
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
 COMUTRAN 

 
Aos 19 dias de dezembro de 2002, às 19:00h, na Casa da 
Cidadania, localizada na Rua Souza Franco, nº 474, Centro, 
Petrópolis, RJ, verificando-se junto ao livro a presença de tantos 
conselheiros quanto bastem para o quorum necessário para o início 
dos trabalhos, o Presidente do Conselho, HENRIQUE LUIZ GOMES 
AHRENDS deu por iniciados os trabalhos, fazendo a leitura da 
convocação e pauta da reunião, constante no Diário Oficial do 
Município de 10 de dezembro de 2002, que é a seguinte: 1) Leitura e 
aprovação da ata da reunião anterior; 2) Aprovação do Regimento 
para escolha dos membros representantes da comunidade, durante a 
CMTT; 3) Definição de período até 31/12/02 para entrega, pelas 
entidades, na CPT, do nome do representante titular e suplente no 
COMUTRAN; 4) Definição de cronograma de reuniões para 2003, 
sendo a primeira reunião a posse dos conselheiros eleitos na última 
CMTT; 5) Assuntos gerais. Secretariou a reunião o Sr. Aguinaldo 
Augusto de Mello Junior, assessor jurídico da CPT. O Sr. Presidente 
apresentou justificativa de ausência do senhor conselheiro Anderson 
Luis Juliano que, por e-mail, informou que devido a compromissos 
assumidos na cidade do Rio de Janeiro, estaria impossibilitado de 
participar da reunião. Passando ao item 01 da pauta, pelo Presidente, 
HENRIQUE AHRENDS, foi feita a leitura da ata de reunião do 
COMUTRAN de 23/10/2002, tendo,  a mesma, sido aprovada pelos 
presentes, sem ressalvas. Quanto ao item 02 da pauta, o senhor 
Presidente do COMUTRAN comentou que a revisão do Regimento 
Interno do COMUTRAN foi sugerida durante os trabalhos da II CMTT, 
sendo louvável a iniciativa e até necessária. Propôs, contudo, que as 
entidades tragam para a próxima reunião, propostas de alteração ao 
Regimento para discussão pelo COMUTRAN. Salientou que a CPT já 
tem um trabalho nesse sentido que será encaminhado para todos os 
membros, anexo a convocação da próxima reunião. A proposta foi 
aceita pelos conselheiros presentes.  No tocante ao item 03 da pauta, 
fixou-se a data de 31/12/2002 para entrega na CPT, pelas entidades, 
dos nomes dos seus representantes – titular e suplente. Contudo, de 
antemão, o COMUTRAN aprovou a indicação prévia dos seguintes 
representantes (titular e suplente): AMAI – Sandro Lara e Zilda 
Damião de Freitas; AMBC – Luiz Cláudio Corrêa Alonso e Marleide 
Margarida de Sá; ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS – Gabriel 



Weinen e Dídimo Quirino de Mello;  VICE – Wilson Jacintho 
Fernandes e Elisabeth Maria Salim. O Conselheiro Sidnei Ramires da 
ASTAPE, solicitou que de antemão, constasse da ata o nome de um 
dos três representantes dos proprietários e condutores de taxi, com 
seu suplente, previsto no inciso III do Artigo 2º do R.I., a saber: 
ASTAPE – Sidnei Ramires Cardoso e Lercir Joaquim de Oliveira; No 
tocante ao item 04 da pauta, definiu-se o CRONOGRAMA DE 
REUNIÕES DO COMUTRAN DO PRIMEIRO SEMESTRE da seguinte 
forma: Sempre na Casa da Cidadania, às 19:00 horas, nos dias 13 de 
fevereiro, 10 de abril e 12 de junho de 2003. O Conselheiro Osmar 
Burger comentou que lamentava o fato de constatar o esvaziamento 
das reuniões do COMUTRAN para assuntos de grande interesse da 
Cidade, sendo notada grande presença quando a discussão recai 
sobre assuntos polêmicos, como por exemplo o aumento das tarifas, 
tendo o Presidente do COMUTRAN concordado com a colocação do 
Conselheiro. Em assuntos gerais, item 05 da pauta, foi dada a palavra 
ao Conselheiro Sidnei Ramires que solicitou constar em ata um 
agradecimento especial a CPT pelo apoio dado durante todo o ano da 
empresa a ASTAPE, contando a Associação, em 2003, com o mesmo 
apoio, especialmente na fiscalização das kombis clandestinas 
existentes na cidade. O Presidente, retomando a palavra, e após 
reiterar o apoio da CPT não só a ASTAPE mas a todas as entidades 
que participam do COMUTRAN, agradeceu a todos pela participação 
do Conselho na II CMTT, e disse esperar que a 3ª seja ainda melhor, 
entendendo que a Conferência é o extrato do que estamos fazendo 
pelo transporte cada vez melhor na Cidade. Disse que 2003 será, 
certamente, um ano de grande importância para o transporte no 
Município e o COMUTRAN será fundamental em suas discussões. 
Nada mais havendo, encerrou-se a presente que segue assinada pelo 
secretário e, após a leitura e aprovação de seu conteúdo na próxima 
reunião, será lavrada no livro próprio. 
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