
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
  COMUTRAN

Aos  13 dias do mês outubro de 2009, às 19h00min, na sede da CPTRANS, 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, o Sr. Presidente do 
COMUTRAN, Orlindo Pozzato Filho, deu por iniciados os trabalhos sendo convocado 
para secretariar a reunião o advogado da CPTRANS, Sr. Aguinaldo Augusto de Mello 
Junior e feita a leitura da convocação e pauta da reunião ordinária que é a seguinte: 1) 
Continuação do tema relativo ao trânsito de veículos na cidade. 2) Assuntos gerais. Deu 
in´cio aos trabalhos o Presidente do Conselho determinando a leitura da ata da última 
reunião que restou aprovada, com ressalvas feitas pelo conselheiro Aldemir, solicitando 
retificações ao texto, já efetuadas. Em seguida, com o uso da palavra, o Sr. Presidente 
do COMUTRAN discorreu mais sobre o tema “trânsito” comentando reunião recente 
com  os  moradores  da  Rua  14  Bis  e  Bartolomeu  de  Gusmão  para  tratarem  do 
engarrafamento da Rua Souza Franco e Visconde do Bom Retiro. Comentou, ainda, que 
a discussão do trânsito da área entorno da rodoviária passa por uma leitura precisa do 
sistema  de  transporte.  O  Presidente  fez  uma  colocação  comparativa  do  trânsito  na 
década de oitenta aos dias atuais, pontuando o número de passageiros pagantes num 
período e no outro em relação à frota das empresas permissionárias. Foi solicitada a 
palavra pelo conselheiro Sídnei Ramires (ASTAPE) que, no uso da mesma, disse que, 
no que tange à integração do transporte coletivo, o cartão RIOCARD não indica mais o 
número de créditos que possui o cidadão, mas apenas um sistema de barras. Dada a 
palavra ao Sr. Francesco Seljan (EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS), pelo mesmo foi 
dito que o sistema de barras é utilizado como segurança do passageiros diante do grande 
número de assaltos e furtos, sendo que a descrição dos créditos aparece no leitor quando 
os  mesmos  alcançam  o  valor  de  R$20,00,  ocasião  em  que  o  usuário  verifica 
normalmente  o  decréscimo  dos  créditos  para  seu  controle.  Ressaltou  que  qualquer 
pessoa pode pedir um relatório de seus créditos à empresa permissionária, em caso de 
dúvidas. Retomou a palavra o conselheiro Sidnei Ramires (ASTAPE) alertando que as 
pessoas  não  são  devidamente  instruídas  para  essa  conduta.  Dada  a  palavra  ao 
conselheiro GILMAR (EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS) pelo mesmo foi dito que o 
Setranspetro já começou a fazer alguns testes nas ruas para verificar a confiabilidade do 
cartão  temporal  no  projeto  de  integração  em qualquer  ponto.  Retomou  a  palavra  o 
Presidente  do  COMUTRAN,  Sr.  Orlindo  Pozzato  para  expor  que  Petrópolis  é  uma 
cidade que cresceu e desordenou-se na questão do trânsito e do sistema de transportes. 
Disse que o sistema de transporte herdado pela gestão passada é ineficiente. Comentou 
que foi à Curitiba recentemente e ficou impressionado com o que viu: tecnologia que 
cria qualidade de vida para o homem. Ressaltou,  no entanto,  que ninguém, além de 
Curitiba e Campinas, falou de LUPOS, questão importantíssima atualmente. Disse que 
em Petrópolis, todos devem se conscientizar da importância de uma LUPOS que crie 
limites  à  instalação  indiscriminada  de  escolas,  supermercados  e  outros 
empreendimentos em pontos centrais, inclusive, de entrada ou de saída do trânsito no 
Município.  Indicou  o  Comutran  como  o  espaço  mais  adequado  para,  através  da 
discussão  sadia  dos  temas,  construir-se  a  cidade que queremos  para  nós.  Disse que 
Curitiba já investe em metrô para fazer o transporte subterrâneo, liberando as vias aos 
automóveis. Disse que Petrópolis tem condições de melhorar muito o seu sistema de 
trânsito e de transporte, com política séria, como faz o atual governo, sistema racional e 
sem disputa de áreas, comentando, ainda, que o Município resolveu suas pendências 
junto ao CAUC, devendo, agora, buscar recursos nesse sentido. Solicitou a palavra o 
conselheiro Francesco Seljan para comentar sobre a desordem no Teminal de Itaipava 



no que tange ao sistema de transporte na área.  O Presidente do Comutran ressaltou 
novas  determinações  que  já  vem  tomando  no  trabalho  com  os  agentes  de  trânsito 
visando  justamente  sanar  essa  questão  e  outras  relativas  aos  distritos.  Ressaltou, 
também, que a empresa vem estudando a possibilidade de quebra-molas lançados às 
vias sem critério na gestão passada, muitos que, em determinada situação, penalizam 
toda a população com um objetivo único, sanável com outro meio hábil  de controle de 
velocidade.  Salientou,  por  fim,  os  entendimentos  que  vem  sendo  buscados  com  o 
DETRAN/RJ no sentido de se estabelecer um convênio que vise ao reboque e ao leilão 
de veículos abandonados nas vias públicas do Município, e, muitas vezes, obstruindo o 
tráfego  nas  comunidades,  com  retenção  de  ônibus,  inclusive.  Outros  conselheiros 
fizeram o uso da palavra: Mirta Paula Tabicas, Gilmar Silva de Oliveira e Júlio Sérgio 
Barbosa, defendendo o Comutran como espaço privilegiado para discussão das questões 
relativas ao sistema de transportes do Município. Aldemir alertou do risco que os ônibus 
que saem da Rua Paulino Afonso ao fazerem a curva em direção à Montecaseros, sendo 
destacado pelo Sr. Presidente do Comutran a preocupação da empresa nesse sentido 
inclusive  com  a  sinalização  da  via.  Fez  o  Presidente,  também  um  adendo  para 
comunicar  que  a  CPTRANS  está  adquirindo  um  opacímetro  e  tinta  para  refazer  a 
pintura  das  vias  do  Município.  Finalizando  a  reunião,  o  conselheiro  Gilmar 
(EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS) sugeriu a criação de grupos de trabalho para a 
apresentação de temas para debates, sendo acompanhado pelos conselheiros Francesco 
Seljan,  Aguinaldo  Augusto  de  Mello  Junior.  Noutro  sentido,  o  conselheiro  Sidnei 
Ramires  que  entende  que  o  atual  sistema  de  reunião  é  mais  apropriado,  ou  seja,  a 
apresentação do tema pela CPTRANS para discussão pelos conselheiros.  A próxima 
reunião  do  COMUTRAN  será  dia  09/11/2009.  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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