
 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

ATA DE REUNIÃO  

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 de Estado de Transportes, Sr. Rodrigo Goulart O. Vieira, se 

desculparam pela ausência, tendo em vista conflito de agenda bem como que os 

Técnicos da Secretaria Municipal de Transportes fariam a apresentação dos Projetos da 

SMTR conforme decidido na ultima reunião. Passou a palavra a Assessora de Gestão 

Institucional Andréa Gallo, a qual informou que recebeu o Regimento Interno da 

Comissão Permanente de Acessibilidade,  encaminhado pela Sra. Ana Lúcia, o qual será 

reencaminhado a todos os Senhores Representantes do Colegiado para análise e 

considerações quanto a elaboração do Regimento Interno do Conselho Municipal de 

Transportes. Informou que nem todos os Conselheiros indicaram seus Suplentes para 

que o Decreto de nomeação do CMTR seja republicado. Informou, ainda, aos presentes 

que o Sr.Licinio, representante do Forum Mobilidade, encaminhou dois assuntos para 

discussão do Colegiado: - Estudos sobre Garagens em Copacabana, Ipanema e Leblon; 

- Inrtervenção Contrato de Concessão Climatização, ficando ambos a serem discutidos 

nas próximas reuniões do CMTR. Após, a Secretária Virginia Salerno solicitou que o 

Coordenador da Coordenadoria Técnica de Planejamento, Sr.Eloir Faria,  discorresse 

sobre as Ações da SMTR 2018/2019. Foram apresentadas as seguintes ações/projetos: 

- BRT Transbrasil: Atualização Plano Operacional; - PMUS Plano Diretor de Mobilidade 

Urbana Sustentável; - Estudos para implantação de Ligações Estruturais; - Ampliação de 

Corredores Semi-Segregados (BRS); - Transporte aquaviário na Lagoa da Tijuca; - 

Mapeamento e atualização da rede de transporte do RJ; - Criação de polígono 

operacional para o VLT; - CariocaParking.Rio. O Assessor Técnico Especial da 

Subsecretaria de Transportes, Sr. Glaucio Rodrigues,  discorreu sobre as seguintes 

Ações: - Acompanhamento do Termo de Conciliação SPPO-SMTR; - Inclusão da função 

de pagamento por débito no cartão RIOCARD (RIOCARD MAIS). A Presidente do 

Colegiado explanou sobre um aplicativo a ser implantado o “Onibus.Rio”, o qual ainda 

está na fase de estudos, com esse aplicativo a Prefeitura terá o controle do que acontece 

na Cidade, a SMTR vai ter o controle, pois é uma ferramenta de monitoramento próprio 

do Município. Foi discutido, ainda, sobre os abrigos de ônibus na Cidade, o Sr. Fábio 

Tergolino, da Associação de Defesa dos Usuários de Transportes no Estado do Rio de 

Janeiro – ADUT-RJ, registrou a falta de abrigos de ônibus na Cidade, onde a Secretária 

de Transportes concordou, informando que está fazendo de tudo que pode para 

implantar os referidos abrigos não tendo exclusão, pois não se pode tratar um bairro 

diferente do outro. A Secretaria Virginia sugeriu que o Conselho faça propostas de 

sinalização – painel digital, a serem  colocados nos abrigos de ônibus, que deem 

sugestões de informações para o mesmo. A representante do IDTP, Sra. Clarisse Like, 



 

 
 

em relação a  matéria do Polígono Operacional para o VLT, registrou que tem que ser 

feito uma ampla divulgação a população. Sobre esse assunto, o Sr. Fábio Tergolino 

registrou da necessidade de se ter oferta (opções) para os usuários em relação ao VLT, 

bem como quanto a tarifa/arrecadação. A Secretária Virginia informou que já se tem um 

Termo de Referência para licitação de  Bilhetagem Eletrônica. A Sra. Uiara Carvalho, 

representante do Forum Permanente de Mobilidade Urbana – FMU-RJ, registrou que 

não identifica a Prefeitura apresentando proposta clara ligando o  VLT aos outros modais, 

não vê Projeto de ligação de mais modais a não ser no Centro da Cidade. A Sra. Ana 

Lucia  Gonçalves da Subsecretaria de Pessoa com Deficiência  - CVL/SUBPD 

questionou sobre os pontos de fragilidades que constam no relatório da CGM. O 

Assessor Técnico Galucio informou que a Secretaria está aguardando a Controladoria 

Geral devolver o referido relatório para que sejam adotadas as ações necessárias. 

Finalizando a Secretária Virginia Salerno voltou ao assunto da Ação Cível Pública sobre 

a Intervenção no Contrato de Concessão do Serviço Público de Transportes de 

Passageiros por Ônibus (SPPO) quanto a climatização da frota municipal de ônibus, 

informando que o Procuradoria Geral do Município já está recorrendo quanto a  Ação. O 

Assessor Técnico Glaucio explicou sobre a matéria. Continuando, a Sra. Virginia Salerno 

falou que vai aguardar a decisão judicial e se tivermos que ser Interventores, o presente 

Conselho terá que estar junto com o Interventor. O Sr. Licínio sugeriu que se constitua 

um Grupo de Trabalho para tratar dessa matéria. Sugeriu, ainda, que se convide o 

responsável, do Ministério Publico,  o qual está tratando da referida Ação e o Rio Onibus 

para a próxima reunião discorrerem sobre o assunto, o Colegiado concordou. Ficou 

decidido que a próxima reunião sera realizada no dia 19 de dezembro de 2018, as 10:30, 

na Secretaria Muncipal de Transportes. A presente ata será encaminhada a todos os 

membros através de e-mail. Nada mais havendo a tratar, a Secretária Municipal de 

Transportes, Virginia Maria Salerno, deu por encerrada a reunião, e a presente Ata é 

assinada pela Presidente do Colegiado e por mim, Andréa da Silva Gallo de Castro, 

Assessora de Gestão Institucional, tendo esta a lista de presença anexada. Rio de 

Janeiro, 28 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

VIRGINA MARIA SALERNO 

Secretária Municipal de Transportes 

Presidente do Conselho Municipal de Transportes 

 


