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ABERTOS OS TRABALHOS DA PRESENTE SESSÃO DO CONSELHO DE 1 
TRÁFEGO DO DAER/RS, no dia 29 de janeiro de 2019, às 12:15 horas, no plenário 2 
do referido Conselho, sito à Av. Borges de Medeiros, n.º 1.555, 8º andar, na cidade 3 
de Porto Alegre - RS, sob a presidência do Senhor Lauro Roberto Lindemann 4 
Hagemann. Satisfeito o quorum regulamentar. O Senhor Presidente submete ao 5 
Colegiado a apreciação da Ata nº 3.567, 22 de janeiro de 2018, sendo as mesmas 6 
aprovadas por unanimidade pelas representações presentes. A seguir, observou-se 7 
a ORDEM DO DIA: PROA -18/0435-0018691-1– NOLL & CIA LTDA., solicitação de 8 
atualização de cadastro, formulada pela empresa Noll & Cia. Ltda., atual 9 
concessionária dos serviços de Estação Rodoviária no município de Lajeado/RS..-.-10 
Publicada na Pauta DTR nº 016/2018.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 11 
Relato e da revisão Ricardo Moreira Nuñez, representante da Bancada do Governo 12 
e Paulo Rogério Soares Leites, representante do FRACAB. -.-. A seguir, o Senhor 13 
Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator, 14 
relata: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Trata, o presente expediente, de 15 
solicitação para alteração da composição societária da empresa NOLL & CIA LTDA, 16 
EPP, na prestação dos serviços de estação rodoviária de 1ª Categoria na localidade 17 
de Lajeado, através do Contrato de Concessão nº AJ/CC/030/13. Consta no 18 
expediente ofício com as alterações propostas, documentação e cópia do contrato 19 
referido. A Superintendência de Terminais Rodoviários encaminha a matéria, que foi 20 
publicada na pauta DTR-016/2018, sem considerações ou manifestações. A 21 
Superintendência de Assuntos Jurídicos – SAJ informa que o que ocorreu foi a 22 
retirada da sociedade do antigo sócio Guilherme Noll e que a administração da 23 
sociedade, que antes cabia apenas ao sócio Nelson Noll, agora cabe também à 24 
sócia Gabriela Noll Marchese. A empresa permanece com o mesmo CNPJ e mesmo 25 
endereço. Assim, o que efetivamente houve foi apenas a alteração da composição 26 
societária da concessionária, de forma que é possível o poder concedente 27 
legitimamente autorizar a alteração efetuada e que não há óbice para que seja dado 28 
provimento   ao requerimento formulado, desde que sejam juntadas aos autos,  pela 29 
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 requerente, as mesmas certidões negativas e de regularidade fiscal que lhe foram 32 
exigidas quando da outorga da concessão pela primeira vez. A STR informa que as 33 
certidões referidas serão juntadas antes do envio à AGERGS para a devida 34 
homologação da alteração. É o relatório. Voto: Tendo em vista as informações da 35 
STR e a manifestação da SAJ, voto favoravelmente pela anuência à alteração da 36 
composição socitária realizada, ressaltando que a documentação exigida pela SAJ 37 
deverá seja juntada ao expediente antes de sua aprovação pelo Poder Concedente 38 
e não apenas ao enviar à AGERGS.-.-.-.- Ocasião o concessionário da Estação 39 
Rodoviária de Lajeado Sr. Nelson Noll  se manifesta. .-.-.- Presidente coloca a 40 
matéria em julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o 41 
relato e a revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os 42 
debates havidos; CONSIDERANDO que não contém nos autos novos fatos; 43 
CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos Senhores Conselheiros, cujos 44 
fundamentos acolhe, RESOLVE por unanimidade  de votos: 1) favorável  pela 45 
anuência à alteração da composição socitária, conforme o parecer da 46 
Superintendência de Assuntos Jurídicos – SAJ  - INF/JMRA/2407/18.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-47 
PROA – 18/0435-0034907-1 – CONCESSIONÁRIAS DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - 48 
Anuência para alteração das composições societárias e para incorporação das 49 
concessionárias Estação Rodoviária São Borja Ltda., Estação Rodoviária 50 
Uruguaiana Ltda., e Estação Rodoviária de Alegrete Ltda. pela concessionária 51 
Estação Rodoviária Rio Grande Ltda.-.-.Publicada na pauta DTR/027/2018..-.-.-.-.-.-.-52 
Relato e da revisão Ricardo Moreira Nuñez, representante da Bancada do Governo 53 
e Paulo Rogério Soares Leites, representante do FRACAB. -.-. A seguir, o Senhor 54 
Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator, 55 
relata: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Trata, o presente expediente, de 56 
solicitação para alteração da composição societária e razão social da empresa 57 
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA RIO GRANDE LTDA. com a incorporação das 58 
concessionárias, ESTAÇÃO RODOVIÁRIA SÃO BORJA LTDA., ESTAÇÃO 59 
RODOVIÁRIA URUGUAIANA LTDA e ESTAÇÃO RODOVIÁRIA ALEGRETE LTDA., 60 
todas na prestação dos serviços de estação rodoviária de 1ª Categoria nas 61 
respectivas localidades de mesmo nome. Após a incorporação das demais 62 
concessionárias, a empresa ESTAÇÃO RODOVIÁRIA RIO GRANDE LTDA. passará 63 
a se chamar RGS TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. Consta no expediente ofício 64 
com as alterações propostas e detalhamento da alteração da composição societária 65 
de cada uma das empresas, documentação e cópia dos contratos. A sede da 66 
empresa será em Rio Grande, onde funcionará sua matriz, sendo que as unidades 67 
onde hoje se encontram os demais terminais se tornarão filiais. A Superintendência 68 
de Terminais Rodoviários informa que a matéria foi publicada na pauta DTR-69 
027/2018, sem considerações ou manifestações. A Superintendência de Assuntos 70 
Jurídicos – SAJ informa que a incorporação justifica-se em razão de conveniências 71 
administrativas e operacionais. Os sócios concluíram que a conjunção de esforços 72 
em uma entidade jurídica determinaria benefícios mútuos decorrentes das atividades 73 
sociais, bem como o cumprimento das formalidades fiscais e burocráticas 74 
necessárias à execução das mesmas atividades. Assim, ressalta que é possível o 75 
poder concedente legitimamente autorizar a alteração efetuada e que não há óbice 76 
para que seja dado provimento ao requerimento formulado, desde que sejam 77 
juntadas aos autos, pela requerente, as mesmas certidões negativas e de 78 
regularidade  fiscal  que  lhe  foram  exigidas  quando da outorga da concessão pela 79 
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 primeira vez. É o relatório. Voto: Tendo em vista as informações da STR e a 82 
manifestação da SAJ, voto favoravelmente pela anuência às alterações solicitadas..-83 
.-.-. Presidente coloca a matéria em julgamento e, o Conselho de Tráfego do 84 
DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a revisão proferidos pelos Conselheiros 85 
supracitados; CONSIDERANDO os debates havidos; CONSIDERANDO que não 86 
contém nos autos novos fatos; CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos 87 
Senhores Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, RESOLVE por unanimidade  88 
de votos: 1) favorável pela anuência às alterações das composições societárias e 89 
para incorporação das concessionárias Estação Rodoviária São Borja Ltda., Estação 90 
Rodoviária Uruguaiana Ltda., e Estação Rodoviária de Alegrete Ltda. pela 91 
concessionária Estação Rodoviária Rio Grande Ltda., conforme parecer da 92 
Superintendência de Assuntos Jurídicos – SAJ  - INF/SAJ/JSS/044/16.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-93 
PROA 16/0435-0007675-9 – EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA., Requer 94 
relevação do Auto de Infração nº 10.1179.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-95 
Relato e da revisão Paula Lopes Horn, representante da Bancada do Governo e 96 
Paulo Rogério Soares Leites, representante do FRACAB. -.-. A seguir, o Senhor 97 
Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que a Conselheira Relatora, 98 
relata: O expediente versa solicita da Empresa Caiense de Ônibus Ltda., para que o 99 
Auto de infração seja revertido para advertência . A Infração foi registrada no dia 100 
27/11/15, às 08h15m na Estação Rodoviária de Porto Alegre. Viagem com origem 101 
em Porto Alegre e destino São Sebastião do Caí, veiculo prefixo 174, linha 387, 102 
modalidade semidireto. O fato gerador a planilha de chegada estar assinada com 103 
caneta de cor vermelha, em desacordo com a Ordem de Serviço 006/2013, 104 
conforme decreto 30.231/81, art. 2º , grupo III, alínea 319, “Não cumprimento de 105 
determinação ou norma do DAER”. A requerente em sua defesa, salientar que as 106 
operações relativas à Região Metropolitana e visto que a cidade de São Sebastião 107 
do Caí, faz parte deste rol de localidades, a linha deve ser gerenciada por tal 108 
Fundação. Alega, que o preposto da empresa, de forma inadvertida utilizou a caneta 109 
vermelha para registro da hora de chegada do veículo na Rodoviária de Porto 110 
Alegre, fruto de descuido ou desconhecimento, sem má fé. Solicita a revelação ou a 111 
nulidade da notificação, ou ainda que seja alterada para simples advertência. È o 112 
relato. Voto: Entento que o fiscal cumpriu fiscal cumpriu fielmente com sua função na 113 
aplicação da penalidade, mas penso que o que sugere o artigo 3º da ordem de 114 
serviços DTR 006/2013, pode ser reavaliado, pois o necessário é que a planilha seja 115 
preenchida legivelmente, fato que ocorreu. .-.-.Presidente coloca a matéria em 116 
julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a 117 
revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os debates 118 
havidos; CONSIDERANDO que não contém nos autos novos fatos; 119 
CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos Senhores Conselheiro cujos 120 
fundamentos acolhe, DECIDE por unanimidade  de votos: 1) pela baixa em 121 
diligência para  Superintendência de Transporte de Passageiros – STP/DTR, para 122 
averiguar se a linha no ato da notificação estava sobre jurisdição do DAER ou havia 123 
transferida para Metroplan.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-124 
PROA - 17/0435-0032165.1 e anexo 17/0435-0049454-8 - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 125 
RONDINHA – ROSINA MERLIN, vem pelo presente manifestar o interesse de continuidade 126 
dos serviços de estação rodoviária no município -.-. Publicada na Pauta DTR nº 035/2017. -127 
Relato e da revisão Luciana do Val de Azevedo, representante da Bancada do 128 
Governo  e   Paulo Rogério Soares Leites, representante do FRACAB-.-. A seguir, o 129 
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 Senhor Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que a Conselheira 132 
Relatora, relata Trata o presente expediente, de solicitação para a continuidade dos 133 
serviços de estação rodoviária de 4ª Categoria na localidade de Rondinha, através 134 
de autorização provisória à empresa ROSINA MERLIN - ME, tendo em vista a 135 
inexistência de contrato para a estação rodoviária naquela localidade. Inicialmente, a 136 
requerente solicitava a autorização para funcionamento no modelo de agência 137 
rodoviária, mas a SAJ informa da impossibilidade da concessão de autorização, uma 138 
vez que as características e definições deste formato ainda não estão modeladas e 139 
ajustadas. Informa ainda que há possibilidade de conceder autorização no formato 140 
de Estação rodoviária, caso haja interesse por parte da requerente. A requerente 141 
então apresenta no expediente 17/0435-0049454-8, manifestação de interesse na 142 
continuidade para estação rodoviária de 4ª categoria, conforme consta no 143 
expediente anexo. A solicitação foi publicada na pauta da DTR no expediente 144 
supracitado, e não houve impugnações. As informações da Superintendência de 145 
Terminais Rodoviários salientam para a importância de que os usuários não fiquem 146 
desprovidos dos serviços de estação rodoviária e que será providenciada a 147 
elaboração de edital de licitação para a contratação definitiva do concessionário, 148 
momento em que a pretensa autorização se encerrará. A Superintendência de 149 
Assuntos Jurídicos informa que nada obsta que seja providenciado termo de 150 
autorização, de forma precária e provisória, exclusivamente até que seja formalizada 151 
a licitação, visando a manutenção da prestação dos serviços, conforme informação 152 
SAJ/JMRA/2191/17. É o relatório. Voto: Tendo em vista o interesse público e a 153 
condição de que a autorização pretendida se encerrará quando houver um vencedor 154 
de licitação contratado, voto pela autorização dos serviços de estação rodoviária de 155 
4ª Categoria em Rondinha para empresa ROSINA MERLIN - ME., conforme 156 
solicitado.-.-.- Presidente coloca a matéria em julgamento e, o Conselho de Tráfego 157 
do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a revisão proferidos pelos Conselheiros 158 
supracitados; CONSIDERANDO os debates havidos; CONSIDERANDO que não 159 
contém nos autos novos fatos; CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos 160 
Senhores Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, RESOLVE por unanimidade de 161 
votos: 1) pela autorização dos serviços de estação rodoviária de 4ª Categoria em 162 
Rondinha para empresa ROSINA MERLIN - ME., conforme parecer da 163 
Superintendência de Assuntos jurídicos – SAJ -  Inf. nº SAJ/JMRA/2061/17.-.-.-.-.-.-.-164 
PROA - 17/0435-0009979-7 – EMPRESA VITELIO GOMES - ME., Requer 165 
relevação do Auto de Infração nº 5.921. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-166 
Relato e da revisão Gilberto Mattos da Silva, representante da Bancada do Governo 167 
e Paulo Rogério Soares Leites, representante do FRACAB. -.-. A seguir, o Senhor 168 
Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro  Relator, 169 
relata: Senhor Presidente, Este expediente trata-se de uma solicitação de revelação 170 
do auto de infração nº 5921, emitido em 18/10/14, à empresa VITELIO GOMES - 171 
ME, registrada neste Departamento sob o nº 4367, por infringir a resolução 172 
5295/2010 no Art. 50, Grupo V, alínea L: “Condutor não possuir vínculo empregatício 173 
com a empresa proprietária do veículo, salvo ser ele proprietário ou sócio”. A 174 
empresa foi autuada na RSC 287 km 132, no município de Candelária por, no 175 
momento da abordagem, não ser apresentado à fiscalização, nenhum documento 176 
comprobatório de vínculo empregatício do condutor, senhor Vitelio Gomes. Em sua 177 
defesa, alega que a empresa é individual (Vitelio Gomes – ME) e que, conforme 178 
consta no  auto  de  infração,  o  motorista  do  veículo  era  o  senhor Vitelio Gomes, 179 
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 portanto condutor e proprietário da empresa. Este é o relato. Verifica-se no Auto de 182 
Infração que o condutor do veículo abordado é o mesmo proprietário registrado no 183 
CRLV e tratando-se de um micro empresa, voto pela RELEVAÇÃO do Auto de 184 
Infração.-.-.Presidente coloca a matéria em julgamento e, o Conselho de Tráfego do 185 
DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a revisão proferidos pelos Conselheiros 186 
supracitados; CONSIDERANDO os debates havidos; CONSIDERANDO novos fatos; 187 
CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos Senhores Conselheiros, cujos 188 
fundamentos acolhe, RESOLVE: por unanimidade de votos: 1) pelo provimento do 189 
pedido formulado no proa 17/0435-0009979-7; e 2) pela relevação do Auto de 190 
Infração nº 5.921, aplicada a EMPRESA VITELIO GOMES – ME.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-191 
PROA – 17/0435-0013732.0 - EMPRESA GAIKE DA ROSA e CIA LTDA. - Requer 192 
relevação do Auto de Infração nº 4.259. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-193 
Relato e da revisão André de Àvila Borges, representante da Bancada do Governo e 194 
Paulo Rogério Soares Leites, representante da FRACAB. -.-. A seguir, o Senhor 195 
Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator, 196 
relata: não reconhece o auto de infração, intempestivo. RESOLVE por unanimidade 197 
de votos: 1) pelo não provimento do pedido formulado no proa 17/0435-0009979-7; 198 
e 2) pela manutenção do Auto de Infração nº 4.259, aplicada a EMPRESA GAIKE 199 
DA ROSA e CIA LTDA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 200 
ENCERRAMENTO: Às 13h.35min. (treze horas e trinta e cinco minutos) nada mais 201 
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da presente 202 
Sessão, do que para constar, eu Maria Goreti Machado Pereira, secretaria do 203 
Conselho de Tráfego, lavrei e subscrevo a presente, ATA, que após lida e achada 204 
conforme vai assinada pela Presidência e demais Membros do Conselho de 205 
Tráfego.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-206 
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