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ABERTOS OS TRABALHOS DA PRESENTE SESSÃO DO CONSELHO DE 1 
TRÁFEGO DO DAER/RS, no dia 11 de junho de 2019, às 12:15 horas, no plenário 2 
do referido Conselho, sito à Av. Borges de Medeiros, n.º 1.555, 6º 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 3.584, 04 de junho de 2019, sendo as mesmas 6 
aprovadas por unanimidade pelas representações presentes. A seguir, observou-se 7 
a ORDEM DO DIA: – PROA - 17/0435-0018737-8 - EMPRESA ESTAÇÃO 8 
RODOVIÁRIAS UNIDAS LTDA. – requer relevação do Auto de Infração nº 07.109.-.-9 
.-.Republicação: conselheiro Giovanni Luigi Calvário representante da SAERRGS 10 
solicitou vistas na sessão ordinária  nº 3582, 28 de maio 2019.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 11 
Relato e da revisão Luciana do Val de Azevedo, representante do Governo e Pedro 12 
Lourenço Guarnieri, representante da FETERGS.  A seguir, o Senhor Presidente 13 
coloca a matéria em discussão, ocasião em que a Conselheira Relatora: A 14 
ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS REUNIDAS LTDA, concessionária da Estação 15 
Rodoviária de Carazinho, através do oficio nº 323/2019, solicita baixa do processo 16 
administrativa, no qual a empresa Estações Rodoviárias Unidas Ltda. solicitou 17 
relevação do auto de infração nº 7.109. Requer desistência do processo 18 
administrativo Nº 170435-OO18737-8 e posterior encaminhamento da multa, afim de 19 
realizar a quitação do débito..-.- O Senhor Presidente coloca a matéria em 20 
julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a 21 
revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os debates 22 
havidos; CONSIDERANDO novos fatos; CONSIDERANDO o encaminhamento de 23 
voto dos Senhores Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, DECIDE: por 24 
unanimidade de votos: 1) concordar com a solicitação da desistência do processo 25 
encaminhado pela requerente; 2) encaminhamento do expediente para cobrança da 26 
multa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 27 
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PROA - 16/0435-0013946-7 – EMPRESA ARD LOCAÇÃO DE VEICULOS.  - requer 30 
relevação do Auto de Infração nº 01.795..-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-31 
Relato e da revisão Gilberto Mattos da Silva, representante do Governo e Giovanni 32 
Luigi Calvário representante do SAERRGS. A seguir, o Senhor Presidente coloca a 33 
matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator: A empresa ARD 34 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, registrada neste órgão sob o número 4068, requer 35 
a relevação do auto de infração nº 1795 emitido em 22/04/2014, por infringir a 36 
resolução 5295/2010 no seu Artigo 50, Grupo IV, alínea “b.2”: “Não portar ou estar 37 
com sua validade vencida, os seguintes documentos.” b.2) Laudo de Inspeção 38 
Técnica, aceito pelo DAER, caso não porte uma licença válida, com limite imposto 39 
pelo inc. III, do art. 15 da Resolução 5295/10”. A empresa foi notificada 40 
transportando alunos de São Luiz Gonzaga para Santo Ângelo/RS. Em sua defesa, 41 
a empresa argumenta que não poderia ser notificada, tendo em vista que “nossos 42 
veículos cumprem fielmente todas as exigências previstas na legislação que rege o 43 
transporte de pessoas, em especial de estudantes (Registro no RECEFITUR, licença 44 
de fretamento, vistoria mecânica por oficina cadastrada no INMETRO, lista de 45 
passageiros, nota fiscal, etc.) ” e que também a abordagem ocorreu na área urbana 46 
de São Luiz Gonzaga/RS. Anexa Licença de Fretamento. Este é o relato. Tendo em 47 
vista que: 1. Em contato com a prefeitura de São Luiz Gonzaga, foi informado que 48 
não emitiu Alvará para a referida empresa referente a transporte de alunos dentro do 49 
município; 2. O veículo notificado foi o BXA4200 e não o IJA3586. Voto pela 50 
MANUTENÇÃO do Auto de Infração. .-.-.O Senhor Presidente coloca a matéria em 51 
julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a 52 
revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os debates 53 
havidos; CONSIDERANDO novos fatos; CONSIDERANDO o encaminhamento de 54 
voto dos Senhores Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, RESOLVE: por 55 
unanimidade de votos: 1) pelo não provimento do pedido formulado no proa 56 
16/0435-0013946-7;  e 2) pela manutenção do Auto de Infração nº 01.795, aplicada a 57 
EMPRESA ARD LOCAÇÃO DE VEICULOS. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-58 
PROA - 17/0435-0001955-6 - AUTO VIACÃO PANAMBIENSE LTDA - requer 59 
relevação do Auto de Infração nº 04.972.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 60 
Relato e da revisão Paula Lopes Horn, representante do Governo e Giovanni Luigi 61 
Calvário, representante do SAERRGS. A seguir, o Senhor Presidente coloca a 62 
matéria em discussão, ocasião em que a Conselheira, relata: O expediente versa 63 
sobre a solicitação da empresa AUTO VIAÇÃO PANAMBIENSE LTDA, pela 64 
RELEVAÇÃO do Auto de Infração nº 4972. A Infração foi registrada no dia 65 
09/12/2014, às 07h na Estação Rodoviária de Panambi, veículo placa IPF9442, 66 
modalidade comum, saindo de Panambi para Condor. O fato gerador descrito foi; 67 
“OBS, veículo modalidade comum, sem cobrador, em cumprimento ao Memorando 68 
626/2002.  A requerente em sua defesa, esclarece que o percurso em questão é de 69 
apenas 14KM cujo tempo de percurso é de 30 minutos e que opera no sistema de 70 
bate e volta. Alega ainda, que o veículo é equipado com catraca eletrônica para 71 
leitura de cartões magnéticos. Informa que por tratar-se se uma linha semi-urbana, 72 
não há transporte de bagagens pelos usuários e que são raríssimos os embarques 73 
ao longo do eixo. Solicita a relevação da notificação É o relato. VOTO: O fiscal, no 74 
momento da abordagem, cumpre com sua função ao executar o que a legislação 75 
determina. E visto que há reclamações da ouvidoria sobre casos semelhantes em 76 
que o motorista tem que descer do ônibus para acomodar bagagens, fazer troco e 77 
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 principalmente levando em consideração que a presença do cobrador está 80 
considerada no cálculo da tarifa e ainda, que não há autorização do DAER para que 81 
seja suprimida a presença do mesmo, sugiro que seja protocolada uma solicitação 82 
desta regularização para análise da STP. Por estes motivos, e lembrando que toda 83 
exceção deve passar a valer após uma autorização prévia do DAER, voto pela 84 
PERMANÊNCIA do auto de infração.-.-.-.-. Ocasião o procurador Sr. Cley Aguirre de 85 
Souza se manifestou pela empresa...-.- O Senhor Presidente coloca a matéria em 86 
julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a 87 
revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os debates 88 
havidos; CONSIDERANDO novos fatos; CONSIDERANDO o encaminhamento de 89 
voto dos Senhores Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, RESOLVE: por 90 
maioria de 6 x 1 x 3  de votos: 1) pelo não provimento do pedido formulado no proa 91 
17/0435-0001955-6 ; e 2) pela manutenção do Auto de Infração nº 04.972, aplicada a 92 
EMPRESA AUTO VIACÂO PANAMBIENSE LTDA. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 93 
Voto pela relevação conselheiro Pedro Lourenço Guarnieri representante do 94 
SAERRGS e voto pela baixa em diligência para esclarecimentos os conselheiros 95 
Gilberto Mattos da Silva e Ricardo Moreira Nuñez representantes do Governo  e 96 
Giovanni Luigi Calvário representante do SAERGS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 97 
PROA - 18/0435-0020685-8 – ESTACAO RODOVIARIA SANTA CRUZ DO SUL 98 
LTDA- requer relevação do Auto de Infração nº 11.1211.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 99 
Relato e da revisão Elton Luiz Tonatto, representante do SINDIRODOSUL e Nilson 100 
Tiago dos Santos , representante do Governo.  A seguir, o Senhor Presidente coloca 101 
a matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator:  informa que frente 102 
a necessidade de comprovações de quitação de débitos a ele informados, 103 
encaminha o processo para diligência da STR..-.- O Senhor Presidente coloca a 104 
matéria em julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o 105 
relato e a revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os 106 
debates havidos; CONSIDERANDO novos fatos; CONSIDERANDO o 107 
encaminhamento de voto dos Senhores Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, 108 
DECIDE: por unanimidade de votos: 1) pela baixa em diligência a 109 
Superintendência de Terminais Rodoviários – STR, para informação da quitação de  110 
débitos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  111 
PROA - 19/0435-0019581-9 - EMPRESA ANDRE CASSIANO ROHR. – solicita 112 
formalização de termo de autorização de prestação de serviços de estação 113 
rodoviária na localidade de Humaitá. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 114 
Relato e da revisão Ricardo Moreira Nuñez , representante do Governo e Giovanni 115 
Luigi Calvário, representante  do SAERRGS.  A seguir, o Senhor Presidente coloca a 116 
matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 117 
Este expediente trata da solicitação da empresa ANDRÉ CASSIANO ROHR para a 118 
continuidade na prestação dos serviços de estação rodoviária de 4ª Categoria na 119 
localidade de Humaitá, através de Termo de Autorização. A empresa apresentou a 120 
documentação necessária para a formalização do ato. A Superintendência de 121 
Assuntos Jurídicos – SAJ informa que nada obsta seja providenciado Termo de 122 
Autorização, de forma precária e provisória, exclusivamente até que seja formalizada 123 
a licitação, a fim de que possa ser mantida a prestação dos serviços. É o relatório. 124 
Voto: Tendo em vista o interesse público, a manifestação da SAJ e a condição de 125 
que a autorização pretendida se encerrará quando houver um vencedor de licitação 126 
contratado, voto pela autorização dos serviços de estação rodoviária de 4ª Categoria 127 
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 para a localidade de Humaitá..-.- O Senhor Presidente coloca a matéria em 130 
julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a 131 
revisão proferidos pelos os fatos; CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos 132 
Senhores Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, RESOLVE: por unanimidade 133 
de votos: 1) pelo deferimento do pedido formulado no proa 19/0435-0019581-9; e 2) 134 
pela autorização dos serviços de estação rodoviária de 4ª Categoria para a 135 
localidade de Humaitá, conforme Inf.nº SAJ/JMRA/482/19 da Superintendência de 136 
Assuntos Jurídicos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 137 
PROA - 16/0435-0011771-4 – EMPRESA PLANALTO TRANSPORTES LTDA., 138 
requer relevação do Auto de Infração nº 09.558.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 139 
Relato e da revisão André de Àvila Borges, representante do Governo e Nilson Tiago 140 
dos Santos , representante do Governo.  A seguir, o Senhor Presidente coloca a 141 
matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator 142 
A empresa PLANALTO TRANSPORTES LTDA., registrada no Sistema Regular sob 143 
prefixo nº 112, foi notificada em 28/08/2015, na Estação Rodoviária de Santa Maria, 144 
em viagem realizada através do seu veículo de placa IVZ 1813, entre Santa Maria a 145 
Porto Alegre. No TNT de nº 09558, a irregularidade foi enquadrada ao que dispõe o 146 
Decreto Estadual nº 30.231/81, Art. 2º, Grupo III, Alínea 317 – más condições de 147 
funcionamento, de conservação ou de asseio dos veículos, onde o agente fiscal 148 
descreve como fato gerador que a poltrona nº 46 estava molhada. A requerente, em 149 
sua defesa, manifesta que a umidade constatada na poltrona 46 do veículo foi 150 
decorrente de falha do sistema de drenagem da mangueira de exaustão do 151 
condensador do equipamento de ar condicionado, que apresentou falha em uma de 152 
suas conexões, no teto do veículo, porém de imediato a falha foi sanada por 153 
serviços emergenciais e a viagem transcorreu sem qualquer problema. Na chegada 154 
do coletivo a Porto Alegre, o carro foi submetido à manutenção especializada e o 155 
sistema de drenagem recuperado em sua plenitude. Menciona que o veículo estava 156 
devidamente inspecionado e com Laudo de Inspeção Técnica válido. Pede 157 
relevação, visto que o reparo foi feito imediatamente e que sequer atrasou o início 158 
da partida. É o relato. VOTO Considerando a falta de elementos comprobatórios 159 
acerca do alegado no recurso da requerente, voto pela MANUTENÇÃO. .-.-.-.-. 160 
Ocasião o procurador Sr. Cley Aguirre de Souza se manifestou pela empresa.-.-.O 161 
Senhor Presidente coloca a matéria em julgamento e, o Conselho de Tráfego do 162 
DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a revisão proferidos pelos Conselheiros 163 
supracitados; CONSIDERANDO os debates havidos; CONSIDERANDO novos fatos; 164 
CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos Senhores Conselheiros, cujos 165 
fundamentos acolhe, RESOLVE: por maioria de 6 x 5  de votos: 1) pelo 166 
provimento do pedido formulado no proa 16/0435-0011771-4 ; e 2) pela relevação do 167 
Auto de Infração nº 09.558, aplicada a EMPRESA PLANALTO TRANSPORTES 168 
LTDA. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-169 
Votos contra Conselheiros: André de Àvila Borges, Luciana do Val de Azevedo, 170 
Nilson Tiago dos Santos Silveira representantes do Governo e o conselheiro Elton 171 
Luiz Tonatto representante do SINDIRODOSUL e voto minerva do Senhor 172 
Presidente.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-173 
ENCERRAMENTO: Às 13h.40min. (treze horas e quarenta e seis minutos) nada 174 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da 175 
presente Sessão, do que para constar, eu Maria Goreti Machado Pereira, secretaria 176 
do Conselho de Tráfego, lavrei e subscrevo a presente, ATA, que após lida e achada  177 

......... 178 

RES Nº 
7002/19 

RES Nº 
7003/19 
 



 5 

                                                                                 Ata Ordinária nº 3.586– 11/06/19 179 
conforme vai assinada pela Presidência e demais Membros do Conselho de 180 
Tráfego.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-181 
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