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ATA 008/2013 

Reuniram-se no dia dez de setembro 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. Após constatar 

a presença da maioria simples dos conselheiros o presidente Huneri iniciou a reunião 

passando para leitura da ata nº 007/2013, a qual foi lida na íntegra e aprovada por 

unanimidade dos conselheiros presentes. O senhor presidente passou aos assuntos da 

pauta da reunião que são: 1. Estacionamento de caminhão/ônibus na Rua Guilherme de 

Paula; 2. Construção de lombadas e 3. Binário da Rua XV de Novembro e Marechal 

Rondon. O senhor presidente sugeriu que entrasse em discussão o item 3. da pauta, 

Binário da Rua XV de Novembro e Marechal Rondon, tendo em vista que a reunião 

contou com a presença de vários empresários das Ruas em questão. A proposta foi 

aceita e passou-se a discutir sobre a criação do binário. O senhor presidente explanou 

sobre o projeto e explicou aos presentes o objetivo da mudança nos sentidos das Ruas, 

que nada mais é que auxiliar na mobilidade do trânsito laranjeirense do sul. Após as 

explanações o senhor presidente abriu para discussões, sugestões de todos que se 

encontravam na plenária e o empresário Deoclécio De Nez sugeriu que ao invés de se 

fazer a alteração até a Rua Santana que se prolongasse até a Rua Nogueira do Amaral. A 

proposta teve o apoio do conselheiro e vereador Junior Gurtat, o qual declarou voto 

favorável. O presidente Huneri falou que concorda com o prolongamento, mas sugeriu 

que o mesmo seja feito futuramente, pois, a população já vem sendo informada a meses 
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sobre o trecho que está sendo apresentado e também entende que é importante que siga 

até a Rua Nogueira do Amaral, mas em um segundo momento. Na sequencia o 

empresário Leandro “Alfa Telecom” sugeriu que o estacionamento oblíquo fosse feito 

do lado direito das vias, pois, tecnicamente é mais correto. Após as discussões sobre o 

assunto, o conselheiro Capitão Gilmar Golemba se manifestou favorável à proposta do 

empresário Leandro, entendendo que realmente é o lado correto tecnicamente. A 

proposta foi posta para apreciação dos conselheiros presentes e após as discussões foi 

aprovada por sete votos a dois a permanência do estacionamento oblíquo ao lado 

esquerdo das vias, pois, os conselheiros entenderam que o objetivo é aumentar o 

número de vagas e se fosse ao lado direito o objetivo não estaria sendo cumprido. Após 

aprovação de que lado seria o estacionamento oblíquo a proposta de criação do binário 

da Rua XV de Novembro e da Rua Marechal Cândido Rondon entre a Rua Diogo Pinto 

e a Rua Santana foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presente e a Rua XV de 

Novembro, passará a ter sentido único iniciando na Rua Diogo Pinto até a Rua Santana 

e a Rua Marechal Cândido Rondon passará a ter sentido único iniciando na Rua Santana 

até a Avenida Honório Babinski. Esta alteração passará a vigorar tão logo a Prefeitura 

Municipal realize a sinalização completa das vias, após, o COMUTTRAM em parceria 

com a Polícia Militar estarão pelo período de trinta dias realizando orientação aos 

usuários. O senhor presidente informou que no prazo de sessenta dias no máximo a 

alteração passará a vigorar. Na sequencia o senhor presidente explanou sobre a 

instalação de lombadas nas vias e os conselheiros aprovaram por unanimidade, mesmo 

entendo não ser a solução para os problemas. E o ultimo assunto em pauta que trata 

sobre o estacionamento de caminhões na Rua Coronel Guilherme de Paula, entre a Rua 
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Manoel Ribas e a Rua José Levandoski os conselheiros sugeriram ao senhor presidente 

que fosse realizada uma conversa com os proprietários dos caminhos que ali 

permanecem estacionados para tentar solucionar, caso não seja resolvido a conselho 

retoma a discussão e delibera sobre o assunto. 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. 


