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ATA 007/2013 

Reuniram-se no dia treze de agosto 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; Francisco Edson Chrusciak – Concessionária de Transporte 

Coletivo Urbano; José Danilo Giacobo – ACILS - Associação Comercial, Industrial 

e Agropecuária de Laranjeiras do Sul; Nilton Kailer Kava – Concessionária do 

Serviço de Transporte de Passageiros na Modalidade de Táxi; Júlio Maurer 

Sobrinho – Secretaria Municipal de Viação; José Valdeci Gomes da Silva – 

Procuradoria Jurídica Municipal; Alexandre Gurtat Junior - Serviços de Fretamento 

de Transportes de Cargas ou de Passageiros. Também se fez presente na reunião o 

taxista Senhor Antônio Soares, Daniel que no momento representava o Corpo de 

Bombeiros, Senhor Erci Guerra, representante da Movelar, Dr. Marco Aurélio Pellizzari 

Lopes, representante da OAB Laranjeiras do Sul, Thiago D. Pereira, representante do 

Jornal Correio do Povo do Paraná, Matheus Müller, representante da Secretaria 
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Municipal de Comunicação Social e Luiz Otavio Trautmann, representante da Rádio 

Educadora, todos estes registraram presença que pode ser constatada no livro de 

presenças deste conselho. Após constatar a presença da maioria simples dos 

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

006/2013, a qual foi lida na íntegra  e aprovada por todos os conselheiros presentes. Na 

sequencia o senhor presidente apresentou os itens da pauta que são: 1. Estacionamento 

oblíquo da Rua José Aires de Oliveira entre a Rua Manoel Ribas e a Rua Vereador João 

Rocha Loures; 2. Solicitação Princesa dos Campos; 3. Cones e similares nas Ruas da 

Cidade; 4. Veículos da delegacia; 5. Rua XV de Novembro e Marechal Rondon. O 

senhor presidente apresentou aos conselheiros e demais presentes o primeiro item da 

pauta que trata da solicitação de alteração do estacionamento paralelo para oblíquo ao 

lado direito (sentido Centro/Bairro) da Rua José Aires de Oliveira entre a Rua Manoel 

Ribas e a Rua Vereador João Rocha Loures. Após apresentação o empresário Erci 

Guerra fez uso da palavra alegando que se for aprovado o referido estacionamento do 

lado direito (sentido Centro/Bairro) acabará atrapalhando o embarque e desembarque de 

mercadorias da loja de sua propriedade. Os conselheiros discutiram sobre o assunto e 

mesmo entendendo não haver prejuízo a ninguém resolveram acatar a solicitação do 

empresário. Foi apresentado a proposta de realizar a alteração no sentido Bairro/Centro, 

não houve nenhuma objeção e a proposta foi aprovada por unanimidades dos 

conselheiros presentes. O senhor presidente determinou a confecção e publicação da 

Deliberação nº 009/2013, que tem como súmula: “Alteração do estacionamento 

paralelo para oblíquo da Rua José Aires de Oliveira entre a Rua Manoel Ribas e a 

Rua Vereador João Rocha Loures sentido Bairro/Centro. Na sequencia o senhor 
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presidente passou para o segundo item da pauta que , Solicitação Princesa dos Campos, 

efetuou a leitura do ofício recebido da Empresa Expresso Princesa dos Campos S.A. que 

solicita alteração da preferencial da Rua Ezídio Bozza, para a saída da rodoviária como 

era anteriormente para que os ônibus que saem da rodoviária tenham a preferência. 

Após efetuar a leitura o senhor presidente explicou aos conselheiros presentes sobre a 

solicitação e também de que a preferencial naquela Rua deve ser da Rua Ezídio Bozza 

em função do volume de tráfego ser muito maior na Rua do que a saída de ônibus da 

Rodoviária. O Vereador Junior Gurtat, que também é membro do conselho 

representante dos Serviços de Fretamento de Transportes de Cargas ou de Passageiros 

explanou sobre o porque da solicitação, explicando que pessoalmente acompanhou a 

saída de ônibus e percebeu a dificuldade que os motorista tem para sair do pátio da 

rodoviária, pelo fato de que o local prejudica a visão do motorista referente aos carros 

que trafegam na Rua Ezídio Bozza. O conselheiro representante das Concessionárias de 

Transporte Coletivo Urbano, titular: Francisco Edson Chrusciak também manifestou-se 

favorável pelo fato de que a visão do motorista realmente é prejudicada. Na sequencia o 

senhor presidente deixou aberta a palavra para discussão do tema e após as discussões 

os conselheiros entenderam não ser necessário promover alteração de sentido e sim a 

construção de uma passagem de pedestres elevada em frente a entrada da Rodoviária na 

Rua Ezídio Bozza e a instalação de placas de redução de velocidade e alerta de saída de 

ônibus, fatos este que promoverá a redução de velocidade naquele trecho. A proposta 

foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presente e o senhor presidente informou 

que tão somente será necessário aguardar a licitação asfáltica que o Governo Municipal 

estará realizando para a construção da faixa elevada. Dando sequencia a reunião passou 
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a discutir sobre o terceiro item da pauta, Cones e similares. O presidente explicou aos 

conselheiros sobre esta prática na Cidade de Laranjeiras do Sul, que muitos 

estabelecimentos comerciais e inclusive proprietários de residências usam cones nas 

ruas para reservar estacionamento ou para demarcar entrada e saída de veículos. Após a 

explanação e deliberações os conselheiros aprovaram por unanimidades dos votos pela 

proibição da utilização dos cones ou similares, bem como a remoção de todas as faixas 

amarelas de limitações de estacionamentos existentes, e ficou estabelecido o prazo de 

quinze dias para a Secretária de Urbanismo notificar os estabelecimentos que utilizam 

esta prática para que os proprietários removam os cones, após, a prefeitura estará 

realizando a remoção dos referidos cones. Por decisão do conselho a Secretaria de 

Urbanismo estará removendo todas as faixas amarelas existentes que servem para 

marcar estacionamento reservado, ou seja, somente são permitidas reservas de 

estacionamentos para taxis e em pontos de ônibus, os demais serão removidos. O senhor 

presidente determinou a confecção e publicação da Deliberação nº 010/2013, que tem 

como súmula: Fica expressamente proibido a utilização de cones ou similares em vias 

publicas, bem como a utilização de faixa amarela de delimitação de estacionamento 

utilizado para marcar vaga de estacionamento prioritário. Na sequencia o senhor 

presidente abriu as discussões do item quatro da pauta, veículos apreendidos e que 

encontram-se estacionados nas imediações da delegacia de polícia. O senhor presidente 

informou aos conselheiros que tem recebido várias reclamações de munícipes referente 

a estes veículos, reclamações de que vândalos utilizam os veículos no período da noite, 

reclamações de que estes veículos estão estacionados de forma irregular, reclamações de 

que os veículos são um ponto de foco de dengue e assim por diante. Após as 



 

Página 5 

deliberações os conselheiros e entendendo ser responsabilidade do Estado, decidiram 

encaminhar uma solicitação para os poderes responsáveis para que haja uma 

sensibilização e remoção destes veículos em caráter de urgência. Usando a palavra o 

vereador e conselheiro Junior Gurtat acompanhado do Vereador e conselheiro vice-

presidente informaram aos conselheiros que a Câmara de Vereadores já protocolou 

ofício ao delegado chefe e também a Juíza Criminal da comarca. Todos os conselheiros 

foram a favor da sensibilização do poder público estadual para que haja uma imediata 

remoção dos veículos em questão e ficou decidido que o conselho estará encaminhando 

ofício ao Ministério Público, Secretaria de Estado da Segurança Pública, Juíza da 

Comarca e ao Delegado Chefe, solicitando apoio urgente na remoção dos veículos para 

um lugar apropriado e que dê garantia segurança a população. Juntamente com o ofício 

será anexada cópia dos documentos já enviados pela Câmara de Vereadores para maio 

apoio a esta ação. Na sequencia passou-se a discutir sobre o ultimo assunto da pauta do 

dia, criação do binário da Rua XV de Novembro e Rua Marechal Cândido Rondon. O 

senhor presidente seguindo o que já havia sido decidido na ultima reunião apresentou 

aos senhores conselheiros e demais presentes o projeto do binário. Explanou sobre o 

assunto, explicando aos conselheiros como será o funcionamento do binário que será: A 

Rua XV de Novembro passará a ter o sentido único, iniciando na Rua Diogo Pinto até a 

Rua Santana, com estacionamento paralelo do lado direito e estacionamento oblíquo do 

lado esquerdo e a Rua Marechal Candido Rondon passará a ter sentido único, iniciando 

na Rua Santana até a Avenida Honório Babinski (Praça do Cinquentenário) também 

com estacionamento paralelo do lado direito e estacionamento obliquo do lado 

esquerdo. O senhor presidente explicou ainda que nas Ruas que circulam a Praça 



 

Página 6 

Nogueira do Amaral o tráfego será no sentido anti-horário, ou seja, a Rua Coronel 

Guilherme de Paula terá sentido único, iniciando na Rua XV de Novembro até a Rua 

Marechal Candido Rondon e a Rua Capitão Antônio Joaquim de Camargo terá sentido 

único, iniciando na Rua Marechal Candido Rondon até a Rua XV de Novembro. O 

estacionamento em torno da Praça Nogueira do Amaral será oblíquo. Após varias 

explanações dos conselheiros presentes, e vários questionamentos onde todas as dúvidas 

foram sanadas todos os conselheiros se posicionaram favorável à implantação do 

binário, que tem por principal objetivo a facilitação da mobilidade do trânsito 

laranjeirense do sul e também o aumento de vagas de estacionamento. O senhor 

presidente mais uma vez convocou a população para que nos próximos dias estejam 

apresentando sugestões referente a esta importante mudança no trânsito de Laranjeiras 

do Sul e ficou estabelecido pelo conselho que a votação definitiva para implantação do 

binário será realizada na próxima reunião do conselho que ocorrerá no dia dez de 

setembro. O senhor presidente convocou todos os conselheiros para a próxima reunião, 

assim como a imprensa, os presentes e a população para que participem das discussões. 

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. 


