
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
 COMUTRAN 

 
Aos 23 dias de fevereiro de 2006, às 19:00h, no auditório da Companhia 
Petropolitana de Trânsito e Transportes - CPTRANS, localizado na Rua Alberto 
Torres, nº 115, 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 Sr. Presidente do COMUTRAN, Jurair Correa deu por iniciados os 
trabalhos fazendo a leitura da convocação e pauta da reunião, constante no Diário 
Oficial do Município de 11 de fevereiro de 2006, que é a seguinte: 1) Posse dos 
novos membros eleitos na IV CMTT; 2) Aprovação do cronograma de reuniões 
ordinárias do Conselho para o ano de 2006; 3) Assuntos Gerais. Secretariou a 
reunião o Sr. Aguinaldo Augusto de Mello Junior, membro do Conselho pela 
CPTRANS. Deu início aos trabalhos o Presidente do COMUTRAN, Sr. Jurair 
Correa, solicitando a leitura da ata da IV Conferência Municipal de Trânsito e 
Transportes – CMTT, realizada em 17 de novembro de 2005 e da reunião do dia 
27/10/2005, feita pelo secretário. A mesma foi aprovada por unanimidade sem 
ressalvas. Passou-se, então, ao item 01 da pauta, pelo que, lidos os nomes das 
entidades eleitas na IV CMTT, e apresentada a regular documentação relativa ao 
registro das mesmas, foi dada posse aos seguintes membros do COMUTRAN 
representantes da comunidade: A.M. Bairro Castrioto (AMBC); Projeto Araras; 
A.M. Rua Manoel Afonso (AMAMA); A.M. Pedro do Rio (AMAPER); A.M. Rua 
Lopes de Castro (AMALOPES); Associação Mãos Amigas; A.M. Vila São José; 
A.M. Bairro Amazonas; A.M. Rua Presidente Sodré; A.M. Comunidade 1º de Maio 
e A.M. Santa Edwiges (AMASE). O Presidente do COMUTRAN saldou os novos 
membros do Conselho, resaltando o papel a ser desempenhado no transcurso dos 
trabalhos deste ano. Transmitiu o abraço do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, Dr. Rubens Bomtempo que, nas palavras do Presidente do Conselho, 
deposita grande confiança nas entidades eleitas. Disse, ainda, que as entidades 
representantes da comunidade se juntarão aos demais membros do Conselho, já 
designados através do Decreto 097/2001, normatizador do COMUTRAN. 
Passando ao item 02 da pauta, foi aprovado o seguinte cronograma de reuniões 
do COMUTRAN para 2006: 23/02/2006; 27 de abril; 22 de junho; 24 de agosto; 26 
de outubro e 08 de dezembro, sempre com início às 19:00 h e término às 20:30h. 
Em assuntos gerais, Fizeram uso da palavra a Sra. Zilda Damião (AMASE), que 
disse estar reiterando as dificuldades porque passa a Estação de Transbordo de 
Itaipava. A questão foi reiterada pelo Sr. Fábio Junior da Silva (1º de Maio) que 
comentou, também, a necessidade de colocação de quebra molas próximo a 
escola na Boa Esperança e extensão de linha de coletivo na Rua Primeiro de 
Maio. O Sr. Hionério de Souza (AMBC) comentou que o local onde se encontram 
os taxis no Terminal Bingen, apresenta risco de acidentes, narrando sinistro 
ocasionado com um motorista recentemente. Comentou, ainda, que na entrada do 
Bairro Castrioto há local que pode se transformar em área de lazer, sendo certo 
que há dois pontos de ônibus que podem passar a ser um só. O Presidente da 
CPTRANS reportou-se a cada intervenção, em particular, mencionando o esforço 
e o trabalho que a CPTRANS vem desenvolvendo para solucionar os problemas 
do transporte na cidade. Disse que o que tem caracterizado a gestão da empresa, 



nesse sentido, é o entendimento com as comunidades, ressaltando os encontros 
agendados com as comunidades na CPTRANS. Registre-se, por oportuno, os 
diversos agradecimentos dos membros das comunidades, nas intervenções feitas 
pela CPTRANS nos atendimentos aos requerimentos protocolados na Companhia.  
Nada mais havendo, encerrou-se a presente que segue assinada pelo secretário e 
pelo Presidente e, após a leitura e aprovação de seu conteúdo na próxima 
reunião, será lavrada no livro próprio. Assinaram o livro de presença à reunião os 
seguintes conselheiros: Jurair Correa, Aguinaldo Augusto de Mello Junior, 
Cedenyr Guaracy Vieira, Gilmar Silva de Oliveira, Alberto Fonseca de Carvalho, 
Hionério Ferreira de Souza, Zilda Damião de Freitas, Jorge José Gomes da 
Rocha, Demítrios Acácio Ferreira, Leonardo dos Santos Cruz, Marise Margarida 
Brand, Lourdes da Silva, Fábio Junior da Silva, Adriana de Freitas, Júlio Sérgio 
Barbosa, Ademir Pontes Diniz, Annie Raiko de Souza, Luzimar Morsch 
Domingues, Valéria Koslowiski e Robinson T. De Souza. Assinaram, ainda, José 
Luiz Coelho, Celso Fernando Fialho de Carvalho, José Carlos Azevedo, Marli S. 
Gonçalves, Mirta Paula Tabicas da Cruz e Walther Tomaz de Souza. A presente é 
cópia fiel da que se encontra transcrita em livro próprio acautelado na sede da 
CPTRANS. 
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