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ATA 009/2013 

Reuniram-se no dia oito de outubro 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 008/2013, a qual foi lida na íntegra e aprovada por unanimidade 

dos conselheiros presentes. Após o senhor presidente informou aos conselheiros 

presente no que diz respeito a licitação para pintura do Binário, que será realizada no dia 

11/10/2013 e que os trabalhos iniciam tão logo a licitação esteja homologada. O 

conselheiro Daniel Giacobo sugeriu a instalação de tachões nos pontos terminais das 

duas Ruas do binário, assim como na Rua Guilherme de Paula e Capitão Antonio 

Joaquim de Camargo, a proposta foi aceita pelos conselheiros presentes e será repassada 

a empresa vencedora da licitação. Na sequencia foi apresentado aos conselheiros os 

ofícios referente a bloqueio de vias, solicitados pela Escola Vicentina Santa Ana, para 

bloqueio da Rua Barão do Rio Branco, trechoentre as ruas Souza Naves e Santana no 

dia 07/10/2013 no periodo da manhã entre 10 horas e 11 horas e no periodo da tade 

entre 15 horas e 17 horas, para atividades com os estudantes da referida escola. Também 

no dia 09/10/2013 solicitam o bloquei da Avenida Santos Dumonto entre as mesmas 

ruas no horario das 13 as 16 horas, também solicitam o bloqueio da Avenida Santos 

Dumont no dia 11/10/2013 entre as 09 e 17 horas. Todas as solicitações foram 

autorizadas pelo conselho. Também foi autorizado pelo conselho o bloqueio da Rua 
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Nogueira do Amaral, entre as Ruas Sete de Setembro e rua Tiradentes, no dia 

12/10/2013 entre as 09 e 17 horas, a pedido da Família Duarte de Oliveira. A solicitação 

feita pela Lojas Leve referente ao bloqueio da Rua XV de Novembro no dia 11/10/2013 

foi indeferido pelo conselho e sugerido que a loja utilize a Praça José Nogueira do 

Amaral. A solicitação feita pela Escola Anjo da Guarda, para bloqueio da Rua Barão do 

Rio Branco no dia 18/10/2013 entre as 14 e 17 horas foi deferido. Dando sequencia o 

Senhor Presidente explanou sobre o estacionamento de onibus de estudantes em frente a 

câmara de vereadores, que tal procedimento vem provocando transtornos naquele local 

e foi sugerido a utilização do espaço na Rodoviária Municipal, o qual foi aceito pelos 

conselheiros presente e designado o senhor secretário Jackson Franzoni para acerto com 

as empresas que efetuam esse trabalho. Nada mais havendo a ser tratado a reunião foi 

encerrada e o senhor presidente determinou a lavratura da presente ata, que vai por mim 

assinada, pelo senhor presidente e pelos demais conselheiro. 


