
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  

 COMUTRAN 

 

Aos 08 dias de fevereiro de 2010, às 19h, no auditório da Companhia 

Petropolitana de Trânsito e Transportes - CPTRANS, localizado na Rua 

Alberto Torres, 115, Centro, Petrópolis, RJ, constatando-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, Orlindo Pozzato 

Filho determinou que fossem iniciados os trabalhos fazendo-se a leitura da 

convocação e pauta da reunião ordinária que é a seguinte: 1) MÃO DUPLA NA 

AVENIDA IPIRANGA; 2) VAGAS ESPECÍFICAS E A RESOLUÇÃO 302/08 DO 

CONTRAN. Secretariou a reunião a Sra. Rogéria Maria Canedo Guimarães, 

membro do Conselho pela CPTRANS. Deu início aos trabalhos o Presidente 

do Conselho determinando a leitura da ata da última reunião que restou 

aprovada sem ressalvas. Em seguida, com o uso da palavra, o Sr. Presidente 

do COMUTRAN discorreu sobre a mão dupla na Avenida Ipiranga. Ressaltou 

que tal fato acarretará no escoamento do trânsito na cidade. Informou que a 

CPTRANS dialogou com todas as escolas sediadas na localidade antes do 

início da operação a fim de esclarecer a medida adotada e firmar ajustes. A 

maioria das escolas compreenderam e aprovaram a alteração realizada na via, 

deixando claro que apoiavam o Poder Público na busca incessante da 

melhoria do trânsito no Município. Frisou o Diretor Presidente que o  Colégio 

Crescer, demonstrando total adaptação à nova realidade e apoio à 

administração Pública,  disponibilizou funcionários para auxiliarem no 

embarque e desembarque dos alunos, não permitindo com isso, a retenção de 

veículos. No entanto, o Colégio Ipiranga tem apresentado  resistência à nova 

realidade, não obstante deter excelente espaço físico onde o embarque e 

desembarque poderia se dar de forma tranquila no interior do Colégio. Afirmou 

também o  Presidente do  COMUTRAN, da necessidade da retirada do quebra 

molas existente na via o que acarretará na fluidez do trânsito. Ainda com a 

palavra, frisou que os Colégios precisam contribuir com a nova realidade em 

busca do bem da coletividade. Salientou ainda que os estabelecimentos 

sediados na via em referência  são verdadeiros pólos atrativos de trânsito, 

pelo que precisam se adaptar a nova realidade na forma disposta pelo Código 



de Trânsito Brasileiro. O Diretor Presidente explanou ainda da necessidade de 

alterações em outras vias da cidade como por exemplo a Rua D. Pedro, 

considerando que tal via precisa ser utilizada em sua totalidade, em busca de 

um trânsito com maior fluidez. Quanto ao item 02, vagas específicas, o Diretor 

Presidente, informou que a Resolução 302/08 do CONTRAN é bem clara ao 

definir as áreas de estacionamentos específicos, quais sejam:  área de 

estacionamento para veículo de aluguel – táxi; área de estacionamento para 

veículo de portador de deficiência física; área de estacionamento para veículo 

de idoso;  área de estacionamento para operação de carga e descarga; área 

de estacionamento de ambulância; área de estacionamento rotativo; área de 

estacionamento de curta duração; área de estacionamento de viaturas 

policiais. Verifica-se que as áreas de estacionamentos específicos são, 

exclusivamente, as elencadas na Resolução. Tais  áreas não são 

exemplificativas mas sim exaustivas. Assim, a CPTRANS está impedida de 

dispor de outras vagas específicas que não as descritas na Resolução em tela. 

Diante disso a CPTRANS está em conversação com todos os usuários de 

vagas privativas a fim de buscarem, em conjunto, a solução para a 

problemática hoje existente na cidade.  No entanto, resta claro que todos os 

segmentos que se utilizam das vagas específicas terão necessariamente que 

se adequarem a nova realidade legal. Nada mais havendo, encerrou-se a 

presente que segue assinada pela secretária e pelo Presidente e, após a 

leitura e aprovação de seu conteúdo na próxima reunião, será lavrada no livro 

próprio.  

 

Rogéria Maria Canedo Guimarães 

Secretária designada  

 

 

ORLINDO POZZATO FILHO 

Presidente do COMUTRAN 


