
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
 COMUTRAN 

 
Aos 13 dias de julho de 2006, 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 extraordinária, 
constante no Diário Oficial do Município de 05 de julho de 2006, que é a 
seguinte: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião do dia 27/04/2006; 2) 
Apresentação das alterações ao 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 de 
reunião do dia 27/04/2006, tendo a mesma sido aprovada, sem ressalvas. 
Passando ao item 02 da pauta, pelo Sr. Presidente do Comutran foi, 
inicialmente, feito um elogio ao trabalho desenvolvido pelos integrantes da 
Comissão de análise e revisão do Regimento Interno do COMUTRAN. Foi 
distribuída cópia do trabalho aos membros presentes e aberta a palavra aos 
mesmos para comentarem o texto. Fizeram uso da palavra os seguintes 
membros: Alexandre Santana (CPTRANS); Cedenyr (CPTRANS); Julio Sérgio 
(TRANSPORTE ESCOLAR); Aguinaldo Augusto (CPTRANS); Mirta Tabicas 
(PRESIDENTE SODRÉ); Zanatta (NÚCLEO DOS CONSELHOS); Leonardo 
(AMAMA); Gilmar Silva de Oliveira (CPTRANS); Valéria Koslowiski (AMAPER); 
Sidnei Ramires (ASTAPE); Hélio Ricardo (AMALOPES) e Celso Fernando 
(AMASE). Ficou estabelecido que o trabalho será encaminhado para parecer 
jurídico da Assessoria Jurídica da CPTRANS e, na próxima reunião, 
encaminhado ao Gabinete do Prefeito. Em assuntos gerais, nada foi 
comentado. 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. Os membros 
presentes assinaram o livro próprio. 
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