
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
 COMUTRAN 

 
Aos 14 dias de setembro de 2009, às 19:00h, 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 deu por iniciados os trabalhos fazendo a leitura da convocação e pauta 
da reunião ordinária que é a seguinte: 1) Questões relativas ao trânsito de 
veículos na cidade. 2) Assuntos Gerais. Secretariou a reunião o Sr. Aguinaldo 
Augusto de Mello Junior, membro do Conselho pela CPTRANS. Deu início aos 
trabalhos o Presidente do Conselho com 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 o tema “trânsito” pontuando 
algumas ações já tomadas desde o início de sua gestão, em 12/08/2009. 
Salientou que tem alguns projetos já desenvolvidos que, ao final, contribuirão 
para um planejamento viário realmente viável para a cidade. Comentou que o 
principal problema da empresa é a ausência de um orçamento que permita 
transformar as ideias em realidade. Nesse aspecto, disse que a criatividade é 
o mais importante nesse momento. Comentou diversas intervenções que vem 
sendo realizadas no trânsito, dentre elas a proposta na Rua Coronel Veiga 
para se evitar o binário. A colocação de um agente de trânsito na Rua 
Montecaseros livrou sobremaneira a Rua Paulino Afonso dos 
engarrafamentos. Comentou, ainda, de uma rótula no Carangola, na Praça 
Pasteur e na Coronel Veiga. Disse que já nesse curto espaço de tempo, abriu 
espaço para as comunidades, contando a experiência da comunidade do 
Fragoso. Disse que pretende trabalhar um dia na semana nas comunidades, 
ouvindo e vendo, in loco, as dificuldades da população local. Dada a palavra 
ao Sr. Diretor Técnico Operacional da CPTRANS, pelo mesmo foi solicitado 
que os presentes ficassem a vontade para se manifestar a respeito do item 01 
da pauta. Solicitou a palavra o conselheiro Júlio Sérgio (Transporte Escolar) e 
pelo mesmo foi dito que as áreas de escape da Rua Coronel Veiga têm piso 
ruim (Castelânea, Getulio Vargas, dentre outros), contribuindo para que 
ninguém as utilize. Disse que em razão de seu trabalho, só passa por essas 
vias porque é obrigado. Retomou a palavra o Sr. Presidente do Comutran 
salientando que sabe da existência de projetos que visam a melhoria dessas 
vias de escape, fundamentais para o trânsito daquela área, tornando-as mais 
atrativas. O Presidente ponderou, ainda, a retirada, pelo governo passado, de 
aproximadamente 600 vagas do Centro, além da retirada, também, das caixas 
de rua, onde, hoje, mal passa um ônibus pelo outro. Dada a palavra ao 
conselheiro Francisco (Auto-Escola), pelo mesmo foi dito que gostaria de mais 
informações acerca da nova sinalização das Duas Pontes, além da ausência 
de fiscalização que coíba a parada irregular de veículos em frente às escolas, 
especialmente na Avenida Ipiranga, além das intervenções da Águas do 
Imperador e, do abuso dos veículos da empresa IKINHA que sobem o Morin, 
sempre, pela contramão de direção, pondo em risco a vida dos demais 
motoristas. O Conselheiro Júlio Sérgio (TRANSPORTE ESCOLAR) disse que 
ficou triste com o fim da obra nas Duas Pontes já que, naquele período, foi 
utilizada uma estratégia administrativa que acabou com os engarrafamentos. 
Sem a obra, o engarrafamento voltou. Retomou a palavra o Diretor Presidente 



para comentar que a sinalização viária das Duas Pontes visa, de algum modo, 
ordenar aquele ponto crítico. Comentou que a via da preferência é a Coronel 
Veiga. Disse que a LUPOS permite a instalação de colégios na Avenida 
Ipiranga e que, ao que se vê, o governo passado, tendo desviado o trânsito 
para a Avenida Ipiranga, não procurou corrigir os abusos ao longo do tempo. 
Salientou da necessidade de educarmos o usuário do trânsito nas campanhas 
de educação para o trânsito. Pontuou o desmonte do quadro técnico 
operacional da Companhia que agrava sobremaneira a tomada de decisões e 
o fiel cumprimento das mesmas. Disse que está notificando tanto a Águas do 
Imperador quanto a Ikinha quanto a utilização irregular da via pública, além de 
buscar a melhor sinalização para as Duas Pontes, atendendo aquela demanda 
de veículos. Foi dada a palavra a uma ouvinte, a Sr. Maria Pia que, no uso da 
mesma, disse ser moradora da Avenida Ipiranga há longos anos e que, como 
idosa, sofre nesta cidade que tanto ama. Disse que não há estacionamentos 
disponíveis e os que existem, são mal utilizados por outros que se ocupam do 
mesmo por 10 ou 20h por dia, como o que existe na Rua Irmãos D´ângelo. 
Disse que parabeniza o Conselho e a todos da equipe da CPTRANS pelo 
trabalho e pelas propostas. Dada a palavra ao conselheiro Sidnei Ramires 
(ASTAPE), pelo mesmo foi dito que os projetos são louváveis e precisam ser 
discutidos aqui no Comutran. Comentou que tem receio das mudanças 
abruptas, onde os motoristas são pegos de surpresa, não estando preparados.  
Retomou a palavra o Sr. Presidente para, ainda, comentar outras ações vêm 
dando algum resultado, tais como: intervenção na Raul de Leoni, na feira do 
Alto da Serra, a demolição do terminal do Alto da Serra. Disse que, quanto ao 
transporte coletivo, está acompanhando e fiscalizando suas determinações, 
tanto aos permissionários quanto à sua equipe técnica, já que, 
frequentemente, embarca nos coletivos urbanos, vai aos terminais de 
integração e cobra o que pede aos seus subordinados. Acredita, também, no 
Comutran como esse espaço de debate da sociedade com a Administração, 
onde um colabora com o outro em prol da coletividade. À unanimidade, foi 
aclamada pelos presentes o dia 13 de outubro de 2009 às 19h00min a data 
para a próxima reunião do Conselho, estando todos cientes. 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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