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FÓRUM NACIONAL
EM GUARULHOS, A 81ª REUNIÃO DO 
FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS 
Desenvolvida nos dias 8 e 9 de agosto de 2013, no Hotel 
Mariot Airport, na cidade paulista de Guarulhos, a 81ª 
Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Transporte e Trânsito teve a participação 
de 312 especialistas, autoridades e empresários de 47 
municípios, entre os quais, 13 capitais. Em diferentes 
sessões, o encontro debateu aspectos da questão das 
tarifas do transporte público urbano –  incluindo custos, 
desonerações, subsídios, a necessidade ou não de uma 
planilha nacional, o acesso a informações por parte dos 
órgãos gestores, qualidade dos serviços, remuneração 
das operadoras e o preço final para os usuários. Tam-
bém estiveram em foco os desafios da mobilidade em 
regiões metropolitanas, experiências de implantação de 
funcionamento dos Conselhos Municipais de Transporte 
e preparativos para a 13ª Jornada Brasileira Na Cidade 
sem Meu Carro – ou Dia Mundial sem Carro –, em 22 de 
setembro. 

ABERTURA DOS TRABALHOS – Sob condução do presi-
dente da Urbes Sorocaba e presidente do Fórum Nacio-
nal, Renato Gianolla, a solenidade de abertura dos traba-
lhos contou com a presença do prefeito de Guarulhos, 
Sebastião Alves de Almeida; do secretário nacional de 
Transportes e da Mobilidade Urbana, do Ministério das 
Cidades, Júlio Eduardo Santos; do secretário de Trans-
portes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir 
Fernandes, e do secretário de Transportes do Estado do 
Rio de Janeiro, Júlio Lopes. 

O prefeito Sebastião Alves de Almeida faz seu pronunciamento durante a sole-
niidade de abertura do encontro. [Foto: Sidnei Barros/Prefeitura de Guarulhos]

Participaram também da mesa de honra o secretário 
municipal de Transporte e Trânsito de Guarulhos, Atílio 
André Pereira; o secretário municipal de Transportes de 
São Paulo, Jilmar Tatto; o presidente do Departamento 
Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), Daniel 
Annenberg, e os deputados estaduais paulistas Samuel 
Vasconcellos, presidente da Comissão de Transito e 
Transporte Público da Assembleia, e Gerson Bittencourt. 
A ANTP esteve representada por seu presidente, Ailton 
Brasiliense Pires, e pelo superintendente, Luiz Carlos Man-
tovani Néspoli. 

NO 19º CONGRESSO DA ANTP – Está programada uma 
reunião extraordinária do Fórum Nacional de Secretários 
e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito em 
Brasília-DF, durante o 19º Congresso Brasileiro de Trans-
portes Urbano e Trânsito e a VIII INTRANS – Exposição 
Internacional de Transporte e Trânsito, eventos que a As-
sociação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) promo-
verá no período de 8 a 10 de outubro de 2013.

Veículo do BRT Transoeste, Rio de Janeiro [Foto: Rafael Asquini]           
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Quando foi aberto espaço para perguntas, a primeira foi 
relacionada com o elevado custo dos financiamentos 
pelo ProTransporte. Júlio Eduardo Santos respondeu, 
afirmando que esses recursos são oriundos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e precisam ser 
remunerados; ele disse considerar as condições boas: se 
o projeto corresponder a sistemas sobre pneus, 6% ao 
ano, com quatro anos de carência e 20 anos para pagar; 
no caso de trilhos, as condições são ainda melhores:  ju-
ros de 5,5% ao ano e com 30 anos para pagar. 

Outro ponto, mencionado por três participantes da reu-
nião, dizia respeito ao que foi chamado de ‘desmonte 
das equipes técnicas’ nos órgãos públicos que atuam no 
setor de mobilidade em cidades de todos os portes. Pa-
trícia Veras, secretária em Goiânia, sugeriu que o governo 

PAGÍNA 2

FÓRUM NACIONAL
DIÁLOGO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE 
TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA

Durante a 81ª Reunião do Fórum Nacional, boa parte 
da sessão com participação exclusiva dos secretários e 

dirigentes foi dedicada a um diá-
logo com o secretário nacional do 
Transporte e da Mobilidade Urbana 
(SeMob), do Ministério das Cidades, 
Júlio Eduardo Santos. O primeiro 
ponto abordado dizia respeito aos 
planos municipais de transporte 
para municípios com mais de 20 
mil habitantes, uma exigência 
da Lei de Mobilidade Urbana (Lei 
12.587/12) a ser cumprida até 2015. 

“Essa lei precisa ser mais divulgada e discutida pelos mu-
nicípios. A SeMob está montando um programa a esse 
respeito. Acredito que até o final deste ano iniciaremos a 
capacitando gestores na área de mobilidade em todo o 
País. A ideia é que os gestores estejam aptos a conduzir a 
preparação dos planos com a participação da sociedade”. 

O secretário assinalou que dos novos recursos para a área 
de mobilidade urbana – R$ 50 bilhões, anunciados pela 
presidente da República após as manifestações de junho 
–, a maior parte será destinada a obras de infraestrutu-
ra. Mas informou que a SeMob se esforça para que uma 
parcela seja reservada para financiar planos municipais. 
“A intenção é financiar trabalhos técnicos que possam 
contribuir para a elaboração dos planos. Não queremos 
um financiamento para que a prefeitura simplesmente 
tenha o recurso para contratar um escritório de consul-
toria, mandar fazer o plano e aprovar só para dizer que 
cumpriu a exigência”. 

FALTA DE PROJETOS – O Júlio Eduardo Santos tocou na 
questão da falta de projetos para sistemas de mobilidade 
urbana e disse que há um esforço para convencer inter-

namente o governo a destinar recursos – via linha de 
crédito ou por meio do Orçamento Geral da União – para 
que os municípios possam elaborar seus projetos. “Caso 
contrário, ficaremos naquele círculo vicioso: tem dinheiro 
para obras, mas não tem projetos, e para projetos, não 
tem dinheiro. Nossa ideia é esta: as propostas que já têm 
projeto serão selecionadas agora, licitadas e executadas 
de imediato, e dentre as não têm projeto, selecionaremos 
aquelas estruturantes, que vão dar um choque de mobili-
dade nas cidades, e vamos financiar os projetos para elas”. 

O secretário opinou que a falta de projetos não é somen-
te culpa dos prefeitos, mas decorre também de uma situ-
ação que permanece há algum tempo no País. “Se não há 
investimentos, também não há projetos. Que prefeito vai 
investir em projeto, sabendo que recursos para a obra ele 
não vai ter e que esse projeto vai ficar na prateleira? Isso é 
culpa de uma deformidade: por 30 anos não se falou em 
mobilidade no Brasil, estamos retornando agora”. 

INVESTIMENTOS – O dirigente da SeMob destacou que 
o atual governo voltou a investir em mobilidade urba-
na, o que não havia sido feito antes pela administração 
federal. Disse que os R$ 12 bilhões correspondente ao 
PAC da Copa de fato não resolveriam o problema de mo-
bilidade durante os jogos da Copa, e que se a ideia fosse 
apenas essa, bastaria estabelecer feriados por decreto. 
Considerou também que nunca houve nas cidades brasi-
leiras dificuldades em encher e esvaziar estádios em dias 
de grandes jogos. “Na verdade, usou-se a realização da 
Copa de 2014 para empreender melhorias nos sistemas 
de transporte urbano das cidades sedes dos jogos. Os 
prefeitos aproveitaram a oportunidade de melhorar os 
seus sistemas de transporte coletivo através da Copa. E 
fizeram muito bem!”.  

Júlio Eduardo Santos assinalou ainda que há outras linhas 
de investimentos o PAC Mobilidade Grandes Cidades, 
com R$ 33 bilhões, dos quais R$ 10 bilhões do Orçamen-
to Geral da União, R$ 12 bilhões como linha de crédito 
federal e as contrapartidas;  PAC Médias Cidades e o PAC 
de Pavimentação. “Há cinco anos, ninguém pensava em 
investimentos em mobilidade urbana".

CUSTO DOS FINANCIAMENTOS, EQUIPES 
TÉCNICAS E PREPARAÇÃO DE PESSOAL'

efetue um diagnóstico dessa situação, promovendo o 
levantamento da envergadura e estrutura dos órgãos 
gestores, se possuem equipe técnica, com quantos agen-
tes contam, além de outras informações. O secretário 
disse que a sugestão era bem vinda e informou que que a 
SeMob criou um grupo de gestão de informações do qual 
participam a Associação Nacional de Transportes Públicos 
(ANTP), Associação Nacional das Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU), Associação Nacional de Transportadores 
de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada deverá fazer um levanta-
mento que compreenderá a situação dos órgãos de ges-
tão e a publicação de documentação técnica. 

No final, Júlio Eduardo Santos ouviu a sugestão de cria-
ção de uma interface do governo federal com universida-
des públicas e mesmo provada para formação de mão de 
obra de caráter interdisciplinar para o setor. O secretário 
considerou importante a sugestão e falou em congregar 
as entidades do setor para tarefas como essa.

Júlio Eduardo Santos



BOLETIM DOS FÓRUNSEDIÇÃO 03, SETEMBRO DE 2013PAGÍNA 3

O presidente do Fórum Nacional, Renato Gianolla coor-
denou a primeira sessão expositiva e de debates da 81ª 
Reunião do Fórum Nacional sobre programas de mobi-
lidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo. O 
secretário Atílio Pereira fez uma apresentação a respeito 
dos programas de mobilidade urbana em implementa-
ção em Guarulhos, município que conta com recursos do 
PAC Mobilidade Urbana da ordem de R$ 308 milhões. O 
secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Juran-
dir Fernandes falou do setor metroferroviário, apresen-
tando obras em andamento – que devem garantir mais 
55 km de metrô – e projetos próximos de serem licitados. 
O arquivo com a exposição de Fernandes está disponível 
no portal da ANTP (www.antp.org.br/website/). 

CUSTO, QUALIDADE, TARIFA – Em sessão coordenada 
pelo engenheiro e consultor Plínio Assmann, membro do 
Conselho Direitor da ANTP, a segunda sessão expositiva 
e de debates focalizou o tema Custos, Qualidade, Remu-
neração e Tarifa do Transporte Público, com três exposito-
res. Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada falou sobre a Nota Técnica 
02 do IPEA , intitulada 'Tarifação e Financiamento do 
Transporte Público Urbano'. Ele mostrou que a publicação 
focaliza a evolução das tarifas de ônibus e dos gastos das 
famílias com o transporte público urbano, composição 
dos serviços e políticas de barateamento das tarifas, mo-
delos de financiamento dos transportes públicos urbanos 
no Brasil e no mundo, alternativas para diversificação das 
fontes de financiamento do TPU propostas e exemplos 
para o debate. A publicação está disponível no portal do 
IPEA. 

Adauto Faria, representante da São Paulo Transporte S/A 
– SPTrans, apresentou reflexões sobre os recados que as 
manifestações de junho trouxeram para o setor. E Eduar-
do Alcântara de Vasconcellos descreveu sucintamente o 
Sistema de Informação da Mobilidade Urbana da ANTP 
e o sistema da CAF, mostrando como esses dados arma-
zenados por anos podem ajudar na compreensão de 
diferentes questões da mobilidade urbana. Os arquivos 
referentesa estas três apresentações também se encon-
tram no portal da ANTP

REGIME ESPECIAL – Na retomada dos trabalhos, na ma-
nhã do segundo dia, foi desenvolvido o painel sobre o 
Regime Especial de Incentivos para o Transporte Urbano 
de Passageiros (REITUP), objeto de um projeto de lei 
aprovado com alterações em 2 de julho de 2013 no Se-
nado e que deve ser apreciado novamente pela Câmara. 
Os deputados deverão decidir quanto a cada item modi-
ficado ou acrescentado, se manterão a forma original de-
finida pela própria Câmara, rejeitando as mudanças feitas 
pelos senadores, ou acatar o texto tal como  aprovado 
pelo Senado.  A sessão foi coordenada pelo presidente 
da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), 
de Porto Alegre, Vanderlei Capellari, vice-presidente 
do Fórum Nacional. Uma das exposições foi feita pelo 

FÓRUM NACIONAL
EM DEBATE, INVESTIMENTOS, CUSTOS, 
TARIFAS, DESONERAÇÃO E CONSELHOS 

deputado federal Carlos Zaratini, que explicou as linhas 
gerais do projeto O outro expositor, Marcos Bicalho dos 
Santos, diretor da Associação Nacional das Empresas de 
Transporte Urbano (NTU), mostrou um quadro atual das 
desonerações previstas no projeto de lei do REITUP; rela-
cionou as cidades que já desoneraram o ISS e a Taxa de 
Gerenciamento Operacional bem como os Estados que 
já desoneram o ICMS sobre o óleo diesel. Também dis-
correu sobre outras formas de desoneração, mostrando 
como a gratuidade para idosos e para estudantes podem 
ser cobertas com recursos orçamentários por meio de 
programas específicos previstos na legislação e não mais 
pagas pelos usuários do transporte público. Outro ponto 
enfatizado referia-se ao fato de que a prioridade para o 
transporte público no sistema viário pode significa 25% 
de redução nos custos operacionais, favorecendo a redu-
ção das tarifas. 

CONSELHOS MUNICIPAIS – A última sessão da 81ª Reu-
nião do Fórum Nacional teve por tema Conselhos Muni-
cipais de Transporte – Experiências de estruturação de 
condução e condução de Conselhos Municipais de Trans-
porte. Os trabalhos foram coordenados por Elequicina 
dos Santos, secretária de Mobilidade Urbana de Natal, Rio 
Grande do Norte, e vice-presidente do Fórum Nacional. 
Uma das exposições coube a Luiz Silvério, membro do 
conselho atuante no municípío de São Bernardo do Cam-
po. O outro expositor foi Josias Lech, que representava a 
Prefeitura de São Paulo.

Sessão no segundo dia dos trabalhos debateu o regime especial de desonera-
ção do transporte público [Foto: Sidnei Barros/Prefeitura de Guarulhos]

PROPOSTAS DO FÓRUM MINEIRO SÃO 
APRESENTADAS AO FÓRUM NACIONAL'

Conforme se decidiu na 58ª Reunião do Fórum Mineiro, 
ocorrida em junho de 2013 em Juiz de Fora, o secretário 
executivo Ricardo Mendanha levou à 81ª do Fórum Na-
cional proposta para debate de três temas: 1) A participa-
ção de representação dos órgãos municipais de trânsito 
no Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e no Depar-
tamento Nacional de Trânsito (Denatran); 2) Alternativas 
para que o custeio da gestão/administração do transito 
não dependa das multas; 3) Acesso direto dos municípios 
ao cadastro nacional de informações sobre veículos sem 
depender das tarifas e imposições dos departamentos 
estaduais de trânsito (Detrans). A proposta foi acolhida e 
os temas deverão entrar em pauta.



DIA SEM CARROS
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’A cidade de São Paulo se engajará na 13ª Jornada Bra-
sileira ‘Na Cidade, Sem Meu Carro’ (ou Dia Mundial Sem 
Carro), comemorada anualmente em 22 de setembro. 
A informação foi prestada pelo secretário municipal de 
Transportes, Jilmar Tatto, ao participar no dia 8 de agos-
to de 2013, em Guarulhos, da sessão inaugural da 81ª 
Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Transporte Urbano e Trânsito. 

De acordo com o Instituto RuaViva, que coordena nacio-
nalmente a Jornada, até o final de agosto, além de São 
Paulo, outras 20 cidades – ao todo, são 13 capitais -- já 
haviam definido seu engajamento, a maior parte com 
anúncio oficial da administração municipal e em alguns 
casos com a mobilização de entidades interessadas. 

As cidades são: Aparecida de Goiânia-GO, Belém-PA, Belo 
Horizonte-MG (por ora, com parceria BHemCiclo, RuaViva 
e Faculdade Izabela Hendrix), Brasília-DF, Campinas -SP, 
Campo Grande-MS, Catanduva-SP, Criciúma-SC, Doura-
dos-MS, Goiânia-GO, Macapá-AP, Maceió-AL, Natal-RN, 
Osório-RS, Pelotas-RS, Rio Branco-AC, Rio de Janeiro-RJ 
(transporte Ativo é o encabeçador; há também o enga-
jamento da Fetranspor), Salvador-BA, São Luís-MA, São 
Paulo-SP, Ubatuba SP. 

É provável que esta lista ganhe a presença também de 
Porto Alegre, já que o prefeito da capital gaúcha, 
José Fortunati, tem defendido a Jornada. Ele solicitou 
uma reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), enti-
dade da qual é presidente, com o Fórum Nacional, para 
discutir ideias que pudessem atrair os municípios para o 
22 de setembro; a reunião foi efetivamente realizada em 
São Paulo, no dia 4 de julho de 2013, e incluiu também 
outros temas.

CIDADE QUE POSSUI O MAIOR NÚMERO DE 
AUTOMÓVEIS ADERE AO ‘DIA SEM CARROS’ Aconteceu na tarde do primeiro dia da 81ª Reunião do 

Fórum Nacional a reunião com participação reserva-
da aos secretários e dirigentes. O presidente, Renato 
Gianolla, abriu o encontro apresentando a proposta 
para constituição de quatro comissões temáticas para 
tratamento de temas específicos no âmbito do Fórum 
Nacional. 

Uma das comissões deverá se dedicar a questões rela-
cionadas com os temas Custo, Financiamento e Tarifa. 
Outra comissão tratará do Esforço Legal e será concer-
nente não apenas a assuntos referentes ao trânsito, mas 
também a temas relacionados com a mobilidade e o 
transporte público urbanos. Uma terceira comissão de-
verá trabalhar assuntos referentes a Qualidade e melho-
ria do transporte coletivo de passageiros, e outra terá 
como foco a Segurança Viária.  

O presidente sugeriu que os secretários estudassem a 
proposta, que deverá ser debatida na reunião extraor-
dinária do Fórum Nacional, durante o 19º Congresso 
Brasileiro de Transporte e Trânsito e a VIII INTRANS – Ex-
posição Internacional de Transporte e Trânsito, eventos 
que a Associação Nacional de Transportes Públicos 
(ANTP) promoverá em Brasília, no período de 8 a 10 de 
outubro de 2013.

VICE-PRESIDÊNCIAS  – Renato Gianolla lembrou que o 
Fórum Nacional de Secretários elegeu três vice-presi-
dentes encarregados de grandes segmentos. O presi-
dente da Empresa Públicas de Transporte e Circulação 
(EPTC), de Porto Alegre, Vanderlei Luís Cappelari , é o 
vice-presidente para a área de Transporte; a secretária 
de Mobilidade Urbana de Natal, Elequecina dos Santos, 
responde pela vice-presidência de trânsito, e o diretor 
de transporte de Campo Limpo Paulista, Paulo Moretti, 
é o vice-presidente para o segmento das pequenas ci-
dades.

PRESIDENTE PROPÕE QUATRO COMISSÕES 
TEMÁTICAS PARA O FÓRUM NACIONAL

Pintura de faixa de pedestres em Propriá, Sergipe. [Foto: Prefeitura de Propriá]
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FÓRUM NACIONAL
FÓRUM VAI CONSULTAR ANTP SOBRE APOIO  
PARA CRIAÇÃO DE PLANILHA REFERENCIAL

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos 
de Transporte Urbano deverá consultar a Associação 
Nacional de Transportes Públicos (ANTP) sobre a pos-
sibilidade de essa entidade ajudar na elaboração de 
uma planilha nacional que, considerando também as 
realidades regionais, possa servir de referência para que 
os municípios levantem a evolução dos custos de seus 
respectivos sistemas de transporte urbano. O tema foi 
debatido durante a sessão da 81ª Reunião do Fórum Na-
cional reservada aos secretários e dirigentes.

O presidente do Fórum Nacional, Renato Gianolla, abriu 
o debate indagando se o plenário considera conveniente 
haver uma planilha nacional de referência para o levan-
tamento e custos – ideia surgida em reunião anterior. Ele 
assinalou que o tema ganha relevância diante do fato de 
já ser perceptível o risco de desorganização das finanças 
dos municípios, diante da necessidade política de não 
reajustar o valor das tarifas, o que leva à necessidade de 
adoção ou ampliação da sistemática de subsidiar o trans-
porte com dotações feitas com recursos do tesouro mu-
nicipal.  E ponderou que a ideia de não conceder reajuste 
ao setor de transporte público pode contaminar outras 
áreas da administração municipal.

Gianolla informou que em seu município, a cidade 
paulista de Sorocaba, por conta da licitação, exigem-
se informações das concessionárias que permitem o 
monitoramento do sistema mas também uma planilha 
convencional. Cristina Baddini, presidente da Companhia 
de Transporte e Trânsito de Macapá (CTMAC), defendeu 
a utilização de uma planilha. “Poucos setores têm custos 
planilhados e é algo que o nosso setor tem de bom. Mas 
é preciso que o poder público municipal tenha acesso 
a dados confiáveis”, disse. Para ela, a existência de uma 
planilha ajuda na compreensão do fato de que há preços 
nacionais que pressionam os custos dos transportes ur-
banos e, portanto, também as tarifas, e sobre os quais os 
municípios não têm qualquer controle.

REFERÊNCIA SEM OBRIGATORIEDADE – Falando como 
secretário-executivo do Fórum Mineiro de Gerenciado-
res de Transporte e Trânsito, Ricardo Mendanha Ladeira 
explicou que, sobre esse tema, são muito diferentes as 
posições de cidade maiores, com um melhor nível de 
organização do sistema de transporte, e outras que não 
vivem essa realidade.  “A ideia que está sendo consolida-
da em Minas Gerais é que não se tenha uma planilha que 
seja obrigatória, para ser cumprida, mas uma planilha ou 
um manual que sirva para auxiliar os municípios a levan-
tarem seus custos”.

Ele acrescentou que, de modo geral, nos municípios, 
vigora entre empresários e mesmo entre representantes 
do poder público a ideia de que os dados do sistema de 
transporte são privados, pertencendo às concessionárias, 

que não são obrigadas a fornecê-los para o órgão gestor. 
“Isso é um absurdo! É fundamental o poder público ter 
conhecimento de quantos passageiros são transportados, 
de quanto cada um está pagando, quantos estudantes há 
efetivamente no sistema, entre outras, mas, infelizmente  
gestão pública  perdeu um pouco o controle disso em 
grande parte das cidades”. 

O secretário de Transportes e Trânsito de Guarulhos, Atílio 
Pereira, disse ser a favor da planilha, ressaltando, que o 
fundamental é haver, por parte do órgão gestor, condi-
ções de aferir se os dados planilhados retratam a realida-
de.  “Precisamos saber se os valores referentes a ordens 
de serviço, viagens, horas de trabalho, e quantidades de 
passageiros são mesmo aqueles que as informam. Se as 
empresas preencherem as planilhas e o órgão gestor não 
tiver condições de aferir, de nada adianta”. 

O dirigenter acrescentou que Guarulhos, passou a ter 
êxito na aferição dos dados a partir do momento em que 
foram instalados os equipamentos de GPS nos ônibus, 
com utilização dos dados junto informações fornecidas 
pelo sistema de bilhetagem. 

Roberto Gregório, presidente da URBS Curitiba, apoia a 
ideia de um manual referencial. Ele defendeu na sessão 
um esforço do Fórum Nacional no sentido de propor e 
aprovar uma nova legislação que viesse a funcionar como 
marco regulatório do transporte público, abrangendo 
diferentes aspectos da atividade, entre as quais modela-
gem tarifária. 

GRUPO TÉCNICO – O superintendente da ANTP, Luíz Car-
los Mantovani Néspoli, assinalou que, de modo geral, no 
que diz respeito ao trânsito, os órgãos gestores se equi-
param, estudaram e aprenderam e que, inversamente, 
não se adotou o mesmo procedimento para lidar o trans-
porte. “Creio que além de discutir qual é a planilha,  é pre-
ciso discutir como o poder público pode retomar algum 
tipo de gestão sobre o transporte”. 

Néspoli também sugeriu profundidade no estudo das 
planilhas tarifárias referenciais: ““Dada a complexidade 
deste assunto, é melhor que se constitua uma equipe 
técnica, dedicada ao tema, identificando e considerando 
as realidades regionais, concluiu”..

Sala da reunião dono Fórum Nacional  [Foto: Sidnei Barros/Prefeitura de Guarulhos]
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SUSTENTABILIDADE
PROMOVIDO EM AGOSTO, EM SOROCABA, 
O 2º ENCONTRO CIDADES AMIGÁVEIS

Nos dias 22 e 23 de agosto de 2013, aconteceu em Soro-
caba, no Estado de São Paulo, o 2º Encontro de Cidades 
Amigáveis, promovido pela Associação Nacional de 
Transporte Público (ANTP), Prefeitura de Sorocaba, atra-
vés da Urbes – Trânsito e Transportes, e pelo Sesc Soro-
caba, com patrocínio do Banco Itaú. Durante o encontro, 
autoridades públicas, urbanistas e representantes de 
organizações não-governamentais expuseram e deba-
teram exemplos bem sucedidos sobre o uso comparti-
lhado do espaço viário.  A primeira edição aconteceu em 
2012, na cidade paulista de São Caetano do Sul.

A cerimônia de instalação dos trabalhos, na manhã do 
primeiro dia,  contou com a participação do prefeito de 
Sorocaba, Antônio Carlos Pannunzio;  do presidente da 
Urbes e presidente do Fórum Nacional de Secretários 
e Dirigentes Públicos de Transporte urbano e Trânsito, 
Renato Gianolla e do gerente do Sesc Sorocaba, José 
Henrique O. Coelho. Representaram a ANTP o presidente 
Ailton Brasiliense Pires, o superintendente Luiz Carlos 
Mantovani Néspoli e o presidente da Comissão Técnica 
de Bicicleta e diretor regional da ANTP Goiás, Antenor 
Pinheiro.

"ENTUSIASMO" – "O tema proposto desperta entusiasmo, 
já que nos propõe a pensar numa cidade mais humana 
com o desenvolvimento de políticas públicas e respei-
to múltiplo de todos os integrantes da 
sociedade para com a forma de ir e vir 
de pedestres e ciclistas", disse o prefeito 
Pannunzio. Entre os exemplos práticos 
de qualificação da mobilidade urbana 
apresentados pelo municípios anfitrião 
estão as bicicletas públicas (Integrabike), 
o sistema de transporte interligado e, futu-
ramente, a implantação do BRT (Bus Rapid 
Transit  ou Transporte Rápido por Ônibus).

SESSÕES –  Ainda na manhã do primeiro 
dia, o jornalista Thiago Benicchio, diretor 
geral da Ciclocidade – Associação de Ci-
clistas Urbanos de São Paulo coordenou a 
sessão que debateu o tema Cidade para as 
pessoas, com e exposição de Carlos Leite, 
professor doutor da Universidade Presbi-
teriana Mackenzie e Consultor do Banco 
Desenvolvimento Interamericano (BID). 
Na sequência, Luciana Nicola, da área de 
Relações Governamentais e Institucionais 
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EXPEDIENTE

do Itaú-Unibanco fez uma exposição sobre o papel da ini-
ciativa privada no fortalecimento de políticas cicloviárias, 
em sessão que teve coordenação de Antenor Pinheiro

Na retomada dos trabalhos no período da tarde, houve 
sessão coordenada pelo superintendente da ANTP, Luíz 
Carlos Mantovani Néspoli, em que foram apresentadas 
experiência de projetos cicloviários em cidades brasileiras, 
com exposições de Renato Gianolla, a respeito do proje-
to de Sorocaba, e de Elequicina Santos, superintendente 
Transporte e Trânsito de Natal e vice-presidente do Fórum 
Nacional, sobre o projeto na capital potiguar. 

SOCIEDADE CIVIL – Na sequência, desenvolveu-se a mesa-
redonda Visão das Organizações da sociedade civil, com 
coordenação de Alexandre Pelegi, da Assessoria de Comu-
nicação da ANTP, e participação de Natalia Garcia, repre-
sentando a organização Cidades para Pessoas; José Lobo, 
da  Transporte Ativo; Jorge Brand, coordenador geral da 
Ciclo Iguaçu – Associação de Ciclistas do Alto do Iguaçu, e 
Thiago Benicchio, do Ciclocidade. No final dos trabalho do 
primeiro dia, houve visita ao  Sistema de Ciclovias de Soro-
caba, seguido de coquetel de confraternização.

SEGUNDO DIA – Com o painel  Elementos constitutivos de 
projetos de Ciclovia e Ciclofaixa, coordenado por Renato 
Gianolla, desenvolveu-se a apresentação do superinten-
dente de Planejamento da Companhia de Engenharia de 
Tráfego de São Paulo (CET/SP), Ronaldo Tonobon sobre o 
tema Infraestrutura viária e compartilhamento.  

A última sessão do encontro foi sobre o tema Elementos 
constitutivos de projetos de cicloviários, com a apresenta-
ção Traffic Calming, a cargo de Antenor Pinheiro. 


