
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
 COMUTRAN 

 
Aos 27 dias de abril 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, constante no 
Diário Oficial do Município de 21 de abril de 2006, que é a seguinte: 1) Leitura e 
aprovação da ata da reunião do dia 23/02/2006; 2) Discussão 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 23/02/2006, tendo a 
mesma sido aprovada, sem ressalvas. Passando ao item 02 da pauta, pelo Sr. 
Presidente do Comutran foi esclarecido o trabalho que o Conselho vem 
desenvolvendo com a intenção de adequar seu Regimento Interno às 
exigências da participação popular atualmente. Solicitou o encaminhamento do 
trabalho feito pelos membros anteriores aos recém eleitos bem como cópia do 
Regimento Interno em vigor. Foi sugerido, ainda, a criação de nova comissão 
para análise e apresentação de propostas à adequação do RI. A sugestão foi 
aprovada por todos os presentes, sendo a referida comissão constituída dos 
seguintes membros: 1) HÉLIO RICARDO GOMES, 2) VALÉRIA KOZLOWSKI 
FERREIRA, 3) CINÉIA MARIA WENDLING, 4) MARISE MARGARIDA BRAND, 
5) ROBINSON T. DE SOUZA. A comissão fixou a data de 17/05/2006 para 
início dos trabalhos para apresentação prévia na próxima reunião ordinária. Em 
assuntos gerais, item 03 da pauta, Sidnei Ramires (ASTAPE) citou a obra do 
Centro Histórico, entendendo que os ônibus estão desordenados em seus 
horários. Disse que os taxistas estão sofrendo com as obras e que a solução é 
a Administração ouvir as reivindicações e sugestões dos taxistas. Ressaltou, 
contudo, que os taxistas estão apoiando as obras e as diretrizes apontadas 
pelo Sr. Prefeito Municipal. Retomou a palavra o Presidente do COMUTRAN 
para comentar que a CPTRANS e a PMP estão fazendo o possível para que a 
obra não seja motivo de sofrimento ao povo petropolitano, reconhecendo, no 
entanto, que enquanto a mesma perdurar, será difícil para alguns. Fez breve 
explanação sobre o projeto de revitalização do Centro Histórico de Petrópolis, 
salientando que tudo está dentro do cronograma planejado. Dada a palavra ao 
Sr. Luiz Carlos (PROJETO ARARAS) o mesmo agradeceu ao Diretor Técnico 
pela linha de ônibus extendida em Araras, solicitando ajuste do horário do 
ônibus extra para melhorar o atendimento atual. Comentou que há problemas 
em Araras com relação aos transcards das crianças na Escola Anglicana de 
Araras e pediu prorrogação do prazo para liberação das carteirinhas. O 
Presidente, com a palavra, informou que verificará a questão das carteirinhas, 
já que não tem recebido outras reclamações nesse particular. Solicitou a 
palavra o Sr. JÚLIO SÉRGIO (TRANSPORTE ESCOLAR) comentou da 
dificuldade do trânsito ao redor da ERIL e da praça em frente ao antigo Cinema 
Miragem. Sugeriu inversão de mão na Rua Buenos Aires ou mão dupla. O 
Presidente do Comutran comentou que a CPTRANS tem estudado essa 
inversão há algum tempo, salientando o caráter dinâmico das obras do Centro 
Histórico que obrigam da Administração ações rápidas e transitórias, muitas 
vezes. Foi dada a palavra ao conselheiro HÉLIO RICARDO  (AMALOPES) Fez 



as seguintes sugestões: o ESTAR na Rua Paulo Barbosa ser enviesado; a 
retirada do ESTAR em frente ao ABC, no período das obras, para 
desafogamento da via; a previsão de instalação de telefones na obra de 
revitalização do Centro Histórico, já que, segundo informou, na Rua Dezesseis 
de Março não existem após a reforma lá empreendida; Fiscalização para que 
os ônibus parem nos recuos próprios; e cobrança de ESTAR na Rua 
Washington Luiz. Com a palavra, o Presidente comentou sobre as questões 
tocantes ao ESTAR, especialmente quanto as reduções de vagas que 
ocorreram diante das obras, salientando que é preocupação da CPTRANS a 
criação de novas vagas, e que na Rua Paulo Barbosa, o controle tem garantido 
a fluidez do tráfego de forma bastante satisfatória. Disse que há, certamente, a 
previsão de instalção de telefones em toda a extensão da Rua do Imperador. 
Dada a palavra ao conselheiro FÁBIO JUNIOR DA SILVA (COMUNIDADE 
PRIMEIRO DE MAIO) comentou se há alguma previsão para que se resolvam 
os problemas do Terminal de Itaipava, citando o caso dos banheiros e das filas.  
Comentou, ainda, do valor atual da tarifa dos transportes coletivos, fazendo um 
comparativo com a inflação nacional. Encerrou seus comentários solicitando 
fiscalização com a superlotação dos ônibus. A Conselheira ZILDA DAMIÃO 
(AMASE) ratificou os comentários do conselheiro Fábio Junior da Silva e 
reclamou também do transporte de crianças, na parte da frente dos ônibus 
Autobus, em pé, de manhã, entendendo haver risco de acidentes, 
especialmente quando os veículos trafegam pela BR. O Presidente do 
Conselho comentou que a CPTRANS já está providenciando melhorias no 
Transbordo de Itaipava e o esforço da equipe em encontrar as melhores 
soluções para as duas estações de transbordo, entendendo que a vinda das 
outras estações já projetadas, vão, sem dúvida, melhorar o atendimento nos 
distritos. Comentou dos aumentos tarifários e das peculiaridades de cidades 
como Petrópolis, sua geografia e a necessidade de atendimento das diversas 
localidades. Comentou, ainda dos índices de inflação e da forma dos cálculos. 
Encerrando a reunião, a conselheira Valéria Kozlowski (AMAPER) solicitou 
sinalização para a Escola João Pires Fernandes, bem como extensão da linha 
de ônibus que faz o Paiolim, ao que o Diretor Técnico da CPTRANS Gilmar 
Silva Oliveira disse que a área técnica faria um estudo preliminar do pedido 
para resposta. 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. Assinaram o livro 
de presença à reunião os seguintes conselheiros: Jurair Correa, Aguinaldo 
Augusto de Mello Junior, Cedenyr Guaracy Vieira, Gilmar Silva de Oliveira,  
Zilda Damião de Freitas, Luzimar Morsch Domingues, Marise Margarida Brand,  
Fábio Junior da Silva, Annie Raiko de Souza, Júlio Sérgio Barbosa, Júlio Sérgio 
Barbosa, Valéria Koslowiski, Cinéia Maria Wendling, Hélio Ricardo Gomes, Luiz 
Carlos A. Azevedo, Sidnei Ramires Cardoso,Lugia Dalmaso e Robinson T. De 
Souza.  
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