
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

COMUTRAN 

  

Aos 10 dias de abril de 2003, 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 Diretor Técnico, GILMAR SILVA 
DE OLIVEIRA deu por iniciados os trabalhos, fazendo a leitura da 
convocação e pauta da reunião, constante no Diário Oficial do Município 
de 05 de abril de 2003, que é a seguinte:  

1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2) Comentários sobre os 
projetos dos terminais rodoviários Bingen/ERIL; 3) Aprovação do novo 
regulamento do serviço de táxi; 4) Discussão do Regimento Interno e 
possíveis alterações; 5) Discussão de propostas para sinalização de 
trânsito no Centro Histórico, indicado pela VICE – Vila Imperial 
Cidadania e Ética; 6) Assuntos gerais. Secretariou a reunião o Sr. 
Aguinaldo Augusto de Mello Junior, assessor jurídico da CPT. O Diretor 
Técnico justificou a ausência do PRESIDENTE DO COMUTRAN 
(Henrique Ahrends) que se encontrava, naquele horário, em reunião 
extraordinária no Gabinete do Prefeito. Informou, então, que daria início 
aos trabalhos, fazendo a leitura da ata de reunião do COMUTRAN 
datada de 27/03/2003. Antes, porém, solicitou a palavra o conselheiro 
WILSON JACINTO FERNANDES (VICE) sugerindo a supressão dessa 
formalidade, com aprovação automática dos conselheiros, por entender 
tratar-se de fatos já ocorridos, e bem assim, por termos pauta com muitos 
assuntos, tomando a leitura da ata, tempo necessário às deliberações dos 
outros assuntos. Discutida a sugestão, a mesma foi rejeitada pela maioria 
dos conselheiros, mantendo-se a leitura, item 01 da pauta. Feita a leitura 
pelo Diretor Técnico (GILMAR DE OLIVEIRA), a mesma foi aprovada, 
constando a ressalva feita pelo conselheiro WILSON JACINTO 
FERNANDES (VICE) que solicitou constar que não se recordava da frase 
constante na ata " HENRIQUE AHRENDS, Presidente, disse que os balanços 



são, por força do termo de permissão, encaminhados a CPT, havendo sigilo para 

terceiros, mas não ao Poder Concedente." Passando ao item 02 – Comentários 
sobre os projetos dos terminais rodoviários Bingen/ERIL – inicialmente 
solicitou a palavra o conselheiro WILSON JACINTO FERNANDES 
(VICE) – sugerindo que o item fosse condensado ao item 06 da pauta – 
assuntos gerais – por dois motivos: o primeiro por não tratar-se de 
assunto para aprovação ou votação e o segundo pela pauta conter 
assuntos que necessitarão da deliberação dos conselheiros. Franqueada a 
palavra, fizeram uso da mesma os conselheiros OSMAR BURGER 
(SETRANSPETRO); SANDRO LARA (AMAI) e SIDNEI RAMIRES 
(ASTAPE) no sentido de que fosse mantida a ordem dos assuntos da 
pauta. Pelo primeiro conselheiro foi dito ainda que o assunto é 
fundamental e tomará grande parte das reuniões do COMUTRAN daqui 
para frente, sendo vital um espaço como o da pauta para debates. O 
Presidente da reunião, GILMAR DE OLIVEIRA, disse, então que seria 
mantido o item da pauta, enfatizando que os comentários são o início do 
que pretende ser um grande debate sobre o tema em questão. GILMAR 
DE OLIVEIRA comentou sobre a efetivação, a poucos dias, da licitação da 
Rodoviária do Bingen e a previsão de, nos próximos meses, iniciarem-se 
os trabalhos para construção da mesma. Teceu comentários sobre a 
reforma da Estação Rodoviária Imperatriz Leopoldina. Comentou das 
inevitáveis mudanças estruturais no Centro Histórico de Petrópolis com a 
construção da Rodoviária Bingen, inclusive com a provável instalação de 
um terminal de transbordo na antiga Maloca e a efetivação das obras de 
aterramento de toda a parte envolvendo comunicações e eletricidade. 
Comentou que o projeto está sendo conduzido pela Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de Planejamento, e envolve também a proposta de 
transformação da Rua Dezesseis de Março em rua exclusiva para 
pedestres, uma área de pedestres, com acesso de veículos somente de 
caráter comercial. Outro ponto do projeto é a intenção de alargamento 
das calçadas da Rua do Imperador, lado par e impar. Solicitou a palavra o 
conselheiro ANDERSON JULIANO (SINDICATO DOS 
TRABALHADORES) – questionando sobre o projeto de transformação da 
Rua dezesseis de Março em área de pedestres. Indagou se o projeto prevê 
local para deslocamento dos veículos que hoje estacionam nos dois lados 



daquela rua e se houve algum estudo do impacto dessa transformação. 
SIDNEI RAMIRES (ASTAPE) – perguntou pela proposta antiga de 
transbordinhos. Perguntou se o projeto atual só contempla o transbordo 
da Maloca. RENATA FADEL (CÂMARA MUNICIPAL) – apoiou as 
palavras do Conselheiro Anderson Juliano e disse estar preocupada com a 
retirada das áreas de estacionamento da Rua Dezesseis de Março. Disse 
que Cabo Frio fez mudança idêntica e não deu certo, como se verifica no 
verão. Disse que tais mudanças tem que ser muito bem discutidas antes. 
WILSON JACINTO FERNANDES (VICE) – disse que exatamente por se 
tratar de um pré-projeto é que sugeriu que o assunto deveria ter sido 
remanejado para o item 06 da pauta – assuntos gerais – entendendo que o 
COMUTRAN deve estar munido de outros documentos que dêem 
subsídios a discussão. Retomou a palavra o Presidente da Reunião 
(GILMAR DE OLIVEIRA) esclarecendo aos conselheiros o seguinte: O 
Projeto prevê a transformação da Rua Dezesseis de Março em área de 
serviços, com ocupação das áreas adjacentes pelos veículos, existindo 
áreas subutilizadas que serão aproveitadas, inclusive pelo transporte 
coletivo. Informou que o projeto, em princípio, prevê a construção do 
transbordo do Maloca e a transformação da ERIL em transbordo. 
Informou que o COMUTRAN precisa ser um ponto chave nas discussões 
sobre o projeto. WILSON JACINTO FERNANDES (VICE) e SANDRO 
LARA (AMAI) – solicitaram cópias do projeto ou projetos existentes para 
melhor e mais qualificada discussão sendo que, pelo primeiro foi 
sugerido que a Secretaria de Planejamento, responsável pelo projeto, 
venha, por representante legal, ao COMUTRAN expor todos os seus 
detalhes e características. OSMAR BURGER (SETRANSPETRO) – 
comentando sobre o projeto, disse que Petrópolis necessita criar anéis 
rodoviários que eliminem os gargalos hoje existentes, visando preservar o 
Centro Histórico. Citou a experiência satisfatória de Porto Alegre. Disse 
que entende como um grande avanço a construção da Rodoviária do 
Bingen, contudo preocupa-se com a integração Quitandinha/Bingen. 
Fizeram uso da palavra, também, os Conselheiros LUIS CLÁUDIO 
(AMBC); DANIELA SALVINI (SETRANSPETRO) e JÚLIO SÉRGIO 
(TRANSPORTE ESCOLAR). Retomou a palavra o Presidente da Reunião, 
GILMAR DE OLIVEIRA, para dizer que, num primeiro momento, o 



COMUTRAN está abrindo o que pretende ser uma série de debates sobre 
o projeto de reestruturação do trânsito a partir da construção da 
Rodoviária do Bingen, explicando que o Conselho, obrigatoriamente, terá 
que voltar às discussões. Passou-se ao item 03 da pauta – aprovação do 
novo regulamento dos serviços de taxi – e foi solicitada novamente a 
palavra ao conselheiro WILSON JACINTO FERNANDES (VICE) - que 
questionou o fato da pauta indicar "aprovação", quando, na ata do 
COMUTRAN datada de 13/02/2003, foi aprovada proposta de 
apresentação de emendas ao texto inicialmente redigido durante 30 dias. 
Assim, entende inviável aprovar o texto sem análise das possíveis 
proposições existentes. Disse, ainda, o conselheiro que o Prefeito deve 
ficar atento a redação dada a proposta de Decreto, vez que, em suas 
palavras, apresentava-se "meio truncada". Pediu a palavra o conselheiro 
SIDNEI RAMIRES (ASTAPE) – enfatizando que o trabalho foi longo e 
desgastante, pormenorizando os avanços do texto proposto com o atual. 
Fizeram, ainda, uso da palavra sobre esse item, os conselheiros OSMAR 
BURGER (SETRANSPETRO), SANDRO LARA (AMAI) E WILSON 
JACINTO FERNANDES (VICE). Retomou a palavra o Presidente da 
Reunião GILMAR DE OLIVEIRA para comentar que verificava a 
ausência de quorum para votação do texto, o que, por si só, inviabiliza o 
cumprimento do item da pauta. Disse que posteriormente, será marcada 
nova reunião para a discussão e votação da matéria. Passando ao item 04 
– Discussão do Regimento Interno e possíveis alterações – solicitou a 
palavra o Conselheiro SANDRO LARA (AMAI) para requerer cópia do 
Regimento Interno do COMUTRAN. GILMAR DE OLIVEIRA informou 
que o referido Regimento está publicado no Diário Oficial do Município 
e, a partir da semana que vem, a referida legislação já poderá ser 
encontrada no site da CPT na internet. Dada a palavra ao Conselheiro 
WILSON JACINTO FERNANDES (VICE) – pelo mesmo foi dito que a 
questão de fundo a ser tratada é transformar o COMUTRAN em conselho 
deliberativo e não mais consultivo. ANDERSON JULIANO (SIND. DOS 
TRABALHADORES) disse que ratificava a luta, mas disse que esse 
assunto não é debatido em regimento interno, mas em Decreto. Sugeriu 
uma carta, ofício ou expediente ao Prefeito requerendo essa 
transformação. Ainda sobre esse tema – Regimento Interno do 



COMUTRAN – fizeram uso da palavra os seguintes conselheiros: 
GABRIEL WEINEN (ASSOC. APOSENTADOS), FABIANE AZEVEDO 
(APE); WALMIR BASTOS (SIND. TAXISTAS), FRANCESCO e OSMAR 
BURGER (SETRANSPETRO), SIDNEI RAMIRES (ASTAPE) e 
ANDERSON JULIANO (SIND. TRABALHADORES). Retomou a palavra 
o presidente da reunião para informar que a CPT estará recebendo 
propostas ao atual texto do RI do COMUTRAN a serem discutidos 
oportunamente. Quanto ao item 05 da pauta, dada a palavra ao Sr. 
Conselheiro WILSON JACINTO FERNANDES (VICE) – pelo mesmo foi 
entregue a mesa uma proposta de sinalização de trânsito no Centro 
Histórico. O presidente da reunião disse que o material será analisado 
pela CPT e discutido na próxima reunião. Em assuntos gerais, item 06 da 
pauta, com a palavra o conselheiro ANDERSON JULIANO (SIND. DOS 
TRABALHADORES) – pelo mesmo foi dito que fica preocupado com a 
situação do trânsito na Rua Barão do Rio Branco, em frente a 
Universidade Estácio de Sá, pedindo a CPT sinalização eficaz urgente no 
local antes que, como disse, "morra alguém lá". Disse, também, que soube 
por terceiros que a área utilizada como estacionamento em frente ao 
prédio e na beira do rio, é pública, mas está sendo livremente usada por 
particulares. Pediu providências. WALMIR BASTOS (SIND. TAXISTAS) – 
solicitou que um agente de trânsito fiscalize de forma mais efetiva os 
pontos de embarque e desembarque, vez que já viu motoristas com tranca 
e pisca alerta ligado. 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. 

  

Aguinaldo Augusto De Mello Junior 

Secretário designado 

   

Gilmar Silva de Oliveira 

Presidente da Reunião 


