
O Ministério dos Transportes come-

morou no último dia 28 de julho 150 

anos de existência. 

Para marcar as comemorações, o 

ministro dos Transportes, Paulo Sérgio 

Passos, realizou no dia 28 de julho, no 

Clube do Exército, em Brasília, soleni-

dade com a presença do presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva e 

de outras altas autoridades. 

Na oportunidade, foram homenage-

ados 13 representantes da iniciativa 

privada, de entidades e associações 

setoriais, além de seis ex-ministros 

dos Transportes. 

O setor de transporte rodoviário de 

passageiros foi um dos setores home-

nageados, tendo sido representado 

pela sua entidade nacional, a ABRATI, 

cujo presidente, Renan Chieppe, rece-

beu das mãos do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva uma placa com os dizeres:

“Na comemoração do sesquicen-

tenário do Ministério dos Transportes, 

o reconhecimento à Associação Brasi-

Em seu aniversário, Ministério presta 
homenagem ao setor de transporte 
rodoviário de passageiros e à ABRATI

leira das Empresas de Transporte Ter-

restre de Passageiros – ABRATI – pelos 

serviços prestados ao setor.

RECONHECIMENTO

Referindo-se à homenagem presta-

da ao setor pelo mais alto órgão federal 

dos transportes, o presidente Renan 

Chieppe disse que ela constituiu, 

sobretudo, um justo reconhecimento 

ao trabalho dos empresários e das 

empresas que há mais de 80 anos 

vêm construindo e operando o setor de 

transporte rodoviário de passageiros.

ORIGEM

A origem do Ministério dos Trans-

portes foi o Decreto nº 1.067, de 28 

de julho de 1860, do Imperador Dom 

Pedro II, criando a Secretaria dos 

Negócios da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas, dando início à trajetó-

ria institucional do órgão responsável 

pelos transportes no Brasil. Hoje, é o 

Ministério dos Transportes.

O presidente Lula, juntamente com o 

Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio 

Passos, entrega a Renan Chieppe a placa 

homenageando o setor rodoviário de 

passageiros.

A placa de homenagem ao setor de 

transporte rodoviário de passageiros. 
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Em 150 anos, o setor de trans-

portes foi conduzido por vários 

órgãos. Em 1891, subordinou-se 

ao Ministério da Indústria, Viação 

e Obras Públicas. Este se transfor-

mou, em 1906, em Ministério da 

Viação e Obras Públicas. Em 1967, 

passou a chamar-se Ministério dos 

Transportes. Em 1990, passou a 

Ministério da Infraestrutura – MIN-

FRA. Em 1992 recriado o Ministério 

dos Transportes. No início do sécu-

lo XXI foi criada a Agência Nacional 

de Transportes Terrestres – ANTT.

150 ANOS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES


