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ATA 011/2013 

Reuniram-se no dia dez de dezembro 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 010/2013, a qual foi lida na íntegra e aprovada por unanimidade dos 

conselheiros presentes. Na sequencia o senhor presidente apresentou a pauta da reunião 

conforme segue: 1. Horário de Carga e Descarga; 2. Vagas para idosos e cadeirantes; 3. 

Local utilizados pelas Auto Escolas; 4. Placas de nomes de ruas; 5. Ampliação do 

binário; 6. Estacionaemtno da Avenida Horório Babinski; 7. Rua Duque de Caxias, 

mudança de preferencial; 8. Estacionamento da Rua Manoel Ribas, esquina com a Rua 

Expedicionário João Maria; 9. Acesso de Postos de Combustível; 10. Campanha de 

faixa de pedestres; 11. Lombadas e o item 12. incluido por solicitação do Conselheiro 

Francisco Edson Chrusciak que é referente ao Transporte coletivo. O senhor presidente 

passou a tratar sobre horário de carga e descarga, informando aos conselheiros que 

existem muitos comerciantes realizando carga e descarga em qualquer horário do dia, 

entende que seja uma prática normal, pois, a carga precisa ser descarregada quando 

chega o caminhão, que em sua grande maioria vem de outras cidades e não tem horário 

certo para descarga e não vem somente para descarga em Laranjeiras do Sul, mas de 

qualquer forma, entende que o COMUTTRAM precisa encontrar uma solução para este 

problema, principalmente no centro da cidade. Após os conselheiros discutirem bastante 
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sobre o assunto chegaram a conclusão de que não existe a possibilidade de se 

estabelecer horário para carga e descarga. Não será mais autorizada a colocação de 

cones para reservas e que os comerciantes poderão utilizar os estacionamentos para 

carga e descarga desde que estejam obedecendo as leis vigentes e por sugestão da 

Polícia Militar quando se perceber irregularidades basta entrar em contato com a Polícia 

para medidas cabíveis. Não será permitido estacionamento na rua (fila dupla). Esta 

decisão tomada é válida imediatamente, tendo em vista que tais ações ferem as leis de 

trânsito. Ficou decidido por unanimidade dos conselheiros presentes que não se 

estabelece horário para carga e descarga e que se verificado a irregularidade nesta 

prática a polícia militar estará autuando o motorista infrator. Passou-se discutir o item 2. 

da pauta, utilização de vagas de idosos e cadeirantes que foram pintadas em frente as 

instituições financeiras e em alguns locais de necessário acesso a estes usuários. Ficou 

estabelecido que COMUTTRAM através da Secretaria Executiva estará emitindo as 

autorizações de utilização de estacionamento para idosos e deficientes e a Polícia 

Militar estará autuando os motoristas que utilizarem estes espaços e que não sejam 

devidamente habilitados para tal. Foi discutida a utilização do espaço do idoso ou 

deficiente pelos taxistas e o COMUTTRAM entendeu que os taxistas tem livre acesso a 

estas vagas, desde que estejam transportando,  idosos ou deficientes. Ficou estabelecido 

que  será solicitado à Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal para 

que providencie a divulgação e a devida publicidade desta prática. Os veículos que 

forem encontrados nestes espaços e que não tenham o porte do cartão de autorização 

serão notificados de acordo com a legislação de trânsito. Na sequencia foi discutido com 

os conselheiros presentes referente ao item 3. da pauta, Local utilizados pelas Auto 
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Escolas. Referente a este assunto os conselheiros decidiram unanimimente que seja 

notificadas as Auto Escolas do município para que a partir de treze de janeiro de dois 

mil e quatorze passem a utilizar as Ruas proximas ao prédio da UNICENTRO, 

localizado no Bairro São Francisco, ficando a critério da auto escola a escolha, ficando 

determinantemente proibido utilização de outro espaço. O DETRAN estará utilizando 

um espaço particular para realização dos testes de moto, caso não seja utilizado o 

espaço particular também estarão utilizando o espaço proximo a UNICENTRO. Na 

sequencia o senhor presidente passou para o item 4. da pauta, Placas de nomes de ruas. 

Após as explanações foi sugerido pelo representante da Polícia Militar, Sargento 

Virmond que fossem pintados os postes da cidade com o nome da rua, cep e bairro. A 

proposta foi aceita, porém, ficou estabelecido que o a Prefeitura Municipal deverá 

providenciar o mais rápido possível a instalação das placas com nomes das ruas, ficando 

o senhor presidente encarregado das tratativas com o governo municipal referente a este 

assunto. O item 5. da pauta, que é a ampliação do binário, ficou decidido por 

unanimidade que este assunto será discutido na proxima reunião do COMUTTRAM, 

que será realizada no dia 11/02/2014 e que a ampliação será realizada após um prazo 

maior de adaptação. Ficou estabelecido que os veículos que estiverem utilizando 

estacionamento do binário de forma irregular serão multados pela polícia militar. Dando 

sequencia passou-se a discutir sobre o estacionametno da Avenida Honório Babinski. 

Foi questionado referente ao estacionamento utilizado em frente ao antigo prédio do 

correio, que tem sido utilizado como estacionamento principalmente por servidores da 

secretaria de agricultura, urbanismo e educação, e foi esclarecido que este espaço pode 

ser utilizado, visto nao interferir em momento algum no tráfego de pedestres naquele 
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local. Após a apresentação de três propostas de estacionamento oblíquo na Avenida 

Honório Babinski e foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes que o 

estacionamento passará a ser obliquo com 45º ao lado esquerdo (estacionamento de 

frente para o calçadão dos dois lados da Avenida), ficando proibido o estacionamento ao 

lado direito de ambos os lados da Avenida, a votação foi realizada e somente um voto 

contrário a alteração do estacionamento de paralelo para oblíquo, apresentado de forma 

escrita pelo comandante da polícia militar, Capitão Golemba. Na sequencia passou-se a 

discutir o item 7. da pauta que trata da proposta de mudança de preferenciais na Rua 

Duque de Caxias e a decisão tomada foi  que somente será efetuada a mudança após a 

conclusão do asfaltamento da Avenida Santos Dumont. Os conselheiros entendem não 

haver necessidade de alteração de preferência naquela Rua. O assunto foi encerrado sem 

alteração. Na sequencia iniciou a discução do estacioanemtno da Rua Manoel Ribas, 

equina com a Expedicionario João Maria. Após as discuções foi decidido que Secretaria 

de Urbanismo providencie a pintura de uma faixa amarela naquela esquina, ficando 

proibido o estacionamento naquele espaço, de forma especial no trecho que contém a 

escada em frente ao estabelecimento comercial, na esquina das ruas. Dando sequencia, o 

senhor presidente passou a tratar do assunto de acessos de posto de combustíveis. Após 

as discuções e deliberações os conselheiros entedem que devem ser demarcadas os 

espaços de entrada e saída de veículos nos postos. O senhor presidente esclareceu que 

teve uma reunião com os proprietários do Posto Lalaco e Rinaldi, que propos a ambos 

que deixem o espaço de sete metros de entra e saida, com espaço mínimo de cinco 

metros da esquina. Os proprietarios solicitaram um prazo para adaptação da mudança no 

sentido da Rua Marechal Rondon, ficando o prazo cedido até o final do mês de 
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novembro. Como até a data da realização desta reunião não houve manifestação dos 

referidos o senhor presidente solicita autorização do conselho para providenciar a 

demarcação de acesso. O senhor presidente informou ainda que o Posto Rinaldi entrou 

com um pedido administrativo solicitando informação do porque foi removida a faixa 

amarela que ele havia pintado, proibindo o estacionamento de veículos em frente ao seu 

estabelecimento na Rua Marechal Candido Rondon, faixa que ele pintou sem 

autorização do COMUTTRAM e que o COMUTTRAM determinou em reunião a 

remoção de todas as faixas amarela do município, inclusive de frente as farmácias e do 

correio, pois, não é permitido essa prática. O senhor presidente informou que passou 

para o departamento jurídico da Prefeitura e que o mesmo respondeu à solicitação. Após 

cinco dias a Secretaria de Urbanismo recebeu uma intimação judicial com pedido de 

liminar para que a Prefeitura refizesse a pintura removida. A Juiza indefiriu a referida 

liminar. Após as discuções o COMUTTRAM autorizou a Secretaria de Obras e 

Urbanismo a demarcar os locais de estacionamento de todas as ruas da cidade 

independente das guias (meio-fio) estarem rebaixadas ou não. Permitindo acesso a 

residências de no máximo três metros e meio e nas edificações comerciais ou industriais 

o máximo de sete metros. Dando sequencia o item 10 e 11 da pauta foram transferidos 

para a próxima reunião, passando a ser discutido o assunto do item 12 da pauta, que 

trata do aumento do valor do transporte coletivo. A empresa Chrusciak & Salamaia Ltda 

encaminhou a este conselho a proposta de reajuste no preço na tarifa únida do transporte 

coletivo. Nesta solicitação a empresa explana que a real defazagem dos valores, 

proponto um aumento de 8,70%. A proposta foi aceita pelos conselheiros e autorizado o 

aumento de 8,70% no preço da tarifa única do transporte coletivo urbano. Será 
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repassado ao executivo municipal para devidas providências. Nada mais havendo a ser 

tratado na referida reunião, esta foi encerrada e o senhor presidente determinou a 

lavratura da presenta ata a qual lavrei e vai por mim assinada, pelo senhor presidente e 

pelos demais conselheiros se assim entenderem necessário. 

 


