
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
 COMUTRAN 

 
Aos 24 dias de agosto 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. Vice-Presidente do COMUTRAN, GILMAR SILVA DE 
OLIVEIRA, antes de dar início aos trabalhos justificou a ausência do Sr. 
Presidente do COMUTRAN Eduardo Ascoli de Oliva Maya, que se encontrava 
em reunião com o Exmo. Sr. Prefeito Municipal.  Dando por iniciados os 
trabalhos fez a leitura da convocação e pauta da reunião, constante no Diário 
Oficial do Município que é a seguinte: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião 
do dia 13/07/2006; 2) Encaminhamento das discussões do 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 Vice Presidente do COMUTRAN, Sr. Gilmar Silva, solicitando a 
leitura da ata de reunião do dia 13/07/2006, tendo a mesma sido aprovada, 
sem ressalvas. Passando ao item 02 da pauta, pelo Sr. Vice Presidente do 
Comutran foi esclarecido que tendo em vista a posse recente do atual Diretor 
Presidente da CPTRANS, que, nesse primeiro momento, se detém sobre os 
diversos assuntos estratégicos da empresa, sugeriu o vice presidente do 
Conselho que fosse dado um prazo até a próxima reunião ordinária para que o 
tema fosse concluído pela CPTRANS. Não houve objeção por parte dos 
presentes. Passando ao item 03 da pauta, os diversos membros do 
COMUTRAN fizeram o uso da palavra, nos seguintes termos: SIDNEI 
RAMIRES (ASTAPE) – Comentou sobre a sobrecarga do tráfego de veículos 
na Rua Visconde do Bom Retiro; Alerta sobre ônibus que, com a integração, 
estão fazendo horários dentro da Rodoviária; ROBINSON  propôs rotatividade 
dos ônibus na ERIL; RICARDO (AMALOPES) – Citou a importância dos ônibus 
que servem a Comunidade da Lopes de Castro na Integração; JÚLIO SÉRGIO 
(Transporte Escolar) – Alertou de um ponto de ônibus na subida da Visconde 
do Bom Retiro com Aureliano Coutinho/Rua Teresa. Salientou que tal ponto 
poderia estar noutro lugar. Comentou também que os estacionamentos na 
altura da Rua Washington Luiz não se justificam, sugerindo que a CPTRANS 
estabeleça o ESTAR naquela área, multando quem não respeitar. LEONARDO 
reclamou que as comunidades não estão sendo avisadas das alterações dos 
projetos do transporte, causando descontentamento dos moradores. ANNIE 
RAIKO indagou sobre os veículos da Viação Petrópolis e Autobus na Rua 
Paulo Barbosa e VALERIA KOSLOWISKI sugeriu estacionamento rotativo para 
o Centro de Pedro do Rio que está muito confuso. Retomando a palavra, o 
Vice Presidente do COMUTRAN fez explanação pormenorizada do Processo 
de Integração, interligando o tema às obras do Centro Histórico, comentando, 
também dos efeitos de ordem liminar conseguida pelos operadores do sistema 
de transporte coletivo através do processo judicial nº 2006.042.007105-3. 
Respondeu aos temas levantados pelos membros que fizeram uso da palavra, 
salientando que, tal qual a implementação do Terminal Bingen dependeu de 
um certo tempo, também a integração se fará dentro de um tempo razoável a 
ser experimentado pela população, acreditando que, já na próxima reunião 
ordinária, o sistema de integração já terá caminhado de forma bastante 
satisfatória.  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.  
 
 

Aguinaldo Augusto De Mello Junior 
Secretário designado  

 
GILMAR SILVA DE OLIVEIRA 

Vice Presidente do COMUTRAN 


