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Introdução  
A gestão pública deve guiar-se por princípios, como transparência, inclusão, 

participação social, entre outros aspectos. As questões do trânsito, nesse sentido, não 

devem deixar de ser levadas em consideração. Neste sentido, a Companhia de Trânsito 

e Transporte Urbano de Toritama - CTTU vem, por meio deste documento, registrar as 

principais ações realizadas no ano de 2018.  

Esclarecemos que as atividades desta Autarquia estão em conformidade com a 

Lei 10.257 de 2001, que cria o Estatuto das Cidades e estabelece que a política urbana 

visa ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes gerais: 

 

I – Garantia do direito a cidades 

sustentáveis, entendido como o 

direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte e 

aos serviços públicos, ao trabalho e 

ao lazer para as presentes e futuras 

gerações; 

 

II –Gestão democrática por meio da 

participação da população e de 

associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e 

acompanhamento de planos, 

programas e projetos de 

desenvolvimento urbano; 

III – Cooperação entre os governos, a 

iniciativa privada e os demais setores 

da sociedade no processo de 

urbanização, em atendimento ao 

interesse social; 

 

IV – Planejamento do 

desenvolvimento das cidades, da 

distribuição espacial da população e 

das atividades econômicas do 

Município e do território sob sua área 

de influência, de modo a evitar e 

corrigir as distorções do crescimento 

urbano e seus efeitos negativos sobre 

o meio ambiente; 

“ A divulgação do 
que é realizado 

pela administração 
do trânsito e a 
prestação de 

contas do quanto e 
de como o recurso 

público é gasto são 
as formas mais 
adequadas de 

promover a 
transparência na 
gestão pública.” 
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Fiscalização  
As ações de fiscalização, correspondem a um trabalho que não deve ser feito de 

maneira leiga, mas baseado nos conceitos técnicos para reduzir as ocorrências na via 

que prejudicam fluidez, segurança, acessibilidade e qualidade de vida de todos. 

Neste sentido, no ano de 2018, em virtude da incapacidade legal de autuação em 

fiscalizações de trânsito, a CTTU firmou parcerias com instituições estaduais e federais 

a fim de viabilizar ações de fiscalização e prevenção de acidentes. 

 

OPERAÇÃO SOSSEGO JUNTO AO BIESP RETIRA UMA ARMA DE FOGO DE 
CIRCULAÇÃO. 

 

A CTTU realizou Operação de fiscalização e educação realizada com o objetivo de 

conscientizar motociclistas quanto ao uso seguro da motocicleta. Durante a operação, 

em parceira com o BEP, foram apreendidas armas de fogo.  

 

 

 

 

 

Ante a 
impossibilidade de 

realizar autuações, o 
departamento de 

fiscalização em 
2018, constituiu 

ferramenta 
colaborativa voltada 
à  educação para o 

trânsito 
O intuito das 

ações foi 
“sensibilizar” o 
usuário da via 
no sentido de 

respeitar a 
legislação, fato que 

assegura a 
obtenção de 

melhorias das 
condições do 

trânsito. 
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RECADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO AO TRANSPORTE REMUNERADO DE 
PASSAGEIROS EM MOTOCICLETA -  MOTOTÁXI. 

 

 

 

 
OPERAÇÕES DE FICALIZAÇÃO EM 

PARCERIA COM OUTRAS 
ENTIDADES 
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O EFETIVO DA CTTU EM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR EM SUAS 
ATIVIDADES CONTÍNUAS CONSEGUIRAM RECUPERAR VEÍCULOS COM ALERTA 

DE ROUBO. 
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Educação 
As ações da diretoria de Educação no ano de 2018, tiveram como diretriz a inserção do 

tema “Trânsito” na educação básica, conforme previsão do artigo 76 do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB). Neste sentido, priorizou-se a capacitação dos professores da 

rede municipal e outras atividades, realizadas em parceria com o DETRAN/PE. Com 

este intuito, foram realizadas as seguintes ações: 

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES COM A FUNDAÇÃO MAPFRE 

 

Em parceria com a Fundação MAPFRE, a capacitação ministrada para professores da 

rede pública municipal teve como objetivo orientar os professores na elaboração de 

projetos que contemplem o trânsito como tema transversal em todas as séries do 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental. A ação integra o Programa Professor 

Amigo do Trânsito (DETRAN/PE), do qual o município de Toritama passou a integrar a 

partir do ano de 2018. 
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MAIO AMARELO 2018: NÓS SOMOS O TRÂNSITO 

 

BLITZ EDUCATIVA: CTTU-DETRAN 
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CAMINHADA PELA VIDA 

 

Ação em comemoração ao Maio Amarelo 2018, realizada em parceria com o SAMU, 

Secretaria de Educação e Assistência Social, que levou às ruas diversas escolas num 

movimento pela proteção à vida. 

 

 

PARCERIA COM A 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
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CONCURSO DE REDAÇÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

 

Ação em comemoração ao Maio Amarelo, mobilizou todos os alunos dos 9º anos do 

Ensino Fundamental numa criativa competição, os professores coordenaram a 

construção de redações com o tema “As contribuições da Educação para a redução dos 

acidentes de trânsito”. Os textos foram analisados pela secretaria de educação e os 

autores das 03 melhores redações foram premiados com bicicletas 

Os alunos  

vencedores do  

concurso receberam  

kits educativos e  

bicicletas como  

incentivo à prática  

de transporte  

saudável.  

 

 

APRESENTAÇÃO DE TEATRO DE BONECOS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Nesta ação, alunos da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental 

vivenciaram um momento educativo 

permeado pela ludicidade. As peças 

teatrais tiveram como tema o 

comportamento seguro no trânsito e 

proporcionaram sorrisos e 

conhecimentos.  As apresentações 

ocorreram na escola municipal Belmiro 

Gonçalves e escola estadual Protásio 

Soares de Sousa. 
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AÇÃO EM PARCERIA COM 
DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO DO DETRAN/PE. 

 

 

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO  

 

No mês de setembro aconteceu uma capacitação para os professores da Rede 

Municipal de Ensino, que objetivou sensibilizar os docentes acerca da importância de 

incluir o trânsito como tema transversal no cotidiano escolar. A ação formativa foi 

ministrada pela analista de trânsito do DETRAN-PE, Euda Clelia Torres Costa, que 

desempenha, na instituição, a função de orientadora educacional de trânsito. Segundo 

ela, o encontro com os professores foi um momento muito produtivo, no qual pôde-se 

observar a preocupação, empenho e interesse dos educadores em ensejar no dia-a-

dia de suas salas de aula discussões acerca da educação viária e de práticas 

defensivas no trânsito. 

 

 



Pág. 09 
 

Educação  
   

 

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 2018 

 

 

A Semana Nacional de Trânsito, 

instituída pela Lei 9.503/97, que acontece 

anualmente nos dias 18 a 25 de setembro e tem 

por objetivo envolver diretamente a sociedade nas 

ações e propor um estímulo aos condutores, 

profissionais, pedestres e passageiros, a optarem 

por um trânsito mais seguro. Busca-se refletir 

sobre o tema trânsito a partir dos diferentes 

elementos associados à mobilidade urbana, bem 

como, compartilhar experiências exitosas, projetar 

linhas de planos de ação e propor outras 

iniciativas que sirvam como soluções reais para 

problemas relacionados à violência no trânsito. 

 No ano de 2018, o mote da campanha foi  

“Nós somos o Trânsito”, a partir deste tema, a 

CTTU organizou e promoveu as ações detalhadas 

a seguir.  

 

1.1- Ação Multisetorial para Condutores Profissionais 

 

Voltada para condutores profissionais, a ação 

realizada em parceria com entidades públicas 

e provadas: SEST/SENAT, UNINASSAU, 

HONDA, EDUCATE, SAMU, DETAN/PE e 14 

BIS. Serviços, informação e brindes 

disponibilizados para os profissionais do setor 

de transporte. Na ocasião, com o apoio da 

Secretaria de Ação Social, foi ofertado um café 

da manhã para todos os visitantes. 
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Entidades / instituições apoiadores do evento: 
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1.2 - Encontro com Condutores do Amanhã: Sua vida, suas escolhas. 

 

Realização de evento no Bella House, 

composto por 02 (duas) palestras com o 

intuito de informar e sensibilizar 

adolescentes da rede municipal de ensino 

sobre os riscos da mistura álcool e direção 

no trânisto,. Participação de agente de 

trânsito integrante da Lei Seca de 

Pernambuco (DETRAN/PE) e do psicólogo 

Thiago Rosa especializado palestras 

motivacionais para jovens.   

 

1.3 – Projeto de Segurança no trânsito nas escolas. 

Numa linha discursiva, buscou-se insentivar 

os docentes a desenvolver nas escolas 

ações educativas voltadas para a Educação 

para o Trânsito. O intuito foi promover, 

deste a tenra infancia, eventos de 

conscientização, que possam, a longo 

prazo, se densenvolver e se constituir numa 

consistente discurso social, que 
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universalize,  em nosso município, uma cultura de corresponsabilidade na promoção de 

uma vivência saudável no trânsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITAÇÕES PARA GUARDA MUNICIPAL DE ORIENTADORES DE 
TRÂNSITO 

 

1.1 - CURSO PARA CONDUTOR DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA 

 

Em cumprimento ao art. 145 da Lei 

9.503/97 que instituiu o Código de 

Trânsito Brasileiro e a Resolução nº 

168/2004 do Conselho Estadual de 

Trânsito – CONTRAN, o Curso 

Especializado realizado pelos 

integrantes da CTTU, Guarda 

Municipal e da Secretaria de Saúde 

de Toritama é uma exigência legal 

para guiadores responsáveis pela condução de veículos oficiais ou particulares, desde 

que destinados ao uso em situações de emergência (Policiais Federais, Rodoviários, 

Civis, Militares, Bombeiros, Guardas Municipais, Motoristas de Ambulâncias dentre 
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outros). O Curso possui carga horária de 50h/a e foi ministrado pela EDUCATE – 

Cursos de trânsito, empresa credenciada pelo DETRAN/PE. 

 

1.2 - PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS  

 

A Polícia Federal, representada 

pelos agentes federais Erivaldo, 

Emerson e Wagner, estiveram no 

Núcleo Têxtil com o projeto 

instituído por aquele órgão, que tem 

como objetivo o aprimoramento das 

atividades de prevenção ao uso de 

drogas, através da promoção de 

ações socioeducativas e palestras 

informativas. A ação foi destinada 

aos integrantes da Guarda Municipal e aos orientadores de trânsito de Toritama. 

 

1.3 - CURSO DE PILOTAGEM  DEFENSIVA  I DETRAN/PE- HONDA 

 

Com o objetivo de formar motociclistas 

mais conscientes e consequentemente 

reduzir o número de acidentes com os 

veículos de duas rodas, a CTTU, em 

parceria com o Departamento Estadual 

de Trânsito de Pernambuco – 

DETRAN-PE promoveu o Curso de 

Pilotagem Defensiva para os 

orientadores de trânsito e guardas 

municipais de Toritama. O treinamento 

foi ministrado pela equipe de instrutores da Associação Brasileiras de Distribuidores 
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Honda (Assohonda), sob a supervisão da Gerência de Ensino da Escola Pública de 

Trânsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 – PALESTRA SOBRE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E CONDUÇÃO DE 
VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA 

 

Em parceria com a coordenação do SAMU Toritama, a palestra sobre Legislação de 

Trânsito na Condução de Veículos de Emergência teve como objetivo orientar os 

condutores de ambulâncias quanto aos riscos da condução de veículos de emergência 

em alta velocidade, bem como sobre a necessidade de respeitar às leis que regem o 

trânsito brasileiro. A palestra foi ministrada pelo Especialista em Ciências do Trânsito e 

Segurança Pública e Bombeiro Militar, Lindomar Rodrigues. Estiveram presentes 

condutores e socorristas do SAMU, secretaria de saúde, Hospital Municipal e 

Orientadores de trânsito da CTTU. 
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Redução nos índices de acidentes 
Em análise realizada a partir dos índices de ocorrências de acidentes de trânsito 

coletados pelo SAMU – Toritama registradas nos período de 2017 e 2018,  a CTTU 

verifica a redução significativa em algumas categorias/modalidades de acidentes no 

1º semestre de 2018. 

 

Índices relevantes no 1º Semestre/2018: 
 

▪ Março/2018 registrou uma redução de 50% no número de colisões entre 

moto e moto registradas no perímetro urbano; 

 

▪ Em abril/2018 atingiu-se a marca de zero acidente envolvendo a colisão 

entre carro e carro no perímetro urbano e na zona rural; 

 

 

▪ Em comparação aos índices de abril/2017, registrou-se uma redução em 

até 75% das colisões entre motocicletas ocorridas no município;  

 

▪ Maio/2018 apresentou redução de 50% em todas as modalidades de 

acidentes ocorridos na zona rural; 

 

 

▪ Maio/2018 registrou uma redução de 100% das colisões entre motocicletas 

registradas no perímetro urbano. 
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Relatório das operações de trânsito 
As operações de trânsito buscam reduzir as interferências nas condições de trânsito, e 

foram realizadas com os seguintes focos de atuação: 

 

1. Solicitações para operações de ordenamento do fluxo em eventos: 

126 (cento e vinte e seis) solicitações atendidas entre janeiro a dezembro/2018. 

2. Organização de fluxo/estacionamento em dias de feira; 

52 (cinquenta e duas) operações realizadas na Feira do Jeans em Toritama; 

3. Organização do trânsito em carreatas e passeatas: 

06 (seis) solicitações atendidas em setembro e outubro/2018. 

4. Interdição de vias para realização de eventos: 

ANO 2018 SOLICITAÇÕES 

FORMAIS 

SOLICITAÇÕES 

INFORMAIS 

Janeiro 02 03 

Fevereiro 06 04 

Março 14 06 

Abril 12 03 

Maio 13 02 

Junho 07 05 

Julho 09 01 

Agosto 17 02 

Setembro 23 04 

Outubro 19 01 

Novembro 13 03 

Dezembro 15 01 

TOTAL 149 35 
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CTTU ACOMPANHA EVENTOS REALIZADOS EM TORITAMA 
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Projetos Sociais 
A CTTU coordenou projetos voltados para a melhoria das condições da mobilidade 

urbana, segurança e qualidade de vida da população. 

 

 

TORITAMA É SAUDE 

Realizado em parceria com a 

Secretaria de Saúde, o projeto 

apresenta como objetivo 

principal:Incentivar a convivência 

pacífica, o respeito e a cidadania, a 

partir da prática de atividades 

esportivas e de cuidado com a saúde 

vivenciadas no espaço público. 

 

REALIZAÇÃO:  

Terças e quintas feiras 

às 18h00 às 22h00 na 

Avenida João Manoel da 

Silva. 
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TORITAMA AÇÃO PRESENTE 

É voltado para o ordenamento da Feira 

do Jeans, evento semanal realizado no 

Parque das Feiras em Toritama/PE. 

Propõe-se ações integradas, a fim de 

planejar e coordenar atividades 

voltadas para a melhoria da segurança 

e da condição de mobilidade para os 

visitantes e compradores da Feira, 

reconhecida como eixo principal da 

economia toritamense. O programa 

encontra-se em fase final de 

estruturação. 

 

A RUA É NOSSA  

O projeto é voltado para o tratamento 

das insalubridades detectados nas vias 

públicas do município de Toritama. 

Propõe-se ações integradas, a fim de 

promover a melhoria das condições de 

segurança e mobilidade nas vias 

públicas toritamense. Algumas ações 

foram realizadas com êxito no ano de 

2018. 
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OUTRAS AÇÕES 
Percebendo a necessidade de reorganizar a garagem dos veículos onde são guardados 

os veículos próprios e locados pela gestão municipal, a fim de prevenir futuros sinistros 

bem como a invasão e furtos por parte de vândalos. A CTTU, através dos orientadores 

de trânsito, coordenou a limpeza e organização da garagem da Prefeitura de Toritama, 

tomando as providências cabíveis acerca dos veículos apreendidos pelas Polícias Civil 

e Federal. 

CTTU coordena limpeza na garagem da Prefeitura 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Companhia de Trânsito e Transportes de Toritama, autarquia que comemora 01(um) 

ano de existência, em dezembro do ano corrente, realizou em 2018 ações fundamentais 

à sua estruturação e funcionamento integral, que se seguira ao término do processo de 

Integração ao Sistema Municipal de Trânsito (municipalização). Necessário perceber, 

que ações iniciativas como organização de estrutura física, contratação de equipe técnica 

e realização de concurso público para seleção de agentes de trânsito, correspondem à 

ações meio que possuem como finalidade o pleno funcionamento de um órgão de 

trânsito, contemplando os departamentos de fiscalização, educação, engenharia, análise 

estatística e recursos de infrações. 

No âmbito da Educação, caminhou-se a passos prudentes, buscando criar um 

ambiente confortável de articulação das propostas com a Secretaria de Educação e os 

professores das escolas municipais. Num prognóstico para o ano seguinte, as 

expectativas são otimistas, sobretudo no que se refere ao quadro de docentes das 

escolas do Município que funcionarão, integralmente, com profissionais efetivos, o que 

facilitará o processo de continuidade das ações já iniciadas, o que não seria possível 

diante de uma realidade de rotatividade de professores.  Sobretudo, com a experiência 

de 2018, parte-se para 2019 com uma ideia mais maturada acerca do processo de 

desenvolvimento do tema nas unidades de ensino. 

Deste modo, concomitantemente às ações registradas neste relatório, outras, 

de cunho administrativo, diagnóstico, legislativo e social, foram igualmente importantes 

para a consolidação do que integra às atribuições do órgão municipal de trânsito: 

proporcionar instrumentos e condições para que o processo de circulação de bens e 

pessoas desenvolva-se com padrões adequados de acessibilidade, mobilidade, 

segurança, fluidez e qualidade de vida. 

 

Alex Monteiro de Lima I Diretor Presidente CTTU 


