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ATA 006/2013 

Reuniram-se no dia nove de julho 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; Amarildo Schroeder 

Malherbi Júnior - DETRAN – PR; Soldado Vivian de Paula Oro - Polícia Militar; 

Dirceu Maciel Nogueira – Concessionária do Serviço de Transporte de Passageiro 

na Modalidade de Taxi; Sebastião da Cruz – Corpo de Bombeiros; Francisco Edson 

Chrusciak – Concessionária de Transporte Coletivo Urbano; José Danilo Giacobo – 

ACILS - Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Laranjeiras do Sul; 

Luiz Éderson de Almeida – ACILS - Associação Comercial, Industrial e 

Agropecuária de Laranjeiras do Sul; Marlon Salamaia – Concessionária de 

Transporte Coletivo Urbano; Nilton Kailer Kava – Concessionária do Serviço de 

Transporte de Passageiros na Modalidade de Táxi. Também se fez presente na 

reunião o taxista Senhor Antônio Soares. Após constatar a presença da maioria simples 

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

005/2013, a qual foi lida na íntegra e o senhor presidente solicitou a alteração da palavra 

ALONGAMENTO por ALARGAMENTO, após alteração na palavra escrita errada foi 

aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes, o texto alterado ficou: Na 

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

poder Judiciário no que diz respeito ao ALARGAMENTO 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. Dando 
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sequencia a reunião o senhor presidente passou a palavra ao Secretario para exposição 

dos itens da pauta que são: 1. Regularização Ponto de Taxi “Cascatinha”; 2. 

Regularização Ponto de Taxi “Igreja Matriz”; 3. Tarifa de Taxi; 4. Estacionamento da 

Rua Barão do Rio Branco; 5. Pista de treinamento Auto Escola; 6. Estacionamento na 

rua vereador José Aires de Oliveira, 7. Trânsito na Rua XV de Novembro e Marechal 

Cândido Rondon. O secretário Jackson apresentou aos conselheiros a proposta de 

regularização dos pontos de táxi de Laranjeiras do Sul, explicando que os taxistas do 

ponto da Rua Coronel Guilherme de Paula entraram em contato visto estarem 

trabalhando em cinco taxis e existir naquele ponto apenas duas vagas. Após explanação 

por parte dos representantes da União dos Taxistas de Laranjeiras do Sul e discussão 

sobre o assunto os conselheiros aprovaram por unanimidade e os pontos ficaram assim 

compostos: Ponto nº 01 – Rodoviária, total de 12 (doze) carros sendo que somente 06 

(seis) permanecem trabalhando; Ponto nº 02 – Rua Coronel Guilherme de Paula, total 

de 05 (cinco) carros e os 05 (cinco) permanecem trabalhando; Ponto nº 03 – Rua 

Santana, total de 07 (sete) carros sendo que somente 05 (cinco) permanecem 

trabalhando; Ponto nº 04 – Rua Barão do Rio Branco em frente ao Hospital São José, 

total de 01 (um); Ponto nº 05 – Cemitério, total de 01 (um) carro; Ponto nº 06 – 

Avenida Ivan Ferreira do Amaral (trevo), total de 02 (dois) carros sendo que somente 01 

(um) permanece trabalhando. O COMUTTRAM - Conselho Municipal de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade estará providenciando placas onde não existem e demarcando 

local de estacionamento exclusivo para taxi em todos os 06 (seis) pontos. Passando para 

a discussão do item 3. Tarifa de Taxi, após analise por parte do conselho e apresentação 

dos representantes da categoria ficou aprovada a tabela de preços atualizada pelo índice 

de variação da UFM – Unidade Fiscal Municipal, conforme art. 305, parágrafo 2º da Lei 

47/2001, atualizado anualmente pelo IGPM – FGV (índice geral de preços de mercado 

da Fundação Getúlio Vargas), cópia da tabela será anexada a esta ata. A referida tabela 

deverá ser anexada em local visível nos pontos de taxi bem como estar disponível para 

os usuários nos veículos e ainda o valor da corrida deverá ser discutido e aprovado antes 

de efetuado. Dando sequencia foi novamente incluído na pauta da reunião a discussão o 

item 4. Estacionamento da Rua Barão do Rio Branco, tendo em vista que o trânsito 
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naquela região está extremamente complicado e após várias tentativas de encontrar 

solução para alteração do sentido os conselheiros por unanimidade decidem pela 

proibição do estacionamento ao lado esquerdo da Rua Barão do Rio Branco, entre a 

Avenida José Campigotto e a Rua Nereu Ramos, no sentido Centro Bairro. As 

marcações de estacionamento serão removidas e serão instaladas placas de sinalização 

de proibido estacionar no trecho em questão. Na sequencia entrou em discussão o item 

5. Pista de treinamento Auto Escola, por sugestão do conselheiro Amarildo e com a 

aprovação unanime dos conselheiros presentes as auto escolas do município não mais 

poderão utilizar áreas centrais como pista de treinamento, a sugestão de ser utilizado as 

ruas recém asfaltadas na Vila Alberti, próximo a Unicentro foi aprovada e será 

encaminhado ofício para os proprietários de auto escola para que os mesmo se adequem 

a utilização daquele espaço para uso de pista de treinamento. Na sequencia foi 

apresentado pelo senhor secretário, ofício recebido da Igreja Metodista, no qual 

solicitam a alteração do estacionamento na Rua José Aires de Oliveira, entre a Rua 

Manoel Ribas e a Rua Vereador Rocha Loures passando de estacionamento paralelo 

para estacionamento oblíquo, tendo em vista o grande movimento de estacionamento de 

veículos naquela região. Os conselheiros analisaram a proposta e solicitaram a 

Secretaria de Obras que seja realizado estudo técnico para posterior analise e aprovação. 

O senhor presidente se comprometeu em avaliar a solicitação e na próxima reunião 

apresenta o estudo e se existe a possibilidade técnica da alteração para aprovação do 

conselho. Na sequencia foi apresentado pelo secretário Jackson e pelo presidente Huneri 

a proposta de alteração de sentido da Rua XV de Novembro e da Rua Marechal Cândido 

Rondon. O conselho estabelece que a Secretaria de Obras apresente o projeto para 

analise e que o mesmo seja amplamente discutido nas próximas reunião, para que a 

alteração seja promovida. Ficou estabelecida a reunião do dia 13/08/2013 para 

apresentação do projeto e o senhor presidente estará convidando por intermédio da 

mídia local os empresários e moradores da região que será promovida alteração para 

que todos possam opinar e participar da efetiva alteração. Foi proposto pelo conselheiro 

Daniel Giacobo que sejam implantadas rotatórias nos principais cruzamentos da cidade, 

principalmente para que os semáforos sejam removido, pois, entende que a rotatória é 
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mais eficiente na contenção do trânsito, proposta quem tem o apoio do conselheiro 

Danilo Giacobo e de todos os demais conselheiros, esta também será analisada pela 

Secretaria de Obras e para posterior apresentação de projeto para implantação. Nada 

mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada. O senhor presidente autorizou a 

lavratura da presente ata que após aprovada vai por mim assinada pelo senhor 

presidente e pelos demais conselheiros. 


