
 

ATA 005/2013 

Reuniram-se no dia onze de junho 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; José Valdeci Gomes 

da Silva – Procuradoria Jurídica Municipal; Amarildo Schroeder Malherbi Júnior - 

DETRAN – PR; Soldado Vivian de Paula Oro - Polícia Militar; Capitão Gilmar 

Golemba Santana - Polícia Militar. Também se fizeram presentes na referida reunião 

Anderson, representante da empresa Tasca Veículos; Vilmar, representante da empresa 

Vilmar Veículos e do Lions Clube; Anelis Perussulo, coordenadora dos conselhos 

municipais (Governo Municipal). Após constatar a presença da maioria simples dos 

conselheiros o presidente Huneri iniciou a reunião passando para leitura da ata nº 

004/2013, a qual foi lida na íntegra e aprovada por unanimidade dos conselheiros 

presentes. Dando sequencia entrou em discussão com os representantes dos 

proprietários de estabelecimentos de venda de veículos que estavam presentes, referente 

ao estacionamento de veículos sobre a calçada/passeio. O conselheiro Capitão Golemba 

sugeriu que seja notificado quem estacionar veículos sobre o passeio, pois, entende ser a 

única forma de coibir a prática. Ressalta que não é questão de decisão do conselho e sim 

do estabelecido no CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, esta prática é prevista no 

Art. 29, V - o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só 

poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de 

estacionamento; Art. 181, VIII - no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre 

ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, 

divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público: 

Infração - grave; Penalidade – multa; Medida administrativa - remoção do veículo. Por 



 

deliberação unanime dos conselheiros presentes ficou estabelecido o prazo de 30 dias 

para orientação e após a data de 10 de julho de 2013 a polícia militar estará autuando 

todos os veículos que estiverem estacionados sobre os passeios. Os conselheiros Daniel 

Giacobo e Luiz Ederson sugerem que seja realizada uma campanha intensiva para 

conscientização da população no que diz respeito ao trânsito em nossa cidade, e os 

conselheiros decidiram que será discutido com mais profundidade a forma para 

realização de uma campanha. O senhor presidente determinou que fosse publicada a 

Deliberação nº 007/2013, que trata sobre o estacionamento de veículos sobre passeio. 

Dando sequencia o conselheiro Jackson Franzoni falou sobre o fluxo de veículos em 

frente as escolas da cidade, principalmente em horários de entrada e saída de alunos e 

propôs que seja estabelecido horários de proibição de estacionamento de veículos na 

quadra de abrangência de frente as escolas, o que foi aceito e aprovado por unanimidade 

dos conselheiros presentes e que seja confeccionado placas de sinalização de 

regulamentação de estacionamento, conforme horários de entrada e saída de alunos. O 

senhor presidente determinou a publicação da Deliberação nº 008/2013, que trata sobre 

proibição de estacionamento em determinado período. O Secretário Jackson apresentou 

ao conselho a proposta de aumento de tarifa de taxi, que foi entregue pelos taxistas da 

cidade, não havendo a presença do representante da classe ficou estabelecido que será 

notificado os representantes para que compareçam na próxima reunião para explanarem 

melhor sobre os valores a serem cobrados e para que os conselheiros possam entender 

melhor a tabela apresentada. A proposta não foi autorizada, ficando para analise na 

reunião do dia 11 de julho, com a presença dos representantes dos taxistas. Na 

sequência o senhor presidente informou ao conselho sobre a solicitação feita pelo poder 

Judiciário no que diz respeito ao alongamento da Rua Barão do Rio Branco, que não 

será possível, visto que para tal ação teria que intervir em várias obras já concluídas e 

algumas em construção naquela Rua. Informou ainda que o projeto para asfaltamento da 

Rua Presidente Kenedy já está pronto, aguardando apenas a liberação de recursos para 

que o mesmo seja colocado em prática. Na sequencia foi apresentado a proposta de 

alteração no sentido da Rua José Bonifácio, que atualmente possui mão única e os 

empresários que possuem comércio naquele trecho solicitam a alteração para que volte a 



 

ter o trânsito em dois sentidos. Após analisar a solicitação a mesma foi aceita por 

unanimidade dos conselheiros presentes e fica a cargo da Secretaria de Obras e 

Urbanismo a avaliação técnica/financeira para a realização das obras necessárias para 

alteração do sentido da Rua e consequentemente a alteração do sentido seja realizada. 

Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada e o senhor presidente 

autorizou a lavratura desta ata que após lida e aprovada será por mim assinada, pelo 

senhor presidente e demais conselheiros. 


