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Metodologia das Arenas Temáticas

Objetivo: apresentar as pautas do movimento municipalista,
debater, ajustar e captar novos pleitos, priorizando até cinco, os
quais serão apresentados no palco da Marcha.

Objeto da Arena: priorização de pleitos sobre a gestão do
trânsito e plano de mobilidade que impactam diretamente o
Município.

Tempo para debate: máximo de 30 min.
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Debatedores: 

Debatedores:

Secretário Nacional de Mobilidade 
Urbana, Jean Carlos Pejo

Prefeito de Canarana/MT, Fábio 
Marcos, Pereira de Farias

Ana Luiza Rangel Carboni Brit, Bike
Anjo 



Pleitos Municipalistas:

• Ampliar e facilitar recursos do Orçamento
Geral da União para investimentos em
políticas e programas de
desenvolvimento da mobilidade urbana
para Municípios de pequeno porte.

• Ampliar o apoio técnico federal e
estadual para execução das políticas e
programas em âmbito Municipal.

• Alteração das legislações que
regulamentam as políticas de gestão do
trânsito e facilitar o acesso a recursos
Federais para Municípios em regime de
Consórcio Público.



Questões para o debate:

Com base nos “Compromisso com o 
Brasil”, o que é possível agregar para um 
Brasil melhor?

Perguntas de apoio:

O que os municípios ainda querem de 
pauta? O que ainda podemos agregar à 
pauta?

Quais as pautas que vão ajudar para um 
Brasil melhor?



Pautas Municipalistas:
Plano de Mobilidade Urbana

- Ampliar e facilitar recursos do Orçamento Geral da
União para investimentos em políticas e programas de
desenvolvimento da mobilidade urbana para
Municípios de pequeno porte.

- Apoio técnico e financeiro para Municípios abaixo de
100 mil habitantes na elaboração do planos (Criação do
sistema para elaboração);

- Facilitar o acesso a recursos Federais para Municípios
em regime de Consórcio Público para a elaboração de
planos regionais;

- Capacitação e eventos de disseminação de
metodologias e boas práticas para a integração entre os
Municípios;

- A prorrogação, de dois anos, do prazo para
elaboração do Plano Municipal de Mobilidade para
Municípios abaixo de 100 mil habitantes, e de um ano,
para Municípios entre 100 e 250 mil habitantes.



Pautas Municipalistas:
Gestão do Trânsito

- Vaga de representante municipal no Contran (Aprovação do
PLS 452/2016);

- Unificação da Fiscalização do Trânsito - Municípios podem
fiscalizar infrações em vias municipais (Aprovação do PL
822/2015);

- Alteração da Resolução da Municipalização do trânsito para
permitir consórcio entre Municípios abaixo de 50 mil
habitantes;

- A prorrogação do prazo de vigência da Resolução nº
504/2014 do CONTRAN nos mesmos termos do art. 6º, inciso II
da Resolução Nº 763/2018 (obriga o sistema obrigatório de
câmeras frontais no transporte escolar);

- Alteração da Resolução 563 do Contran, que prevê o sistema
de segurança para caminhões basculante, para que os
referidos dispositivos em questão sejam disponibilizados nos
caminhões carrocerias basculantes fabricados a partir desta
data, e não, em veículos já incorporados a frota existente.
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