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ATA 016 

Reuniram-se no dia quatorze de abril de dois mil e quinze, 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 foi iniciada a reunião e o Senhor Lucas Cadori 

Avelino, presidente deste conselho apresentou a pauta da referida reunião e de imediato 

determinou que fosse realizada a leitura da ata 015, referente a reunião realizada no dia 

dez de março de dois mil e quinze para apreciação e aprovação dos conselheiros 

presentes. O Secretário Jackson Franzoni iniciou a leitura da referida ata, que após lida e 

apreciada pelos conselheiros presentes foi aprovada e assinada pelos presentes. Na 

sequencia o senhor presidente passou a tratar os assuntos em pauta na referida reunião e 

passou a palavra ao secretário Jackson para apresentar a nova composição do 

COMUTTRAM que sofreu algumas alterações. O secretário Jackson informou que 

ocorreu a substituição de alguns conselheiros e que após a publicação do Decreto 

023/2015, de 24/03/2015 passa a ter a seguinte composição: Representante da 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Titular (Presidente): Lucas Cadori 

Avelino e Suplente: Jackson Franzoni; representante da Secretaria Municipal de 

Viação, Titular: Antonio Tomé de Freitas Filho (Tio Tomé) e Suplente: Júlio Maurer 

Sobrinho; Representante da Procuradoria Jurídica Municipal, Titular: Vanessa 

Bortoluzzi e Suplente: Edelcio Daniel Coussian; Representante do Poder Legislativo, 

Titular: Daniel Giacobo e Suplente: Everson Mesquita; Representante da Polícia 

Militar, Titular: Capitão Jakson Aquiles Busnello e Suplente: Soldado Vivian de 

Paula Oro; Representante do Corpo de Bombeiros, Titular: 2º Tenente Edimar Souza 

Penteado e Suplente: Cabo Gilberto Sklar; Representante do DETRAN – PR, Titular: 

Anderson José de Oliveira e Suplente: Amarildo Schroeder Malherbi Júnior, este após 

apresentação do Ofício 030/2015, de 08/05/2015 do DETRAN – PR passou a ser 

Representado por Titular: Moacir José Frizzo e Suplente: Amarildo Schroeder 

Malherbi Júnior; Representante da Associação Comercial e Empresarial de 

Laranjeiras do Sul – ACILS, Titular: José Danilo Giacobo e Suplente: Luiz Éderson 
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de Almeida; Representante da Concessionária de Transporte Coletivo Urbano, 

Titular: Francisco Edson Chrusciak e Suplente: Marlon Salamaia; Representante dos 

Serviços de Fretamento de Transportes de Carga ou de Passageiros, Titular: 

Alexandre Gurtat Júnior e Suplente: Laudir Carlos Secchi; Representante das 

Concessionária do Serviço de Transporte de Passageiros na Mobilidade de Táxi, 

Titular: Antonio Soares e Suplente: Dalci Ribeiro dos Passos. Decreto anexado a esta 

ata: 

 

 
 

Na sequencia o senhor presidente iniciou apresentando a tabela de preços dos taxis de 

nossa municipalidade, que a última atualização dos preços da categoria foi realizada em 

julho de dois mil e treze, quase dois anos sem alterações, que a atualização e correção 

foi apresentada pelos representantes da categoria, que a mesma foi elaborada e 

atualizada pelo departamento de tributação do Município de Laranjeiras do Sul. O 
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secretário Jackson apresentou a tabela aos conselheiros presentes e também efetuou a 

leitura dos valores, explicando que os mesmos são atualizados baseados no índice de 

variação da UFM - Unidade Fiscal Municipal conforme art. 305 parágrafo 2º da Lei 

014/2010, atualizada anualmente pelo INPC – FGV (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor da Fundação Getúlio Vargas). Considerando a corrida mínima o valor de 

R$ 11,50 e que seria cumprida no prazo máximo de 10 minutos, custaria R$ 1,15 por 

minuto, preço este a ser cobrado em caso de espera do passageiro. Corrida mínima 

compreende embarcar no veículo e deslocar do local do Ponto de Táxi. Localidades 

Próximas compreende localidades até 02 quilômetros do centro da cidade (Praça José 

Nogueira do Amaral). Localidades Distantes compreende os Bairros mais distantes, 

acima de 02 km do centro da cidade. Após a apresentação, apreciação e considerações 

pelos conselheiros presentes, referentes aos valores os senhores conselheiros 

entenderam serem necessários os reajustes e aprovaram o referido reajuste que passará a 

vigorar a partir desta data. Os valores serão anexados a esta ata: 
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Dando sequencia o senhor presidente apresentou aos conselheiros o projeto de alteração 

da trafegabilidade no trecho que abrange a Rua Sete de Setembro em frente a Câmara de 

Vereadores, entre o Núcleo de Educação e a Rodoviária Municipal. A alteração será 

realizada com a implantação de sinalização horizontal e vertical, passando a Rua Sete de 

Setembro a ter sentido único entre o Núcleo de Educação e Câmara de Vereadores. O 

projeto foi apresentado, apreciado, discutido e após as considerações e ajustes foi 

aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes. Projeto anexo a esta ata. Na 

sequencia o senhor presidente falou a respeito dos semáforos da Rua XV de Novembro 

e Marechal Rondon que estão com três tempos, que tão logo seja possível será 

readequado para dois tempos. Após falou aos conselheiros a respeito do projeto para 

implantação da ciclovia em Laranjeiras do Sul, que após o projeto estar pronto será 

apresentado ao conselho para apreciação, explanou sobre como será realizado o projeto 

e que se aprovado pelo conselho será implantado. Na sequencia o conselheiro Capitão 

Jakson, apresentou aos conselheiros alguns problemas enfrentados pela polícia militar 

referente a sinalização de trânsito nas proximidades das escolas e creches do Município, 

o qual solicita que sejam tomadas providências no sentido correção da sinalização. 

Mostrou através de fotos a falta de sinalização e que tal fato dificulta a atuação da 

corporação no sentido de cobrança ou até mesmo de autuação dos condutores que 

cometem infrações. Falou também que é importante a melhoria da sinalização para que 

se possa cobrar dos condutores, informou ainda que a Polícia Militar está autuando onde 

a sinalização é eficaz. Os conselheiros entendem a importância da sinalização e o senhor 

presidente comprometeu-se em verificar e corrigir as falhas. O conselheiro Moacir 

Frizzo falou a respeito da sinalização de vagas especiais e foi informado pelo senhor 

presidente que as vagas serão repintadas. Na sequencia nada mais para havendo a ser 

discutido deu por encerrada a presente reunião e determinou a lavratura da presente ata 

que vai por mim assinada, pelo senhor presidente e por quem mais entender necessário. 

Jackson Franzoni, Secretário. 


