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Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e treze, as quatorze horas, nas 
dependências da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Laranjeiras do 
Sul, reuniram-se os membros do COMUTTRAM - Conselho Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade de Laranjeiras do Sul para mais uma reunião ordinária deste 
Conselho. Conforme prevê o § 1º do Art. 7º da Lei nº 024/2011 e cumprindo o referido 
§ 1º o senhor presidente, Huneri Luiz Piovesan iniciou a reunião apresentando o novo 
COMUTTRAM - Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade. Este 
conselho foi nomeado através do Decreto nº 019/2013, de 28/05/2013, composto de 
onze conselheiros titulares e onze conselheiros suplentes que foram escolhidos e 
indicados pelos órgãos da administração direta do Município de Laranjeiras do Sul, 
pela câmara municipal, administração dieta e indireta estadual e diversos segmentos 
da sociedade civil organizada, conforme segue: Representante da Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo, titular: Huneri Luiz Piovesan, suplente: Américo Pereira 
Guedes; representante da Secretaria Municipal de Viação, titular: Júlio Maurer 
Sobrinho, suplente: Ney Becker; representante da Procuradoria Jurídica Municipal, 
titular: José Valdeci Gomes da Silva, Suplente: Edélcio Daniel Cousian; representante 
do Poder Legislativo, titular: Daniel Giacobo, suplente: Everson Mesquita; 
representante da Polícia Militar, titular: Capitão Gilmar Golemba Santana, suplente: 
Sargento Adão Cecílio; representante do Corpo de Bombeiro, titular Edilson Wanderley 
Pszdzimirski, suplente: Edson de Oliveira; representante do DETRAN-PARANÁ, titular: 
Amarildo Schroeder Malherbi Júnior, suplente: Alexandre Mário Tyniewicz; 
representante da ACILS - Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de 
Laranjeiras do Sul, titular: José Danilo Giacobo, suplente: Luiz Éderson de Almeida; 
representante das Concessionárias de Transporte Coletivo Urbano, titular: Francisco 
Edson Chrusciak, suplente: Marlon Salamaia; representante dos Serviços de 
Fretamento de Transportes de Cargas ou de Passageiros, titular: Alexandre Gurtat 
Junior, suplente: Laudir Carlo Secchi, representante de Concessionária de Serviço de 
Transporte de Passageiros na Modalidade de Taxi, titular: Dirceu Maciel Nogueira, 
suplente: Nilton Kailer Kava. Na sequencia o senhor presidente realizou a leitura da 
minuta da ata, digo, da minuta do regimento interno, que já havia sido encaminhado 
aos conselheiros para analise. Após apreciação dos presentes e aprovação do 
regimento interno o mesmo será encaminhado aos conselheiros titular e suplentes, 
assim como será encaminhado para publicação no órgão oficial do município. Dando 
sequencia o senhor presidente apresentou o nome do senhor Jackson Franzoni, 
servidor público municipal, para o cargo de secretário geral do conselho, o qual foi 



 

aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes. Para compor o cargo de vice-
presidente do conselho o senhor presidente deixou aberto aos conselheiros, foi 
apresentado o conselheiro representante do poder legislativo, Daniel Giacobo, o qual 
também foi eleito por unanimidade dos presentes. A diretoria do conselho ficou 
composta pelo seu presidente, Huneri Luiz Piovesan, representante da Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo, vice-presidente Daniel Giacobo, representante do 
Poder Legislativo e secretário geral Jackson Franzoni, indicação do senhor presidente. 
Na sequencia os conselheiros elegeram, digo, resolveram que as reuniões do 
COMUTTRAM - Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade serão 
realizadas todas as segundas terça-feira do mês, às 8 horas e 30 minutos, no auditório 
da ACILS - Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Laranjeiras do Sul. 
Ficando a próxima reunião agendada para a data de 09 de abril. Dando sequencia a 
reunião o senhor presidente falou sobre as calçadas que estão com as guias 
rebaixadas, principalmente as guias dos postos de gasolina. O conselheiro Amarildo 
propôs que sejam realizadas sinalizações em estacionamentos para idosos e 
deficientes. Conselheiro Alexandre Mário Tyniewicz falou sobre a municipalização do 
transito, através de colegiados, presidente propôs que sejam feitas campanhas de 
orientação sobre estacionamentos. Conselheiro Daniel Giacobo sugeriu que seja 
realizado o encaminhamento de sugestões ao poder legislativo. O conselheiro Adão 
propôs para que seja realizado levantamento de pontos de acidentes para que se 
possa intensificar campanhas e fiscalização nestes pontos. O conselheiro Danilo 
sugeriu a implantação de rotatórias nas ruas centrais, que seja feito estudo para esta 
ação. O conselheiro Alexandre Mário Tyniewicz sugere que seja encaminhada ao 
legislativo, proposta para participar das reuniões da câmara de vereadores, nestas 
reuniões o conselho estaria encaminhando um representante para os debates. O 
conselheiro Daniel propôs a criação de mão única na praça central de Laranjeiras do 
Sul, em forma de rotatória nas ruas que circulam a Praça Nogueira do Amaral. O 
conselheiro Júlio Maurer falou sobre a questão de entulhos que são inseridos nas ruas 
de Laranjeiras e o senhor presidente propõe que sejam realizados orientações sobre o 
assunto e posterior notificação aos munícipes que continuarem com a prática. O 
conselheiro Alexandre sugere que seja feito convite as entidades assistenciais de 
Laranjeiras do Sul, para participarem das reuniões do COMUTTRAM - Conselho 
Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, de contra partida o conselheiro Luiz 
Ederson sugere que o conselho envie representantes nas reuniões das entidades e 
órgãos. O presidente se propôs com os conselheiros na realização de companhas de 
orientação no transito e o conselheiro Amarildo propôs que sejam estendidas para as 
escolas. O conselheiro Everson Mesquita solicitou que sejam realizadas notificações 



 

sobre as guias rebaixadas e o senhor presidente se propôs a fazer. Após estas 
discussões e sugestões os conselheiros decidiram que para a próxima reunião seja 
discutido sobre os itens de transito que compõem o plano diretor, o mesmo seja 
apresentado para analise e sua aplicação. Nada mais havendo a ser discutido o senhor 
presidente deu por encerrada a presente reunião e a lavratura da presente ata que 
será lida e aprovada na próxima reunião e posteriormente assinada pelos conselheiros 
presentes, pelo senhor presidente, vice-presidente e por mim que secretariei a 
reunião, Jackson Franzoni. 


