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CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

ATA DE REUNIÃO 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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 iniciou a reunião 

informando que a Secretária Municipal de Urbanismo, Sra. Verena Vicentini Andreatta e o 

Secretário Estadual de Transportes, Sr. Rodrigo Goulart O. Vieira, irão realizar 

apresentações sobre Planejamento Urbano da Cidade do Rio de Janeiro e sobre o Legado 

do Transporte no âmbito do Estado, respectivamente. A Secretária Verena antes de iniciar 

sua apresentação registrou que foi aprovado na Câmara Municipal o novo Plano de Obras 

do Município. Em seguida iniciou a apresentação sobre “Cidade + Compacta e Humana - O 

Desenvolvimento Orientado pelo Transporte.” Discorreu sobre: - Cidade Espraiada; - 

Distribuição da População; - Sistema de Transporte; - Vetores de Desenvolvimento – 

Proposta Luos (Lei de Uso e Ocupação do Solo); - Alterações na Legislação quanto ao 

Plano Diretor, Código de Obras e Edificações Simplificado e Lei de Uso e Ocupação do 

Solo; - Projetos de Lei Revisados: Código de Obras e Edificações; - Projeto Rio Conecta – 

O Caminho para o Rio mais Humano e Inclusivo. Informando o percentual da população que 

se desloca diaramente pelas ruas da cidade de biclicleta, carro, a pé, transportes publico e 

outros. Explanou sobre Micro, Inter, Centro e Macro Conexões; - Projeto Rio + Pedestre – 

São Francisco Xavier e sobre outras Acões da Secretaria Municipal de Urbanismo: 

Licenciamento de Empreeendimentos com Impacto Viário; Paradas Cariocas – Decreto no 

39.983 de 10/4/2015 e Bike Rio. Finalizando falou sobre o evento que irá acontecer na 

Cidade do Rio de Janeiro: UIA 2020 RIO – 27th World Congress of Archiects – Rio de 

Janeiro Capital Mundial da Arquitetura. Encerrada a apresentação foi aberta a discussão ao 

Colegiado sobre a materia apresentada. Foi questionado sobre a conservação das calçadas 

da Cidade. A Presidente do Colegiado registrou que a conservação das mesmas é de 

responsabilidade do prorietário do imóvel e de responsabilidade da Prefeitura a fiscalização. 

Está sendo elaborada uma Resolução Conjunta CET-RIO/SMU onde o “Habite-se” só será 

expedido se o entorno da edificação estiver tratado. O Sr. Alcebiades, Representante do 

CREA-RJ, é de opinião da necessidade de uma legislação para a padronização das 

calçadas, tem que ter um estudo melhor sobre acessibilidade. A Secretária Verena sugeriu 

a criação de um Grupo de Trabalho com os Lideres Cariocas para uma normatização quanto 

a padronização das calçadas.O Representante da ADUT-RJ, Sr. Fabio Tergolino, 

parabenizou a Secretária Verena e abordou se na Lei de Uso e Ocupação do Solo existe 

algo sobre a utilização dos solos pelos Concessionários e   deu a   sugestão   para  que   o  
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Município pense em adquirir a concessão do Bonde e do Metrô. Quanto a utilização dos 

solos pelos Concessionários a Secretária Verena não se recorda se consta na referida Lei, 

mas como a mesma retornou para revisão, sugere que seja apresentada ao Conselho e que 

seja feita a revisão em conjunto. O Sr.Willian Aquino, representante da ANTP parabenizaou 

as ações, registrou que o Município possui equipes de boa qualidade e questionou como o 

Conselho de Transportes poderá ajudar nas futuras ações. Aproveitando o Sr.Licinio 

também colocou que as Associações de Moradores tambem podem colaborar. A Secretária 

Verena registrou que os Projetos de Urbanismo são levados para o Conselho Municipal de 

Política Urbana – COMPUR. Registra ainda que o Conselho de Transportes poderá ter um 

opinamento forte sobre o novo projeto de lei quanto ao uso e ocupação do solo, tendo em 

vista a revisão do mesmo. O Sr.Eurico Gualharde que participou da presente reunião 

juntamente com o representante da Rio Onibus registrou que a Prefeitura possui legislação 

para atendimento de todos os pontos, tendo a opiniao de que sejam estabelecidas 

prioridades financeiras para a atuação, pois o CMTR possui vários desejos mas não 

esquecendo de verificar as possibilidades para realizá-los. Registrou ainda, que é dever do 

CMTR ajudar todos os seguimentos da sociedade dentro do seu alcance, o Colegiado é 

uma oportunidade para criação de normas. A Presidente do Colegiado passou a palavra as 

Sr. Rodrigo Vieira, Secretário de Tansportes do Estado, o qual apresentou a Estrutura Macro 

de Transportes e as atribuições da Secretaria de Estado de Transportes. Informou que 

existem as seguintes Administrações Vinculadas a SETRANS: - RioTrilhos – Metrô, Central 

Logistica – Trem/Teleférico, - DETRO, - CODERTE. Discorreu sobre os seguintes sistemas 

: - Aquaviário; - Metroviário; - Ferroviário; - Bondes de Santa Teresa; - Teleférico do Alemão; 

- Aeroviário; - ônibus e Vans Intermunicipais; - Terminais Rodoviários, apresentando as 

ações recentes e as próximas a serem implementadas, os indicadores de desempenho, as 

tarifas de cada sistema, modelo de manutenção. Discorreu, ainda sobre os Programas, 

Planos e Projetos existentes e em andamento na Secretaria: - Bilhetagem Eletrônica, - 

Integração RJ, - Bilhete Único Intermunicipal, - Vale Social, - Bicicleta.Fez uma explanação 

sobre o PDTU – Plano Diretor de Transportes Urbanos que vai até 2036 e sobre o PDM – 

Plano Diretor Metroviário (2015 – 2045) bem como outros temas a saber: - Mapa Rio – Mapa 

Metropolitano de Transportes; - Estação Barão de Mauá – Estação Leopoldina; - Banco 

Mundial; - Transparência (está aberta ao Ministério Público) e a Interação com a ALERJ. 

Finalizando passou a palavra aos presentes para um breve debate. Após ambas 

apresentações, a Presidente Virginia Salerno passou a palavra a Assessora de Gestão 

Institucional Andréa Gallo, a qual informou aos presentes sobre o convite ao Ministério 

Público para participar da presente reunião, conforme decisão na última reunião do 

Colegiado, o mesmo foi feito através do Oficio SMTR no 619/2018 de 06/12/2018 e que até 

a presente data não houve manifestação do mesmo. Informou, ainda, sobre a não 

republicação do Decreto de nomeação com os respectivos suplentes tendo em vista que a  
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Companhia Docas do Rio de Janeiro ainda não indicou o suplente. Comentou sobre a  Ata 

de reunião do mês de novembro onde todos acusaram o recebimento e aprovaram a 

mesma. Quanto aos assuntos sugeridos para a pauta os mesmos não foram colocados na 

presente ata, devido a falta de tempo necessária para discussão, pois nesse mesmo dia 

foram realizadas essas duas apresentações, ficando os assuntos pendentes para a próxima 

reunião, que foi agendada para o dia 30/01/2019 as 10:30h, onde será apresentada pela 

Secretaria Municipal de Transportes, as mudanças de itinerários de ônibus com a 

inauguração da Linha 3 do VLT. A presente ata será encaminhada a todos os membros 

através de e-mail. 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, 19 de dezembro de 2018.  

 

 

VIRGINA MARIA SALERNO 

Secretária Municipal de Transportes 

Presidente do Conselho Municipal de Transportes 


