
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  COMUTRAN 
 
Aos 27 dias de janeiro de 2005, 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 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 15 de janeiro de 2005, que é a  seguinte: 1) Posse dos membros eleitos na III CMTT; 2) 
Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores; 3) Retomada dos trabalhos de revisão do 
Regimento Interno do COMUTRAN; 4) Elaborar o calendário anual de reuniões ordinárias do 
COMUTRAN; 5) Análise do abaixo assinado encaminhado por membros eleitos representantes das 
comunidades na III CMTT; 6) Assuntos Gerais. Secretariou a reunião o Sr. Aguinaldo Augusto de 
Mello Junior, advogado da CPTRANS. O Presidente do Conselho saudou a todos os presentes, 
manifestando seu contentamento com a retomada dos trabalhos do COMUTRAN, salientando que a 
reunião é mais uma demonstração do Prefeito Municipal em debater os assuntos da Administração 
ligados ao trânsito e ao transporte público. Passou, então, o Sr. Jurair Correa, imediatamente ao item 01 
da pauta, dando posse às entidades eleitas na III Conferência Municipal de Trânsito e Transportes, 
realizada em 11 de dezembro de 2004, fazendo a leitura das mesmas, a saber: União Distrital de 
Associação de Moradores – UDAM; Federação das Associações de Moradores de Petrópolis – 
FAMPE; Associação de Moradores e Amigos de Santa Edwiges – AMASE; Associação de Moradores 
da Estrada Mineira (Posto 2) AMEM P2; Associação de Moradores e Amigos de Itaipava – AMAI; 
Associação de Moradores e Amigos de Pedro do Rio – AMAPER; Associação de Moradores e Amigos 
da Lopes de Castro; Associação de Moradores e Amigos da Rua Pará; Vila Imperial Cidadania e Ética 
– VI!  CE; Delegacia do Verde e Associação Petropolitana dos Deficientes Físicos. Saudou os 
conselheiros eleitos, solicitando aos representantes das entidades que ainda não informaram o nome dos 
membros titulares e suplentes que o façam o mais brevemente possível. Passando ao item 02 da pauta, 
foram lidas as atas de 25 de setembro de 2003 e a ata da III CMTT, sendo as mesmas aprovadas 
integralmente, sem ressalvas. Foi informado aos conselheiros que todas as atas aprovadas do 
COMUTRAN estão a disposição no site da CPTRANS –   
www.cptrans.com.br – que possui, ainda, informações quanto a sua legislação e outras informações 
pertinentes ao Conselho. O Presidente do Conselho sugeriu a inversão da pauta, para que o Conselho 
discutisse o calendário de reuniões ordinárias para 2005, atendendo às exigências do Regimento 
Interno. Não houve oposição a proposição, pelo que foi aprovado, unânime, o seguinte cronograma de  
reuniões ordinárias: 24 de fevereiro, 28 de abril, 23 de junho, 25 de agosto,  27 de outubro e 08 de 
dezembro, sempre às quintas-feiras, 19:00h, no  auditório da CPTRANS. Passando ao item 03 da pauta, 
o Presidente do COMUTRAN salientou a necessidade de revisão das disposições do regimento interno 
do conselho, pelo que, sugeriu a criação de uma comissão que, até a próxima reunião ordinária, trará a 
minuta do novo Regimento Interno para os debates necessários. Apresentaram-se para composição da 
referida comissão, os seguintes representantes: Wilson Jacinto Fernandes (VICE), Associação de 
Moradores da Rua Lopes de Castro, Paulo Santangelo (Empresas Permissionárias), Zilda Damião de 
Freitas (UDAM) e Sandro de Jesus Lara (AMAI). O Presidente do COMUTRAN, retirou  de pauta o 
assunto relativo ao item 05, já que o abaixo assinado em questão solicita que os temas ali tratados 
sejam incluídos em pautas futuras do Conselho, pelo que, houve por bem encaminhar a discussão para 
a próxima reunião. Passando ao item 06 da pauta, assuntos gerais, o Presidente declarou aberta a 
palavra aos conselheiros, inscrevendo-se para fazer uso da mesma, os seguintes participantes: Sr. 
Augusto Zanatta (Núcleo dos Conselhos de Petrópolis); Aldemir Borges Junior (Delegacia do Verde); 
Sandro de Jesus Lara (AMAI); Zilda Damião de Freitas (UDAM) e Sr. Hélio Ricardo  Gomes (AMA 
Lopes). O Sr. Zanatta sugeriu que a comissão composta para elaborar a minuta do novo regimento já 
definisse o local e a data da primeira reunião. Retomou a  palavra o Presidente do Comutran para 
esclarecer que a Comissão tem a CPTRANS a disposição para realização das reuniões em qualquer dia 
da semana em horário de expediente. O Sr. Aldemir (Delegacia do Verde) disse que gostaria de deixar 



registrado em ata os números de três protocolos de ofícios que denunciam o  excessivo escapamento de 
fumaça negra dos ônibus, sem resposta até a presente data. Informou que irá reiterar tais ofícios, 
citando nos mesmos os números de protocolo. Novamente com a palavra, o Presidente do Conselho 
disse que a CPTRANS está tratando do assunto e resolvendo o problema, salientando que aguardará o 
recebimento do ofício mencionado pelo Diretor da Delegacia do Verde para elaborar a resposta devida. 
Dada a palavra ao conselheiro Sandro de Jesus Lara (AMAI), o mesmo sugeriu que a mesa ceda um 
membro para minutar os trabalhos da Comissão de análise do RI e, ainda, reiterava a solicitação feita 
na reunião do COMUTRAN de 25 de setembro de 2003 quanto a necessidade de urgentemente serem 
instalados nos Terminais de Transbordo de Correas e de Itaipava, faixas de pedestres, acompanhadas de 
tachões, já que os motoristas não respeitam o semáforo fechado e o local tem grande movimentação de 
pedestres.  O Sr. Hélio Ricardo (AMA LOPES) manifestou sua preocupação quanto ao semáforo 
instalado próximo ao antigo Restaurante Maloca, salientando que o ideal seria a instalação de um alerta 
no local, tendo em vista o grande fluxo de veículos em via perpendicular, evitando-se, assim, acidentes. 
Retomou, por fim, a palavra, o Presidente do Conselho para informar aos representantes da AMA 
Lopes e da AMAI que os locais são de preocupação tamb ém da CPTRANS que vem trabalhando no 
sentido de conscientizar motoristas e pedestres, além de verificar a viabilidade técnica da instalação de 
sinalização no local. Registre-se que o Conselheiro Gustavo Tavares solicitou que constasse em ata 
que, no curso da presente reunião precisou ausentar-se tendo em vista reunião de comunidades da 
FAMPE. 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. Assinaram o 
livro de presença à reunião os seguintes conselheiros, suplentes e ouvintes:  Jurair Correa, Luiz 
Fontainha da Rocha, Aguinaldo Augusto de Mello Junior,  Gilmar Silva de Oliveira, Paulo Santangelo 
Filho, André Pavanelli, Zilda Damião de Freitas, Celso Fernando Fialho de Carvalho, Júlio Sérgio 
Barbosa, Jorge Luis Plácido, Gustavo Tavares, Aldemir M.B. Junior, Valdomiro Ribeiro, Hélio 
Ricardo Gomes, Sandro de Jesus Lara, Sandra Volpato Nardi, José da Silva Vieira, Lygia  Dalmaso, 
Mônica Vieira Freitas, Roberta da Costa Fonseca,  Alberto Fonseca de Carvalho, Luzimar Andrade 
Domingues, Wilson Jacintho  Fernandes, Augusto Angelo Zanatta e Evandro de Oliveira. 
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