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ATA 012 

Reuniram-se no dia onze de fevereiro de dois mil e quatorze, às treze 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 primeira reunião ordinária deste Conselho no ano 

de dois mil e quatorze. Após constatar a presença da maioria simples dos conselheiros o 

presidente Huneri iniciou a reunião passando para leitura da ata nº 011/2013, 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. Ofício Justina 

Diniz; 2. Ofício 0734 2014/128 do Banco do Brasil; 3. Ofício Conselheiro José Valdeci 

Gomes da Silva; 4. Rua Coronel Guilherme de Paula; 5. Definição de novos locais para 

implantação dos semáforos que sobraram com a implantação do binário; 6. Campanha 

Educativa para utilização da Faixa de Pedestre; 7. Divulgação Carteirinho Idoso e 

Deficiente; 8. Cones nas ruas; 9. Ampliação Binário. Antes de entrar nos assuntos da 

pauta do dia o Senhor presidente informou aos conselheiros referente a algumas Ruas da 

Cidade serem utilizadas para treinamentos de Auto Escolas e que os equipamentos 

utilizados pelas mesmas (protótipo de veículos) estão atrapalhando o trânsito, o que tem 

causado transtornos a população e gerado reclamações junto à Secretaria de Obras e 

Urbanismo. O Senhor presidente informou também que estará sendo enviado um ofício 

às Auto Escolas, informando que o espaço que poderá ser utilizado é na Avenida 

Olderigi Meletti, localizado no Centro Estudantil Vila Alberti no Bairro São Francisco. 

Informou que estará estipulando um prazo para mudança e após o vencimento do prazo 
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os objetos utilizados serão removidos pela prefeitura. O conselheiro Jackson Franzoni 

informou que já foi contactado a Ciretran, através do seu diretor Amarildo para 

notificação das Auto Escolas referente a esta prática, e para que os mesmo passassem a 

utilizar a Avenida Olderigi Meletti. O Senhor presidente informou também que o 

Ciretran estará utilizando o mesmo espaço para as provas praticas do Detran. O 

conselheiro Capitão Gilmar Golemba orientou para que caso seja necessário a remoção 

de objetos que seja realizado junto a polícia militar um boletim de ocorrência para a 

retirada dos objetos, com este procedimento formalisa-se o procedimento e evita-se 

alegações de furto. Orientou ainda que antes do procedimento de retirada seja notificado 

a Ciretran, pois, as auto escolas são responsabilidade da Ciretran. Na sequencia passou-

se a discutir o primeiro assunto da pauta, Ofício da Senhora Justina Diniz. O Secretário 

Jackson Franzoni efetuou a leitura do referido ofício, conforme segue: 
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Apos discuções os conselheiros entendem necessário uma vistoria “in loco” por parte do 

COMUTTRAM, para posterior parecer referente ao solicitado. O Senhor presidente se 

dispos a realizar a visita e posteriormente repassar aos conselheiros para 

posicionamento do conselho na proxima reunião. Na sequencia passado ao segundo 

item da pauta, Ofício 0734 2014/128 do Banco do Brasil, efetuada a leitura do referido 

ofício, conforme segue: 
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Após a leitura o conselheiro Capitão Gilmar Golemba questionou sobre o motivo da 

solicitação, qual é a empresa que estará vendendo veículos, fato que foi esclarecido pelo 

secretário Jackson Franzoni, pois, o senhor João Batista de Almeida informou que o 

Banco do Brasil estará convidando algumas empresas para efetuar a venda. O 

conselheiro Capitão Gilmar Golemba indagou também o porque da realização do 

referido evento em uma sexta-feira e não no sábado e chegou-se a conclusão de que por 

se tratar de um banco, que não funciona no sábado talves seja o motivo de ser realizado 

na sexta-feira, o conselheiro falou ainda que não concorda com a liberação, pois, tal fato 

vai certamente promover futuros problemas para o conselho, com pedidos de outras 

instituições. O senhor presidente explicou que por se tratar de um local que não possui 

comercio ao arredor, tão somente funciona a Receita Federal e que o Banco do Brasil ja 

possui autorização da referida instituição para a realização do evento. Entendendo 

necessário o senhor presidente propos aos conselheiro presentes que se ja votado, após 

votação e havendo apenas um voto contrário a solicitação foi aprovada por este 

conselho. Passou-se então para o item terceiro da pauta do dia que é o Ofício do 

Conselheiro José Valdeci Gomes da Silva, efetuada a leitura do referido ofício, 

conforme segue: 
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Apos a leitura os conselheiro acataram a solicitação e ficou definido que a conselheira 

suplente Representante da Procuradoria Jurídica Municipal passa a compor o conselho 

como conselheira titular e a instituição indicará um novo conselheiro para a suplencia. 

Na sequencia passou-se a discutir o quarto item da pauta, Rua Coronel Guilherme de 

Paula. O senhor presidente informou que o Governo Municipal terminou o asfaltamento 

da Rua Coronel Guilherme de Paula, trecho entre a Rua Manoel Ribas e Rua Dante 

Alighieri, que por ser uma Rua estreita e grande fluxo de veículos naquele trecho por 

conta da Escola Municipal Aluísio Maier, quem tem aula no periodo da manhã e tarde, 
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também pensando quando do funcionamento da Escola Técnica que também tem acesso 

por esta rua, apresenta ao conselho a proposta de proibição de estacionamento de um 

dos lados da via, e também por solicitação de alguns moradores daquela região, de que 

o conselho avalie a possibilidade de proibição de estacionamento de caminhões no 

trecho em questão. O senhor presidente lembrou os conselheiros que ambos as 

solicitações são embasadas em fatos que somente servem para a melhoria da 

trafegabilidade e mobilidade. A proposta apresentada é de que seja permitido apenas 

estacionar ao lado direito da via, no sentido Centro/Bairro com estacionamento paralelo 

ao lado esquerdo. Informa que não existe a possibilidade de fazer estacionamento 

oblíquo naquele trecho. Os conselheiros discutiram amplamente o assuntos e inúmeras 

propostas foram apresentadas, finalmente chegou-se ao consenso e foi aprovado por 

unanimidades dos conselheiros presentes de que a Rua Coronel Guilherme de Paula, no 

trecho entre a Rua Manoel Ribas e Rua Dante Alighieri o estacionamento e parada de 

veículos será proibida ao lado direito da via, no sentido Centro/Bairro, a Rua passa a ter 

sentido duplo em todo o trecho em questão. Fica permitido a parada e estacionamento 

ao lado esquerdo da via no sentido Centro/Bairro. Os conselheiros decidiram 

unanimimente que não será permitido o estacionamento de caminhões no trecho em 

questão. Foi discutido pelos conselheiros presente referente a utilização do trecho em 

frente a Escola referente a estacionamento e parada de transporte escolar e por 

deliberação unanime dos conselheiros presente ficou estabelecido que será destinado 

espaço em frente a todas as escolas do município para embarque e desembarque de 

alunos que utilizam o transporte escolar. Foi deliberado por unanimidade dos 

conselheiros presentes de que na quadra em frente ao portão de acesso de todas as 
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escolas do Município será proibido estacionamento nos seguintes horários: das 07 horas 

as 08 horas, das 11 horas as 13 horas e das 17 horas as 18 horas. O proximo assunto da 

pauta, Definição de novos locais para implantação dos semáforos que sobraram com a 

implantação do binário, o Senhor presidente informa que sobram três semaforos para 

serem reaproveitados. O Senhor presidente propos que sejam desmontados os semâforos 

para analise se terão condições de uso e se tiverem condições na proxima reunião se 

decide os locais para instalação, pois, existem muitos locais que precisa e poucos 

semâforos sobrando. O Capitão Gilmar Golemba informou que a Polícia Militar possui 

levantamentos de locais de maior incidência de acidentes e o senhor presidente propos 

que se aguarde este levantamento por parte da polícia militar para apontamento de quais 

locais são prioritário para a implantação. Foi informado pela Polícia Militar de que com 

a implantação do binário ocorreu uma reducão brusca nos acidentes no centro da cidade 

e os comentários tecidos são de que a mudança promovida foi aceita pela grande 

maioria da população. O proximo assunto da pauta, Campanha Educativa para 

utilização da Faixa de Pedestre, o Secretário Jackson Franzoni solicita ao Conselho 

autorização para a realização de uma campanha de concientização tanto dos pedestres 

como dos condutores no que diz respeito ao trânsito, em especial a utilização da faixa de 

pedestre. Os conselheiros aprovaram a proposta e sugeriram que se envoltam todas as 

entidades beneficentes, clubes de serviço, polícia militar, câmara de vereadores, escolas 

municipais e estaduais para promoção e realização da campanha. Serão realizadas 

reuniões extraordinárias para definições de estratégias referente a realização das 

campanhas. O proximo item da pauta, Divulgação Carteirinho Idoso e Deficiente, após 

as deliberações foi autorizado pelos conselheiros discutirem sobre o assunto foi 
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estabelecido que a Polícia Militar estará cobrando a identificação para a utilização dos 

espaços de idoso ou de deficiêntes, o COMUTTRAM estará divulgando através da 

imprensa sobre a confecção da autorização, que tem validade nacional. A coordenadora 

dos conselhos municipais, Anelis Perusulo, sugeriu que a ideia seja levada até a reunião 

do conselho do isodo e também do deficiente para apresentar como se deve proceder 

para obter a carteira. As autorizações são confeccionadas pelo secretário do conselho, 

Jackson Franzoni e podem ser feitas no horário comercial no departamento de tributação 

da prefeitura. Na sequencia o senhor presidente passou ao proximo item da pauta, Cones 

nas ruas. O senhor presidente explicou que mesmo com as orientações e ações 

divulgadas referente a proibição dessa pratica, muitos não estão respeitando e 

questionou sobre o que se fazer, e por unanimidade dos presentes foi autorizado a 

remoção dos cones das ruas, com a mesma prática que será utilizada para remoção de 

objetos das auto escolas, formalização junto a polícia militar, através de boletim de 

ocorrencia e remoção dos cones que num primeiro momento o proprietário poderá 

retirar na prefeitura assinando um termo de responsabilidade e se persistir e ocorrer uma 

segunda ação não mais serão devolvidos. Foi reiterado pelo conselho que a utilização 

dos cones será permitica somente em casos esporádicos. Após passou-se a discutir sobre 

o ultimo item da pauta, ampliação do binário. O senhor presidente informou que 

existem inumeras solicitações para ampliação do binário. Foi apresentada a proposta de 

ampliação do binário tanto no sentido Rua Santana até a Rua Nogueira do Amaral como 

da Rua Diogo Pinto até a Avenida José Campigoto. O conselheiro Daniel Giacobo 

propôs que seja feito mão única em todas as ruas que são diagonais as ruas que 

compoem o binário. Após analise das propostas e ampla discusão dos conselheiros 
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presentes foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presente a ampliação do 

binário, que terá o seguinte funcionamento: Rua XV de Novembro passa a ter sentido 

único iniciando na Avenida José Campigoto até a Rua Nogueira do Amaral e a Rua 

Marechal Cândido Rondon passa a ter sentido único iniciando na Rua Nogueira do 

Amaral até a Avenida Honório Babinski, a Rua Otaviano do Amaral passará a ter 

sentido único iniciando na Avenida Honório Babinski até a Avenida José Campitogo. 

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. 

 


