
BOLETIM DOS FÓRUNS
INFORMATIVO MENSAL DO FÓRUM NACIONAL E DOS FÓRUNS REGIONAIS 

DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES PÚBLICOS DE MOBILIDADE URBANA

21
FEVEREIRO, 2016

EDIÇÃO

FÓRUM NACIONAL
A próxima Reunião Extraordinária do Fórum Nacional será 
em 28 de março de 2016, das 16h às 17h30. O encontro 
será no contexto do evento Smart City Business America 
2016, no Expo Unimed,  (28 a 30 de março,) em Curitiba/
PR. O tema da Reunião Extraordinária será: Financiamento 
do Transporte e Trânsito (Informes das ações em andamen-
to). Como cortesia, o Instituto Smart City Business Ameri-
ca disponibilizou 70 inscrições para a URBS Curitiba, que 
as repassará aos secretários  atuantes no Fórum Nacional.

CURITIBA RECEBE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO FÓRUM NACIONAL EM 28 DE MARÇO

Em 23 de fevereiro de 2016, o Fórum Nacional de Secre-
tários e Dirigentes de Mobilidade Urbana manifestou-se a 
favor da criação da Contribuição de Intervenção de Domí-
nio Econômico (CIDE) Municipal por meio de alterações 
na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 179/2007. A 
manifestação consta de carta ao deputado André Fufuca, 
presidente da Comissão Especial da Câmara Fderal que 
examina a matéria. O teor da carta foi definida em reunião 
na sede da ANTP (foto). Para o Fórum Nacional, além da 
alteração na Lei do Vale-Transporte, da desoneração da ca-

FÓRUM EXPRESSA A COMISSÃO ESPECIAL DA 
CÂMARA FEDERAL APOIO À CIDE MUNICIPAL

deia produtiva do transporte e de gratuidades seletivas aos 
estudantes, é impotante a criação da CIDE Municipal. “Com 
a elevação dos custos, a contenção das tarifas e o aumento 
das gratuidades, os municípios médios e grandes já estão 
destinando recursos dos seus orçamentos para cobertura de 
custos do transporte público, em prejuízo de outros deveres 
municipais fundamentais”.

A carta defende que proprietários de carros ajudem a fi-
nanciar o transporte público, já que veículos particulares 
ocupam a maior parte do sistema viário, acarretando custos 
adicionais para os municípios. Em São Paulo, nas horas de 
pico, os carros usam 78% do espaço e respondem por apenas 
33% das viagens. A destinação de recursos da CIDE foi tema 
de audiências públicas na Câmara Federal em fevereiro. O 
assunto voltará a ser debatido na 69ª Reunião Geral da Frente 
Nacional de Prefeitos, nos dias 23 e 24 de março, no Rio de 
Janeiro/RJ; veja AQUI a programação.   

A PRÓXIMA EDIÇÃO DO BOLETIM DOS FÓRUNS SERÁ
VEICULADA LOGO APÓS  A SEMANA SANTA, COM A 
COBERTURA DA REUNIÃO DO FÓRUM PAULISTA, 
REALIZADA EM JUNDIAÍ

Teminal de ônibus em Jundiaí
Foto: Cleber de Almeida/Prefeitura
 de Jundiái

file:///C:/Users/LidiaLuz/Downloads/Programacao_69_REUNIAO_GERAL_-_atualizacao_10.03.2016.pdf
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FÓRUM MINEIRO
REUNIÃO NA CIDADE DE MONTES CLAROS 
TEVE 141 PARTICIPANTES INSCRITOS

Montes Claros, no Norte Mineiro, recebeu em 26 de 
fevereiro de 2016 a 64ª Reunião do Fórum Mineiro de 
Gerenciadores de Transportes e Trânsito. O encontro 
foi realizado no Auditório do SEST/SENAT e teve 141 
participantes inscritos, entre os quais, dirigentes 
representantes de 21 municípios de Minas Gerais e 
convidados de outras regiões do País.

Coordenada pelo presidente do 
Fórum e secretário de Transpor-
te e Trânsito de Juiz de Fora/MG, 
Rodrigo Tortoriello, que partici-
pou do encontro acompanhado 
de outros integrantes da Direto-
ria, a solenidade de instalação 
dos trabalhos contou com a 
presença do prefeito de Montes 

Claros, Rui Muniz; do vice-prefeito, José Vicente Me-
deiros; da primeira dama do município e deputada 
federal Raquel Muniz, e do presidente da Câmara, 
vereador José Marcos Martins de Freitas, além de 
outras autoridades. A ANTP esteve representada por 
seu presidente, Ailton Brasiliense Pires, que exerce 
também o cargo de assessor do Departamento Na-
cional de Trânsito (DENATRAN), e pelo coordenador 
da ANTP em Minas Gerais, Ricardo Mendanha. Os 
pronunciamentos na abertura dos trabalhos ressal-
taram a relevância da troca de experiências entre as 
cidades presentes e a importância da mobilidade 
urbana na qualidade de vida dos moradores destas 
cidades.

DEBATES DA MANHÃ – Ainda no período da manhã, 
a presidente da Empresa Municipal de Planejamen-
to, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes 
de Montes Claros (MCTrans), Ivana Colen, fez uma 
ampla apresentação a respeito da situação da mobi-
lidade no município, destacando as ações da gestão 
da operação e também sobre o projeto – incluído no 
PAC Médias Cidades – de reorganização do transpor-
te coletivo.

Na sequência dos trabalhos matutinos, houve uma 
mesa referente às questões nacionais que envolvem 
a mobilidade nos municípios, ocasião em que o 
secretário nacional de Transporte e da Mobilidade 
Urbana, do Ministério das Cidades, Dario Rais Lo-
pes, discorreu sobre o andamento dos projetos de 
sua secretaria, com ênfase naqueles solicitados por 
cidades mineiras. Ele informou que até 4 de março 
estaria aberto o prazo para apresentação de emen-
das parlamentares, em especial para recursos desti-
nados ao desenvolvimento dos planos de mobilida-
de requeridos pela Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº 
12.587/12). Participou dessa sessão o vice-presiden-
te do Fórum Nacional de Secretários para a área de 
Trânsito e secretário de Cuiabá/MT, Thiago França.

Ailton Brasiliense Pires lembrou que não existe 
como resolver os problemas de trânsito e de excesso 
de automóveis e motos nas cidades médias e pe-
quenas sem pensar no transporte coletivo e no ade-
quado uso do solo urbano. Ele enfatizou que, para 
tanto, é fundamental que os municípios comecem 
a elaborar seus respectivos planos de mobilidade 
integrados com os planos diretores e os códigos de 
obras. “Se os municípios planejarem e agirem des-
de já, no futuro, não se transformarão cidades sem 
solução”.

 Rui Muniz

Sessão do Fórum Mineiro em Montes 
Claros/Foto: Fábio Marçal
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Os trabalhos vespertinos da 64ª Reunião do Fórum 
Mineiro foram abertos com palestra do engenheiro e 
doutor em Ciências Políticas da Empresa de Transpor-
tes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS), Marcos 
Fontoura. Ele discorreu sobre o Direito a Acessibilidade a 
todos, comparando a luta contra a discriminação racial 
nos EUA , nos anos 50 e 60, e a situação de ‘pseudo 
acessibilidade’ no transporte coletivo do Brasil, hoje. 

A segunda sessão versou sobre as questões discuti-
das na Comissão Fórum/DETRAN-MG, a ampliação da 
municipalização nas cidades mineiras, e a gestão das 
rodovias em trechos urbanos. Participaram Elizabeth 
Martins, do DETRAN-MG; Ailton Brasiliense Pires e o 
secretário de Governador Valadares e vice do Fórum 
Mineiro, Marco Rios. O coordenador foi o secretário de 
Poços de Caldas e vice-do Fórum Mineiro, Luis Carlos 
Lima, que levantou dúvida relativa às competências 
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro a res-
peito de a autorização para a operação do transporte 
escolar: o poder concedente é o Estado ou município, 
ente federado que, de fato, recebe o serviço. 

Ailton Brasiliense Pires falou dos trabalhos das Câma-
ras Temáticas do DENATRAN e explicou a estrutura 
participativa de discussão retomada por aquele órgão 
federal, mas criticou o fato de os municípios não esta-
rem utilizando integralmente o espaço aberto para sua 
representação. Ele também assinalou sua preocupação 
com a baixa municipalização em Minas Gerais.  

Marco Rios fez uma explanação a respeito da experiên-
cia, desenvolvida em Governador Valadares, de muni-
cipalização das rodovias federais que cortam a cidade, 
destacando a estratégia de negociação com o Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) e as vantagens decorrentes de todo o processo. 
Disse que a arrecadação obtida pela operação das vias 
tem sido suficiente para executar a manutenção neces-
sária, havendo significativo retorno para o município.

A mesa seguinte,  formada pela Diretoria do Fórum Mi-
neiro e por Ricardo Mendanha e Alexandre Resende, da 
ANTP, teve como  objetivo foi organizar as deliberações 
da plenária. Foram lembrados nos debates os seguin-
tes pontos para serem encaminhados pela comissão 
conjunta Fórum/DETRAN-MG: 1) Placa vermelha deve 
ser suspensa sempre que o município informar ao 

DETRAN/CIRETRAN que esta não tem mais autorização; 
2) Redução das taxas e percentuais cobrados principal-
mente para os municípios integrados ao SNT; 3) Agili-
zação do licenciamento dos ciclomotores; 4) Incentivo 
à ampliação da municipalização em Minas Gerais, por 
exemplo, com medidas similares a que está repassando 
às JARIs municipais o julgamento dos recursos.

PRÓXIMA REUNIÃO – A próxima reunião do Fórum 
Mineiro será realizada em junho ou julho de 2016 com 
três possíveis sedes: Pouso Alegre, Ipatinga e Conta-
gem. O mandato da atual Diretoria expira na próxima 
reunião, e, portanto, está aberto o processo eleitoral.

PALESTRAS TÉCNICAS – Na parte final da 64ª Reunião, 
houve duas palestras técnicas a cargo dos patrocina-
dores do encontro. A TACOM apresentou as inova-
ções tecnológicas dos seus produtos e a Schneider 
Electric /TELVENT mostrou suas soluções para con-
trole semafórico.

FÓRUM MINEIRO
DEBATES INCLUÍRAM QUESTÕES DISCUTIDAS 
NA COMISSÃO FÓRUM/DETRAN-MG

Na sessão intitulada Transporte clandestino e sua in-
terferência na mobilidade das cidades, o presidente da 
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros 
do Estado de Minas Gerias (FETRAN/MG), Waldemar 
Araúj assinalou que o clandestino tem origem em um 
problema social, mas não pode ser tratado de forma 
paternalista em função disso. “A legislação existe para 
ser cumprida e o fato de um determinado serviço não 
estar regulamentado implica que ele ou deve ser regu-
lamentado ou então ser impedido de funcionar”.

O diretor da TRANSCON, de Contagem/MG, Célio 
Soares, disse ser muito importante o trabalho diário 
de combate ao clandestino e que é crucial fazer isso 
de forma planejada. “Para tanto, é fundamental que se 
busque a participação do Governo do Estado e da Poli-
cia Rodoviária Federal para a fiscalização”, afirmou, su-
gerindo que se tente junto ao DER-MG e a PRF estabe-
lecer convênios padrões a serem assinados entre estes 
órgãos estaduais e cada município, visando estabelecer 
ações conjuntas no combate aos serviços clandestinos. 

Ricardo Mendanha, da ANTP-MG, que coordenou a ses-
são, afirmou que a causa principal dos serviços clandes-
tinos são os problemas sociais e não a baixa qualidade 
dos serviços, “Os municípios precisam estabelecer o 
que querem a médio e longo prazo, regulamentando 
aqueles serviços que entendam ser importantes para 
a mobilidade. Para tanto, é fundamental as cidades 
desenvolverem planos de mobilidade que pensem a 
cidade nos 10 ou 20 anos. seguintes”.

A QUESTÃO DOS CLANDESTINOS



Está programada para os dias 14 e 15 de junho de 
2016, no Auditório do Metrô Rio, no Rio de Janeiro, 
a realização do XI Seminário Nacional Metroferroviá-
rio, organizado pela Comissão Metroferroviária, da 
Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), 
com o debate de temas desse segmento.  A inicia-
tiva privada pode participar por meio de apoios 
e patrocínios. O programa, a ficha de inscrição e 
orientações para hospedagem estão disponíveis no 
website da ANTP (Veja AQUI). 

PROGRAMAÇÃO - A solenidade de abertura, na ma-
nhã do primeiro dia, será coordenada por Joubert 
Fortes Flores Filho, presidente da Comissão Me-
troferroviária da ANTP e presidente da Associação 
Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre 
Trilhos (ANPTrilhos), e terá a participação de Rodri-
go Vieira, secretário dos Transportes do Estado do 
Rio de Janeiro; Clodoaldo Pelissioni, secretário dos 
Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo; 
Rafael Picciani, secretário municipal de Transportes 
do Rio de Janeiro, e Dario Rais Lopes, secretário 
nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, do 
Ministério das Cidades.

Participarão também Flávio Medrano de Almada, 
presidente do Metrô Rio; Carlos José Cunha, presi-
dente da Supervia; Carlos Eduardo Baldi, presidente 
da Concessionária do VLT Carioca; Marco Antonio de 
Araújo Fireman, presidente da Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU), Vicente Abate, presiden-

te da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária 
(ABIFER); Emiliano Affonso, presidente da Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP) e 
Ailton Brasiliense Pires, presidente da ANTP.

SESSÕES DO PRIMEIRO DIA – Ainda na manhã do 
primeiro dia dos trabalhos, serão desenvolvidas as 
duas primeiras sessões expositivas e de debates. A 
Sessão 1 – Conjuntura Econômica Nacional (exposi-
ção de 30 minutos, a ser feita por um economista 
convidado, que apresentará um panorama sobre 
perspectivas econômicas para os próximos anos, e 
a Sessão 2 - Panorama de Programa de Investimento 
do Governo Federal. A programação do restante do 
dia inclui:  Sessão 3 – Panorama do Sistema Metrofer-
roviário no Brasil: Expansão, Estadualização, Novos 
Sistemas em Operação; Sessão 4: Qualidade dos Pro-
jetos em Sistemas Metroferroviários e Sessão 5: Grupo 
Metroferroviário - Resenha.

SEGUNDO DIA – O segundo dia dos trabalhos do XI 
Seminário Metroferroviário será aberto com a Sessão 
6 – Fontes de Financiamento e Custeio para o Trans-
porte Público - Impacto da PEC 179-A, CIDE Municipal 
e Reformulação do Vale Transporte. No final da ma-
nhã, haverá a Sessão 7 – Planos Diretores Urbanos e o 
Sistema Metroferroviário.

À tarde, se desenrolarão a Sessão 8 – Gestão de 
Multidões nos Sistemas Metroferroviários: Impacto 
sobre a Operação e a Sessão 9 - Novos Sistemas Metro-
feroviários: Monotrilho; VLT da Baixada e VLT Carioca, 
com foco sobre a operação, estratégias operacionais, 
demandas, funcionamento dos sistemas, reação do 
público e novas necessidades, e o debate da ques-
tão: Condutores de VLT precisam de CNH?  No final 
da tarde, haverá visita técnica ao VLT Carioca.

RIO DE JANEIRO RECEBERÁ EM JUNHO 
O XI SEMINÁRIO METROFERROVIÁRIO

SEMINÁRIO NACIONAL
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SEMINÁRIO NACIONAL

http://www.antp.org.br/agenda/xi-seminario-nacional-metroferroviario--rio-de-janeiro/sp.html


CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
DE REUNIÕES DOS FÓRUNS PARA ESTE ANO

Uma versão atualizada do cronograma de eventos 
programados para todo o ano de 2016, incluindo 

as reuniões dos Fóruns de Secre-
tários, foi apresentada no início 
do mês de março de 2016 pela 
coordenadora de Eventos da 
Associação Nacional de Transpor-
tes Públicos (ANTP) e secretária 
executiva do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Públicos 
de Mobilidade Urbana e do Fórum 

Paulista de Secretários, Valéria Aguiar. 

JANEIRO – Nenhum evento foi programado para o 
mês de janeiro de 2016.

FEVEREIRO – Em 26 de fevereiro de 2016, aconteceu 
em Montes Claros/MG, a 64ª Reunião do Fórum Minei-
ro, com organização da ANTP/MG, por intermédio de 
Ricardo Mendanha. O Fórum Mineiro reúne secre-
tários e dirigentes públicos municipais atuantes da 
área de mobilidade urbana. A iniciativa privada pode 
participar por meio de apoios e patrocínios; contatos 
com a ANTP.

CALENDÁRIO 2016 MARÇO - Nos dias 3 e 4 de março de 2016, aconteceu 
na cidade de Jundiaí/SP a 63ª Reunião do Fórum Pau-
lista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade 
Urbana. A iniciativa privada pode participar desse tipo 
de encontro por meio de apoios e patrocínios; conta-
tos a respeito devem ser feitos com a promotora do 
evento: ANTP, com Valéria Aguiar, telefone 11-3371-
2293; valeria@antp.org.br.

No dia 28 de março de 2016 acontecerá na cidade de 
Curitiba/PR a Reunião Extraordinária do Fórum Nacio-
nal de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade 
Urbana, durante o Smart City Business America 2016.

ABRIL/MAIO – Nenhum evento está programado 
para os meses de abril e maio de 2016.

JUNHO – Nos dias 2 e 3  mês de junho,  Foz do Igua-
çu/PR receberá a 87ª Reunião do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Públicos de (continua) 

DIGICON RENOVOU A PARCERIA DE APOIO ÀS ATIVIDADES 

DO FÓRUM NACIONAL E DO FÓRUM PAULISTA PARA 2016

As Diretorias do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade 
Urbana e do Fórum Paulista agradecem à Digicon a renovação do apoio concedido 

para a realização das reuniões dos dois colegiados ao longo do ano de 2016.

Valéria Aguiar convida as empresas a apoiarem as 
reuniões dos Fóruns em 2016, ano em que haverá as 
comemorações de 25 anos do Fórum Nacional, com 
diversas atividades e uma publicação. Informações: 
(11)3371-2293, valeria@antp.org.br.

PRESENÇA DAS EMPRESAS EM 2016, QUANDO 
O FÓRUM NACIONAL COMEMORARÁ 25 ANOS
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 Valéria Aguiar

www.digicon.com.br

http://www.digicon.com.br/site/index.php
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de Mobilidade Urbana. A organização será da ANTP, 
com coordenação do evento de Valéria Aguiar, tele-
fone 11-3371-2293, valeria@antp.org.br. O encontro 
incluirá comemoração dos 25 Anos do Fórum Nacio-
nal. A iniciativa privada poderá participar através de 
apoios e patrocínios. 

Nos dias 14 e 15 de junho, na cidade do Rio de Janei-
ro, será realizado o XI Seminário Nacional Metroferro-
viário, organizado pela Comissão Metroferroviária da 
ANTP. Informações sobre o encontro: Valéria Aguiar, 
11-3371-2293, valeria@antp.org.br.

JULHO – Nenhum evento foi programado para o 
mês de julho de 2016.

AGOSTO – Nos dias 4 e 5 de agosto de 2016, aconte-
cerá em Guarulhos/SP a 64ª Reunião do Fórum Pau-
lista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade 
Urbana, com organização a cargo da ANTP. Contatos: 
Valéria Aguiar, por intermédio do telefone 11-3371-
2293 ou pelo endereço valeria@antp.org.br. O en-
contro é voltado a secretários e dirigentes públicos 
de mobildade urbana A iniciativa privada poderá 
participar através de apoios e patrocínios.

Nos dias 23 e24 de agosto, será realizado o Semi-
nário Nacional da NTU, organizado pela Associação 
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Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU). 
No contexto desse encontro, no dia 24 de agosto de 
2016, será realizada Reunião Extraordinária do Fórum 
Nacional. Informações sobre o encontro: Valéria 
Aguiar, 11-3371-2293, valeria@antp.org.br.

SETEMBRO – Entre os dias 13 a 16 de setembro de 
2016, serão realizadas em São Paulo/SP a 22ª Se-
mana de Tecnologia Metroferroviária e a exposição 
METROFERR 2016 promovidas pela Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP).

OUTUBRO – De 4 a 6 de outubro de 2016, em São 
Paulo, acontecerá 4º Seminário Nacional de Mobilida-
de Urbana, evento da ANTP que será realizado du-
rante a 8ª Edição do Tranpo Quip Latin America 2016. 
Para informações a respeito deste evento: Valéria 
Aguiar, telefone 11-3371-2293, valeria@antp.org.br.

Também outubro de 2016, em datas e local a serem 
definidos, será desenvolvida a 65ª Reunião do Fórum 
Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobi-
lidade Urbana, com organização a cargo da ANTP. 
Informções com Valéria Aguiar, telefone 11-3371-
2293, valeria@antp.org.br. 

NOVEMBRO – No mês de novembro de 2016, em 
Cuiabá/MT, em datas a serem definidas, acontecerá 
a 88ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Di-
rigentes Públicos de Mobilidade Urbana, com organi-
zação a cargo da ANTP, com Valéria Aguiar, telefone 
11-3371-2293, valeria@antp.org.br. A iniciativa priva-
da poderá participar através de apoios e patrocínios.

De 23 a 25 novembro de 2016, na cidade do Rio de 
Janeiro, será realizado evento organizado pela Fede-
ração das Empresas de Transportes de Passageiros 
do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor). Nesse 
encontro, a ANTP organizará uma Oficina Técnica.

DEZEMBRO – No mês de dezembro de 2016, acon-
tecerá o Encontro Anual da ABRATI, organizado pela 
Associação Brasileira das Empresas de Transporte 
Terrestres de Passageiros (ABRATI).

Vista da cidade de Foz do Iguaçu

Foto: Portal da Prefeitura de Foz do Iguaçu
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