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Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze reuniram-se os membros do 
COMUTTRAM - Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade de 
Laranjeiras do Sul para mais uma reunião ordinária nas dependências da ACILS - 
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Laranjeiras do Sul, às oito horas e 
trinta minutos. Após constatar presença de cinquenta por cento mais um dos 
conselheiros o senhor presidente iniciou a reunião ordenando a leitura da ata da 
reunião anterior o qual foi lida e aprovada por unanimidade dos conselheiros 
presentes. Dando sequencia a reunião e seguindo a pauta o senhor presidente 
autorizou a leitura do oficio recebido oriundo do diretório acadêmico da UFFS - 
Universidade Federal da Fronteira Sul o qual solicita ao COMUTTRAM - Conselho 
Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade autorização e deliberação a respeito 
da linha de ônibus urbano entre os bairros e centro da cidade ao campus da 
universidade na BR 158 a partir de vinte e dois de abril de dois mil e treze. A entidade 
foi representada pela presidente do DCE, senhora Sandra Gomes Amorim. Solicitou ao 
conselho que se possível seja praticado o valor de um real o valor da passagem aos 
acadêmicos e o proprietário da empresa que obtêm a concessão informou que já é 
praticado o valor de um real e cinquenta, digo, um real e quinze centavos, equivalente 
a cinquenta por cento do valor normal da passagem, o que foi aceito pelos 
conselheiros presentes e também pelos representantes do DCE da UFFS - Universidade 
Federal da Fronteira Sul. Segundo o senhor Eloir Farias, um dos representantes do DCE, 
serão em torno de trezentos acadêmicos que estarão fazendo uso da linha de ônibus e 
o senhor Marlon Salamaia tranquilizou informando que a empresa já adquiriu mais 
dois ônibus para colocar a disposição. O conselheiro representante da policia militar, 
senhor Capitão Gilmar Golemba informou que será necessária autorização do DNIT 
para realização do transporte, pois, trata-se de rodovia federal. O senhor presidente 
autorizou e determinou que fosse realizada consulta junto ao departamento jurídico 
do município para maiores informações e providencias. O conselheiro Daniel Giacobo 
orientou aos representantes do DCE, que os mesmo encaminhem uma proposta para 
subsidio ao poder legislativo, nos mesmos moldes que foi feito pelos acadêmicos de 
Guarapuava e Cascavel. O senhor presidente solicitou que fosse aprovada a proposta 
da empresa Salamaia e Chrusciak que é detentora da concessão de transporte urbano, 
com o valor de um real e quinze centavos aos acadêmicos. A proposta foi aprovada por 
unanimidade dos presentes. O senhor presidente informou que estará discutindo com 
a prefeita municipal a questão financeira de subsidio, e se necessário será 
encaminhado ao poder legislativo. Os representantes do DCE solicitaram que seja 



 

incluído um representante dos acadêmicos no conselho e a proposta será analisada 
pelos conselheiros para futura inclusão e deixaram livra a participação do 
representante, porém, sem direito a voto. Na sequencia passando para o assunto do 
plano diretor o senhor presidente informou que o plano diretor trata apenas da forma 
estrutural das partes que dizem respeito ao transito, transporte e mobilidade e que o 
referido plano está passando por reformulação e tão logo aprovado será encaminhado 
cópia aos conselheiros. Na sequencia foi apresentado o oficio recebido da Escola Anjo 
da Guarda, solicitando instalação de lombadas e sinalização na Rua Manoel Ribas, em 
frente à saída dos alunos. O conselheiro Gilmar Golemba informou que já vem 
promovendo reuniões com os diretores das escolas e está orientando sobre a 
colocação de cones em frente às escolas. Solicitou que seja revisto toda a sinalização 
de área escolar a qual será encaminha a secretaria para providencias, será 
providenciado em todas as escolas, afirmou o presidente. O senhor presidente 
informou ainda sobre a realização de um projeto sobre a implantação de faixa de 
pedestre elevada, após analise da proposta a mesma foi aprovada por unanimidade 
dos conselheiros presentes e será encaminhado para providencias. Dando sequencia o 
senhor presidente solicitou parecer do conselho no que diz respeito à autorização para 
fechamento ou bloqueio de vias publicas para a realização de eventos e por 
unanimidade dos conselheiros presentes foi criada a comissão especial de autorização 
que será formada por um representante da diretoria, presidente, vice-presidente ou 
secretário, um representante da policia militar e um representante do corpo de 
bombeiro, decidiram também que as solicitações deveram ser protocoladas com 
antecedência mínima de dez dias uteis da realização do evento, após o recebimento a 
comissão devera analisar e emitir parecer no prazo de dois dias úteis após o 
recebimento. O conselho ficara responsável pela notificação junto a policia civil e 
militar referente à autorização ou não da realização de fechamento ou bloqueio de 
vias publicas e o fechamento será de responsabilidade do solicitante. Os conselheiros 
decidiram ainda que não será permitido, em nenhuma hipótese, o bloqueio de vias 
publicas sem previa autorização da comissão especial de autorização e o senhor 
presidente determinou a publicação da deliberação numero um de dois mil e treze. 
Dando sequencia os conselheiros deliberaram sobre a comercialização de veículos em 
vias publicas e resolveram que não mais será permitida essa pratica, ficando a cargo da 
secretaria de obras e urbanismo a responsabilidade pela fiscalização, podendo solicitar 
apoio ao departamento de tributação. Na sequencia o senhor presidente determinou a 
publicação da deliberação numero dois de dois mil e treze. Dando sequencia o 
conselheiro Gilmar Golemba falou sobre os veículos que se encontram abandonados 
em vias publicas e os conselheiros deliberaram pela proibição a qual será encaminhada 



 

solicitação a policia militar para proceder com a remoção, o senhor Gilmar Golemba 
informou que para a polícia militar remover necessita de solicitação do conselho e o 
senhor presidente determinou a publicação da deliberação numero três de dois mil e 
treze. Dando sequencia foi tratado pelo conselho o assunto sobre placas e faixas 
amarelas de frente a farmácias e chegou-se a conclusão de que não existe mais 
necessidade, visto que o CONTRAN extinguiu tal pratica e da mesma forma será 
procedido em Laranjeiras do Sul. Os conselheiros deliberaram pela autorização de 
remoção de faixas e placas de estacionamento de quinze minutos de frente as 
farmácias de Laranjeiras do Sul, o senhor presidente determinou a publicação da 
deliberação numero quatro de dois mil e treze. Dando sequencia foi deliberado sobre 
veículos que estacionam nas esquinas e que consequentemente atrapalham o transito. 
Ficou estabelecido que a lei fosse aplicada, a secretaria de obras e urbanismo realizara 
a pintura de faixa amarela nos cinco metros do bordo do alinhamento da via 
transversal, conforme disposto no Art. 181 do Código de trânsito Brasileiro. O senhor 
presidente determinou a publicação da deliberação numero cinco de dois mil e treze. 
Na sequencia o senhor presidente falou sobre as guias rebaixadas, estacionamento de 
veiculo sobre as calçadas e também sobre calçada que estão sendo utilizadas para 
estacionamento ou entrada de veículos, principalmente nos postos de gasolina e 
supermercados. Os conselheiros deliberaram pela proibição, ficando a cargo da 
secretaria de obras e urbanismo a fiscalização, notificação e autuação inclusive com 
auxilio da policia militar se necessário for. O senhor presidente determinou a 
publicação da deliberação numero seis de dois mil e treze. O senhor presidente passou 
a tratar do ultimo assunto da pauta da reunião, que o pedido do poder judiciário para 
que o COMUTTRAM - Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade 
promova a alteração do trafego da Rua Barão do Rio Branco entre a Avenida José 
Campigotto e a Rua Nereu Ramos. Após analise por parte do conselho encontrada a 
melhor forma de alteração para que não cause problema ficou aprovada a que à Rua 
Barão do Rio Branco passara a ter mão única sentido bairro/centro entre as Ruas 
Nereu Ramos e Avenida José Campigotto. Ficou estabelecido que até o dia vinte e dois 
de abril de dois mil e treze será realizada campanha de orientação por parte do 
governo municipal, entre os dias 22/04/2013 à 28/04/2013 a policia militar estará 
orientando os motoristas sobre a alteração e também será instalado as placas de 
sinalização e a alteração de mão passa a vigorar a partir do dia 29/04/2013. O senhor 
presidente determinou a publicação da deliberação numero sete de dois mil e treze. 
Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada e o senhor presidente 
determinou a lavratura da presente ata que vai por mim assinada e por todos os 
conselheiros presentes. Jackson Franzoni, secretário geral. 


