
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
 COMUTRAN 

 
Aos 17 dias de novembro 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 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 10 de novembro de 2005, que é a 
seguinte: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião de 27/10/2005; 2) 
Aprovação do texto final da proposta de revisão do Regimento Interno do 
COMUTRAN; 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 reunião do dia 27/10/2005, feita pelo secretário. A mesma foi 
aprovada por unanimidade com as seguintes ressalvas que passam a fazer 
parte integrante da mesma: onde se lê “já tendo ocorrido a licitação...”; leia-se: 
“ ...já foi autorizada a abertura de processo para licitação...” e onde se lê: 
“...ponto de ajuntamento de marginais  e, certamente, de tráfico de drogas”; 
Leia-se: “ ...ponto de ajuntamento de marginais e, certamente, de estupros e 
tráfico de drogas”. Tendo em vista que foi verificada a ausência do quorum 
necessário a aprovação do texto final da proposta de revisão do Regimento 
Interno do Conselho, foi acolhida por todos a proposta de inversão de pauta 
para que, após a discussão do item 03 (assuntos gerais), seja verificado, 
novamente, a ocorrência de número necessário a aprovação tratada no item 
02. Invertida a pauta, em assuntos gerais, foi dada a palavra ao Conselheiro 
Wilson Jacintho (VICE) que citou as passagens de pedestres niveladas 
recentemente construídas em frente ao Museu Imperial e ao antigo prédio da 
CEF. Comentou que o semáforo ali existente encontra-se desligado e as 
referidas passagens não apresentam sinalização horizontal. Comentou que “o 
pedestre é soberano” e tem o direito de usufruir da sinalização vertical e 
horizontal. Comentou que encaminhou correspondência a CPTRANS 
questionando acerca da operação dos ônibus executivos e do expresso, 
citando que, pelo que tem acompanhado,  o expresso faz um trajeto e o 
executivo faz outro, quando, em seu entendimento, eles precisam concorrer. 
Por fim, questionou em que situação está a bilhetagem eletrônica. Retomou a 
palavra o Presidente do Comutran para informar que as plataformas niveladas 
para pedestres estão, ainda, em fase experimental, assim como o semáforo 
citado pelo conselheiro da VICE. Comentou que há sempre, ali, um agente de 
trânsito visando orientar o trânsito e os pedestres. Disse que a faixa será ali 
colocada brevemente, não tendo sido efetivado até agora em função do longo 
período de chuvas e a necessidade de ser o serviço realizado à noite. 
Discorreu o Presidente sobre a questão da bilhetagem, comentando que os 
estudos estão bem avançados, estando as empresas, inclusive, buscando 
financiamento junto ao BNDES, sendo interesse do Prefeito Municipal a 
implantação o quanto antes, ainda que seja, inicialmente, em algumas linhas. 
Jorge Gomes da Silva (AMEM P-2) indagou se seria possível um aumento dos 
horários no ônibus que faz a linha Correas-Bingen e bem assim, se seria 
possível preparar uma lista de horários para distribuição aos usuários. Pediu a 
palavra o Conselheiro Luiz Fontainha (CPTRANS) e informou que o ônibus de 



Correas sai toda hora certa; o de Itaipava, sai hora certa e hora e meia. 
Comentou que nos terminais, os horários estão regularmente afixados para 
consulta. Júlio Sérgio (TRANSPORTE ESCOLAR) reclamou que a Rua 
Washington Luiz está muito bagunçada, com as lojas utilizando a via para 
estacionamento de veículos à venda e caminhões de reboque. Retomou a 
palavra o Presidente do Comutran para informar que já há estudos para 
algumas alterações no local, inclusive com sinalização própria para veículos 
que vão dobrar para a Rua Nelson de Sá Earp e para os veículos que vão 
seguir para a Rua do Imperador. Wagne Muniz (FAMPE) reclamou que os 
ônibus da Viação Cidade das Hortências tem dificuldade de chegar no ponto 
do Centro e, também, do enorme número de veículos que estão parando nos 
pontos de ônibus. Comentou, por fim, que o ônibus da linha 319 fica sempre 
parado cerca de 15 minutos no Centro, fazendo hora. Sugeriu que esse veículo 
fizesse hora no bairro, para maior comodidade dos usuários. Foi dada a 
palavra, ainda, a ouvinte Ana Garcia que comentou que o início da Rua 
Fabrício de Mattos, em frente ao lava-jato, virou ponto de venda de carros, 
atrapalhando o tráfego sensivelmente.  Pelo Presidente do Comutran foi dito 
que tem ciência da questão envolvendo os ônibus da Viação Cidade das 
Hortências e comentou que já há estudos para nova inversão da mão na Rua 
Joaquim Moreira, visando melhorar o fluxo de veículos e a Rua Fonseca 
Ramos. Usaram da palavra, também, SERGIO MATTOS (UDAM) para 
comentar sobre o ponto de ônibus na Praça de Correas e os ônibus que 
deixaram de transitar no corredor da União Indústria, como a Viação 
Progresso. Ratificou, ainda, as palavras do Conselheiro Wilson jacintho quanto 
as plataformas de pedestres. Waldomiro Ribeiro (AMAPER) reclamou que  em 
frente a Universidade Estácio de Sá, na Av. Barão do Rio Branco, há, toda 
noite, carros em cima da calçada. Pediu providências. Retomou a palavra o 
Presidente do Comutran e comentou da fiscalização hoje existente, apesar das 
críticas que recebe a CPTRANS quando usa da aplicação da multa para 
aqueles que, ainda que sinalizado o local, teimam em estacionar 
irregularmente. 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, Luiz 
Fontainha da Rocha,  Aguinaldo Augusto de Mello Junior, Alberto Fonseca de 
Carvalho, Cedenyr Guaracy Vieira, Alberto Fonseca de Carvalho, Wilson 
Jacintho Fernandes, Celso Fernando Fialho, Jorge Gomes da Silva, Valdomiro 
Ribeiro, Sérgio Ramos Mattos, Wagne Muniz Simões, Alfredo Gonçalves 
Vieira, Gilmar silva de Oliveira, Julio Sérgio Barbosa, José da Silva Vieira e 
Mario Guedes Ribeiro e as ouvintes Ana Garcia e Juracema da Cunha Reis. A 
presente é cópia fiel da que se encontra transcrita em livro próprio acautelado 
na sede da CPTRANS. 
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