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CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

ATA DE REUNIÃO 

Aos trinta e um  dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, as 10:30h, 

reuniram-se os membros e representantes do Conselho Municipal de Transportes, 

nomeados através do Decreto P no 955 de 18/09/2018, conforme lista de presença em 

anexo, no auditório da Secretaria Municipal de Transportes, a Rua Dona Mariana, 48 – 7o 

andar, Botafogo, Rio de Janeiro, sendo o Colegiado presidido pela Secretária Municipal de 

Transportes, Sra. Virginia Maria Salerno. A Presidente do Colegiado deu inicio a reunião 

dando boas vindas e apresentando o Secretário de Estado de Transportes, Brigadeiro 

Robson Fernandes Ramos e o Subsecretário Executivo de Estado de Transportes, Sr. Paulo 

Cezar Ribeiro , atuais representantes do SECTRANS no Colegiado, tendo em vista a 

mudança no Governo de Estado. Registrou  que os mesmos serão nomeados através de 

publicação de Decreto juntamente como o novo Representante do Detran/RJ, o qual ainda 

não foi indicado oficialmente. Passou a palavra ao Sr. Secretário Brigadeiro Robson 

Fernandes Ramos. O mesmo discorreu sobre sua trajetória, falou sobre sua gestão a frente 

da Secretaria Estadual de Transportes onde produziu algumas mudanças, inserindo nas 

Subsecretarias existentes, a parte de Logísitica e a parte de Mobilidade e Integração de 

Modal. Quanto a parte administrativa/financeira, esta ficou subordinada ao Chefe de 

Gabinete. Registrou que está tentando estreitar, o máximo possível, o relacionamento 

institucional com as esferas Federal e Municipal. Concluindo, passou a palavra ao Sr. 

Subsecretário Paulo Cezar Ribeiro, o qual registrou que é fundamental a integração Estado 

e Prefeitura, discorreu sobre a importância dessa união quanto a questão de mobilidade. O 

Conselheiro Licinio Machado Rogério propôs a integração entre os Conselhos Estadual e 

Municipal de Transportes. Após, o Assessor da Secretaria Municipal de Transportes, 

Sr.Marcos Tognozzi apresentou a Proposta Conceitual de Compatibililzação das linhas de 

ônibus em virtude da implantação do Sistema VLT. O Sr.Licinio Rogério registrou a 

importância de ser criada uma Câmara Técnica do Conselho Municipal de Transportes para 

que o Colegiado possa participar do planejamento, discussão  e fiscalização das matérias 

tratadas na Secretaria Municipal de Transportes. O Subsecretário Executivo, Sr. Paulo 

Cezar Ribeiro,  da SECTRANS, discorreu sobre a situação da estação Barão de Mauá – 

Leopoldina, registrou que estão sendo realizados estudos para a reativação da mesma, para 

que seja um Terminal Intermodal. O representante do Fórum de Mobilidade Urbana, Sr. 

Ricardo Novaes, informou da necessidade de integração das Linhas de Ônibus com as 

Barcas da Ilha do Governador bem como a interligação do BRT na Ilha do Governador. O 

Sr. Fábio Tergolino, representante da ADUT-RJ,  propôs o registro em Ata quanto a 

concordância e o apoio do Colegiado em relação a Intervenção feita no BRT e o Acordo 

Tarifário que foi realizado. O Sr. Erik Breyer, representante da Linha Amarela,  nega o apoio 

pois os mesmos não foram apresentados anteriormente ao presente Conselho, onde todos  
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tomaram ciência pela imprensa. A Presidente Virginia Salerno fez uma explanação sobre 

esses atos. O Colegiado criou o  Gupo de Trabalho para a elabração do Regimento Interno, 

em forma de minuta, para que seja apresentado e aprovado na proxima reunião do 

Conselho, com os seguintes membros: Sr.Licinio Machado Rogério, do FMU-RJ;  Sr. Fabio 

Tergolino, da ADUT-RIO e Sra. Ana Peixoto, da CVL/SUBPD. A minuta será encaminhada 

a todos os membros do Colegiado através de e-mail. Com a palavra a Sr. Virginia Salerno 

comentou sobre a  Ata de reunião do mês de dezembro onde todos acusaram o recebimento 

e aprovaram a mesma. Ficou decido a pauta da próxima reunião, agendada para dia 27 de 

fevereiro de 2019, as 10:30h, no Auditorio da SMTR, a Rua Dona Mariana 7º andar – 

Botafogo,  a apresentação da Minuta do Regimento Interno; Apresentação do Sr. Paulo 

Cezar Ribeiro; e uma posição da SMTR quanto ao andamento da Intervenção BRT. A 

presente ata será encaminhada a todos os membros através de e-mail 

cmtr.smtr@gmail.com. Nada mais havendo a tratar, a Secretária Municipal de Transportes, 

Presidente do Colegiado, Virginia Maria Salerno, deu por encerrada a reunião e eu, Andréa 

da Silva Gallo de Castro, Assessora de Gestão Institucional, lavrei a presente Ata que vai 

assinada por mim e pela Presidente do Colegiado, tendo a lista de presença anexada, parte 

integrante da mesma. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2019.  
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