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Reuniram-se no dia quatorze de maio de dois mil e treze, às oito horas e trinta minutos, 

na sala de reuniões da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Laranjeiras 

do Sul – ACILS os membros do Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade – COMUTTRAM, para a reunião ordinária deste Conselho. A reunião 

contou com a presença dos conselheiros Huneri Luiz Piovesan (Presidente do 

COMUTTRAM) - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Daniel Giacobo 

(Vice-Presidente do COMUTTRAM) - Poder Legislativo; Jackson Franzoni 

(Secretário Geral do COMUTTRAM) - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 

Danilo José Giacobo - Associação Comercial e Industrial de Laranjeiras do Sul – 

ACILS; José Valdeci Gomes da Silva – Procuradoria Jurídica Municipal; Sebastião 

da Cruz - Corpo de Bombeiros; Amarildo Schroeder Malherbi Júnior - DETRAN – 

PR; Francisco Edson Chrusciak - Concessionária de Transporte Coletivo Urbano; 

Soldado Vivian de Paula Oro - Polícia Militar. Também se fizeram presentes na 

referida reunião representantes do poder judiciário de Laranjeiras do Sul, Drª Luciana 

Luchtenberg Torres Dagostim (Juíza Diretora do Fórum da Comarca de Laranjeiras 

do Sul) Drº Marco Aurélio Pellizzarri Lopes (Presidente da OAB – Subseção 

Laranjeiras do Sul); Drª Eunice Bragnerotto (OAB); Drª Adriana Nezello Rosa 

(OAB); Drº Ricardo José Dagostin (OAB). Após constatar a presença da maioria 

simples dos conselheiros o Presidente, Huneri Luiz Piovesan iniciou a reunião de 

imediato passando a palavra ao Presidente da OAB – Subseção Laranjeiras do Sul, Drº 

Marco Aurélio Pellizzari Lopes para que o mesmo realizasse as explanações sobre a 

presença do poder judiciário na reunião. Drº Marco Aurélio Pellizzari Lopes agradeceu 

pelo convite e informou que a presença dos representantes do poder judiciário se faz 

pelo fato de que está sendo discutido sobre a forma do trânsito na Rua Barão do Rio 

Branco, considera de fundamental importância este assunto e que o mesmo seja 

claramente discutido, relata que esteve presente na ultima reunião organizada pelo 

empresário Celso Júnior e realizada na Rádio Educadora, porém, informou que não 

sabia se tratar de uma reunião do COMUTTRAM, que entende que o assunto precisa ser 



 

discutido de forma clara, transparente, as abertas. O Presidente informou que o assunto 

foi discutido na ultima reunião realizada na Rádio Educadora e já havia sido votado, 

porém, esclareceu que não existe impedimento de ser feito novamente nesta reunião 

também enfatizando que a clareza e transparência são fundamentais no processo 

democrático. Drº Marco Aurélio solicitou que fosse realizada nova votação. Conselheiro 

Danilo Giacobo falou que qualquer decisão tomada jamais vai agradar a todos e sugeriu 

ser realizada obra de asfaltamento da Rua Presidente Kennedy, pois, certamente é a 

saída que agradaria a todos e que não seria necessária a mudança de sentido da Rua 

Barão do Rio Branco. A Drª Luciana Luchtenberg Torres Dagostim explanou sobre a 

necessidade de se ter muita atenção no que diz respeito ao acesso da população, acesso à 

via, ao trânsito em duas mãos. Sugeriu que seja realizado o alargamento da Rua Barão 

do Rio Branco, pois, da forma como está é dificil a trafegabilidade e sugeriu também 

que seja realizado calçamento ou asfaltamento da Rua Presidene Kennedy. Esta 

proposta teve o apoio do presidente da OAB, Drº Marcos Aurélio. A Drª Luciana falou 

ainda sobre a questão da confecção da calçada do passeio em frente ao Fórum, que está 

atenta sobre o assunto e que não vai receber oficialmente a obra enquanto não for 

construido o passeio. O presidente Huneri, deixou as duas solicitações em aberto. 

Informou que estará dialogando com o Governo Municipal para viabilização do 

calçamento ou asfaltamento da Rua Presidente Kennedy e também sobre o alargamento 

da Rua Barão do Rio Branco. Informou que tão logo tenha parecer sobre o assunto 

estará informando oficialmente aos interessados. Foi descartada qualquer alteração no 

trafego ou de estacionamento da Rua Barão do Rio Branco, esta decisão tem apoio 

incondicional dos conselheiros presentes. Agradeceu a presença do poder judiciário e 

deixou a plenária aberta para participação dando sequencia a pauta da reunião. 

Momento este em que o Drº Marco Aurélio agradeceu pelo convite, solicitou que 

constasse em ata sobre a forma com que a reunião foi conduzida é momento em que a 

democracia prevalece e enfatizou que é favorável as duas sugestões propostas. A Drª 

Luciana também agradeceu pelo convite e informou que estará oficializando o Governo 

Municipal sobre as propostas bem como informou que já havia oficiado e que não 

recebeu nenhuma resposta. Momento em que o poder judiciário retirou-se da reunião. O 



 

Presidente deu sequencia a reunião passando a palavra ao Secretário Jackson Franzoni. 

O Secretário Jackson deu sequência a pauta da reunião falando sobre a solicitação da 

confecção de credencial para estacionamento de veículos destinados exclusivamente às 

pessoas idosas, passou a palavra ao conselheiro Amarildo que por sua vez explicou aos 

demais conselheiros os procedimentos corretos e repassou cópia da Resolução Nº 303, 

de 18 de dezembro de 2008, também passou cópia da Resolução Nº 304, também de 18 

de dezembro de 2008, as quais regulamentam este serviço. Informou que é 

responsabilidade do COMUTTRAM a confecção desta carteira. O Secretário Jackson 

apresentou a carteira aos conselheiros, a qual for aprovada por unanimidade e será 

confecionada conforme a demanda. Dando sequência foi efetuada a leitura do ofício 

recebido da Igreja Metodista que trata de uma passeata e carreata que a igreja estará 

realizando no dia 19 de maio de 2013, a qual foi aprovada por unanimidade dos 

presentes e será enviado ofício à Polícia Militar e Polícia Civil. Na seqüência o 

secretário efetuou a leitura do ofício circular nº 08/2013, de 29 de abril de 2013 o qual 

trata sobre a realização do Fórum Livre da CONAE/2014 no dia 24/05/2013, das 8h às 

17h e que solicitam a indicação de um representante do conselho. Após analise foi 

indicado e aprovado que o Presidente, Huneri Luiz Piovesan e o Secretário Geral 

Jackson Franzoni estarão representando o conselho no evento. Na seqüência foi 

apresentada a proposta de substituição de quatro conselheiros suplentes e alteração na 

função dos representantes da Secretaria Municipal de Viação. A proposta foi aprovada 

por unanimidades dos conselheiros presentes e o Conselho passa a ter a seguinte 

composição: Representante da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Titular: 

Huneri Luiz Piovesan, Suplente: Jackson Franzoni; Secretaria Municipal de Viação, 

Titular: Ney Becker, Suplente: Júlio Maurer Sobrinho; Procuradoria Jurídica 

Municipal, Titular: José Valdeci Gomes da Silva, Suplente: Andréia Indalencio Rochi; 

Poder Legislativo, Titular: Daniel Giacobo, Suplente: Everson Mesquita; Polícia 

Militar, Titular: Capitão Gilmar Golemba Santana, Suplente: Vivian de Paula Oro; 

Corpo de Bombeiros, Titular: Edílson Wanderley Pszdzimisrski, Suplente: Sebastião 

da Cruz; DETRAN – PR, Titular: Amarildo Schroeder Malherbi Júnior, Suplente: 

Alexandre Mario Dyniewicz; Associação Comercial e Industrial de Laranjeiras do 



 

Sul – ACILS, Titular: José Danilo Giacobo, Suplente: Luiz Éderson de Almeida; 

Concessionária de Transporte Coletivo Urbano, Titular: Francisco Edson Chrusciak, 

Suplente: Marlon Salamaia; Serviços de Fretamento de Transportes de Carga ou  de 

Passageiros, Titular: Alexandre Gurtat Junior, Suplente: Laudir Carlos Secchi; 

Concessionária do Serviço de Transporte de Passageiros na Mobilidade de Táxi, 

Titular: Dirceu Maciel Nogueira, Suplente: Nilton Kailer Kava. Na sequencia o Senhor 

Presidente solicitou que seja convidado todas as empresas que trabalham com venda de 

veículos para a próxima reunião do conselho, para que seja realizada a campanha de 

conscientização sobre estacionamento sobre calçadas. Nada mais havendo a ser tratado 

o Senhor Presidente determinou a lavratura da presente ata a qual eu, Jackson Franzoni, 

lavrei e assino, também será assinada pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes 

nesta reunião. 


