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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Conselho aumenta prazo para convocação de conferências municipais e amplia 
a divulgação da Lei de Mobilidade Urbana

LEI DE MOBILIDADE URBANA

Seminário definido pelo Conselho das Nacional das Cidades debateu em São 
Paulo a Lei de Mobilidade Urbana 

FINAL DE ANO

A partir de 21 de dezembro, a AEAMESP estará em recesso. As atividades 
serão retomadas em 8 de janeiro 

RESOLUÇÃO DO CONFEA

Emissão e registro de ARTs relativas a obras e serviços concluídos e a cargos e 
funções extintos: prazo do CONFEA vai até 31 de dezembro.

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de dezembro no Portal da AEAMESP

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Conselho aumenta prazo para convocação de conferências municipais e 

amplia a divulgação da Lei de Mobilidade Urbana

No período de 4 a 6 de dezembro de 2012, o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo 

Baião, participou da 35ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, em Brasília, incluindo 

reunião do Comitê Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, do qual é 

membro titular. O encontro aconteceu no auditório do Ministério das Cidades. Seminário. A 35ª

Reunião do Conselho Nacional das Cidades foi aberta na manhã de 4 de dezembro de 2012, com 

o Seminário Nacional 'O papel dos Conselhos Estaduais na 5ª Conferência Nacional das Cidades', com a 
participação de representantes de diversos Estados. Ainda no período da manhã, os conselheiros seguiram para o 

Palácio do Planalto, para acompanhar a solenidade em que a presidente da República, Dilma Rousseff, lançou de 

nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida. À tarde, o seminário foi retomado. 

5ª CONFERÊNCIA: PRAZOS MUDAM

Também no primeiro dia, houve o lançamento interno da 5ª Conferência Nacional das Cidades, a ser 
realizada em novembro de 2012. Nesta 35ª Reunião, o Conselho Nacional das Cidades aprovou 
mudanças no regimento da 5ª Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada em novembro de 
2013, ampliando o prazo para que os municípios possam convocar suas respectivas conferências 
locais. Fortalecimento. O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, propôs que seja feito um ato de 
lançamento da 5ª Conferência para os prefeitos em início de gestão durante uma reunião destes com 
a presidente da República, em Brasília, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2013. A intenção é que a 
presidente conclame os novos mandatários a realizarem as conferências em seus municípios, 
fortalecendo a Conferência Nacional. Razões da mudança. Segundo explicou o conselheiro e ex-
presidente da AEAMESP, Laerte Mathias, pelo cronograma original, a convocação da conferência pelo 
poder executivo municipal deveria acontecer até 19 de janeiro de 2013, portanto, antes da reunião 
com a presidente da República, o que tornaria o ato sem efeito prático sobre o comportamento dos 
prefeitos. Assim, decidiu-se ampliar o prazo de convocação da conferência pelo poder executivo 
municipal para 22 de fevereiro; o limite para convocação da conferência municipal pela sociedade 
civil, que estava fixado em 15 de março, foi também prorrogado para o dia 30 do mesmo mês. 
Documento base.  Segundo ainda Laerte Mathias, o documento base da 5ª Conferência Nacional 
das Cidades vem sendo trabalhado. Ele informou que a Comissão Nacional Recursal de Validação 
estruturou uma cartilha para orientar os Municípios e Estados sobre como montar a conferência em 
suas respectivas jurisdições. Segundo dia. Os trabalhos do segundo dia, 5 de dezembro, foram 
abertos com o exame das atas da 33ª e da 34ª Reunião do Conselho das Cidades, seguido do debate 
do tema conjuntural, focalizando aspectos da proposta de instituição do Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano (SNDU) e da proposta expressa no Projeto de Lei nº 3.460/04, em 
tramitação na Câmara Federal, que institui o Estatuto da Metrópole. 

LEI DE MOBILIDADE URBANA

Na tarde do segundo dia, foram realizadas as reuniões dos Comitês Técnicos. Na reunião do Comitê 
Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, com participação do presidente da 
AEAMESP, houve avaliação das três edições já realizadas da série de cinco edições regionais do 
Seminário Nacional de Mobilidade Urbana para divulgar e debater a Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº
12.587/12), conforme resolução aprovada em 2 de março de 2012 na 32ª Reunião do Conselho 
Nacional das Cidades. No geral, a avaliação foi positiva, com destaque para a edição regional 
Sudeste, realizada em 29 de novembro de 2012, e de cuja organização a AEAMESP participou. (Veja 
a próxima nota deste boletim sobre esse tema). Ampliar divulgação da Lei de Mobilidade 
Urbana. Nesta 35ª Reunião, o plenário do Conselho das Cidades, reunido no último dia, 6 de 
dezembro, aprovou duas resoluções, uma das quais proposta pelo Comitê Técnico Nacional de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e que versa sobre a continuidade do trabalho de divulgação 
iniciado com as edições do Seminário Nacional de Mobilidade Urbana. A resolução recomenda a 
organização de novos seminários de caráter nacional e regional, a realização de oficinas e a produção 
de materiais para divulgação da Lei de Mobilidade Urbana. Os materiais de divulgação deverão ser 
encaminhados para as prefeituras e câmaras municipais e entidades que participarão da 5ª
Conferência Nacional das Cidades. Habitação. A outra resolução aprovada pelo Conselho Nacional 
das Cidades versa sobre seleção de entidades integrantes do Conselho Gestor do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social. (FNHIS).
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LEI DE MOBILIDADE URBANA

Seminário definido pelo Conselho das Nacional das Cidades debateu em 

São Paulo a Lei de Mobilidade Urbana 

A AEAMESP participou diretamente a organização da edição regional Sudeste do 
Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, destinado a divulgar e debater a Lei de 
Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12), realizado em 29 de novembro de 2012, na 
sede do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Com aproximadamente 
250 participantes, o auditório do Sindicato dos Engenheiros esteve lotado durante a 
maior parte do encontro, e houve transmissão ao vivo do encontro via Internet. 

Seminários nas cinco regiões. A decisão de promover uma série de cinco seminários regionais 
para divulgar a Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12) consta de resolução aprovada em 2 de 
março de 2012 na 32ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, organismo do qual a AEAMESP faz 
parte. Já foram realizados três dos cinco seminários: em 31 de outubro de 2012, em Porto Velho, 
Rondônia, aconteceu o seminário referente à Região Norte; em 27 de novembro, em Porto Alegre, o 
seminário concernente à Região Sul, e, em 29 de novembro, o seminário da Região Sudeste. Outros 
dois seminários acontecerão em dezembro: no dia 14, em São Luís, Maranhão, a edição referente ao 
Nordeste, e no dia 18, em Goiânia, a edição concernente ao Centro-Oeste.

DEBATE DA LEI

Aprovada pelo Congresso no final de 2011, a Lei nº 12.587/12 foi sancionada com vetos pela 
presidente da República, Dilma Rousseff em 3 de janeiro de 2012 e entrou em vigor 100 dias 
depois. São 28 artigos – um dos quais vetado integralmente – organizados em sete capítulos. O 
primeiro capítulo se refere às disposições gerais da lei, os outros focalizam as diretrizes para a 
regulação dos serviços de transporte público coletivo, os direitos dos usuários, as atribuições dos 
entes federados quanto ao transporte público – União, Estados e Municípios, as diretrizes para o 
planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade urbana, os instrumentos de apoio à mobilidade 
urbana e as disposições finais.  Dois painéis. O seminário na capital paulista teve dois painéis. 
Inicialmente, com moderação do ex-presidente da AEAMESP e vice-presidente do Sindicato do 
Engenheiros, Laerte Conceição Mathias, o engenheiro e advogado João Alencar Oliveira Jr., 
representando a Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, do Ministério das 
Cidades, fez uma exposição de apresentação da lei, sublinhando aspectos que revelam o espírito da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana. Em seguida, no mesmo painel, houve comentários do 
promotor José Carlos de Freitas, representante do Ministério Público do Estado de São Paulo; de 
Renato Boareto, do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) e de Marcos Bicalho dos Santos, da 
Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU). Atuou como relator desse primeiro 
painel Gley Rosa, do Sindicato dos Engenheiros e do Fórum Suprapartidário por uma São Paulo 
Saudável e Sustentável. O segundo painel. Coordenado pelo presidente da AEAMESP, engenheiro 
José Geraldo Baião, o segundo painel trouxe apresentações regionais sobre mobilidade urbana. 
Participaram Renato Viegas, presidente da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 
(Emplasa), que focalizou o tema da Macrometrópole Paulista. A subsecretária de Mobilidade Urbana 
do Estado do Espírito Santo, Luciene Becacici Esteves Viana, que apresentou as propostas 
consignadas no Programa de Mobilidade Metropolitana da Grande Vitória. Marcelo Cintra do Amaral, 
da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, falou sobre o Plano de Mobilidade Urbana 
da capital mineira. José Carlos Leitão fez uma apresentação a respeito dos investimentos do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro em projetos voltados para a mobilidade urbana, tendo em vista os 
grandes eventos programados para a cidade até 2016. Houve comentários de Ricardo Corrêa, 
representante da Rede Nossa São Paulo e do Fórum Suprapartidário por São Paulo Saudável e 
Sustentável. O relator do segundo painel foi Manuel Xavier Lemos Filho. 

PRESENÇA E ORGANIZAÇÃO

Capacitação de gestores. Representando o secretário nacional de Transporte de Mobilidade 
Urbana, do Ministério das Cidades, Júlio Eduardo dos Santos, Ricardo Caiado de Alvarenga assinalou 
na sessão de abertura do seminário em São Paulo que a Secretaria deve ampliar a divulgação da lei. 
“Temos mantido entendimentos com a Caixa para que em 2013 possamos elaborar um plano de 
capacitação de gestores municipais para elaboração dos planos de mobilidade que têm que acontecer 
até 2015”. Instalação dos trabalhos. A mesa de abertura reuniu ainda Murilo Campos de Melo 
Pinheiro, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e presidente da Federação 
Nacional dos Engenheiros e da CNTU; Nazareno Affonso, coordenador nacional do MDT; Marcos 
Bicalho dos Santos, diretor da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e 
membro do Secretariado do MDT; Ailton Brasiliense Pires, presidente da Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP); Rogerio Crantschaninov, presidente do Fórum Paulista de Secretários e 
Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito. Maria Cristina Chiquetti Carnier, gerente de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de São Paulo, Caixa Econômica Federal. Realização. O encontro da 
Região Sudeste teve como realizadores o Ministério das Cidades, por meio da  Secretaria Nacional de 
Transporte e da Mobilidade Urbana; o Conselho Nacional das Cidades, com o seu Comitê Técnico 
Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana; a Federação Nacional dos Engenheiro, Sindicato dos 
Engenheiros no Estado de São Paulo; Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP); 
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Transportes/Central Única dos Trabalhadores (CNTT/CUT); Confederação Nacional das Associações 
de Moradores (Conam/Famemg); Federação das Associações de Moradores do Estado de Minas 
Gerais; Federação Nacional dos Metroviários (Fenametro), Caixa Econômica Federal. Apoio.
Apoiaram o encontro o Poder Público, entidades da sociedade civil e as seguintes organizações:  
Fórum Suprapartidário por uma São Paulo Saudável e Sustentável, Rede Nossa São Paulo, 
Movimento Defenda São Paulo, Conselho Estadual das Cidades de Minas Gerais, Fórum Nacional da 
Reforma Urbana e Ministério Público.

Veja matéria e apresentações sobre o primeiro painel, publicadas pelo portal do Sindicato dos 

Engenheiros

Veja matéria e apresentações sobre o segundo painel, publicadas pelo portal do Sindicato dos 

Engenheiros
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FINAL DE ANO

A partir de 21 de dezembro, a AEAMESP estará em recesso. As 

atividades serão retomadas em 8 de janeiro 

No período de 21 de dezembro de 2012 a 7 de janeiro de 2013, a AEAMESP estará em recesso de 

final de ano. As atividades serão retomadas na terça-feira, 8 de janeiro de 2013. 
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RESOLUÇÃO DO CONFEA

Emissão e registro de ARTs relativas a obras e serviços concluídos e a 

cargos e funções extintos: prazo do CONFEA vai até 31 de dezembro.

Por meio da Resolução Nº 1042, de 29 de junho de 2012, o Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA), estendeu até 31 de dezembro de 2012 o prazo para que os profissionais 

emitam e registrem junto ao CREA as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) relativas a 

obras e serviços já concluídos e a cargos e funções extintos. Oportunidade. Trata-se de uma 

oportunidade para que os profissionais formem o seu acervo técnico, composto do conjunto das 

ARTs registradas. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, mediante solicitação, é, na prática, o 

currículo do profissional, documento que tem fé publica e é muito valorizado nas concorrências públicas, por 

demonstrar a  experiência específica exigida nos editais. Integra da Resolução. Acione o link ao final desta nota 
para ler a íntegra da Resolução Nº 1042 do CONFEA. 

DIVULGADA A IMPLANTAÇÃO DO CREANET

O CREA-SP vem divulgando a implantação do CREANET, com a substituição e aprimoramento do sistema de 

cadastros do Conselho. Com o novo sistema espera-se operação mais simples, facilidade de manutenção e mais 

segurança e confiabilidade. Acione dois links com informações sobre esse tema no final desta notícia.

Leia a íntegra da Resolução Nº 1042 do CONFEA

Veja informações sobre o CREANET diretamente no portal do CREA-SP
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ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de dezembro no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em dezembro. Na 

primeira página. Na primeira página do Portal da AEAMESP, no canto superior direito da tela, há 

um espaço que dá acesso a uma lista em ordem cronológica crescente com todos os 

aniversariantes do mês. Se houver aniversariantes no dia em que a lista é consultada, seus nomes 

aparecem em destaque.

Veja os aniversariantes do mês
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