
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -  
 

COMUTRAN 

Aos 27 dias do mês de julho de 2009, às 19h00min, no Centro de Cultura – Sala 
Humberto Mauro, Centro, Petrópolis, RJ, verificando-se junto ao livro a presença de 
tantos conselheiros quanto bastem para o quorum necessário, o Sr. Presidente do 
COMUTRAN, Antonio Carlos Correa, deu por iniciados os trabalhos. Inicialmente, 
compôs-se a mesa de reunião sendo feita a chamada nominal do Excelentíssimo Sr. 
Secretário Chefe de Gabinete do Município, Sr. Wilson Franca dos Santos, 
representando o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Dr. Paulo Mustrangi; do 
Exmo. Sr. Diretor Presidente da CPTRANS, Sr. Antonio Carlos Correa; do Exmo. Sr. 
Diretor Técnico Operacional da CPTRANS, Ronald Colman Pamphile e do Sr. 
Aguinaldo Augusto de Mello Junior, advogado da CPTRANS, secretário do 
COMUTRAN. Antes de dar posse aos membros do COMUTRAN eleitos na 6ª 
Conferência Municipal de Trânsito e Transportes em 06/06/2009, o Sr. Diretor 
Presidente da CPTRANS, Sr. Antonio Carlos Correa agradeceu a presença de todos, 
salientando que a regularização das reuniões do COMUTRAN é um passo importante na 
retomada do diálogo entre o governo, a população e a sociedade civil organizada. 
Alinhou as medidas iniciais já tomadas pela empresa e enfatizou a necessidade do 
COMUTRAN atuante e forte para conseguir levar adiante os projetos e as propostas. Foi 
dada a palavra ao Sr. Secretário Chefe de Gabinete, Sr. Wilson Franca, que, no uso da 
mesma disse que o Governo do Exmo Sr. Paulo Mustrangi vem desenvolvendo política 
de transporte transparente, ainda que, neste primeiro momento, tenha se ocupado em 
sanar as falhas mais urgentes encontradas desde o início do ano. Mencionou a imediata 
sinalização horizontal dos radares eletrônicos, de modo a evitar a surpresa dos 
motoristas usuários do sistema. Mencionou, também, o confronto do conceito de fluidez 
no trânsito com o que foi encontrado em termos de quebra molas nas vias da cidade. 
Comentou as primeiras intervenções como a que ocorreu na Rua Paulo Barbosa e a 
desativação do Transbordo do Alto da Serra. Encerrou citando uma frase do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, Dr. Paulo Mustrangi: “Quem dialoga mais e escuta mais, tem menos 
chance de errar”. Disse que o governo quer trabalhar em cima desse lema, e o 
COMUTRAN ajudará muito nesse caminho. Ato seguinte, foi dada posse a todos os 
eleitos da 6ª CMTT, a saber: 1) OAB; 2) ADESG; 3) Mirta Paula Tabicas; 4) Gabriel 
Archanjo Weinen; 5) José Hugo de Souza; 6) UCP; 7) Adriano Linhares da Silva; 8) 
Aldemir Motta Borges Junior; 9) Ivo D. Esteves; 10) Renato Winter e 11) Claudio José 
Lopes da Silveira. Em seguida, foi estabelecido, a unanimidade, que o COMUTRAN se 
reunirá toda segunda 2ª feira do mês, sendo a próxima reunião, portanto, no próximo dia 
10 de agosto de 2009, às 19h00min, na sede da CPTRANS, estando todos já 
cientificados. Foram colhidas em formulário próprio sugestões de temas a serem 
debatidos na próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, 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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