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ATA 014 

Reuniram-se no dia oito de julho de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, 

no auditório da ACILS – Associação Comercial e Empresarial de Laranjeiras do Sul os 

membros do Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade – 

COMUTTRAM, para 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 013/2013, após a leitura o Senhor presidente abriu aos conselheiros 

presentes para discussão, nenhuma alteração proposta, os conselheiros aprovaram a ata 

por unanimidade. Na sequencia o senhor presidente passou a palavra ao Senhor Luiz 

Carlos Lipski, sócio proprietário do Auto Posto Lalaco, o senhor Luiz Carlos agradeceu 

a oportunidade e falou aos conselheiros que está com um problema sério no seu 

estabelecimento, inclusive mencionando que é possível que esteja fechando um de seus 

postos por ocasião da mudança de sentido da Rua Marechal Cândido Rondon, pois, após 

a mudança está tendo problemas com caminhos em frente ao seu estabelecimento, onde 

em frente ao seu estabelecimento existem duas empresas, Pet Shop Menegas e o a 

entrada de carga e descarga do Supermercado Cascatinha. O empresário alega que 

quando chegam mercadorias nesses estabelecimentos os caminhões estacionam em 

frente ao seu estabelecimento, trancando a entrada do seu estabelecimento, o que 

provocou uma queda de cinquenta por cento da sua arrecadação. Alega ainda que 

sempre procura auxílio da Polícia Militar para que lhe ajude com esses casos e que 

geralmente demora em torno de quarenta minutos para que chegue uma viatura e 

quando chegam os carros já se retiraram. O conselheiro Capitão Gilmar Golemba 
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questionou qual é o tamanho do acesso que possui o estabelecimento Auto Posto 

Lalaco, e foi informado pelo Senhor Presidente, Huneri de que possui duas entradas 

com nove melhor, perfazendo um total de dezoito metros. O Capitão Golemba informou 

ao Senhor Luiz Carlos de que o fato de estarem estacionando caminhões em frente ao 

seu estabelecimento não há nenhuma irregularidade se os mesmos estiverem utilizando 

o estacionamento demarcado, será irregularidade se estiverem utilizando espaço fora o 

demarcado. O presidente Huneri explicou aos conselheiros de que o estabelecimento do 

senhor Luiz Carlos possui dois acessos de nove melhor, e que a legislação em vigor 

estabelece que sejam sete metros, ou seja, ele já possui dois metros a mais em cada 

acesso. Reiterou o que o Capitão Golemba falou, de que se os motoristas estão 

estacionando dentro das linhas brancas de estacionamento não existe irregularidade 

alguma, porém, o senhor Luiz Carlos informou de que não estão utilizando os espaços 

de estacionamento, caso este que é irregular e que deveria ser fiscalizado pela Polícia 

Militar, porém, a Polícia Militar não tem efetivo suficiente para a fiscalização, e 

segundo informação da própria corporação nem viatura para este fim possuem. O 

presidente Huneri falou ainda de que o conselho efetivou várias mudanças, entre as 

quais está a utilização de estacionamento em frente às escolas e de que já foram 

instaladas as placas que regularizam tal estacionamento em frente a todas as escolas que 

proíbe o estacionamento nos horários das sete as oito horas, das onze e trinta as treze 

horas e das dezessete as dezoito horas e que infelizmente a população não respeita, 

estacionam em frente as placas, infelizmente o Governo Municipal hoje não tem 

autonomia para fiscalização e a polícia militar não consegue fiscalizar, e mesmo porque 

entende que a polícia militar não possui equipe de trânsito em Laranjeiras do Sul e desta 
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forma não vai resolver nada o Conselho propiciar mudanças no trânsito se não vai 

existir cobrança e fiscalização. Sobre o assunto ficou estabelecido pelo comando da 

Polícia Militar que durante a próxima semana será efetuado fiscalização em frente ao 

Posto Lalaco para o assunto. O empresário Luiz Carlos agradeceu pela atenção e 

compreensão. Seguindo a reunião o presidente Huneri informou que já foram instaladas 

todas as placas de sinalização de rota de caminhões e que o Governo Municipal estará 

divulgando a nova rota que passa a ser: Sentido Porta Barreiro/Rodovia 158, Rua 

Nogueira do Amaral, Rua Sete de Setembro, Rua Souza Naves, Rua Manoel Ribas 

saindo pela Rua Santana até o trevo da BR 158 e o trajeto inverno para quem vem 

sentido Rodovia 158/Porto Barreiro. Informou ainda que foi efetivado a mudança de 

preferência na Rua Barão do Rio Branco esquina com a Souza Naves, deixando de ser 

preferencial a Rua Barão do Rio Branco e passando a ser preferencial a Rua Souza 

Naves. Seguindo a reunião o presidente Huneri apresentou aos conselheiros o Professor 

José Ferreira, sócio proprietário da EMPRESA LAHSA ARQUITETURA, 

PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL e especialista em trânsito e que estará 

apresentando aos conselheiros o projeto de sinalização vertical e rota, projeto este que é 

de responsabilidade e patrocinado pelo DETRANPR, paralelo ao projeto estará 

explanando aos conselheiros sobre a municipalização do trânsito, fato que já passa a ser 

necessário em Laranjeiras do Sul certamente estará sendo um progresso para a 

municipalidade e sem sombra de dúvidas um avanço considerável na área. O professor 

José Ferreira iniciou informou aos conselheiros que o projeto de sinalização, o 

DETRANPR, por força de convênio está disponibilizando a grande maioria dos 

Município do Estado sinalização para melhoria do trânsito e que Laranjeiras do Sul é 
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um dos Municípios contemplados e que receberá duzentos e dezenove mil reais para 

sinalização vertical e rota e que a EMPRESA LAHSA estará desenvolvendo o projeto e 

após o DETRANPR estará licitando a obra para realização do projeto. Informou que 

sinalização de piso (horizontal) não foi autorizada, por ser uma sinalização que deve ser 

feita com frequência, sendo assim será realizada sinalização vertical, em equipamentos 

urbanos que demandam fluxo de pessoas, em especial crianças e idosos e a LAHSA 

estará sinalizando escolas, creches, asilo, unidade de atendimento de saúde. A área 

sinalizada será orientada pelo Conselho e após será efetivado o projeto, após aprovado a 

empresa estará executando o projeto. Informou ainda que o projeto já se encontra em 

execução, está quase pronto e que o levantamento em campo sobre a sinalização 

existente causou grande surpresa o fato de que a Cidade já está muito bem sinalizada. 

Falou sobre o fato de que é fundamental que o Município passe a ser o gestor de 

trânsito, que a partir desse fato, o Município assumindo a gestão certamente abre um 

leque de convênios e a arrecadação aumenta consideravelmente com a gestão do 

trânsito. O presidente Huneri informou que está presente na reunião o secretário de 

finanças Marcelo Passarim, que veio especificamente para ouvir o que o Professor tem a 

dizer sobre a municipalização do trânsito, e que o projeto poderá ser executado após 

aprovação do conselho. O professor passou a falar sobre a municipalização do trânsito, 

informou que a municipalização e importante e que no caso de Laranjeiras do Sul ela é 

necessária. Não é necessário assumir completamente, que pode assumir as 

responsabilidades aos poucos e em parceria com a Polícia Militar, que a princípio terá 

gastos e que passará a ter bônus e ônus com a municipalização. O município poderá ter 

uma equipe pequena a princípio e que esta equipe vai gerenciar todas as questões 
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relacionadas ao trânsito com o auxilio e cobertura da Polícia Militar. Professor informou 

que para municipalizar o trânsito é necessária a criação de uma estrutura, não 

necessariamente grande, mas que são pré-requisitos para municipalizar, sendo: 

Manifestação de interesse com a montagem de um órgão (setor, departamento ou 

secretaria) de engenharia estatística, alguém da Secretaria de Educação que seja alocado 

nesse órgão para atuar na área de treinamento junto ao departamento de trânsito para 

trabalhar com educação no trânsito, setor de JARI, onde serão julgadas as multas 

lavradas tanto pela fiscalização municipal como pela polícia militar. Após montado o 

regimento deste órgão encaminha-se para o DETRANPR, especificando o que o órgão 

será responsável. Após a explanação feita pelo professor, o senhor Huneri agradeceu ao 

Professor pela consultoria prestada de forma gratuita, deixou a palavra aberta e nada 

mais havendo a ser discutido encerrou a referida reunião, determinou a lavratura da 

presente ata que será confeccionada e lida na próxima reunião e após aprovada será 

disponibilizada no site oficial do conselho e que deverá ser assinada pelo senhor 

presidente, pelo senhor secretário e pelos conselheiros se assim entenderem necessário. 


