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ENCONTRO NORDESTE

Coincidentemente, o 18º Encontro, em 17 e 18 de 
novembro de 2004, também foi em Aracaju.  Naquela 
ocasião, as eleições municipais tinham acabado de 
acontecer e muitos dos secretários e dirigentes 
deixariam seus cargos, razão pela qual se definiu que 
somente a partir da primeira reunião do ano seguinte 
seria possível traçar um plano de trabalho para 
fortalecer os Encontros Nordeste. Contudo, de 2005 
até agora, não houve nova reunião.

O programa do 18ª Encontro fez uma avaliação dos 
sistemas integrados de transporte urbano e discutiu 
a então novidade do bilhete único na cidade de 
São Paulo. Houve ainda um debate sobre as 
dificuldades de interpretações legais nas questões 
de trânsito e um relato a respeito da cobrança de 
meia tarifa aos domingos em Recife. 

APÓS UMA DÉCADA, NORDESTE RETOMA  
O ENCONTRO DE GERENCIADORES 

 REUNIÃO DE 2004 TAMBÉM FOI EM ARACAJU

Foto: Francisco Emolo/Jornal da USP

Edifício central da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quieiroz”, USP, Piracicaba..

Na quarta-feira, 18 de março de 2015, a cidade de 
Aracaju, capital do Sergipe, será sede do 19º Encontro 
Nordeste de Gerenciadores de Transportes Urbano e 
Trânsito, significando a retomada desse fórum de 
secretários e dirigentes. O evento antecede em um 
dia a realização, também na capital sergipana, da 85º 
Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Transporte Urbano e Trânsito.

Participarão da cerimônia de instalação dos trabalhos 
os representantes da administração municipal de 
Aracaju Georlize Oliveira Costa Teles, secretária Defesa 
Social e da Cidadania, e Nelson Felipe da Silva Filho, 
superintendente de Transportes e Trânsito. Foram 
convidados representantes do Ministério das Cidades 
e da Confederação Nacional de Municípios (CNM). O 
Fórum Nacional de Secretários estará representado por 
Renato Gianolla, presidente da Empresa de Urbanização 
de Sorocaba-SP (URBES), e presidente do Fórum 
Nacional; Jorge Luiz da Conceição, superintendente de 
Transporte e Trânsito de Propriá-SE e vice-presidente 
do Fórum Nacional – Cidades Pequenas e Médias; 
Elequicina Maria dos Santos, secretária de Mobilidade 
Urbana de Natal, vice-presidente do Fórum Nacional 
– Trânsito. Foi especialmente convidado para o 
encontro o especialista Carlos Batinga. A ANTP estará 

          Faixa de travessia em Maceió (Foto: Secom/Maceió)

representada  por Cesar Cavalcanti, coordenador 
regional Nordeste da entidade.

Os painéis de debate acontecerão à tarde. 
O primeiro tem por título Como os municípios de 
pequeno e médio porte estão se organizando para a 
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana?  
O segundo painel debaterá o tema Propostas para 
emplacamentos de veículos ciclomotores. 
Ao final,  haverá visita técnica ao Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano e Trânsito de Aracaju.
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FÓRUM PAULISTA
PIRACICABA RECEBE EM FEVEREIRO A 
60ª REUNIÃO DO FÓRUM PAULISTA
Será nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2015, no Teatro Ero-
tides de Campos, no Engenho Central, em Piracicaba, da 
60ª Reunião do Fórum Paulista de Secretários e Dirigen-
tes Públicos de Mobilidade Urbana.  O encontro reunirá 
autoridades estaduais e federais que assumiram car-
gos no setor de mobilidade urbana. E também deverá 
definir a composição da direção do Fórum Paulista 
para o próximo biênio. A solenidade de abertura terá a 
participação do prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato, 
ao lado de Atílio André Pereira, secretário de Transpor-
te e Trânsito de Guarulhos .  

Foram convidados Clodoaldo Pelissioni, secretário de 
Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo; 
Antônio Carlos Mendes Thame, deputado federal;  
Roberto Moraes, deputado estadual; Dario Rais Lopes, 
secretário Nacional de Transporte e da Mobilidade 
Urbana (SeMob), do Ministério das Cidades; Alberto 
Angerami,  diretor geral do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran);  Daniel Annemberg, diretor 
geral do Departamento Estadual de Trânsito paulis-
ta (Detran-SP). Haverá sessão para que autoridades 
federais e estaduais falem sobre seus projetos e sobre 
os recursos disponíveis para implantá-los.

Participarão ainda da abertura Jorge Akira Ko-
bayaski, secretário municipal de Trânsito e Trans-
portes de Piracicaba;  Matheus  Erler, presidente da 
Câmara Municipal de Piracicaba; Sandro Garbin su-
perintendente estadual , e Carlos Henrique Almeida
Custódio, superintendente regional da Caixa Econô-
mica Federal.  A Associação Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP) será representada por seu presiden-
te, Ailton Brasiliense Pires, e pelo superintendente 
Luiz Carlos Mantovani Néspoli.  

REUNIÃO RESERVADA - Na tarde do primeiro dia, a 
reunião reservada dos secretários deverá escolher a 
nova logomarca do Fórum Paulista e promover a elei-
ção do presidente e dos outros membros da Coorde-
nação do Fórum Paulista para a gestão 2015/2016. 

Carlos Magno da Silva Oliveira, coordenador geral de 
Planejamento Operacional do Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran )apresentará informações a 
respeito das atividades daquele órgão federal. Haverá 
informes sobre reunião da Coordenação Ampliada do 
Fórum Paulista realizada em 3 de fevereiro de 2015, 
em São Paulo, sobre reajuste das tarifas do transporte 

público, manifestações e propostas de gratuidades, 
incluindo o ‘passe livre’ (veja matéria  na página 3). 

Outros temas programados são: a regulamentação 
da Emenda Constitucional 82, que inseriu o parágrafo 
10 ao artigo 144 da Constituição Federal; a aprovação 
do Estatuto das Metrópoles – Lei 13.089/15, e o prazo 
para que os municípios elaborem os Planos de Mobi-
lidade Urbana, conforme determinada o artigo 24 da 
Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12). Os secretá-
rios vão avaliar como solicitar à Companhia de Proces-
samento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) 
que promova alterações técnicas no sistema de lança-
mento de informações nos prontuários dos motoristas 
de modo a facilitara a aplicação da advertência previs-
ta no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro.  Ou-
tros temas serão a fiscalização de vagas em espaços 
internos como supermercados, shopping  e escolas , 
e o aumento da incidência do uso dos celulares por 
condutores ao volante para digitar mensagens. 

SESSÕES ABERTAS -  As sessões técnicas focalizarão 
o Projeto de Corredores de Ônibus de Piracicaba; 
Acessibilidade e Programa Calçada Segura, de São 
José dos Campos-SP; Impactos e experiências refe-
rentes à atuação de integrantes das guardas munici-
pais como agentes de trânsito, e Financiamento do 
transporte coletivo, incluindo gratuidades e passe 
livre a, com experiências de São Paulo, Araras, Suza-
no e Ribeirão Preto. 

EXPOSITORAS - A exposição de produtos e serviços a 
ser realizada junto com a 60ª Reunião do Fórum Pau-
lista de reunirá: Digicon, Serget, Transdata, Tranzum, 
Geocontrol e Caixa Econômica Federal.

ATÍLIO PEREIRA É CANDIDATO ÚNICO
À PRESIDÊNCIA DO FÓRUM PAULISTA
Encerrado no dia 2 de fevereiro de 2015 o prazo 
para inscrições de candidatos à presidência e à vice-
-presidência do Fórum Paulista na gestão 2015/2016. 
Houve o registro da candidatura à presidência do 
atual presidente,  Atílio André Pereira, secretário de 
Transporte e Trânsito de Guarulhos.  

Candidataram-se a vice-presidentes os secretá-
rios de Jundiaí, Wilson Folgosi, e de Praia Grande, 
Rachel Chini. A informação foi prestada pela secre-
tária executiva do Fórum Paulista, Valéria Aguiar. O 
prazo para inscrições é estabelecido pelo Parágrafo 
4º do Regulamento do Fórum Paulista.  Os demais 
integrantes da Coordenação  apresentarão suas 
candidaturas durante a reunião em  Piracicaba.
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FÓRUM PAULISTA
INFORMAÇÕES SOBRE TARIFAS, 
MANIFESTAÇÕES E GRATUIDADES 

Na manhã de 3 de fevereiro de 2015, o secretário 
de Transportes da cidade de São Paulo, Jilmar 
Tatto, cedeu seu gabinete para uma reunião da 
Coordenação Ampliada do Fórum Paulista de 
Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade 
Urbana. Tatto participou da primeira parte da 
reunião, coordenada pelo secretário de Transporte 
e Trânsito de Guarulhos e presidente do Fórum 
Paulista, Atílio André Pereira.

Estiveram também representados outros 17 
municípios de diferentes regiões do Estado de São 
Paulo: Araras, Botucatu, Campinas, Cotia, Diadema, 
Jacareí, Jundiaí, Mauá, Osasco, Praia Grande, Presidente 
Prudente, Rio Claro, Ribeirão Preto, São José do Rio 
Pardo, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra.

TARIFA E MANIFESTAÇÕES – O objetivo do encontro 
foi fazer uma avaliação preliminar sobre como os 
municípios estão procedendo neste início de 2015 
quanto ao reajuste do preço das passagens do 
transporte público urbano e quanto à concessão de 
novas gratuidades – em especial, as reivindicações 
de ‘passe livre’ para estudantes e de ‘tarifa zero’ para 
todos os usuários do transporte público, defendida por 
alguns segmentos. 

De modo geral, os municípios que reajustaram as 
tarifas informaram que não encontraram maiores 
dificuldades em adotar a medida. Também ficou claro 
que as manifestações realizadas nas primeiras semanas 
do ano não tiveram a força e o respaldo popular 
observados nas jornadas de junho de 2013.

SISTEMATIZAÇÃO – De todo modo, para que se 
obtivesse um conjunto de informações sistematizado 
sobre aqueles dois tópicos, a Coordenação Ampliada 
do Fórum Paulista decidiu enviar por e-mail para todos 
os secretários um questionário com quatro perguntas 
a serem sucintamente respondidas até 11 de fevereiro. 
Os dados serão tabulados e debatidos na 60ª Reunião 
Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de 
Mobilidade Urbana, prevista para os dias 26 e 27 de 
fevereiro de 2015, em Piracicaba.

As perguntas foram as seguintes: 1) Reajuste – O seu 
município promoveu reajuste das tarifas de ônibus 
urbanos nos últimos seis meses?  Em caso afirmativo, 
qual o valor antigo e qual o valor atual?

2) Manifestações – Houve ou tem havido 
manifestações nas ruas contra o reajuste da tarifa de 
ônibus? Em caso afirmativo, como avalia a intensidade 
dessas manifestações?

3) Gratuidades para idosos – O município oferece 
gratuidades para idosos no sistema de transporte 
público além da faixa etária de cobertura estabelecida 
pela Constituição? Como é feito o financiamento 
das gratuidades para idosos? Se necessário, explique 
sucintamente as peculiaridades do sistema no 
município.

4) Gratuidades para Estudantes – O município 
oferece descontos ou gratuidades para estudantes 
no sistema de transporte público? Quais as faixas de 
ensino abrangidas pela gratuidade? Como é feito o 
financiamento das gratuidades para estudantes?  Se 
necessário, explique sucintamente as peculiaridades 
do sistema no município.

Aspectos da reunião da Coordenação Ampliada do Fórum 
Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade 
Urbana, realizada em 3 de fevereiro no  gabinete do secretário de 
Transportes da cidade de São Paulo, Jilmar Tatto. As fotos foram 
cedidas pela Secretaria Municipal de Transportes.
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EM 5 DE MARÇO, FIM DO PRAZO PARA
CANDIDATURAS A PRESIDENTE E VICES 

Termina em 5 de março de 2015 o prazo para que 
sejam apresentadas à Secretaria Executiva, exercida 
pela Associação Nacional de Transportes Públicos 
(ANTP), as candidaturas às funções de presidente e de 
vice do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Transporte e Trânsito. A eleição será na 85ª 
Reunião do Fórum Nacional, nos dias 19 e 20 de março 
de 2015, em Aracaju, Sergipe. 

CONVITE E ORGANIZAÇÃO - O superintendente de 
Transportes e Trânsito de Aracaju, Nelson Fellippe 
da Silva Filho, participou em Manaus da 84ª Reunião 
do Fórum Nacional, ocasião em que convidou os 
colegas para o encontro em seu município. Ele 
também mostrou um vídeo sobre a cidade e falou dos 
programas e projetos de mobilidade. A 85ª Reunião 
será antecedida em um dia pelo 19º Encontro Nordeste 
de Gerenciadores de Transportes Urbano e Trânsito (veja 
matéria na primeira página desta edição).  A secretária 
executiva do Fórum Nacional, Valéria Aguiar, esteve em 
Aracaju nos dias 22 e 23 de janeiro de 2015 para definir 
a infraestrutura dos dois eventos; ela se reuniu com 
dirigentes da capital e cidades do entorno. O programa 
da 85ª Reunião do Fórum Nacional será publicado no 
início de março. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Está prevista para o dia 7 
de abril de 2015, em Brasília-DF, Reunião Extraordinária 
do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos 
de Transporte Urbano e Trânsito. O evento será no 
primeiro dia do III Encontro 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. Na Reunião 
Extraordinária, será apresentado estudo referencial 
a respeito dos custos operacionais e da contratação 
de serviços de ônibus urbanos, elaborado pela ANTP 
em parceria com a Associação Nacional das Empresas 
de Transporte Urbano (NTU), a Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) e o Fórum Nacional de Secretários.

FÓRUM NACIONAL
Vinte anos ou dez edições depois, o Estado de São Paulo 
volta a receber um Congresso da Associação Nacional 
de Transportes Públicos (ANTP) e a INTRANS – Exposição 
de Internacional de Transporte e Trânsito. Em 1995, a 
capital paulista recebeu o 10º Congresso e a exposição 
era embrionária; desta vez, Santos abrigará no Mendes 
Convention Center, de 23 a 25 de junho de 2015, o 20º 
Congresso da ANTP e a IX INTRANS. 

EIXOS TEMÁTICOS – O portal da ANTP mostra os eixos 
temáticos do 20º Congresso. Um dos temas em foco 
será Transporte sobre Pneus (ônibus convencionais e 
sistemas BRT). Três outros  eixos se referem a áreas do 
setor metroferroviário; são eles: Veículos Leves sobre 
Trilhos (VLT), Sistemas metroferroviários e Trens rápidos. 
Haverá sessões sobre Tecnologia e Meio Ambiente, 
Bicicleta, Pedestres e Acessibilidade e Logística de Cargas.

Os debates sobre Sistemas Inteligentes de Transporte 
– ITS focalizarão gestão e controle de transportes e 
de informações aos usuários. Também será discutida 
a questão das Regiões Metropolitanas, que ganha 
relevância com a aprovação, em 12 de janeiro de 2015, 
da Lei nº 13.089/15, o Estatuto das Metrópoles.

Haverá espaço para a discussão sobre Investimento, 
Financiamento e Tarifas, com destaque para um estudo 
referencial sobre custos operacionais e de contratação 
de serviços de ônibus urbanos preparado pela ANTP 
em parceria com a Associação Nacional das Empresas 
de Transporte Urbano (NTU), a Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) e o Fórum Nacional de Secretários.

Quanto à Segurança Viária, será debatida a eficácia das 
medidas adotadas pelos governos federal, estaduais 
e municipais para redução do número de vítimas do 
trânsito. Em 2011, o Brasil aderiu à Década Mundial de 
Ações para a Segurança Viária 2011/2020, convocada 
pela ONU e que tem como meta reduzir em 50% 
o número de mortos no trânsito; em novembro 
2015 uma conferência global para avaliar a Década 
acontecerá justamente no Brasil.

DIVULGADOS OS EIXOS TEMÁTICOS DO  
20º CONGRESSO DA ANTP, EM SANTOS
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