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No encontro em Santos, ficou decidido que o Fórum 
Nacional se reunirá mais duas vezes em 2015.  No 
dia 10 de setembro de 2015, das 10h às 13h,  haverá 
uma Reunião Extraordinária no Rio de Janeiro, como 
parte da programação do Congresso Internacional 
da Embarq.  Já a 86ª Reunião do Fórum Nacional será 
desenvolvida  em Palmas/TO, no mês de novembro, 
em data a ser oportunamente divulgada.

ROBERTO GREGÓRIO É ELEITO PRESIDENTE
DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS

EM 2015, FÓRUM NACIONAL SE REUNIRÁ 
AINDA NO RIO DE JANEIRO E EM PALMAS

Principal dirigente da Urbanização de Curitiba S/A, 
Roberto Gregório da Silva Júnior foi eleito por acla-
mação presidente do Fórum Nacional de Secretá-

rios e Dirigentes Públicos de 
Transporte Urbano e Transito. 
A eleição aconteceu logo no 
início dos trabalhos da Reu-
nião Extraordinária realizada 
na tarde de 24 de junho de 
2015, no ambiente do 20º 
Congresso Brasileiro de Trans-
porte e Trânsito, organizado 
pela Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP), 

em Santos. Gregório agradeceu a confirmação 
de seu nome para o cargo.  “Antes de tudo, muito 
obrigado pela confiança. Tenho a certeza de que a 
missão não é tão trivial, mas que, com a experiência 
de todos vocês e com esse fundamental apoio da 
ANTP eu tenho certeza de que nós vamos avançar 
bastante”, afirmou.

VICE-PRESIDENTES - Na reunião em Santos ficou 
também definido o quadro de vice-presidentes. 
Dois dos vice-presidentes na gestão anterior per-
maneceram nos cargos. Vanderlei Luis Cappellari, 

diretor presidente da Empresa Pública de Transpor-
te Coletivo (EPTC) de Porto Alegre/RS segue como 
vice-presidente na área de Transportes.  Da mesma 
forma, Jorge Luiz da Conceição, superintendente de 
Transportes e Trânsito de Propriá/SE, permanece no 
cargo de vice-presidente para Cidades Pequenas e 
Médias. Thiago França Cabral, secretário de Mobili-
dade Urbana de Cuiabá/MT foi eleito e empossado 
como vice-presidente para área de Trânsito, substi-
tuindo a secretária de Mobilidade Urbana de Natal/
RN, Elequicina Maria dos Santos.

GIANOLLA  - Ao deixar cargo de presidente do Fó-
rum Nacional,  Renato Gianolla agradeceu o apoio 
recebido na gestão. Ele atuará como suplente na 
representação do Fórum Nacional no Comitê Nacio-
nal de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no 
Trânsito, que tem como titular Dulce Lutfalla.

Ônibus em operação em Jundiaí/SP
(Foto: Prefeitura de Jundiaí/Dorival Pinheiro 

Roberto Gregório
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FÓRUM NACIONAL
CICLOMOTORES VOLTARAM AO DEBATE NA 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM SANTOS

Em Santos, o Fórum Nacional debateu novamente 
a questão dos ciclomotores, veículos cujo cadastra-
mento, de acordo com o Código de Trânsito Brasilei-
ro, deve ser feito pelos municípios e que em muitos 
lugares do País são vendidos como se a sua condu-
ção não exigisse a Carteira Nacional de Habilitação. 
Justamente por serem muitas vezes conduzidos 
por pessoas sem habilitação, os ciclomotores têm 
ocasionado um considerável número de ocorrências 
de trânsito com mortos e feridos e no Nordeste vêm 
sendo com frequência empregados em assaltos. No 
final dos anos 1990, quando o Código de Trânsito 
Brasileiro foi aprovado, os ciclomotores eram veícu-
los de baixa potência e, efetivamente, não consti-
tuíam risco maior, mas, agora, muitos modelos são 
equiparáveis às motocicletas. 

Em reunião do Encontro Nordeste, em março de 
2015, e no Fórum Mineiro, em maio, os secretários 
pediram que o Congresso Nacional apressasse a vo-
tação de projeto de lei que altera artigos do Código 
de Trânsito Brasileiro, retirando dos órgãos de trân-
sito municipais a competência para o licenciamento 
dos ciclomotores e transferindo-a para os Estados. O 
Encontro Nordeste viu com simpatia a iniciativa da 
Paraíba de criar um convênio entre municípios e o 
Estado para que o DETRAN cadastre os ciclomotores; 
o município de Porto Alegre conseguiu estabele-
cer convênio semelhante no Rio Grande do Sul. No 
Fórum Mineiro os municípios se manifestaram por 
uma solução definitiva, com alteração da lei. 

Nos debates havidos na Reunião Extraordinária, o vi-
ce-presidente do Fórum Nacional, para assuntos de 
trânsito, Thiago França Cabral, opinou que, além de 
buscar acelerar no Congresso Nacional a mudança 
da legislação, a questão deveria ser tratada também 
junto ao Departamento Nacional de Trânsito (DENA-
TRAN). Dulce Lutfalla, da Companhia de Engenharia 
de Tráfego de São Paulo (CET-SP) e integrante da 
Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, 
apoiou a ideia do vice-presidente. Ela disse acredi-
tar que a necessária saída pela via da alteração da 
lei não será rápida, mesmo com pressão sobre os 
deputados. E acrescentou que a atuação do DENA-
TRAN poderia solucionar questões importantes e 
facilitar a realização de convênios entre municípios 
e Estados. “Mesmo que o cadastramento seja feito 
pelos Estados, há problemas a serem resolvidos, 

como a ausência de pré-cadastro dos ciclomotores. 
Nas Câmaras Temáticas, atuam representantes dos 
DETRANS e também dos municípios e talvez possa-
mos relacionar todas as pendências a serem resolvi-
das para o efetivo cadastramento dos ciclomotores. 
Isso ajudará os municípios que conseguirem fazer o 
convênio”

Ainda sobre o tema, a secretária de Trânsito e Ci-
dadania de Itapetininga/SP, Samira Albuquerque, 
informou que em seu município a administração pú-
blica está divulgando as reais condições de uso dos 
ciclomotores, para que os comerciantes deixem de 
usar como argumento de venda a falsa informação 
de que esses veículos dispensam a Carteira Nacional 
de Habilitação. O diretor de Trânsito de Bertioga, 
Nelson Castro, informou que a realização de ‘blitzen’ 
com apreensão dos veículos e formalização de ato 
infracional de menores condutores fez cair as vendas 
de ciclomotores.

Os secretários reunidos em Santos mostraram-se 
contrários à elevação da alíquota da contribuição 
social das empresas de transporte público o que 
aumentará os custos do transporte público urbano. 
Como estratégia para aumentar a arrecadação e 
alcançar o equilíbrio fiscal, o governo federal propôs 
a elevação da alíquota de 2% para 4,5%, enquanto o 
relator da matéria no Congresso admite 3%. Diante 
da iminência da votação da matéria no Congresso, 
o presidente do Fórum Nacional assinalou que o ca-
minho que resta é pressionar politicamente. “Deve-
mos entrar em contato com os prefeitos dos nossos 
municípios e também com as bancadas dos nossos 
estados para que a questão seja objeto da devida 
atenção e cuidado”. 

CUSTOS OPERACIONAIS - Na Extraordinária do Fó-
rum, o superintendente da ANTP, Luiz Carlos Manto-
vani Néspoli, registrou que em uma das sessões do 
20º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito foi 
dedicada à nova metodologia de cálculo de custos 
operacionais, visando apoiar os municípios e gover-
nos estaduais na definição das tarifas do transporte 
público - iniciativa da própria ANTP em cooperação 
com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Fórum 
Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de 
Transporte Urbano e Trânsito, e Associação Nacional 
das Empresas de Transporte Urbano (NTU). A meto-
dologia ficou pronta, mas ainda passa por ajustes, e 
será divulgada em breve. 

CONTRA A ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE 



FÓRUM NACIONAL
SESSÃO DEBATEU PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO PARA PLANOS DE MOBILIDADE

Esteve em debate na Reunião Extraordinária do Fó-
rum Nacional o tema da prorrogação do prazo para 
conclusão dos planos de mobilidade que deve ser 
elaborado por municípios com mais de 20 mil habi-
tantes. Indagou-se sobre que apoio pode ser dado 
ao Projeto de Lei nº 7898/14, de autoria do deputa-
do Carlos Bezerra, que altera o artigo 24 da Lei de 
Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12), para estender 
o prazo exigido para a apresentação dos Planos de 
Mobilidade Urbana. O prazo era de três anos e ven-
ceu em abril de 2015. 

O temor de diversos secretários é que o governo 
federal suste recursos do Orçamento Geral da União 
(OGU) e mesmo financiamentos para os municí-
pios que não puderem comprovar a conclusão do 
plano. Em reunião do Fórum Nacional realizada em 
março de 2015 em Aracaju, o secretário nacional de 
Transporte e Mobilidade Urbana, Dario Rais Lopes, 
disse ser contrário à prorrogação do prazo e que não 
ajudaria os municípios quanto a esse pleito. 

PLANOS REGIONAIS - Comentando o fato de a maio-
ria dos municípios não ter preparado seu plano de 
mobilidade, o consultor Frederico Bussinger opinou 
que, em algumas situações - caso da Região Metro-
politana da Baixada Santista -, talvez seja preferível 
a realização de um plano regional que oriente os 
planos municipais, assegurando a sinergia de ações 
no conjunto da região. 

A secretária de Praia Grande/SP, Raquel Chini, in-
formou que é a coordenadora do Câmara Temática 
de Transporte Público de Passageiros, Transportes, 
Sistema Viário e Deslocamento do Conselho de De-
senvolvimento da Baixada Santista (CONDESB) e que 
em 2013, com o objetivo de estabelecer um plano 
para candidatar-se a recursos do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC), esse organismo buscou 
e teve acesso a informações sobre investimentos 
feitos na Baixada Santista nas esferas municipal, es-
tadual e federal, preparando um traçado metropoli-
tano de interligação dos nove municípios da Região 
Metropolitana da Baixada Santista. Esse traçado foi 
adotado como diretriz mínima a ser profundada no 
Plano de Mobilidade Regional, que a Agência Me-
tropolitana da Baixada Santista (AGEM), do governo 
estadual, irá contratar e que servirá de base para 
cada um dos planos municipais.

SECRETÁRIOS QUEREM ESCLARECIMENTOS 
SOBRE COMO USAR RECEITAS DE MULTAS

A aplicação das receitas de multas de trânsito foi 
outro tema em debate na Reunião Extraordinária 
do Fórum Nacional de Secretários na cidade de 
Santos. Alguns secretários pleiteiam que esses 
recursos possam ser empregados em pequenas 
obras que melhorem a mobilidade urbana e 
mesmo em pavimentação.  Houve um pedido dos 
secretários para que o Fórum Nacional estabele-
cesse gestões junto ao CONTRAN para revisão da 
resolução que trata da aplicação de recursos de 
multa; essa resolução é considerada pouco escla-
recedora o mesmo acontecendo com a portaria 
que a complementa. 

O diretor de Trânsito da Bertioga e representante 
do Fórum Nacional no Comitê de Assuntos Finan-
ceiros da Área de Trânsito (COMFITRAN), Nelson 
Castro, informou que o tema estará na pauta da 
próxima reunião desse organismo o em agosto de 
2015, na cidade de Cacoal, em Rondônia. Diante 
desta última informação, o presidente do Fórum 
Nacional, Roberto Gregório da Silva Junior, pro-
pôs que se esperasse o resultado do encontro do 
COMFITRAN para que qualquer iniciativa sobre o 
tema tenha continuidade. 

RENAINF E LEILÕES - Nelson Castro informou 
também que propôs no COMFITRAN que haja um 
representante do Fórum Nacional junto à gestão 
do Registro Nacional de Infrações de Trânsito 
(RENAINF).  Instrumento que possibilita a notifica-
ção da autuação e da penalidade para as multas 
cometidas em unidade da federação diferente 
daquela em que o veículo está registrado, o RE-
NAINF permite que os municípios tenham garan-
tido o direito de receber as multas arrecadadas 
fora de sua jurisdição. 

Outra informação levada por Nelson Castro é que 
o COMFITRAN fez uma sugestão de revisão da 
Resolução nº 331 do CONTRAN, que dispõe sobre 
uniformização do procedimento para realização 
de hasta pública dos veículos retidos, removidos 
e apreendidos, a qualquer título, por órgãos e 
entidades componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito, conforme o estabelecido no artigo 328 
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A ideia é 
facilitar a ocorrência dos leilões e reduzir o núme-
ro de veículos recolhidos nos pátios.  
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DEFINIDO O PROGRAMA DA 61ª REUNIÃO 
DO FÓRUM PAULISTA, EM RIBEIRÃO PRETO A reunião exclusiva dos secretários será desenvol-

vida ao longo de toda a tarde do primeiro dia, com 
coordenação do presidente do Fórum Paulista. Os te-
mas originalmente previstos estes: 1) Financiamento 
da Tarifa; 2) Transporte Clandestino, por Daniel Telles, 
diretor de Transporte Público (DTP) do município 
de São Paulo; 3) Informes sobre; a recomposição do 
Fórum Consultivo do DENATRAN, o andamento da 
preparação de uma nova metodologia de cálculo de 
custos operacionais, visando apoiar os municípios e 
governos estaduais na definição das tarifas do trans-
porte público, e sobre a 2ª Conferência Global de Alto 
Nível: Tempo e Resultado, por Ailton Brasiliense Pires e 
Luiz Carlos Mantovani Néspoli; 4) Negociação de va-
lores com os Correios; 5) Municipalização dos pátios 
de estacionamentos; 6) A questão da dupla vistoria 
de veículos de transporte escolar, incluindo parecer 
da procuradoria do Estado; 7) Vistoria do moto-frete, 
com exposições do Atílio Pereira e Gabriela Travaini, 
diretora de Transportes da Prefeitura Municipal de 
Jundiaí; 8) Proposta de Ações em parceria com o 
Corpo de Bombeiros do Estado de SP, por José An-
tônio Oka, coordenador do Observatório Paulista de 
Trânsito - Gabinete da Presidência do DETRAN/SP e 
Major Humberto, do Corpo de Bombeiros do Estado 
de São Paulo.

A prefeita de Ribeirão Preto/SP, Darcy Vera, partici-
pará no Hotel JP em seu município, na manhã de 30 
de julho de 2015, da instalação da 61ª Reunião do  
Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de 
Transporte Urbano e Trânsito. Coordenado pelo pre-
sidente do Fórum Paulista e secretário e Transporte 
e Trânsito de Guarulhos, Atílio Pereira, o ato terá a 
participação de representante Secretaria de Estado 
dos Transportes Metropolitanos de São Paulo; de 
Dario Rais Lopes, secretário nacional de Transporte 
e da Mobilidade Urbana, e de Alberto Angerami, 
diretor geral do Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN), ambos organismos do Ministério das 
Cidades. 

Participarão também  Daniel Annemberg, diretor ge-
ral do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/
SP); William Latuf, presidente da TRANSERP de Ribei-
rão Preto; Gilberto Perre, representante da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP); Thiago França Cabral, 
secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá/MT e 
vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários, e 
Walter Gomes, presidente da Câmara Municipal de 
Ribeirão Preto. A Associação Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP) estará representada por seu presi-
dente, Ailton Brasiliense Pires, e pelo superintenden-
te Luiz Carlos Mantovani Néspoli.  Após a abertura, 
haverá visita aos estandes da exposição realizada 
paralelamente ao encontro.

SEMOB E DENATRAN - Ainda no período da manhã, 
haverá sessão especial em que Dario Rais Lopes fará 
exposição sobre planos de mobilidade urbana e res-
pectivos procedimentos e novas orientações, e sobre 
o Manual do Transporte Não Motorizado. Alberto An-
gerami falará sobre a Década Mundial de Segurança 
Viária - 2011/2020, iniciativa da ONU para reduzir em 
50% o número de mortos no trânsito à qual o Brasil 
aderiu; nos dias 18 e 19 de novembro, em Brasília, 
acontecerá a 2ª Conferência Global de Alto Nível: Tem-
po e Resultado, que avaliará a Década. 

SESSÕES TÉCNICAS - No primeiro dia, serão desen-
volvidas três sessões técnicas. A Sessão Técnica 1 
- Apresentação do Novo Projeto do Sistema de Trans-
porte Coletivo de Ribeirão Preto, terá exposição de 
William Latuf, presidente da TRANSERP. A Sessão 
Técnica 2 - Apresentação das propostas das oficinas 
que serão organizadas pelo DENATRAN sobre o Regis-

FÓRUM PAULISTA
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ESTABELECIDOS OS TEMAS DA REUNIÃO 
EXCLUSIVA DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES

tro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF) e pela 
Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade (SE-
MOB) sobre Planos de Mobilidade, com Carlos Magno 
Oliveira, do DENATRAN, e Luiza Gomide, diretora 
de Mobilidade Urbana. A Sessão Técnica 3 - Sistema 
Integrado de Multas reunirá Renato Salem Azzem, co-
ordenador de Sistemas da Companhia de Processa-
mento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP) 
e Daniel Annemberg, diretor geral do DETRAN/SP

Outras duas sessões acontecerão no segundo dia. A 
Sessão Técnica 4 - Apresentação do Estudo de Redes de 
Transportes - Prefeitura Municipal de São Paulo, terá 
exposições de  Ana Odila de Paiva Souza, diretora de 
Planejamento da São Paulo Transportes (SPTrans) e 
participação de Claudio Senna Frederico, especialis-
ta em Transportes. Já a Sessão Técnica 5 - Eliminação 
do pagamento da tarifa em dinheiro no interior dos 
ônibus terá como expositores Reinaldo Lapate, da 
TRANSERP, de Ribeirão Preto/SP; Carlos José Barrei-
ro, presidente da EMDEC, de Campinas/SP; Renato 
Gianolla, presidente da URBES, de Sorocaba/SP, e 
Roberto Sganzerla, especialista em Marketing.
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FÓRUM NACIONAL

O presidente da Associação Nacional de Transpor-
tes Públicos (ANTP) e assessor do Departamento 
Nacional de Trânsito (DENATRAN), Ailton Brasiliense 
Pires, exortou os secretários municipais a efeti-
vamente ocuparem as 23 vagas que dispõem no 
Fórum Consultivo do Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN), organismo a ser reconstituído a partir 
de uma reunião nos dias 8 e 9 de julho de 2015, em 
Brasília.

Ailton Brasiliense Pires explicou a razão pela qual 
o Conselho Consultivo foi criado, quando exerceu 
o posto de diretor-geral do DENATRAN, entre 2003 
e 2005. Disse que o Conselho Nacional de Trânsito, 
que conta com a participação de dez ministérios, já 
possuía a assessoria do conjunto das seis Câmaras 
Temáticas - órgão técnicos concernentes à seguin-
tes áreas: 1) Assuntos Veiculares, 2) de Educação 
para o Trânsito e Cidadania, 3) de Engenharia de 
Tráfego, da Sinalização e da Via; 4) de Esforço Legal; 
5) de Formação e Habilitação de Condutores; 6) de 
Saúde e Meio Ambiente no Trânsito -, e que havia a 
necessidade de fazer com que  pudesse dispor tam-
bém do assessoramento de uma “câmara política”.

 “A ideia é que as avaliações técnicas das Câmaras 
Temáticas sejam antecedidas de uma avaliação 
política. Isso facilita muito a vida de todos nós e, 
também, obviamente, do próprio CONTRAN, que 
se sentirá mais respaldado, sao saber que técnica e 
politicamente a proposição ja ser examinada á foi 
discutida e negociada”, assegurou. Segundo Ail-
ton, os municípios precisam estar adequadamente 
representados ao lado de outros órgãos do Sistema 
Nacional de Trânsito (SNT) que também têm acen-
to do Conselho Consultivo, como os Conselhos e 
Departamentos Estaduais de Trânsito, os Departa-
mentos de Estradas de Rodagem e as Polícias Rodo-
viárias. 

AILTON EXORTA SECRETÁRIOS A ATUAREM 
NO CONSELHO CONSULTIVO DO CONTRAN

Ailton Brasiliense Pires explicou que o Fórum Na-
cional começou suas atividades em 1990, tendo 
sido criado  porque, no País havia milhares de 
municípios que não estavam organizados e não 
tinham uma voz para negociar com organismos 
dos governos estaduais e do governo federal. 
“Vinte e cinco anos depois, podemos dizer que 
temos um Fórum Nacional consolidado. Alguns 
ex-presidentes estão nesta reunião”, afirmou. 

Ele acrescentou que queria deixar claro,  especial 
para os participantes mais novos, qual é o papel 
da ANTP ao secretariar e exercer a coordenado-
ria administrativa desse Fórum Nacional. “Nosso 
papel é provocá-los. Lembrá-los, por exemplo, 
de que existe um Congresso Nacional, composto 
de uma Câmara dos Deputados e de um Senado, 
e que hoje tem algumas centenas de projetos 
de lei que podem mexer no Código de Trânsito 
Brasileiro e mexer em projetos que envolvam o 
transporte. Vocês podem contar conosco. Somos 
uma entidade mais técnica e temos a intenção de 
ajudá-los a desenvolver tecnicamente os projetos 
que vocês têm o espaço político para construir”. 

O dirigente assinalou que a criação de leis signi-
ficativas para o setor avançaram com a partici-
pação direta da ANTP, caso do vale-transporte, 
destinado aos trabalhadores, ou com a partici-
pação da ANTP junto com o Fórum Nacional e 
outras organizações, como o Código de Trânsito 
Brasileiro, o Estatuto das Cidades e a Lei de Mobi-
lidade Urbana.

O TRABALHO CONJUNTO DA ANTP COM 
O FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS 
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