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CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

ATA DE REUNIÃO – JULHO 2019 

 

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

reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Transportes, conforme lista de 

presença em anexo, no auditório da Secretaria Municipal de Transportes, a Rua Dona 

Mariana, 48 – 7º andar, Botafogo, Rio de Janeiro. A Secretária Executiva do Colegiado, 

Assessora Andréa Gallo, informou aos presentes que a Secretária Municipal de 

Transportes, Sra. Virginia Salerno, estava em uma agenda externa, a qual chegaria mais 

tarde. Assim, conforme   a   Seção ll, § 1°, do Regimento Interno do Conselho Municipal 

de Transportes, onde diz:  “Na ausência ou impedimento do Presidente, suas atribuições 

serão desempenhadas, temporariamente pelo secretário executivo.”, a Secretária 

Executiva deu início a reunião. Leu a pauta da presente, conforme deliberada na reunião 

do mês de junho/2019: 1) Aprovação do Colegiado quanto as sugestões do Sr. Fábio 

Tergolino da ADUT-RJ, na reunião do mês de maio, em que a Prefeitura autorize a 

Secretaria de Transportes a fazer pesquisa de opinião sobre a qualidade da Mobilidade 

Urbana na Cidade, onde o Conselho ajudaria a elaborar as perguntas; e que o próximo 

projeto-piloto a ser executado pela SMTR, seja implementado em algum bairro da zona 

norte e/ou da zona oeste ,como exemplo um novo serviço de wi-fi nos abrigos dos ônibus 

ou mesmo a sugestão anterior de pesquisa de opinião.;  2) Apresentação do Grupo de 

Trabalho da CET-Rio quanto aos estudos das travessias não semaforizadas; 3) Assuntos 

Gerais. Iniciando, o Colegiado questionou ao Sr. Fábio qual o objetivo de sua sugestão, 

o mesmo informou a necessidade da Prefeitura ter ciência da opinião do Carioca quanto 

ao tópico de mobilidade urbana, em bairros da zona norte e/ou da zona oeste,  com uma 

grande mudança de paradigma, onde se tenha o olhar da Cidade com 6 milhões de 

habitantes, tendo um diagnóstico da matéria. O Sr. Willian Aquino informou que a 

Prefeitura tem um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, sugeriu que seja feita uma 

apresentação ao Colegiado do mesmo. O Sr. Erik Breyer sugeriu que seja apresentada 

a relação de pesquisas já existentes, sistematizando-as, assim determinando a 

necessidade de quais devem ser feitas futuramente. O Sr. Willian Aquino informou que 

existe uma “Pesquisa de Satisfação do Usuário” na ANTP onde apresentará ao 

Colegiado. O Sr. Licinio sugeriu que seja criado um grupo de trabalho para elaboração 

da referida pesquisa. Passando para o segundo item da pauta, o  Grupo de Trabalho 

sobre Tavessias não Semaforizadas da CET-RIO, foi apresentado ao Colegiado, onde é 

composto pelos  Aquitetos Arnaldo Lyrio, Sheila Castro os Engenheiros Denise Frenkel,  

Mônica Barcellos e Henrique Torres. O Engenheiro Arnaldo Lyrio informou que a matéria 

é uma demanda antiga da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência,  através da 

Comissão Permanente de Acessibilidade, com isso foi criado o referido Grupo de 
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Trabalho, através da Portaria CET-RIO “P” nº 27 de 14/03/2019 GT TNS, para atender o 

Oficio CVL/SUBPD/GAB nº 050/2019 que propõe melhorias de acessibilidade para 

pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Discorreu sobre o Relatório Parcial 

do Grupo de Trabalho, fazendo um breve histórico, mostrando os locais eleitos para 

observação sistemática, apresentando estudos e registros de acidentes, com os tópicos 

considerados tais como: Linhas de desejo; Velocidade; Tempo; Distância da travessia; 

Visibilidade; Brechas; Perfil dominante; Travessias elevadas; Sinalização; Critérios de 

validação e Educação. Falou sobre as conclusões prelimirares:  Limitações; Trabalho em 

campo; Prorrogação do prazo de entrega dos resultados; Ação imediata – 

Conscientização Educação para o Transito e a institucionalização do Grupo de Trabalho, 

com missão expandida para acessibilidade. Passou a palavra para a Engenheira Monica 

Barcellos, onde a mesma fez uma explanação sobre a revisão bibliográfica e metodológia 

da matéria. Apresentou a Classificação das Travessias: Travessia de Pedestres; Faixas 

de pedestres com sinalização semafórica (TS); Travessias não semaforizadas em 

interseções; Travessias livres (TL); Faixas de Pedestres, sem sinalização semaforica 

(TNS). Discorreu sobre: os parâmetros e critérios técnicos, segundo as bibliografias das 

Travessias Semaforizadas; os requisitos básicos para a implantação de travessias de 

pedestres sem semáforos; as variáveis relacionadas as travessias de pedestres e por 

final a metodoligia sugerida e adotada para auxiliar na decisão de implantação de 

travesssias não semaforizadas. Ao término da apresentação, o Sr. Willian Aquino fez as 

seguintes observações: que vale a pena nos 90 dias do prazo da Comissão, aplicar a 

metodolgia “in loco” pegando alguns casos e fazendo os testes em campo e que na sua 

opinião existe a necessidade de ser criada uma unidade de divulgação de tese de 

educação para o trânsito e  a questão de engenharia, deveria ter mais  exigências nos 

projetos quanto as rampas, plataformas, travessias elevadas, quanto ao solo Speed 

Table. Sr. Licinio registrou que a questão de educação é fundamental. O Engenheiro 

Henrique Torres acha que tem que ter um órgão permanente para tratar de mobilidade 

ativa. A Sra. Vivi Zampieri solicitou ao grupo que não parem esse trabalho, pois existem 

bairros no subúrbio, como exemplo o Méier, que não possuem sinaleiras e que não existe 

uma padronização das calçadas , gostaria de saber como é feita a fiscalização e 

manutenção das calçadas. Registrou, ainda, que a rua Amaro Cavalcanti, ao longo da 

via férrea, é utilizada como estacionamento. O Sr. Itaharassi, Inspetor da Guarda 

Municipal, informou que solicitou reforço quanto a fiscalização de motocicletas para a 

área do Meiér, informando a situação da Rua Amaro Cavalcanti. A Secretária de 

Transportes, Virginia Salerno, registrou que foi feita uma Resolução Conjunta 

SMTR/SEOP nº 004 de 04/06/2019, onde institui o Programa “Respeite o Pedestre”,  

sugere que o Grupo de Trabalho faça a integração com os componentes da referida 

Resolução. O Inspetor Itaharassi informou que o objeto dessa Resolução é de cunho 

educativo, onde será feito um trabalho de dentro para fora. Registrou que será realizado 

curso de capacitação para todos os condutores da Prefeitura, para que sejam os 
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primeiros a respeitarem os pedestres. Está acontecendo um ciclo de palestras, sendo 

inciado pela Guarda Municipal e que será ofertado a todos os órgãos da Prefeitura. O Sr. 

Willian Aquino sugeriu a utilização das redes sociais para as Campanhas de Educação 

para o Trânsito. A Secretária Executiva do Conselho, Andréa Gallo, registrou a 

necessidade do Colegiado ratificar o deliberado na Reunião Extraordinária realizada em 

05/07/2019, quanto a representatividade do CMTR, pelos Senhores DIEGO GARCIA do 

Metrô Rio e LICINIO MACHADO ROGÉRIO do Fórum Permanente de Mobilidade 

Urbana – FMU-RJ,   titular e suplente respectivamente, no Grupo de Trabalho criado no 

Art. 20 do Decreto Rio nº 46.181 de 02 de julho de de 2019. Foi ratificado pelo Colegiado. 

Foram colocados vários assuntos, os quais devem ser tratados no CMTR: - STPC; - GT 

SPP;  - Intervenção BRT – Relatorio do Interventor; - BRT Transbrasil; - Transporte 

Aquaviário; - PMUS – Plano de Mobilidade Urbano Sustentável; - Pólo Gerador de 

Viagens; - Estudo SPPO x STPL; - Pesquisa de Qualidade – ANTP. Após discussão, 

ficou decidido que para a próxima reunião serão apresentados os seguintes itens:1) 

Grupo de Trabalho SPPO com 30 minutos para apresentação; 2) BRT Transbrasil – 

convidar o Secretário Municipal de Infra Estrutura, Sr. Sebastião Bruno, para discorrer 

sobre o andamento das obras e o Coordenador da Coordenadoria Técnica de 

Planejamento da SMTR, Engº Eloir Faria, para discorrer sobre o projeto operacional, com 

total de 60 minutos para a apresentação; 3) Transporte Aquaviário – apresentação pela 

SMTR com duração de 30 minutos; 4) PMUS – Plano de Mobilidade Urbano Sustentável 

– apresentação da SMTR com duração de 60 minutos.; 5) Assuntos Gerais. O item Pólo 

Gerador de Viagem ficou para a pauta da reunião do mês de setembro, sendo 

apresentado pela CET-RIO e o Sr. Itaharassi sugeriu apresentar, ao Conselho, o papel 

da Guarda Municipal na mobilidade, onde foi aceito por todos.  Com a palavra, a Sra. 

Andréa Gallo comentou sobre a  Ata de reunião do mês de junho  onde todos acusaram 

o recebimento e aprovaram a mesma. A reunião do mês de agosto ficou agendada para 

dia 28 as 09:30h, no Auditório da SMTR, a Rua Dona Mariana 7º andar – Botafogo. A 

presente ata será encaminhada a todos os membros através do 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 Gallo, Secretária Executiva, lavrei  a presente Ata que vai assinada 

por mim e pela Pesidente, tendo a lista de presença anexada, parte integrante da mesma. 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2019.  

 

 

VIRGINA MARIA SALERNO 

Secretária Municipal de Transportes 

Presidente do Conselho Municipal de Transportes 


