
Nos dias 27 e 28 de novembro de 2014, Manaus rece-
beu a 84ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários (as) 
e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito. A 
cerimônia de instalação dos trabalhos, na manhã do 

dia 27 de novembro, no Hotel 
Tropical, localizado na Ponta 
Negra, zona Oeste da cidade, 
foi conduzida pelo presidente 
da Empresa de Urbanização de 
Sorocaba (URBES) e do Fórum 
Nacional de Secretários e Diri-
gentes Públicos de Transporte 
Urbano e Trânsito, Renato Gia-

nolla, e contou com participação do prefeito da capital 
amazonense, Arthur Virgilio do Carmo Ribeiro Neto. 

Também participaram da solenidade Lúcia Mendonça 
dos Santos, gerente de Projetos do Departamento de 
Mobilidade Urbana, da Secretaria Nacional de
Mobilidade Urbana e Transportes, órgão do Ministério 
das Cidades; Paulo Henrique do Nascimento Martins, 
diretor presidente do Instituto Municipal de Engenha-
ria e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e Pedro da 
Costa Carvalho, secretário municipal de Transportes 
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FÓRUM NACIONAL
REUNIÃO EM MANAUS ENCERROU AS 
ATIVIDADES DO FÓRUM NACIONAL EM 2014 

A capital de Sergipe será a sede da 85ª Reunião do Fórum Nacional 
em 19 e 20 de março de 2015. Em Manaus, o superintendente de 
Transportes e Trânsito de Aracajú, Nelson Fellippe da Silva Filho, 
convidou os colegas para o encontro, mostrou um vídeo sobre a 
cidade e falou dos programas e projetos de mobilidade. A 85ª Reu-
nião  será antecedida em um dia pelo 19º Encontro Nordeste de Ge-
renciadores de Transportes Urbano e Trânsito, fórum que está sendo 
retomado sob coordenação de Jorge Luiz da Conceição, secretário 
de Propriá-SE e vice do Fórum Nacional. A secretária executiva do 
Fórum Nacional, Valéria Aguiar, estará em Aracaju em 22 e 23 de 
janeiro de 2015 para definir a infraestrutura dos dois eventos e se 
reunir com dirigentes da capital e cidades do entorno.

Urbanos de Manaus. A Associação Nacional de Trans-
portes Públicos (ANTP) esteve representada por seu 
presidente, Ailton Brasiliense Pires, e pelo superinten-
dente Luiz Carlos Mantovani Néspoli.

AGRADECIMENTOS - Renato Gianolla informou que a 
84ª Reunião do Fórum Nacional contou com a partici-
pação de 48 secretários, dirigentes e técnicos, que re-
presentavam 16 municípios procedentes de diferentes 
regiões do País. Ele agradeceu aos órgãos de governo 
e entidades públicas e privadas que possibilitaram 
a realização do encontro. E agradeceu às empresas 
que expuseram sua marca por meio de estande ou de 
apoio:  Capital Rossi, Digicon, Logann, Mercedes Benz 
do Brasil e Nasser.

Vista de Aracaju  [André Moreira/Prefeitura Municipal de Aracaju] EM MARÇO DE 2015, ARACAJU RECEBERÁ 
A 85ª REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL
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FÓRUM PAULISTA
PREFEITO QUER GOVERNO FEDERAL MAIS 
PRESENTE EM SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE

Na abertura da 84ª Reunião, ao lado do presidente do Fó-
rum Nacional, Renato Gianolla, o prefeito de Manaus, Ar-
thur Virgílio, chamou a atenção para a necessidade de um 
maior envolvimento do governo federal em projetos que 
tenham como objetivo melhorar o transporte público e a 
mobilidade urbana, não só de Manaus, mas de todos os 
municípios, mediante projetos para responder às necessi-
dades urgentes nesta área. “Se a mobilidade urbana fosse 
um problema só de Manaus, seria uma questão munici-
pal, mas é um problema nacional. O País não vai avançar 
sem que o governo federal se envolva, de verdade, para 
solucionar a questão”, disse Arthur. Virgílio.

 Para o prefeito, uma das medidas seria o repasse integral 
aos municípios de recursos da Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico sobre combustíveis (CIDE/
Combustíveis), para redução das tarifas. “Uma solução ver-
dadeira será com a implantação de um sistema de tecno-
logia superior, a desoneração dos impostos da cadeia pro-
dutiva dos coletivos e com a CIDE em nossas mãos. Isso 
não deve sair dos cofres das prefeituras e sim dos cofres 
federais, pois o problema está em todo o País”, explicou.

POSICIONAMENTOS  - No entendimento do presidente da 
Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Ail-
ton Brasiliense Pires, os problemas são reflexos de falhas 
das administrações ocorridas nos últimos 50 anos, mas 
que podem ser corrigidos com bons projetos discutidos 
por técnicos e políticos. “Aqui reunimos os técnicos e os 
gestores para que possamos elaborar propostas a serem 
apresentadas na Câmara Federal para prefeitos e gover-
nadores e melhorarmos a vida da população nos grandes 
centros urbanos”, disse.

 O superintendente municipal de transportes urbanos, 
Pedro Carvalho, destacou que o Fórum sempre resulta 
em benefícios para a população em geral. Segundo ele, a 
troca de informações vai contribuir para a reestruturação 
que a prefeitura está realizando em Manaus. “Acreditamos 
sempre que dessas discussões possam sair bons resulta-
dos. É uma troca de experiências. Pois cada cidade tem 
algo a oferecer a outra”, disse.  O diretor-presidente do 
Manaustrans, Paulo Henrique Martins, lembrou que os 
problemas nos municípios são os mesmos, porém algu-
mas cidades avançaram na resolução deles. “Os gestores 
trazem novas ideias e também buscam alternativas. Por 
isso, levantaremos discussões sobre diversos assuntos. 
Tudo isso será somado e, certamente, nos ajudará em 
nossos planos de mobilidade”.

Em solenidade na 66ª Reunião Geral da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) ,ocorrida no dia 10 de novembro  de 2014, 
em Campinas-SP, foi assinado o convênio entre a ANTP, 
NTU, Frente Nacional de Prefeitos e o Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes de Transporte e Trânsito para o 
desenvolvimento de um documento referencial sobre 
custos operacionais e formas de contratação de trans-
porte por ônibus. Este documento deverá ser concluído 
em março de 2015 e será apresentado no III Encontro dos 
Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, nos dias 7, 
8 e 9 de abril de 2015, em Brasília.

O grupo que iniciou o estudos sobre custos operacio-
nais e formas de contratação de transporte por ônibus 
foi formado no começo de 2014 para estudar aspectos 
técnicos das planilhas  e desde logo deixou de lado a 
ideia de atualizar a antiga Planilha do GEIPOT, buscando  
outro caminho. O superintendente da ANTP, Luiz Carlos 
Mantovani Néspoli explicou que existem dezenas de con-
tratos que acabaram de ser feitos entre o poder público 
e empresas de transporte e esses contratos espelham 
um plano negocial e resultados que foram decididos 
segundo as regras de mercado.  As informações geradas 
por esses sistemas de licitação que chegaram aos termos 
do contrato representam a forma como foram definidos 
os custos operacionais, com a vantagem de os contratos 
estarem distribuído pelo País inteiro. Foi constatado  que, 
metodologicamente, o melhor caminho seria reunir esses 
contratos e analisar um por um, observando, em cada 
caso, quais foram os parâmetros utilizados para levar 
ao custo operacional apurado. O estudo compreende a 
analise de parâmetro por parâmetro, item por item, e isso 
vem permitindo compor um mapa referencial.

MORTES NO TRÂNSITO - Membro do Conselho Nacional das 
Cidades, Nazareno Affonso disse na 84ª  Reunião do Fórum 
Nacional que o Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, 
Segurança e Paz no Trânsito deverá retomar atividades no 
segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, o que 
representa sinal de que o governo poderá mudar o trata-
mento dado à redução do número de vítimas do trânsito.  No 
primeiro mandato,  não houve um plano nacional que desse 
ao governo a necessária liderança na luta pela redução de 
vítimas do trânsito. Embora o Brasil tenha aderido à Década 
de Segurança Viária – 2011/2020, o número oficial de mortos 
no trânsito vinha crescendo significativamente até 2012, ano 
em que foram computados mais de 44 mil casos fatais em 
ruas, avenidas e rodovias do País. Em 2013, segundo dados 
preliminares, houve recuo para cerca de 40 mil mortos, o que 
continua sendo inaceitável.

DOCUMENTO REFERENCIAL SOBRE CUSTOS 
DO TRANSPORTE ESTARÁ PRONTO EM ABRIL
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FÓRUM NACIONAL
AS GUARDAS MUNICIPAIS NO TRÂNSITO, 
AGENTES ARMADOS E LEILÕES DE VEÍCULOS  

Em  sessão que debateu também o Estatuto das Guardas 
Municipais (Lei 13.022/14), o superintendente de Trans-
porte e Trânsito de Propriá-SE e vice do Fórum Nacional 
Jorge Luiz da Conceição chamou a atenção para o fato de 
que a aprovação a Emenda Constitucional 82, de 16 de 
julho de 2014, que incluiu o parágrafo 10 no artigo 144 
da Constituição Federal, disciplinando a segurança viária 
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, tem gerado o entendimento  de que passa a ser 
permitido a agentes de trânsito portarem arma de fogo. 
O trecho do parágrafo constitucional que autorizaria o  
porte de armas é o seguinte: “A segurança viária, exercida 
para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas”. O pre-
sidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito da Paraíba, 
Antônio Coelho, por exemplo, crê que os agentes já deve-
riam andar armados, pois em uma abordagens no trânsi-
to, não é possível saber qual será a reação do condutor. 

LEILÕES - Nelson Castro, diretor de Trânsito e Transporte 
de Bertioga-SP, falou sobre leilões de veículos. Antes de 
descrever os 15 principais passos para a realização de um 
leilão, ele apontou problemas vividos pelos órgãos muni-
cipais de trânsito: pátios lotados, muitas vezes com veícu-
los levados pela polícia; burocracia e a falta de integração 
com o Poder Judiciário e o DETRAN, dificultam realização 
de leilões para esvaziar os pátios.

Para facilitar a realização de leilões, Castro prega melhor 
integração com Poder Judiciário, a fim de dar maior agili-
dade na liberação ou ordenamento de alienação anteci-
pada dos veículos, em face da Recomendação nº 30/2010 
do CNJ; dispositivo que recomenda aos magistrados com 
competência criminal, nos autos dos quais existam bens 

apreendidos (principalmente veículos 
automotores), "que seus atos visem, 
acompanhamento do estado da coisa 
do bem, ordenamento de alienação 
antecipada, o não arquivamento dos 
autos antes da efetiva destinação do 
produto da alienação”. Outro ponto é 
a melhor integração com o DETRAN, 
no tocante a levantamentos de pron-

tuários dos veículos. E um terceiro as-
pecto se refere à atualização da legis-

lação que regulamenta o procedimento para realização 
do leilão, o que já vem sendo tratado pelo CONFITRAM, 
com elaboração de minuta de nova resolução para regu-
lamentar o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro.
  

SESSÃO COLOCA EM FOCO SISTEMAS DE BRT 
E BRS, CORREDORES E FAIXAS EXCLUSIVAS

Na tarde do primeiro dia, estiveram em foco os sistemas 
de BRT e BRS, corredores e faixas exclusivas de ônibus. 
A sessão foi coordenada por Vanderlei Capellari, presi-
dente da Empresa Pública de Transporte e Circulação 
(EPTC), de Porto Alegre, e vice do Fórum Nacional.

CRITÉRIOS - Lúcia Mendonça dos Santos apresentou o 
conjunto de critérios técnicos adotados pelo Ministério 
das Cidades para avaliação de projetos de mobilidade 
urbana, considerando desde a procedência do proje-
to – se está inserido no plano diretor ou no plano de 
mobilidade urbana –, e avaliando projetos complemen-
tares, referentes a drenagem, iluminação e sinalização e 
aspectos referentes à frota. Ela abordou aspectos como 
projeto de sistemas de BRT, corredores de ônibus e 
faixas dedicadas, ciclovias e ciclofaixas, calçadas, termi-
nais, estações e pontos de embarque e desembarque, 
acessibilidade universal – incluindo rebaixamento de 
calçadas, passarelas, rampas, escadarias, faixas elevadas 
de pedestres –,  segurança vária, e tecnologias – incluin-
do bilhetagem eletrônica e centro de controle operacio-
nal –, assim como o tema dos custos.

FICHAS TÉCNICAS - O diretor da Associação Nacional 
das Empresas de Transporte Urbano (NTU), Marcos Bi-
calho dos Santos, fez uma apresentação sobre sistemas 
de BRT, BRS, corredores e faixas exclusivas e sistemas 
convencionais de ônibus. Ele mostrou uma ficha técnica 
para cada uma dessas modalidades, descrevendo seu 
conceito, principais características, vantagens e desvan-
tagens. E informou que, considerando  sistemas de BRT, 
corredores e faixas exclusivas, o País tem 280 projetos 
em 71 cidades, com 2.743,41 km de extensão. Desses 
empreendimentos, 127 estão em operação, 36 em 
obras, seis em projeto, 77 em ação preparatória, 23 com 
previsão, dois em licenciamento e nove em licitação. 

REALIDADE DO RIO - Eunice Horácio, gerente de Mo-
bilidade Urbana da Fetranspor falou sobre os sistemas 
de BRT do Rio de Janeiro.  Com 56 km, o Transoeste tem 
55 estações e dois terminais, 126 ônibus articulados, e 
transporta186 mil passageiros por dia.  O Transcarioca 
tem 39 km, 42 estações e cinco terminais, 132 ônibus 
articulados e transporta 192 mil passageiros por dia. 
Esses dois sistemas proporcionam redução de 60% no 
tempo de viagem de seus passageiros. Em implantação, 
o Transbrasil terá 32 km, 23 estações, 400 ônibus articu-
lados, e transportará 500 mil passageiros diariamente. 
Também em implantação, o sistema Transolímpico terá 
23 km, 21 estações, 60 ônibus articulados, e transporta-
rá 87 mil passageiros por dia.  

Nelson Castro
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Dirigentes e representantes de 24 cidades mineiras, tota-
lizando 79 inscritos, participaram nos dias 13 e 14 de no-
vembro de 2014, na sede da OAB, em Poços de Caldas, da 
61º Fórum Mineiro de Gerenciadores de Transporte e Trânsito. 
Com a presença do prefeito de Poços de Caldas, Eloísio do 
Carmo Lourenço, de integrantes da Diretoria do Fórum Mi-
neiro e de representantes da Associação Nacional de Trans-
portes Públicos (ANTP), o ato de abertura teve discursos 
que realçaram a importância da troca de experiências e a 
importância da mobilidade urbana para qualidade de vida 
da população. O secretário Defesa Social de Poços de Caldas 
e vice do Fórum Mineiro, Luis Carlos Lima, fez uma apresen-
tação a respeito da situação da mobilidade na cidade,. 

Na sequência, houve uma mesa sobre o tema Programas e 
Recursos disponíveis no Ministério das Cidades, reunindo a ge-
rente de Projetos da Secretaria de Transporte e Mobilidade 
Urbana, do Ministério das Cidades, Jussara Bellavinha, e o 

superintendente da ANTP, Luiz Carlos 
Mantovani Néspoli. Jussara mostrou 
programas e recursos disponíveis no 
Ministério das Cidades, os quais atin-
gem cerca de R$ 150 bilhões, mas des-
tacou que, neste momento, só estão 
abertas possibilidades de obtenção de 
verbas através de emendas parlamen-
tares. Néspoli afirmou que os recursos 
são importantes, mas assinalou que 

existem muitas ações de gestão que 
podem ser executadas pelas prefeituras com recursos redu-
zidos e com efeitos na melhoria da mobilidade e na quali-
dade de vida até maiores que as obras financiadas.

À TARDE - Com a participação do presidente do Fórum 
Mineiro, Rodrigo Tortoriello, do vice Luís Carlos Lima, e do 
coordenador regional da ANTP em Minas Gerais, Ricardo 
Mendanha, além do presidente do Fórum Nacional, Renato 
Gianolla, foram discutidos os temas para as próximas reu-
niões do Fórum Mineiro. Haverá três encontros em 2015: o 
primeiro em março, na capital mineira ou em outro municí-
pio da Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma locali-
zação central, para propiciar o aumento do número de ci-
dades participantes; um segundo encontro acontecerá em 
julho, em cidade ainda não definida, e o terceiro, em Mon-
tes Claros, em outubro. A segunda mesa da tarde teve por 
tema Planos Municipais de Mobilidade – Por Que Fazer, Como 
Financiar, Quanto Custa e Quando Contratar? Participaram 
Jussara Bellavinha, Marcelo Cintra do Amaral, da BHTrans, 
e o consultor Paulo Rogério da Silva Monteiro. Nesta mesa, 

FÓRUM MINEIRO
RECURSOS FEDERAIS E RODOVIAS EM TRECHOS 
URBANOS FORAM TEMAS NO FÓRUM MINEIRO

foram mostrados os ganhos das prefeituras na realização 
de seus planos, as ações para garantir que os planos sejam 
efetivamente implantados, e as estimativas de custo para o 
desenvolvimento dos planos e as possibilidades de finan-
ciamento.  Depois, debateu-se o transporte coletivo e como 
atualizar a Planilha GEIPOT; Luíz Carlos Néspoli falou do gru-
po criado pela ANTP para discutir o assunto. Houve relato 
sobre o convenio entre a NTU, Fórum Nacional e ANTP para 
desenvolver novo padrão metodológico para o cálculo das 
tarifas. Paulo Rogério da Silva Monteiro apresentou o traba-
lho O serviço de táxi em cidades de pequeno e médio portes: 
um case de reestruturação técnico-operacional, sobre estudo 
feito para a cidade de Pedro Leopoldo.

SEM O DETRAN - Na sexta pela manhã, o Fórum Mineiro 
recebeu a informação de que, ao contrário do previsto, não 
haveria a participação do DETRAN na mesa O avanço nas 
soluções da relação dos municípios com o DETRAN-MG. Ape-
sar de terem confirmado presença, os representantes do 
órgão, alegaram “problemas de ultima hora” para não parti-
ciparem. A plenária decidiu então se manifestar – através da 
Carta de Poços de Caldas – pela necessidade de o próximo 
governador transformar o DETRAN-MG em órgão autôno-
mo, independente da Policia Civil. O documento sublinha a 
desconsideração do DETRAN para com o Fórum Mineiro. A 
carta será enviada à Chefia da Policia Civil, ao secretário de 
Defesa Social, ao diretor geral do DETRAN, à equipe de tran-
sição do governo e ao governador Fernando Pimentel.

PATROCINADORES - Houve palestras a cargo de patrocina-
dores do encontro: a Schneider-Electric/Telvente, com o 
tema Controle de Tráfego Urbano, e a Exparq/Via 11, com o 
tema Gestão e Operação de Estacionamento Rotativo.. 

Jussara Belavinha

Na ultima mesa da 61ª Reunião do Fórum Mineiro, o tema foi 
Vantagens e Desvantagens da Municipalização das Rodovias 
nos trechos Urbanos e a relação com as concessionárias – o DNIT 
e o DER. A engenheira Lídia Martins, do DNIT – Regional MG, 
falou das experiências de municipalização de rodovias fede-
rais em Minas. No debate,  ficou claro que  há duas situações 
diferentes: uma quando é construída uma variante,  deixando 
a via antiga apenas com a função urbana, e outra quando não 
há variante e a via é utilizada tanto como rodovia de quanto 
como via urbana. No caso da primeira solução, por haver a 
variante funcionado, o DNIT tem todo o interesse em munici-
palizar o antigo trecho e as cidade presentes disseram ser im-
portante para as prefeituras assumam a operação dessas vias.  
No segundo caso, na visão dos participantes, é mais complica-
do obter delegação do DNIT; também é difícil para a prefeitura 
arranjar os meios para assumir a operação; assim, cada caso 
deve ser analisado separadamente. O Fórum Mineiro solicitará 
ao DNIT que informe as providências para que as prefeituras 
municipalizaem trechos  urbanos de rodovias federais.  

EM DEBATE, RODOVIAS EM TRECHOS URBANOS 
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CALENDÁRIO 2015

A coordenadora de Eventos da ANTP e secretária exe-
cutiva do Fórum Nacional e do Fórum Paulista, Valéria 
Aguiar, divulgou no final de novembro o cronograma 
de eventos programados para todo o ano de2015, 
incluindo as reuniões dos Fóruns de Secretários. 

JANEIRO – Em janeiro, por e-mail, os secretários re-
ceberão carta informando sobre a possibilidade de se 
candidatrem à presidência do Fórum Paulista e tam-
bém do Fórum Nacional, com eleições nas primeiras 
reuniões do ano, marcadas, respectivamente para 
fevereiro e março (veja neste calendário desta página). 
As notificações atendem aos regulamentos dos Fó-
runs. A carta estará disponível no website da ANTP. 

FEVEREIRO – Nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2015, 
acontecerá em Piracicaba-SP a 60ª Reunião do Fórum 
Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Trans-
porte e Trânsito. A iniciativa privada poderá participar 
por meio de apoios e patrocinios; contatos com a 
promotora do evento:  ANTP, com Valéria Aguiar, tele-
fone 11-3371-2293; valeria@antp.org.br.

MARÇO - Em 5 e 6 de março de 2015, em local a ser 
definido, acontecerá a 62ª Reunião do Fórum Mineiro, 
com organização da ANTP/MG, com Ricardo Menda-
nha, telefone 31-8688-2796, ricmendanha@uai.com.br

No dia 18 de março de 2015, em Aracaju-SE, sacon-
tecerá o 19º Encontro Nordeste de Gerenciadores de 
Transportes Urbano e Trânsito (retomada do Encontro 
Nordeste). Contatos com Valéria Aguiar, telefone 11-
3371-2293, valeria@antp.org.br. A iniciativa privada 
poderá participar através de apoios e patrocinios.

Em 19 e 20 de março de 2015, em Aracaju-SE, aconte-
cerá a 85ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e 
Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito. A 
organização será da ANTP, com Valéria Aguiar, telefone 
11-3371-2293, valeria@antp.org.br. A iniciativa privada 
poderá participar através de apoios e patrocinios.

ABRIL – Em 7 de abril de 2015, em Brasília-DF, acon-
tecerá a Reunião Extraordinária do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano 
e Trânsito. O evento será no primeiro dia do III Encon-
tro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável 
(III EMDS), evento promovido pela Frente Nacional de 
Prefeitos e que se estenderá até o dia 9 de abril.

MAIO - Em maio de 2015, em datas a serem ainda 
confirmadas, acontecerá em Ribeirão Preto-SP a 61ª 
Reunião do Fórum Palista de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Transporte Urbano e Trânsito, com organiza-
ção 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 par-
ticipação de secretários e dirgentes públicos de trans-
porte urbano e trânsito. A iniciativa privada poderá 
participar do encontro através de apoios e patrocinios.

JUNHO – De 23 a 25 de junho de 2014, na cidade de 
Santos-SP, acontecerão o 20º Congresso Brasileiro de 
Transporte e Trânsito e a IX INTRANS - Exposição Inter-
nacional de Transporte e Trânsito, eventos da ANTP.

JULHO – Nos dias 30 e 31 de julho de 2015, em local a 
ser ainda, definido, acontecerá a 63ª Reunião do Fórum 
Mineiro de Gerenciadores de Transporte e Trânsito, com 
organização a cargo da ANTP/MG, com Ricardo Menda-
nha, telefone 31-8688-2796, ricmendanha@uai.com.br

AGOSTO – No mês agosto de 2015, em data a ser 
ainda definida, em Porto Alegre-RS (a confirmar) será 
realizada a 86ª Reunião do Fórum Nacional, com orga-
nização a cargo da ANTP, com  Valéria Aguiar, telefo-
ne11-3371-2293, valeria@antp.org.br. .

SETEMBRO –  No dia 22 de setembro de 2015, acontece-
rá nacionalmente a15ª Jornada Brasileira na Cidade sem 
Meu Carro. O encontro 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 22 e 23 de outubro de 2015, em 
lPraia Grande-SP, acontecerá 62ª Reunião do Fórum 
Paulista, organizado pela ANTP. Contatos com Valéria 
Aguiar, telefone 11-3371-2293, valeria@antp.org.br. 
.
Nos dias 23 e 24 de outubro de 2014, na cidade de 
Montes Claros-MG, acontecerá a 64ª Reunião do Fó-
rum Mineiro. A organização será da ANTP/MG, com 
Ricardo Mendanha, telefone 31-8688-2796, ricmen-
danha@uai.com.br

NOVEMBRO –  No mês de novembro de 2015, 
em local e data a serem definidos, acontecerá a 
87ªReunião do Fórum Nacional, com organização 
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.

DEZEMBRO – Nenhum evento está programado 
para o mês de dezembro de 2015.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DE REUNIÕES 
DOS FÓRUNS DE SECRETÁRIOS EM 2015
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EXPEDIENTE

FÓRUM NACIONAL
APRESENTAÇÃO DESTACA INOVAÇÕES
DO PROJETO ‘CALÇADA SEGURA’

O superintendente da ANTP, Luiz Carlos Mantovani Néspo-
li, fez uma apresentação sobre o projeto Calçada Segura, 
de São José dos Campos-SP, destacando o processo de 
estruturação e mobilização empreendido no município 
para melhorar a situação das calçadas. “Normalmente, esse 
tema fica circunscrito às questões técnicas e de custos e 
anda bem de vagar. São José dos Campos decidiu mobili-
zar a própria administração pública, instituições e a popu-
lação para conseguir resultados significativos”, disse.

PASSOS - Inicialmente, houve pesquisa para definição dos 
parâmetros legislativos e normativos referente às calçadas 
do município. Depois, buscou-se a agregação institucional 
de parceiros, com a articulação de ações com outras se-
cretarias municipais e com instituições como a Associação 
Brasileira de Cimento Portland (ABCP), SEBRAE, SENAI, 
FIESP e Associação Comercial e Industrial (ACI). E houve 
um esforço para informar e formar os parceiros e agentes 
das secretarias municipais. Mais adiante, elaborou-se um 
levantamento a respeito da situação das calçadas do mu-
nicípio, inclusive sobre as rampas de acessibilidade;  foram 
inventariados 977 equipamentos públicos concernentes 
a cinco secretarias municipais, considerando praças, áreas 
verdes, áreas esportivas, escolas, unidades básicas de saú-
de, áreas de atendimento social e outras. Nesse estágio 
também foi criada a equipe de execução das melhorias.

O passo posterior foi o desenvolvimento de procedimen-
tos de informação ao público sobre o projeto, para divul-
gar o conceito de acessibilidade vinculados com atitude ci-
dadã, com a utilização de ações educativas e conscientiza-
ção e, em especial, a participação dos chamados ‘agentes 
Idosos’. “Foi um verdadeiro trabalho de catequese junto à 
população”, disse Néspoli.  Na sequência, buscou-se treinar 
equipes e profissionais de projetos e desenvolver e popu-
larizar a atividade do profissional de calçadas e fomentar a 
fabricação de artefatos. Houve a formação de executores 
das calçadas e esses profissionais, contando com apoio 
do SEBRAE, montaram empresas individuais e passaram a 
vender seus serviços tecnicamente adequados, uma inicia-
tiva que ajudou a impulsionar o total de calçadas tratadas 
no município.

O projeto cuidou da prestação de  orientação técnica 
para as secretarias municipais, empresas e munícipes. E 
tratou também dos procedimentos de fiscalização, com a 
criação de protocolos com os 
departamentos regulamenta-
dores e oferta de apoio para 
os notificados, para que eles 
tomassem as providências 
adequadas.  Outro aspecto 
significativo  é que se buscou- 
ampliar o conceito do projeto 
para o estabelecimento de 
rotas acessíveis e para solu-
ções em edificações visando à 
acessibilidade interna. 

RESULTADOS - Nos anos de 2012 e 2013, foram feitas três 
milhões de visitas de ação educativa e emitidas  notifica-
ções para os munícipes . Nesses dois anos, foram implan-
tados 353 mil m2 de calçadas tecnicamente adequadas, 
dos quais 63,7% resultantes de conscientização dos muní-
cipes e 36,3% em razão de notificação. O projeto recebeu 
vários prêmios e distinções: Selo Cidade Cidadã – 2012, 
Câmara dos Deputados – Brasília, Comissão de Desenvol-
vimento Urbano;  Prêmio Ações Inclusivas – 2012, Governo 
do Estado – Secretaria dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência Ações Governamentais; Prêmio Mário Covas  em 
três ocasiões e categorias diferentes: Inovação em Gestão 
Municipal Calçada Segura – 2012, Rotas Acessíveis – 2013 e 
Empreendedorismo e Geração de Renda – 2014.

EM 2015, COMEÇARÁ A ATUAR A COMISSÃO 
ANDAR A PÉ E ACESSIBILIDADE, DA ANTP

Em 23 de janeiro de 2015, sexta-feira, a partir das 10h, 
na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida – Rua Líbero Badaró, 425, 32º an-
dar, em São Paulo-SP, acontecerá a primeira reunião da 
Comissão Técnica Andar a Pé e Acessibilidade da ANTP. 
A antiga Comissão Técnica de Acessibilidade foi reor-
ganizada e seus temas associados a todos os aspectos 
envolvidos na "caminhabilidadade" (walkability). A 
pauta: 1) Estabelecer o Calendário 2015; 2) Propor um 
plano de ação da Comissão e formas de atuação; 3) 
Propor temas para o 20º Congresso Brasileiro de Trans-
porte e Trânsito, que ocorrerá em 23, 24 e 25 de junho 
em Santos, São Paulo.


