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ATA 010/2013 

Reuniram-se no dia doze de novembro de dois mil e treze, às oito horas e trinta minutos, 

na sala de reuniões da ACILS – Associação Comercial e Empresarial de Laranjeiras do 

Sul 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 009/2013, a qual foi lida na íntegra e aprovada por unanimidade dos 

conselheiros presentes. Na sequencia o senhor presidente apresentou aos presentes a 

pauta da reunião e iniciou abrindo a palavra para os conselheiros se pronunciarem 

referente ao Binário que teve inicio as alterações no dia nove de novembro a partir das 

oito horas. Os conselheiros se pronunciaram e a opinião foi unanime de que a mudança 

promovida foi muito bem vinda pela população, naturalmente que ocorreram alguns 

transtornos durante o dia de inicio da mudança, mas que hoje já está normal o fluxo. 

Ressaltaram também que o objetivo foi alcançado que é o aumento do número de vagas 

de estacionamento, o Senhor presidente informou a todos o porque foi primeiramente 

promovida a alteração do sentido para posteriormente efetuar as pinturas, pois, quando 

iniciou-se a pintura, principalmente das faixas oblíquas, para posterior mudança 

ocorreram inúmeros transtornos com o trânsito levando a diretoria a reunir-se e optar 

por promover a alteração e posterior pintura. Na sequencia o conselheiro Daniel 

Giacobo falou que as placas de sinalização instaladas não são suficientes para 

orientação ao motorista e o senhor presidente informou que serão instaladas mais placas 

no lado oposto da Rua. Na sequencia foi explanado sobre a questão dos 
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estacionamentos de motos e foi sugerido a regulamentação desses estacionamentos. 

Ficou o conselheiro Daniel Giacobo juntamente com o Secretário Jackson Franzoni com 

a responsabilidade de estudar junto com a câmara de vereadores esta ação. Na sequencia 

foi efetuado a leitura do ofício recebido da Empresa Millenum Veículos que solicita 

autorização para utilização dos espação sobre a calçada para estacionamento de veículos 

nos dias 28, 29 e 30 de novembro, no período das 08 horas até as 20 horas, pois neste 

período estarão realizando um feirão de veículos naquele estabelecimento. Os 

conselheiros por unanimidade deferiram a solicitação entendendo não haver prejuízo 

aos pedestres que por ali passam. Também foi analizado pelos conselheiros presente a 

solicitação feita pelo Clube Autos Antigos, onde solicitam o bloqueio da Rua Barão do 

Rio Branco das 08 horas do dia 30 de novembro até as 20 horas do dia 01 de dezembro 

entre o CAPS – Centro de Atenção Psicosocial e a Rua Nereu Ramos. Tal solicitação 

foi justificada pelo fato de que o referido clube estará realizando o Encontro de Autos 

Antigos. A solicitação foi deferida pelos conselheiros presentes. Dando sequencia o 

senhor presidente falou sobre os questionamentos referente a carga e descarga de 

mercadorias e ficou decidido que provisoriamente os comerciantes podem utilizar cones 

para reservas de estacionamento para esta pratica. 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. 


