
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES  
 COMUTRAN 

 
Aos 04 dias de julho 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 26 de junho de 
2002, que é a seguinte: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior; 2) Continuação do debate sobre mecanismos de redução do 
custo tarifário do transporte coletivo; 3) Regulamentação do transporte 
coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento; 4) assuntos gerais. 
Foi convidado para secretariar a reunião o Sr. Aguinaldo Augusto de 
Mello Junior, assessor jurídico da CPT. O Sr. Presidente fez a leitura da 
justificativa de ausência do Sr. Conselheiro Washington Estanislau, 
tendo em vista estar participando de atividade ligada a Câmara 
Municipal de Petrópolis, fora do Município, neste mesmo dia e horário. 
Passando ao item 01 da pauta, pelo Presidente, HENRIQUE 
AHRENDS, foi feita a leitura da ata de reunião do COMUTRAN, 
tendo,  a mesma, sido aprovada pelos presentes, sem ressalvas. Quanto 
ao item 02 da pauta, e atendendo a um pedido do SETRANSPETRO, o 
COMUTRAN recebeu a visita de técnicos da FUNDAÇÃO DOM 
CINTRA que realizaram pesquisa por amostragem na área central do 
Município, sobre a gratuidade e seus efeitos no transporte coletivo de 
passageiros. A referida FUNDAÇÃO, com o auxílio do retroprojetor, 
desenvolveu os trabalhos durante trinta minutos. Ao final, e com a 
palavra o Presidente do COMUTRAN, sugeriu a apresentação de 
propostas sobre o tema, ficando a disposição dos conselheiros, na CPT, 
cópia do trabalho apresentado. Também o Sr. Presidente sugeriu que o 
COMUTRAN, na próxima reunião, defina a data de realização da 2ª 
Conferência Municipal de Trânsito e Transportes – CMTT. Franqueou 
o Presidente a palavra aos demais membros do Conselho acerca dessa 
proposta. O conselheiro André Pavanelli (SETRANSPETRO) 
manifestou sua preocupação com os atuais entraves legais no que 



concerne a gratuidade, e que não permitem atacar os excessos. Gustavo 
Tavares (UNIFAMPE) salientou a importância do respaldo do trabalho 
feito no COMUTRAN para pressionar o Legislativo e o Executivo. 
Sidnei Ramirez (ASTAPE) disse que será um bom momento para a 
discussão do tema da gratuidade concedida aos alunos que residem 
muito próximo das escolas onde estudam. A Professora Leigh ( 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) disse que tem presenciado a 
dificuldade de vagas nas escolas e a Conferência será importante nesta 
discussão. Carlos Salvini, ouvinte e representante da empresa 
TRANSPORTE SÃO LUIZ comentou que precisamos desenvolver um 
trabalho para baratear a tarifa. Marcos Leandro (SETRANSPETRO) fez 
ponderação sobre a importância de um trabalho eficiente de redução 
na operação, vez que há, nitidamente, excesso de ônibus rodando. O 
Presidente do COMUTRAN aprovou, então, a apresentação de 
propostas de gratuidade e redução de operação e carga tributária, com 
a criação de dois grupos de conselheiros assim divididos: GRUPO DE 
DISCUSSÃO – GRATUIDADE : APE, UNIFAMPE, ASSOCIAÇÃO 
DOS APOSENTADOS, Representante dos Sindicatos, Secretaria de 
Educação, SETRANSPETRO e um técnico de cada empresa 
permissionária e da CPT;GRUPO DE DISCUSSÃO – REDUÇÃO DE 
OPERAÇÃO E CARGA TRIBUTÁRIA: SETRANSPETRO, ASTAPE, 
UNIFAMPE, um técnico de cada empresa permissionária e da CPT. 
Ficou definido que o Grupo de discussão sobre REDUÇÃO DE 
OPERAÇÃO, reunir-se-á às 17:30h, 5ª Feira, dia 11/07. O Grupo de 
Discussão sobre GRATUIDADE reunir-se-á às 17:30h, 2ª Feira, dia 
15/07. Passando, pois, ao item 03 da pauta (Regulamentação do 
transporte coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento), 
inicialmente foi dada a palavra ao conselheiro Sidnei Ramirez que 
sugeriu fosse esse assunto postergado até a definição do assunto 
relativo a redução de operação. Da mesma forma, usaram da palavra 
para solicitar a suspensão da discussão desse item os senhores 
conselheiros Daniela Salvini e Anderson Julião, bem como o Sr. Carlos 
Salvini. Tomando a palavra, o Sr. Presidente do COMUTRAN 
comentou que a redução de operação será permanente e o fretamento 
tem como objetivo regulamentar o serviço que já existe. Teceu outros 
comentários enfatizando a necessidade do início das discussões de 
regulamentação do referido serviço. Foi distribuída cópia da proposta 



de decreto que regulamenta o serviço de fretamento e após sua leitura, 
enfatizou o Presidente tratar-se de proposta a ser amplamente 
discutida, estando, desde já a Companhia, aberta a formulação de 
propostas com relação ao texto. Nada foi deliberado em assuntos 
gerais, item 04 da pauta. 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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