
 

 
 

 

Carta Idec nº 08/2023/Coex  
 
 
São Paulo, 20 de janeiro de 2023 
 
 
Ao Exmo. Sr. Jader Barbalho Filho, Ministro das Cidades 
agendacidades@mdr.gov.br 
 
 
Ref. Solicitação de reunião e pedido de adiamento do prazo da consulta 
pública 
 

O Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é uma associação 
de consumidores, sem fins lucrativos, de utilidade pública federal, criada em julho de 
1987 e mantida por seus mais de sete mil associados. A missão do Idec é promover a 
educação, a conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética nas 
relações de consumo, com total independência política e econômica. 

O Brasil vive um processo de transformação das políticas públicas urbanas que 
passa por atualizar as legislações vigentes e aprimorar os mecanismos de gestão 
pública, para a melhoria da qualidade de vida nas cidades brasileiras. Neste sentido, 
os deslocamentos diários de nossa população tem impacto no meio ambiente e na 
saúde, afetando a qualidade de vida dos cidadãos, além de contribuir para o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades. 

Neste cenário, a matriz energética e as formas de gestão dos transportes e da 
Mobilidade Urbana adotadas assumem papel fundamental frente às décadas de 
políticas que priorizaram o uso do transporte individual, opção que cada vez tem se 
mostrado mais equivocada e ineficiente.  

 

O Idec vem ampliando a sua atuação federal em Mobilidade Urbana no 

país buscando aprofundar a discussão da necessidade de mudança deste paradigma 
de transportes e, fundamentalmente, mudar a estrutura de financiamento que 
continua a apoiar este paradigma, em detrimento de opções de transporte coletivos 
que são mais eficientes, mais limpos, sustentáveis e seguros. 

 

 



 

 
 

 

Embora o debate sobre transportes seja fortemente centrado nas cidades, o Idec 
busca ampliar a discussão deste tema com atores estaduais e federais, do executivo 
e nos legislativos, em reuniões, audiências, com foco no tema do financiamento, e 
gestão do transporte coletivo urbano. 

Como exemplos desta atuação do Instituto destacamos as seguintes atuações 
recentes: 

Debate sobre o financiamento federal emergencial do transporte coletivo:  
- Link sobre o acompanhamento pelo Idec do PL 3364/20, que propunha um 

auxílio de R$4 bilhões ao setor (2020) 
- Link sobre a avaliação do instituto sobre a regulação do auxílio aprovado na 

PEC 15/22 (2022) 
 
Propostas de programas federais para o transporte coletivo urbano: 

- Link sobre a proposta do Vale Transporte Social (2021) 
- Link sobre a proposta do programa federal de aluguel de frota elétrica, 

elaborada pelo Idec em colaboração com outras organizações da sociedade civil 
(2022) 
 
Organização de propostas da Sociedade Civil para um novo marco regulatório 
do setor de transportes urbanos: 

- Link sobre a proposta de um Sistema Único da Mobilidade assinado por mais 
de 40 organizações da sociedade civil (2022) 
 

Na sequência desta atuação, o Idec acompanhou e debateu profundamente com 
o corpo técnico do Ministério do Desenvolvimento Regional e com o Fórum Consultivo 
que foi criado a nova proposta de um Marco Regulatório para os transportes 
coletivos urbanos. O conteúdo da minuta, agora em consulta pública, é extenso e 
complexo, e nós estamos organizando com a sociedade civil diversas conversas e 
produções sobre o tema, de modo a qualificar a contribuição para o tema. 

Com isso, considerando a importância e complexidade do tema, e a necessidade 
de aprofundamento das discussões com o novo mandato que está assumindo o 
Ministério das Cidades, o Idec solicita: 

- a ampliação por mais um mês da Consulta Pública em andamento no site 
do Ministério sobre a nova proposta de Marco Regulatório para os transportes 
coletivos urbanos; 

- uma reunião com o Ilmo. Ministro, Jader Filho, em conjunto com a União 
de Ciclistas do Brasil - organização parceira do Idec e proeminente no debate 



 

 
 

 

nacional de mobilidade urbana para o período de 25 a 27 de janeiro, quando 
membros da equipe de Mobilidade do Instituto estarão em Brasília. 

Sem mais, agradecemos a atenção de V.Sas. e nos colocamos à inteira disposição.  

 

Atenciosamente, 

 

 
Carlota Aquino Costa 

Coordenadora Executiva 
 
 

 
Rafael Calabria 

Coordenador de Mobilidade Urbana 


