de 2013, nos municípios de Sorocaba e de Santo 
André. Na primeira dessas ocasiões, o colegiado elegeu 
nova direção para o biênio 2013/2014; no segundo en-
contro, definiu ações para este ano.

SOROCABA - Em 28 de fevereiro e 1º de março de 2013, 
aconteceu em Sorocaba a 54ª Reunião do Fórum Paulis-

ta,  com 257 participantes de 48 mu-
nicípios. Nessa ocasião, o engenheiro 
Dalton Ferracioli de Assis, secretário 
de Infraestrutura de Jacareí, foi eleito 
e tomou posse como o presidente do 
Fórum Paulista para o biênio 2013-2014. 
Para o cargo de vice-presidente, foi elei-
to Afonso Ricca, coordenador de Trânsi-
to de Ubatuba. Foi constituída também 
uma comissão de secretários que orga

-                                 nizou o quadro de coordenadores re-
gionais do Fórum Paulista. 

O prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Pannunzio, par-
ticipou da solenidade de instalação dos trabalhos. Mário 
Reali, ex-prefeito de Diadema, assessor do prefeito da 
capital paulista para assuntos da Região Metropolitana e 
integrante da Coordenação Técnica do Observatório de 
Consórcios Públicos e do Federalismo disse em sua con-
ferência que os municípios precisam estar organizados 
para ter protagonismo nas discussões que se estabele-
cem nesses conselhos de desenvolvimento das regiões 
metropolitanas e aglomerados urbanos criados no Esta-
do de São Paulo.

Houve no encontro uma apresentação a respeito das 
atividades de Sorocaba no campo da mobilidade urbana. 
Nas sessões técnicas, foram discutidos aspectos referen-
tes ao endurecimento da Lei Seca e apresentados dados 
atu alizados sobre a fiscalização nos Estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo. Houve debates sobre as possibilida- 
des abertas pelas redes sociais para ações de educação 
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FÓRUM PAULISTA
EM DUAS REUNIÕES, A ELEIÇÃO DA NOVA 
DIREÇÃO E DEFINIÇÃO DE AÇÕES 

O ENCONTRO EM 
SANTO ANDRÉ

de trânsito, a Lei de Mobilidade Urbana e as políticas pú-
blicas de transporte não motorizado. Um painel trouxe 
apresentações a respeito de tecnologias para a gestão 
dotrânsito e do transporte. Houve ainda o lançamento 
do Caderno Técnico de Transporte por Fretamento, pro-
duzido pela ANTP com apoio Federação das Empresas 
de Transportes de Passageiros por 
Fretamento do Estado de São Paulo. 

Dalton Ferraciolli 

A 55ª Reunião do Fórum Paulista, 
com 268 participantes de 46 mu-
nicípios, foi realizada nos dias 16 
e 17 de maio de 2013. Em sessão 
reservada, os secretários debate-
ram custos (em especial aqueles 
referentes à administração da 
fiscalização, onerados por tarifas 
praticadas pela companhia estadual de tecnologia da 
informação, a Prodesp, e pelos Correios) e fontes de 
custeio dos serviços municipais de trânsito. Ficou defi-
nido que Bertioga, Jacareí, Sorocaba e Guarulhos, re-
presentando cidades de diferentes portes, prepararão 
para a 56ª Reunião do Fórum Paulista uma apresen-
tação sobre arrecadação de multas e de IPVA e como 
se dá o custeio dos serviços de trânsito em cada uma 
delas. Também se decidiu que o Fórum Paulista busca-
rá novas informações sobre o Regime Diferenciado de 
Contratações – RDC, modalidade de licitação recente-
mente instituída pelo governo federal.

O Fórum Paulista deliberou solicitar a participação no 
Conselho Estadual para Diminuição de Acidentes de 
Trânsito e Transporte (Cedatt), órgão ligado à Secreta-
ria Estadual de Desenvolvimento Metropolitano. Para 
a próxima reunião, em novembro de 2013, na cidade 
de Itu, estão elencados os seguintes temas: Situação 
dos pátios de estacionamento; Desenvolvimento pelos 
municípios do Plano de Mobilidade Urbana, conforme 
exige a Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12), Ser-
viço de táxi (também alterado pela Lei de Mobilidade 
Urbana) e Transporte escolar intermunicipal. 

A abertura da 55ª Reunião contou com a participação 
do prefeito de Santo André, Carlos Alberto Grana. 
Houve uma explanação sobre o Plano de Melhoria do 
Transporte Urbano do Grande ABC, a cargo de repre-
sentante do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. 
Nas sessões expositivas, focalizou-se a elaboração dos 
Planos de Mobilidade e possibilidades de financiamen-
to para o setor. Houve a relato sobre tese de doutora-
do apresentada à USP a respeito da política de trânsito 
no Brasil e os dilemas da integração municipal; houve 
também apresentação sobre a experiência da cidade 
mineira de Araxá de implantação de um programa de 
respeito à faixa de pedestres. José Ángel Terán apre-
sentou o seu livro, ‘Mobilidade Urbana Sustentável’. 

Outras sessões trouxeram um debate sobre a melhor 
maneira de enfrentar a questão do transporte clan-
destino, a apresentação da Linha 18 do Metrô-SP em 
monotrilho e sua inserção no sistema de transporte ur-
bano da Região do ABC, e um painel sobre alternativas 
para gestão dos pátios de recolhimento de veículos.

O prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Pannunzio, discursa na abertura da 
54ª Reunião do Fórum Paulista           [

O prefeito de Santo André, 
Carlos Grana, abriu a 55ª Reunião.
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FÓRUM MINEIRO

Na 57ª Reunião do Fórum Mineiro de Gerenciadores de 
Transporte e Trânsito, realizada em março, na cidade de 
Araxá, houve participação de 78 técnicos e autoridades, 
representando 19 municípios. Nesse encontro, finalizou-
se um processo de discussão com o Detran-MG por meio 
do qual os municípios mineiros conseguiram uma revi-
são do convênio de trânsito com o órgão estadual, com 
redução dos valores de taxas para os municípios que es-
tão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT). 

Mesmo recente, o novo convênio de trânsito estabe-
lecido com o Detran-MG ainda apresenta problemas e 
o Fórum Mineiro continua empenhado em resolver a 
situação. Também está na pauta de temas do Fórum de 
Gerenciadores a formulação de uma estratégia para am-
pliação do número de municípios mineiros integrados 
ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT) – Minas Gerais tem 
871 municípios, mas apenas 54 deles estão integrados ao 
SNT.

RELATO PARA SECRETÁRIOS PAULISTAS -  Um relato para 
o público do Fórum Mineiro sobre experiência de Araxá 

ACORDO COM O DETRAN-MG AINDA ESTÁ 
NA PAUTA DOS GERENCIADORES 

(que conta com cerca de 97,2 mil habitantes e 51,7 mil 
veículos) de implementação de um programa de respeito 
à faixa de pedestres motivou o convite para que a expo-
sição fosse repetida para os secretários que participariam 
em Santo André da 55 Reunião do Fórum Paulista.  Encar-
regada da palestra, Viviani Antunes Gomes, assessora da 
Prefeitura de Araxá, explicou que o programa de respeito 
às faixas de pedestres busca o envolvimento da comuni-
dade, oferecer informações para gerar o conhecimento 
sobre o contexto que envolve o trânsito e resgatar valo-
res que favoreçam a segurança viária.

Araxá recebeu em março de 2013 a 54ª Reunião do Fórum Mineiro. 
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Haverá uma reunião extraordinária do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano 
em Brasília–DF, durante o 19º Congresso Brasileiro de 
Transporte e Trânsito e a VIII INTRANS Exposição Interna-
cional de Transporte e Trânsito, eventos que a Associação 
Nacional de Transportes Públicos (ANTP) promoverá no 
período de 8 a 10 de outubro de 2013. 

Informações mais detalhadas sobre o 19º Congresso 
da ANTP e sobre a VIII INTRANS podem ser obtidas no 
hotsite do evento, acessível por meio do Portal da ANTP 
(www.anrp.org.br) 

REUNIÃO EM GUARULHOS. A 81ª Reunião do Fórum Na-
cional está prevista para os dias 8 e 9 de agosto de 2013, 
em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. 
O encontro será realizado em dependências do  Hotel 
Marriot Airport, localizado próximo ao Aeroporto Inter-

19º CONGRESSO DA ANTP TERÁ REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL

nacional. As inscrições e outras informações a respeito do 
encontro estão disponíveis na seção Agenda, no Portal da 
ANTP. 

FÓRUM NACIONAL
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EXPEDIENTE

CURSO DE GESTÃO DA MOBILIDADE 
URBANA POR ENSINO A DISTÂNCIA

Até o final do mês de julho de 2013, terá início o 
curso de Gestão da Mobilidade Urbana, na modali-
dade ensino a distância, desenvolvido e oferecido 
pela ANTP com  a assessoria do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC). 

O curso visa propiciar ao gestor público conhecimen-
tos básicos necessários à compreensão da Lei 12.587 
(Lei de Mobilidade Urbana), nos seus princípios, 
diretrizes e objetivos, entendendo sua finalidade e 
como aplicá-la em sua cidade, com orientações ge-
rais para a elaboração de um plano de mobilidade. O 
participante deverá se dedicar pelo menos 15 horas, 
distribuídas a seu critério dentro da programação das 
etapas do curso, durante 30 dias; ao final desse perío-
do, desde que tenha atendido às condições estabele-
cidas, receberá um certificado. 


