
 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

ATA DE REUNIÃO  

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro  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 se apresentando, dando boas vindas ao novo Colegiado e solicitando a 

apresentação de cada membro. Após feito,  a mesma deu continuidade sugerindo as 

seguintes questões, que : -  as reuniões do Conselho sejam  realizadas na última quarta 

feira do mês, as 10:30h, com duração de duas horas aproximadamente; - as sugestões 

de pauta sejam encaminhadas através do e-mail: gabinete.smtr@gmail.com até o dia 10 

de cada mês, afim de que sejam definidos os assuntos a serem abordados, sendo os 

mesmos informados, aos Senhores Conselheiros, através de e-mail; -  sejam 

encaminhadas propostas e sugestões, através de e-mail,  para elaboração do Regimento 

Interno, tendo em vista a necessidade de sua criação. Todas as questões foram 

aprovadas pelo Colegiado. Ficou, ainda, decidido que será realizado um nivelamento 

quanto ao sistema/funcionamento dos transportes públicos no Municipío do Rio de 

Janeiro. Foram sugeridos, pelos Senhores Conselheiros, alguns assuntos a serem 

abordados e tratados no Colegiado , tais como :  - Plano de Mobilidade Urbano 

Sustentável - PMUS; -  andamento do Projeto Transbrasil; - sistema BRT; - a 

conceituação do transportes na Cidade hoje e o conceito para o futuro; - proposta para 

redução de mortes no trânsito; - principais gargalos no sistema de Transportes; - 

ampliação na integração dos transportes, - acessibilidade . Foi sugerido, ainda,  a 

publicação no site da SMTR, de forma sintética, o resumo de cada reunião do Conselho. 

Foi deliberado que os membros titulares indicarão seus respectivos suplentes e que a  

próxima reunião será realizada em 28 de novembro de 2018 as 10:30h, no auditório da 

Secretaria Municipal de Transportes, 7º andar da Rua Dona Mariana nº 48, Botafogo, 

com a seguinte pauta: - apresentação da Secretaria Estadual de Transportes; - 

apresentação da Secretaria Municipal de Urbanismo; - apresentação da Secretaria 

Municipal de Transportes, todos com um tempo aproximado de 30 minutos. A presente 

ata será encaminhada a todosos 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, 24 de outubro de 2018. 

 

VIRGINA MARIA SALERNO 

Secretária Municipal de Transportes 

Presidente do Conselho Municipal de Transportes 
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