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CONSELHO DAS CIDADES

Propostas sobre mobilidade serão levadas em setembro ao Comitê de 

Articulação Federativa, que reúne as três esferas de governo.

Um grupo que conta com a participação do presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo 
Baião, está encarregado de finalizar, com assessoria externa, o documento que consolidará um 

amplo conjunto de propostas ao governo federal para melhorar a mobilidade urbana no País. 

Desde de julho, por solicitação governamental, as propostas vêm sendo recolhidas e 
sistematizadas no âmbito do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, do 

Conselho Nacional das Cidade, com participação também de representantes do governo federal  - ministérios das 
Cidades e do Planejamento, Orçamento e Gestão – e representantes de organizações e movimentos convidados. 

Pacto pela mobilidade urbana. De acordo com o governo federal, o esforço visa estabelecer o que vem sendo 

chamado de “diretrizes do Pacto Nacional de Mobilidade Urbana”, e condicionará a liberação de recursos federais 
para o setor da ordem de R$ 50 bilhões. 

GRUPO ENCARREGADO DE FINALIZAR AS PROPOSTAS

Integram o grupo encarregado de finalizar as propostas membros de cada um dos segmentos que 
fazem parte do Conselho Nacional das Cidades. A AEAMESP atua no segmento denominado Entidades 
Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa. Outros segmentos são Poder Público (Federal, Estadual e 
Municipal), Trabalhadores, Empresários, Movimento Popular, Organizações Não Governamentais 
(ONGs), Observadores Estaduais. Cada segmento tem dois representantes no grupo, exceção feita 
ao Movimento Popular, que conta com as quatro organizações nacionais, e às organizações nacionais 
que congregam municípios:  Associação Brasileira de Municípios (ABM), Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) e Confederação Nacional de Municípios (CNM). Comitê de Articulação Federativa. O 
documento será apresentado no dia 12 de setembro de 2013 em uma reunião do Comitê de 
Articulação Federativa (CAF) o que significará o início efetivo de negociação das propostas com 
representantes das esferas federal , estadual, distrito federal e municipal de governo. O CAF foi 
criado há dez anos por um protocolo de cooperação federativa, e em 2007, por força de decreto, foi 
instituído como uma instância de diálogo entre União e os municípios brasileiros, no âmbito da 
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

REUNIÃO EM BRASÍLIA

Nos dias 19 e 20 de agosto de 2013, houve em Brasília uma reunião de todos os envolvidos na 
preparação das propostas. Baião esteve presente. Nos dois dias, foi dada sequência ao processo de 
sistematização de 155 propostas recebidas, tendo como base o enquadramento das propostas em 
quatro campos, cada um dos quais com um grupo de analistas integrado por membros Comitê 
Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, do Conselho Nacional das Cidades. Os grupos 
que examinaram as propostas. O Grupo 1 – Fonte de recursos e investimentos da infraestrutura 
de mobilidade urbana, do qual o presidente da AEAMESP participou, examinou 22 propostas. O 
Grupo 2 – Gestão, planejamento, cooperação e articulação das políticas de mobilidade urbana entre 
os entes federados e Regiões Metropolitanas, promoveu o exame de 81 propostas. O Grupo 3 –
Serviço público de transporte – custos e tarifas, políticas sociais e sustentabilidade do sistema, 
examinou 33 propostas. O Grupo 4 – Controle e participação social na política nacional de mobilidade 
urbana, fez o exame de 19 propostas. Critérios. Foram critérios para o exame que as propostas 
estivessem sintonizadas com Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12), com o sentido de integração 
de políticas públicas urbanas e com a legislação do segmento – o Estatuto das Cidades e os marcos 
regulatórios das áreas de habitação e saneamento. 

DEFINIÇÕES

Na manhã dos segundo dia, foram apresentadas as conclusões de cada um dos grupos, sem que 
houvesse uma deliberação a respeito delas. Isso porque, durante as discussões, chegou-se à 
conclusão que era necessário elaborar uma proposta de resolução do Conselho das Cidades que 
garantisse força às propostas. Apresentação ao ministro das Cidades. A ideia da resolução foi 
apresentada ao ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, presidente do Conselho das Cidades, que 
participou da etapa final do encontro ao lado de Olavo Noleto Alves, subchefe de Assuntos 
Federativos, da Secretaria de Relações Institucionais, órgão da Presidência da República; de Mauricio 
Muniz, secretario nacional dos PAC, órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e de 
Ângela  Gomes , secretária da Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). Criação 
de um grupo de finalização. Noleto ponderou que a resolução poderia engessar a proposta e 
dificultar o processo de discussão, inclusive porque teria de ser aprovada pelo pleno do Conselho das 
Cidades, que se reunirá somente em setembro. O conteúdo da resolução ficou então consagrado 
como eixo estruturador do documento final. Foi então constituído o grupo que dará formato final ao 
conjunto de propostas, iniciando a negociação delas no âmbito do Comitê de Articulação Federativa 
(CAF), em 12 de setembro.

Início

.

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Jurandir Fernandes fará a palestra final da 19ª Semana, falando sobre 

as perspectivas de expansão do setor metroferroviário

O secretário dos Transportes Metropolitano do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes, será o 

palestrante do painel de encerramento da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Com o tema 
Perspectivas Futuras de Expansão para o Setor Frente às Conjunturas Atuais, o painel está 

agendado para o dia 13 de setembro, às 15h30 – 16h15. Homenagens a personalidades do setor. 

Após o encerramento da palestra, a diretoria da AEAMESP fará homenagens às personalidades do 
setor metroferroviário.
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Presidentes do Metrô-SP, da EMTU e da Alamys confirmaram 

participação na 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

Os presidentes da Companhia do Metrô de São Paulo, Luiz Antônio Carvalho Pacheco, da Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), Joaquim Lopes da Silva Júnior, e da Associação Latino-

Americana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys), Mário Fioratti Filho, confirmaram participação na 19ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária. Os três estarão presentes na solenidade de abertura; Pacheco e 
Joaquim participarão de painéis específicos ao longo do encontro. 

PLANOS DE EXPANSÃO

Luiz Antônio Carvalho Pacheco participará como moderador do painel 11, sobre o tema Planos de 
Expansão para o Transporte Urbano de Passageiros no Brasil. Na ocasião, os participantes abordarão 
os temas: Ações concretas para a implantação de novos projetos nas cidades e Perspectivas de curto 
e médio prazo. Foram convidados para compor o painel como palestrantes: Júlio Eduardo dos 
Santos, secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (Semob) do Ministério das 
Cidades; Rômulo dos Santos Fortes, presidente da Companhia Cearense de Transportes 
Metropolitanos (Metrofor), Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira, subsecretário adjunto de Projetos 
Especiais da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro e Humberto Kasper, presidente da Empresa de 
Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb).

VLT DA BAIXADA SANTISA E PAINEL

A EMTU presidida por Joaquim Lopes da Silva Júnior é empresa  responsável pela implantação do 
Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na Baixada Santista, empreendimento do governo do Estado como 
parte fundamental do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) e que ligará as cidades de São Vicente 
a Santos. O trecho prioritário, em fase de implantação envolve a ligação de 11 km entre São Vicente 
(Barreiros) e Santos (Porto), mais a extensão de cerca de 6 km de Conselheiro Nébias a Valongo, na 
cidade de Santos, totalizando 17 km de extensão. Painel sobre VLTs. O presidente da EMTU 
participa ainda como palestrante do Painel 9 Projetos de VLTs em Estudo e Implantação no Brasil, 
programado para o dia 13 de setembro das 9h às 10h20. Na ocasião, Francisco Carlos Caballero 
Colombo, CBTU; Maurício de Souza Guimarães, secretário Extraordinário da Copa do Mundo de 2014 
do Governo de Mato Grosso (VLT de Cuiabá), que também compõem a mesa como palestrantes 
discutirão os Projetos a diesel no Nordeste; os Sistemas eletrificados; experiências a serem 
compartilhadas e soluções e alternativas para mobilidade. O painel tem como moderador o consultor 
em transportes, Peter Alouche.
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

Primeiro painel da 19ª Semana de Tecnologia debaterá a busca de 

soluções para a mobilidade urbana 

A busca de soluções para a mobilidade urbana será o foco do primeiro painel  da 19ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária,  programado para o dia 11 de setembro, das 9h às 
10h20.Temas. Estarão em discussão temas como as políticas e programas de incentivo a integração 

física e tarifária entre os modos de transporte; os desafios para integrar o transporte local à rede 

metropolitana; a racionalização do transporte individual por meio de ações e incentivos que criem condições para 
maior adesão ao transporte coletivo e  implantação a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

Participantes. A Comissão organizadora convidou para compor o painel como palestrantes: 

Marco Antônio Vivas Motta, da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (Semob) do Ministério 
das Cidades; Nazareno Stanislau Affonso, coordenador do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público 

de Qualidade para Todos (MDT) e Ailton Brasiliense Pires, presidente da Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP). O presidente do Metrô Rio, Flávio Medrano de Almada, será o moderador. 

Início
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - IV

Conheça a agenda de painéis e a relação de trabalhos técnicos e 

programe-se para acompanhar a 19ª Semana de Tecnologia 

Consultas à programação dos painéis de debates e à relação de trabalhos técnicos aprovados, 
disponíveis no Portal da AEAMESP, fornecerão um bom roteiro para acompanhar a 19ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária, a ser realizada de 10 a 13 de setembro de 2013 no Centro de Convenções 

Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à exposição de produtos e serviços Metroferr 2013. Painéis e 

trabalhos selecionados. Serão 12 as sessões expositivas e de debates durante os quatro dias do encontro. Por 

sua vez, a Comissão Julgadora selecionou 34 das 60 sínteses dos trabalhos técnicos inscritos, para serem 

apresentados em diferentes sessões da 19ª Semana. A ordem de apresentação dos trabalhos será divulgada 
oportunamente. 

Veja a programação dos painéis de debates

Acesse o hotsite da 19ª Semana com informações sobre os trabalhos aprovados
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TRANSPORTE METROPOLITANO

EMTU encaminhou à AEAMESP exemplares de publicações sobre 

transporte metropolitano, cujas versões virtuais podem ser livremente 

acessadas

A Empresa Metropolitana de Transportes Metropolitanos (EMTU), vinculada à Secretaria de 

Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, encaminhou  nesta semana à AEAMESP 
exemplares das publicações Sumário SIVIM 2012 - Sistema Viário de Interesse Metropolitano, 

de 120 páginas, e Programa de Revitalização dos Núcleos Urbanos e das Centralidades 
Servidas pelo Transporte Metropolitano sobre Pneus - ProPolos, de 96 páginas, que permanecerão na biblioteca 

da Associação. Edições virtuais. Ao mesmo tempo, a EMTU informou os endereços por meio dos quais é 

possível ter acesso às edições virtuais de ambas as publicações (ver abaixo).

Acesse o Sumário SIVIM 2012

Acesse o caderno ProPolos

Início
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ELEIÇÃO NO METRUS

AEAMESP apoia Ayres Rodrigues Gonçalves (Conselho Deliberativo), 

Jinsuke Naike (Conselho Fiscal), e Renato Bassili e Maria Eli Marchi 

(Comitê de Gestão) 

A partir da próxima segunda-feira, 26 de agosto de 2013, até o dia 16 de setembro estará se 

desenvolvendo a eleição para renovar os Conselhos Deliberativo e Fiscal e o Comitê de Gestão do 

Metrus - Instituto de Seguridade Social. Definições. A eleição definirá para o Conselho Deliberativo, 
uma vaga para participante ativo ou assistido; a suplência será ocupada pelo segundo candidato 

mais votado. Para o Conselho Fiscal, uma vaga para participante assistido; o segundo lugar ocupará 
a suplência. Para o Comitê de Gestão, serão três vagas para ativo e uma para assistido. Apoio da 

AEAMESP. Tendo como foco os interesses de seus associados, a AEAMESP realça a importância de participar 

dessa eleição e define apoio a quatro candidatos associados da AEAMESP, apresentados a seguir 

CANDIDATOS APOIADOS

São estes os candidatos apoiados pela AEAMESP: Conselho Deliberativo Ayres Rodrigues Gonçalves, 

engenheiro eletrônico com pós-graduação em administração de empresas. trabalha na Gerência do 

Empreendimento Linha 4 – Amarela (GE4) e é vice-presidente da AEAMESP. Conselho Fiscal Jinsuke Naike, 
engenheiro eletrotécnico, trabalhou no Metrô-SP durante 29 anos, iniciando na área de inspeção de materiais para 

implantação da Linha 1 - Azul, depois na área de inspeção de materiais para a manutenção e, de 2003 até a 
aposentadoria, na área de Planejamento de Implantação de Empreendimentos. É associado fundador da 

AEAMESP. Comitê de Gestão. Renato Bassili, engenheiro, supervisor da área de contratos de reparo em 

equipamentos da coordenadoria de Contratos da Gerência de Manutenção (GMT). Participou ativamente do 
Conselho Deliberativo da AEAMESP e do Conselho Fiscal do Metrus. Comitê de Gestão. Maria Eli Marchi, 

formada em secretariado e administração de empresas, está no Metrô-SP desde 1987 e atualmente trabalha como 

secretária da GE5 - Gerência do Empreendimento Linha 5-Lilás. Por 17 anos, participou dos trabalhos 
desenvolvidos pelo Conselho Deliberativo do Metrus, o que lhe permitiu conhecer de perto o Instituto.

Veja arquivo com as propostas dos candidatos apoiados pela AEAMESP

Acompanhe o processo eleitoral no portal do Metrus
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SISTEMA CONFEA-CREA

Termina em 31 de dezembro o prazo para registro de ARTs relativas a 

obras ou serviços já concluídos e a cargos ou funções extintos. 

Em 31 de dezembro de 2013, encerra-se o novo prazo para que os profissionais da área tecnológica 

solicitem o registro de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) relativas a obras ou serviços 
já concluídos e a cargos ou funções extintos. Novo prazo. Resolução anterior do Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia (CONFEA) havia determinado que o prazo para aquelas solicitações de 

registro fossem feitas até o final do ano passado, porém, a Resolução nº 1.044, de 25 de março de 
2013, concedeu o novo prazo. 

Veja outras informações, incluindo a íntegra da Resolução nº 1.044 do CONFEA
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes desta última semana do mês 

de agosto.

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em agosto. 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 deste mês

Início
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JANTAR DANÇANTE

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 23 Anos da 

AEAMESP. Será em 25 de outubro, no Tenis Clube Paulista

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 23 Anos da AEAMESP, evento reprogramado 
para o dia 25 de outubro de 2013, no Tênis Clube Paulista (Rua Gualachos, 285, Aclimação, São 

Paulo-SP). Preços. Os convites custam R$ 110,00 para associados, e R$ 125,00 para não 

associados. Parcelamento. O pagamento pode ser parcelado em até três vezes: 30 de agosto, 30 de 
setembro e 15 de outubro. Para informações e aquisição. Entrar em contato com Debora Camichiolli, 

na sede da AEAMESP, pelo telefone (11)3284-0041 ou pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br

Início
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2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Até 24 de setembro, estarão abertas as inscrições para 2º Festival de 

Tênis, Chopp e Churrasco. O encontro será em 28 de setembro

Até 24 de setembro, estarão abertas na secretaria da AEAMESP as inscrições para o 2º TÊNIS 

CHOPP AEAMESP -- Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, que será realizado no sábado, 28 

de setembro de 2013, das 9h às 17h, na Área de Lazer do Metro Clube, no Jabaquara. Para se 

inscrever. Entrar em contato com a Debora Camichiolli, pelo telefone (11) 3284-0041 ou pelo e-

mail eventos@aeamesp.org.br Duplas de competidores. As duplas serão formadas no ato da 
inscrição ou por sorteio. Integrantes das duplas originalmente formadas poderão ser 

substituídos, caso não tenham condições de continuar na partida, em razão, por exemplo, de 

contusões. 

FORMATO DA DISPUTA

Serão constituídas duas chaves. As duplas que conquistarem a primeira colocação jogarão com as duplas que 

obtiveram a segunda colocação da chave oposta, em jogos semifinais. Os vencedores se enfrentarão na final. “Os 

jogos serão realizados em um set de quatro games – ou com cinco, se houver empate 2x2 –, sem vantagem; todos 
os jogadores sacarão. Partida final. O vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos 

Rossi, explicou que final poderá ser desenvolvida em um set profissional, com 'tie-break'. Troféus. Ele afirmou que 
será entregue troféu para cada integrante da dupla campeã. Convite. O vice-presidente reiterou o convite para que 

associados, familiares e amigos participem e aproveitem o churrasco com chopp que serão servidos a partir das 

11h!" Preços. Os preços são os seguintes: associados e dependentes, R$ 10,00; não associados R$ 50,00.

Para se associar, imprima a ficha de inscrição e mande para a AEAMESP
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Teleféricos e bondes da Estrada de Ferro Campos de Jordão (EFCJ) têm 

maior volume de demanda para um mês de julho em dez anos 

O diretor presidente da Estrada de Ferro Campos de Jordão (EFCJ), Ayrton Camargo e Silva, 

informou que o teleférico e o sistema de bondes urbanos daquela companhia tiveram o maior 
volume de demanda para um mês de julho desde 2004. Teleféricos. O teleférico, que 

teve ampliado o seu período de operação, transportou 42.410 usuários, cerca de 70% a mais do 

que o registrado, por exemplo, em 2004. Bondes. No sistema de bondes, observou-se o maior 
número de passageiros transportados em um mês de julho no trecho Emilio Ribas-Portal, com a marca de 9.272 

usuários. Somando a esse total o número de passageiros registrados no recentemente criado serviço entre Emilio 

Ribas e Abernéssia, 4.266, chega-se ao resultado total de 13.538 passageiros transportados no sistema de 
bondes. Horários fixos para os bondes. Como um dos fatores que contribuiu pata os resultados deste ano, 

Ayrton Camargo e Silva destacou o estabelecimento de horários fixos para a saída dos bondes urbanos, 

independentemente de sua lotação, sistemática que nunca havia sido adotada anteriormente pela ferrovia.
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CONCURSO CBTU

Em 2 de setembro serão encerradas as inscrições para o 9º Concurso de 

Monografia CBTU 2013

Terminarão em 2 de setembro de 2013 as inscrições para o 9º Concurso de Monografia CBTU 

2013, com o tema Benefícios e externalidades do transporte metroferroviário: uma contribuição 
para o desenvolvimento sustentável. Objetivo. O objetivo da iniciativa é estimular a pesquisa na 

área de transporte urbano, reconhecendo os trabalhos com qualidade técnica e de 
aplicabilidade no setor de transporte. Quem pode participar. Estão habilitados a participar 

candidatos de qualquer formação acadêmica e nacionalidade, que possuam diploma de nível superior, além de 

estudantes que estejam cursando os dois últimos anos da graduação. Prêmios. Os cinco primeiros colocados 
receberão certificado, publicação da monografia e participação no próximo Congresso de Pesquisa e Ensino em 

Transportes da ANPET, com passagens aéreas e hospedagens incluídas. Aos três primeiros ganhadores são 

concedidos prêmios, em espécie, de acordo com a seguinte classificação: 1º prêmio, R$ 10 mil; 2º prêmio, R$ 6 mil 
e 3º prêmio, R$ 3 mil. 

Veja o regulamento do concurso publicado no portal da CBTU
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19º CONGRESSO DA ANTP (BRASILIA, 2013)

De 8 a 10 de outubro de 2013, a ANTP promoverá o 19º Congresso 

Brasileiro de Transporte e Trânsito e a VIII INTRANS

A Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) promoverá no período de 8 a 10 de 
outubro de 2013, em Brasília–DF, o 19º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito e a VIII 

INTRANS - Exposição Internacional de Transporte e Trânsito. Hotsite. Informações sobre a 

programação e a respeito das condições de inscrição e participação estão sendo veiculadas 
no hotsite do evento (acione o link ao final desta nota)

Veja o hotsite do 19º Congresso da ANTP e da VIII INTRANS
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EVENTO TÉCNICO

Com apoio institucional da AEAMESP, VDI-Brasil programa para 17 de 

outubro a quinta edição do Dia da Engenharia Alemã

A AEAMESP figura entre as organizações que apoiam institucionalmente a quinta edição do Dia da 
Engenharia Alemã, programada pela Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha – (VDI Brasil) 

para a tarde e início da noite de 17 de outubro 2013 no Club Transatlântico, localizado na Rua. José 

Guerra,130, São Paulo-SP. Futuro urbano. Com o tema A cidade do futuro: viver ou sobreviver, o 
encontro tem como objetivo evidenciar a contribuição da indústria alemã para o progresso 

econômico e tecnológico brasileiro, promover e divulgar a tecnologia e inovação brasileira, além de estimular a 

cooperação tecnológica entre Brasil e Alemanha.

Veja outras informações sobre o evento no portal da VDI-Brasil
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