
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
 COMUTRAN 

 
Aos 11 dias de janeiro 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) ERIL 2) Assuntos Gerais. Secretariou a reunião o Sr. 
Aguinaldo Augusto de Mello Junior, membro do Conselho pela 
CPTRANS. Os trabalhos foram iniciados com o Presidente discorrendo 
sobre a operação de abertura da Estação Rodoviária Imperatriz 
Leopoldina. Ressaltou que os registros da CPTRANS, após um mês da 
abertura, apontam para um índice de 0,3% de reclamações, o que é 
considerado excelente. Disse que estamos na fase de ajuste de alguns 
pequenos problemas e destacou o trabalho que foi realizado com a 
imprensa para o sucesso da operação. O Presidente disse que está 
regularizando, também, a recarga dos cartões. Salientou que quanto aos 
créditos dos cartões, há um terminal no Setranspetro para consultas. 
Dada a palavra ao Conselheiro João Raeder, o mesmo sugeriu a criação 
de outros terminais para consultas para os servidores. Retomou a palavra 
o Presidente do Comutran para dizer que esse estudo já está sendo feito. 
Disse o Presidente que no dia 13 próximo a CPTRANS terá uma leitura 
do sistema após a abertura da ERIL, mas, tendo em vista tratar-se o mês 
de janeiro e de fevereiro, a melhor leitura será no mês de abril. A partir 
dela, será feito um perfil mais preciso do sistema. A consolidação do 
sistema será bom para todos: população, prestadores do serviço e 
órgãos fiscalizadores. O que se quer, disse o presidente, é a eficiência do 
serviço. O Presidente discorreu, também, do retorno da mão dupla na 
Avenida Ipiranga que, se tudo der certo e não chover, se dará no próximo 
dia 17/01/2010. Usaram da palavra os conselheiros Mirta Paula Tabicas 
e  Aldemir Motta que requisitaram informações sobre pedidos feitos à 
CPTRANS. O Conselheiro Alexandre Eduardo de Lima informou o 
repasse das solicitações ao setor competente. Comentou, ainda, sobre o 
assunto fumaça negra, da compra, pela CPTRANS, do opacímetro. Em 
assuntos gerais, item 2 da pauta, foram abordados temas como carga e 
descarga da feira livre, realocação de ponto de ônibus no Bosque e 
retirada de horários, uso de bermudas para os taxistas e vagas privativas 
em estacionamentos públicos. A próxima reunião se dará em 08/02/2010, 
às 19h. 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.  
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