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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
Conselho do Transporte Público Cole vo do Distrito Federal
ATA DA 389ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 10h20, na Sala de Reuniões, do
Gabinete desta Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, no 15º
andar do Anexo do Palácio do Buri , Brasília – DF, foi realizada a 389ª REUNIÃO ORDINÁRIA do
ano de 2019 do Conselho de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – CTPC/DF, tendo
como pauta: Revisão da Resolução do Layout dos ônibus do Sistema de Transporte Público
Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF. Estavam presentes os conselheiros: Valter Casimiro
Silveira – Presidente. Conselheiros: Josias do Nascimento Seabra – tular, representante do
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS; Alexandre Henrique Silva – tular,
representante da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF; Sebas ão
Augusto Barbosa Neto – tular, representante das Empresas de Transporte de Passageiros e
das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros – TRANSIT; Ma eus de Paula Freitas –
suplente, representante da Confederação Nacional dos Transportes – CNT; Clístones Livio
Pedreira – tular, representante da Federação das Indústrias de Brasília – FIBRA; Pastor Willy
González Taco – tular, representante da Universidade de Brasília - UnB; Nazareno Sposito
Neto Stanislau Aﬀonso - tular, representante da Comunidade; Renata Floren no de Faria tular, representante da Comunidade; João Jesus de Oliveira – Suplente, representante dos
Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Interestaduais, Especiais,
Escolares, Turismo, e de Cargas do Distrito Federal – SITRATTER; Ana Cláudia Nunes Fialho
Ribeiro – suplente, representante dos Idosos; Camila De Carvalho Pires Lammers – tular,
representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – Seduh; Igor Carvalho –
tular, representante das pessoas com deﬁciência. O Senhor Presidente abriu a reunião
agradecendo a presença de todos, em seguida, solicitou que todos se apresentassem, tendo
em vista ser a primeira reunião do Conselho nesta Gestão. Após a apresentação, informou que
a reunião foi convocada para dar posse aos novos membros do conselho, bem como para
apresentar a proposta do layout para os veículos do STPC/DF. Em seguida, esclareceu que a
proposta é que o layout dos veículos do sistema retorne ao que foi concebido na licitação de
2011, qual seja, cor diferenciada para cada bacia, apresentando, na sequência, o novo layout
para apreciação dos conselheiros. O Senhor presidente esclareceu que esse modelo proposto
facilita a iden ﬁcação pelo usuário, e após dirimir as dúvidas, a proposta foi aprovada por
unanimidade. A senhora Ana Cláudia solicitou que fosse avaliada a possibilidade de ser
implementado nos veículos uma sinalização ou campanha para o público prioritário. O senhor
João Jesus solicitou que quando da renovação da frota fossem observadas as questões do
motor dianteiro, haja vista o grande índice de aposentadoria dos rodoviários por invalidez,
relatou ainda, sobre o aumento da pirataria. O senhor Presidente informou que a questão do
motor dianteiro é disciplinada por lei do DF e que posteriormente foi regulamentada por meio
de um decreto na gestão anterior, que disciplina os percentuais de veículos com motor
dianteiro que poderão ser admi dos quando da renovação da frota. Registra que já houve
conversa com o Ministério Público do Trabalho ao viso de dar con nuidade a orientação
disposta referido no decreto. Sobre a pirataria informou que vem sendo realizadas reuniões
com a Secretaria de Segurança Pública com o obje vo de intensiﬁcar o combate a pirataria.
Destaca que na data de hoje está sendo realizada uma grande operação na Rodoviária do
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Plano Piloto com o obje vo de coibir a pirataria. Com essa ação esperamos reduzir o valor da
tarifa, pois com o maior número de usuários no sistema, busca-se diminuir o pagamento do
complemento tarifário. Ressaltou o Secretário que ainda precisamos melhorar o sistema de
transporte público cole vo, aumentando a frequência dos ônibus, dentre outros. O Senhor
Nazareno relatou que quando foi Secretário de Transportes exis a um grupo de combate a
pirataria, sob o comando da Polícia Militar, que era muito atuante e funcionava muito bem. O
senhor Pastor Taco explanou sobre algumas experiências no México sobre a pirataria, inclusive
com estudos realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. O Senhor Wesley
falou sobre a importância da par cipação do DER no conselho, uma vez que na gestão passada
as decisões eram tomadas sem o conhecimento da Semob. O Senhor Presidente esclareceu
que os órgãos vinculados estão trabalhando em parceria com a Secretaria. O Senhor Barbosa
informa que no ano de 2018 ﬁcou de ser agendada uma reunião entre Semob, DER/DF e
DFTrans, para que as empresas pudessem apresentar os números, tendo em vista a
necessidade de ser revisto o trecho da faixa exclusiva da EPNB re rado pelo DER/DF. O senhor
Presidente informou que a Estrada Parque de Tagua nga - EPTG já está sendo u lizada como
faixa reversa, e o trecho de faixa exclusiva que foi re rado da Estrada Parque Núcleo
Bandeirante - EPNB já foi solicitado o retorno do trecho ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Distrito Federal - DER/DF. O Presidente informou que a Secretaria está propondo
novas alterna vas como no Jardim Mangueiral até o ﬁnal dos condomínios do Jardim Botânico
ou até a terceira ponte. Já temos propostas com em fase de estudos com o obje vo de
ampliar o número de faixas exclusivas no DF, bem como estudos para criação de faixa exclusiva
na Esplanada. Esclareceu ainda, que todas as empresas foram chamadas para indicar qual seria
o melhor local para a implantação de faixas exclusivas. O Presidente destacou que na abertura
da reunião foi falado sobre o tema do respeito ao público prioritário. Sobre o termo o
Presidente informou que veram discussões com representantes da Câmara Legisla va com o
obje vo de colocar informa vos/sinalização para facilitar a u lização dos usuários com
deﬁciência. A senhora Ana Cláudia aproveitou para sugerir uma campanha con nua para o
público prioritário. O Senhor Josias Seabra ques onou se já existe algum material pronto sobre
o tema. Os membros Ana Cláudia e Igor informam que vão providenciar o material para ser
avaliado pelo Conselho. O Senhor Presidente informou sobre a necessidade de manter a
regularidade no funcionamento do conselho, com a par cipação das en dades. Informa que
mandou para a Rodas da Paz o Projeto de Lei que versa sobre a mobilidade a va. O Senhor
Barbosa elogiou a Secretaria no que tange a instalação do conselho, haja vista que o colegiado
é de fundamental importância para as questões afetas ao Sistema de Transporte. O senhor
Nazareno sugeriu fazer reuniões com temas trazidos pelos conselheiros, tendo em vista o
déﬁcit de discussão. Registrou ainda, que existe uma licitação com vários ques onamentos
judiciais, e um Centro de Controle Operacional - CCO ainda não implantado. O Senhor Josias
Seabra sugeriu que fosse encaminhado a pauta com antecedência de duas semanas para
avaliação de deliberação do Presidente. O Senhor Nazareno relatou sobre a importância de ser
subsidiado para reunião, tendo em vista que os representantes da Sociedade Civil muitas vezes
não vêm preparado para discu r o tema proposto. O Senhor Mateus sugeriu que o envio de
temas, elencando por prioridades, e que a Secretaria elabore um cronograma com todas as
reuniões previstas e temas a serem deba dos. O Senhor Luiz Felipe registrou que o ponto focal
para receber todas as demandas do conselhos é a servidora Amanda, e registrou que o DER
não está presente porque não tem assento no colegiado, e para incluir seria necessário alterar
a lei que disciplina a composição do conselho. O Senhor Nazareno relatou que já era de
conhecimento a questão do DER não ter assento no conselho, e nha sugerido a par cipação
do DER/DF como convidado no conselho. O Senhor Secretário acha válido a par cipação do
DER/DF como convidado nas reuniões do colegiado. O Senhor Clístones indagou sobre a
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questão da integração no entorno, porque para o setor produ vo isso é uma complicação. A
falta de integração principalmente para as empresas que estão no limite do Entorno é um
complicador para contratação de mão de obra daquela região. O Senhor Presidente esclareceu
que não é possível fazer a integração com o Entorno, porque quem faz a regulação do
transporte do entorno é a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. Diante desse
cenário estamos ar culando com a ANTT para criar linhas alimentadoras até as pontas, e essas
pontas façam a alimentação para toda a cidade. Já foi solicitado a realização de estudos para
iniciar com uma estação, para isso eu preciso aumentar o número de ônibus, nós não temos
condições absorver o transporte do entorno sem aumentar o número de ônibus. O Senhor
Clistones destacou a diﬁculdade para adquirir créditos nos cartões de bilhetagem,
principalmente nas estações do BRT-Sul. O Senhor Presidente informou sobre o projeto de
transferir a bilhetagem para o Banco de Brasília – S.A, bem como informa zar o sistema de
recarga dos cartões, como totens, via celular. Destacou ainda, que existe uma proposta de
trocar todos os validadores dos ônibus por uma versão nova, que possibilite a transmissão on
line, mas isso depende ainda de conversa com os operadores, uma vez que envolve custos
para o sistema. Foi realizado o cadastramento de duas empresas que realizam o
acompanhamento dos ônibus via celular. O Presidente esclareceu que se faz necessário
implementar algumas transmissões mais rápidas com o obje vo de melhorar os dois
aplica vos para poder realizar a divulgação nos ônibus, inclusive para orientar as pessoas com
deﬁciência. O Senhor Nazareno convidou a todos para par cipar de seminário, em face dos
estudos realizados sobre transporte nas três úl mas gestões, e outro seminário no segundo
semestre com o tema Entorno. A Senhora Renata aproveitou para colocar como um dos
pontos estruturais, tendo em vista as fes vidades do dia mundial sem carro, semana nacional
do trânsito, o assunto terminais rodoviários, aqui em Brasília esse assunto merece destaque,
como: infraestrutura, conforto para os usuários, sinalização. Registrou que o maior imbróglio é
com a gestão dos terminais rodoviários do Distrito Federal, citou o seguinte exemplo:
Registrou que a ONG Rodas da Paz recebe reclamações oriundas dos usuários do STPC/DF que
não tem lugar para deixar a bicicleta no terminal do BRT-Sul de Santa Maria. Destacou que, em
três gestões solicita a implantação de um bicicletário no Terminal, e ninguém sabe de quem é
a responsabilidade. O Senhor Presidente informou que vai adotar as providências para resolver
o problema apresentado. O Senhor Pastor Taco convidou a todos a par cipar de um estudo
que a Unb está realizando sobre Mobilidade Corpora va, bem como solicitou apoio desta
Secretaria para preencher os formulários de pesquisa. O Presidente se colocou à disposição
para contribuir com a pesquisa, e registrou as deliberações da reunião: 1) Aprovação do Layout
dos veículos do STPC/DF; 2) Reuniões na 1º terça-feira de cada bimestre; 3) Envio do material
com 15 dias de antecedência para avaliação do Presidente do Conselho, e sua res tuição na
semana que antecede a reunião 4) Convidar o DER sempre que a pauta envolver termas de sua
competência. Por ﬁm, informou que a servidora Amanda vai encaminhar a ata e a lista de
presença, agradeceu a par cipação de todos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
presente ata, que vai assinada por mim, Amanda Sanches, secretária, pelo Presidente e os
conselheiros.
Valter Casimiro Silveira
Josias do Nascimento Seabra
Alexandre Henrique Silva
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