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Reuniram-se no dia quinze de abril de dois mil e treze às dezesseis horas na Rádio Educadora 
de Laranjeiras do Sul – Paraná, membros do Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e 
Mobilidade – Comuttram, com o objetivo de discutir a questão sobre o trânsito na Rua Barão 
do Rio Branco. O COMUTTRAM contou com a presença dos conselheiros, Huneri Piovesan 
(Presidente) - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Daniel Gicobo (Vice-Presidente) - 
Poder Legislativo, Danilo José Giacobo - Associação Comercial e Industrial de Laranjeiras do 
Sul - ACILS, Edson de Oliveira - Corpo de Bombeiros, Amarildo Schroeder Malherbi Júnior - 
DETRAN – PR, Francisco Edson Chrusciak - Concessionária de Transporte Coletivo Urbano, 2º 
Sargento Marcos Clarel Ferreira e 2º Sargento Altair Pascoal Wirmond - Polícia Militar. 
Também se fizeram presentes o proprietário da Rádio Educadora e da Vidraçaria Bam Bam 
Bam Celso Junior, o qual organizou e convidou a todos para a reunião, a assessora de imprensa 
da Acils Simone Santos, a qual foi nomeada secretária para referida reunião, tendo em vista 
que o Sr. Jackson Franzoni, secretário geral do COMUTTRAM não estava presente, o 
empresários Joarez Scheffer da Rosa proprietário da Millenium Veículos, o empresário Valdir 
Wesley, o empresário Capeletti e o advogado Doutor Marco Aurélio Pelizzari Lopes. Tendo em 
vista o assunto proposto o qual seria definir a forma de transitar na Rua Barão do Rio Branco e 
a forma de estacionamento dos veículos, sendo a Rua estreita e com diversos 
estabelecimentos públicos como o Fórum da Comarca de Laranjeiras do Sul e região, o CRAS, o 
Corpo de Bombeiros Comunitário, o Fórum Eleitoral, a OAB, o parque aquático, além de 
diversos estabelecimentos comerciais, sendo assim a Prefeitura Municipal de acordo com o 
Presidente do COMUTTRAM Huneri Piovesan atendeu uma solicitação feita pela Juíza da 
Comarca para que o transito nesta Rua fosse realizado por apenas um sentido, após definição 
pelor COMUTTRAM, em reunião realizada na data de nove de abril de dois mil e treze, ficou 
estabelecido que o sentido da rua seria sentido Bairro/Centro, o que causou 
descontentamento por parte dos empresários locais pois entendem que estariam sendo 
prejudicados porque o tráfego somente com uma via dificultaria para os clientes, deste modo 
o Empresário Celso Junior organizou esta reunião para esclarecimentos e uma nova forma de 
viabilizar este processo, cada um dos presentes deram sua opinião e o advogado Doutor 
Marco Aurélio Pelizzari Lopes salientou que um pedido da Juíza não poderia deixar de ser 
atendido, o empresário Celso Junior colocou que a Juíza deveria ter pensado também nos 
empresários e que eles estavam sendo prejudicados, sendo assim o Presidente disse que iria 
tomar outras medidas no caso, que seria solicitar uma empresa que seja especialista em 
transito urbano para auxiliar o Município, também foram colocadas duas formas de transitar 
pela rua Barão do Rio Branco, uma seria a mão única feita do Centro/Bairros e a outra seria 
que os veículos estacionassem somente numa mão única. O empresário Celso Junior disse que 
não concordava com a via de mão única, foi solicitado aos demais empresários e o Joarez da 
Millenium Veículos se manifestou que fizessem como achassem melhor para o trânsito ser 
facilitado, sendo assim o doutor Marco Aurélio novamente destacou sobre a decisão da Juíza 



 

que não deveria ser desobedecida, ao final da reunião o Presidente Huneri Piovesan colocou 
que seria no momento o mais sensato que fosse viabilizada a forma de continuar o trânsito 
nos dois sentidos, porém com estacionamento de mão única e esta foi a decisão tomada por 
unanimidade. O Presidente Huneri Piovesan ainda enfatizou que o COMUTTRAM poderia ter 
aplicado a decisão tomada em reunião e e ponto final, no entanto, segundo ele o 
COMUTTRAM assim como o Governo Municipal está e estará sempre aberto para conversação 
e resolvendo as questões de forma democrática, sem mais para o momento. 


