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ATA 017 

Reuniram-se no dia quatorze de julho 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 o senhor presidente iniciou a reunião, agradeceu pela 

presença de todos, passou a palavra ao secretário Jackson para leitura da ata 016. O 

secretário Jackson efetuou a leitura da ata 016 e após o senhor presidente abriu a palavra 

para discussões, não havendo nenhuma manifestação por parte dos conselheiros o 

senhor presidente informou aos presentes sobre a atualização dos semáforos que está 

somente aguardando a chegada dos equipamentos e o senhor secretário Jackson 

informou aos conselheiros que as reuniões do conselho são gravadas e a ata é feita 

posteriormente. Logo em seguida propôs pela aprovação da referida ata a qual foi 

aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes e passou para assinatura dos 

presentes. Dando sequencia a reunião o senhor presidente informou a respeito da 

mudança na Rua Sete de Setembro, em frente à Câmara de Vereadores e Núcleo de 

Educação, alteração esta já aprovada. Informou que o material já foi adquirido e que nos 

próximos dias já serão iniciadas as obras. O senhor presidente informou que a Secretaria 

de Obras pretende promover uma alteração na Rua Diogo Pinto, entre a Rua Ezidio 

Bozza onde está instalada uma grade, em frente ao setor de embarque da Rodoviária 

Municipal. O conselheiro Júnior Gurtat informou ao senhor presidente que a Câmara de 

Vereadores já aprovou uma indicação ao Governo Municipal e que a Prefeita Sirlene já 

se comprometeu em promover a alteração, retirando a grade e instalando floreiras sem 

promover na alteração da Rua propriamente dita, apenas retirando a grade e instalando 

floreiras naquele local. O conselheiro também apresentou ao conselho a proposta de 

alteração no sentido de preferencial no cruzamento da Rua Ezidio Bozza e a Rua Diogo 

Pinto, onde hoje a preferencial é de quem trafega pela Rua e pelo fato de que existe a 

necessidade de se alterar a preferencial tendo em vista que a saída de ônibus deveria ser 

preferencial. Falou também a respeito da travessa elevada na Rua Ezidio Bozza no 

acesso a interior da Rodoviária. O senhor presidente informou que a instalação da 
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passagem elevada é inviável no momento, pois o custo para instalação é alto. Na 

sequencia passou-se a discutir sobre os estacionamentos que existem na Rodoviária, 

propondo-se inclusive que aqueles espaços sejam utilizados apenas para estacionamento 

de embarque e desembarque de quinze minutos e com o pisca alerta ligado. Todas estas 

propostas foram apreciadas pelos conselheiros, discutidas amplamente e por proposta do 

senhor presidente foram apresentadas para votação do conselho para alteração. O senhor 

presidente apresentou a proposta de alteração dos dois estacionamentos da Rodoviária 

para passarem a ser apenas de embarque e desembarque de quinze minutos com o pisca 

alerta ligado. Este estacionamento entende-se os espaços na Rodoviária Municipal na 

esquina da Rua Ezidio Bozza e na esquina da Rua Sete de Setembro onde existe o recuo 

para estacionamento obliquo. Propôs também que seja alterada a preferencial na esquina 

da Rua Ezidio Bozza com a Rua Diogo Pinto, passando a ser preferencial a Rua Diogo 

Pinto, em especial a saída de ônibus da Rodoviária Municipal. As propostas foram 

apresentadas e os conselheiros aprovaram por unanimidade dos presentes as alterações 

que passaram a vigorar quando da instalação da sinalização vertical e horizontal nesses 

locais. Em tempo o senhor presidente solicitou aos conselheiros a aprovação para 

instalação de estacionamento de moto na esquina da Rua Diogo Pinto com a Rua Ezidio 

Bozza, tal solicitação é importante visto que se um veículo maior é estacionado naquele 

local aumenta o perigo de acidente, pois, diminui a visibilidade de quem trafega e torna 

a Rua extremamente estreita naquele local, por se tratar de uma esquina e com grande 

trafegabilidade. A proposta foi aceita e aprovada pelos conselheiros. A senhor 

presidente apresentou também a proposta para instalação de estacionamentos exclusivos 

para motos no binário central, na Rua XV de Novembro e Marechal Cândido Rondon, 

pois, entende que em alguns locais é necessário eliminar o estacionamento nas esquinas 

para aumentar a visibilidade do tráfego. A proposta foi aceita, discutida amplamente 

pelos conselheiros e aprovada por unanimidade, ficando apenas no aguardo do 

encaminhamento pelo governo municipal de lei que regulamenta tais estacionamentos. 

Na sequencia o conselheiro Capitão Jakson falou a respeito das esquinas que estão 

zebradas na Rua Guilherme de Paula e Capitão Antonio Joaquim de Camargo, de que 

estão sendo estacionadas motos onde não está sinalizado para uso de moto. Após as 
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discussões ficaram estabelecido que fosse readequada as pinturas para serem utilizadas 

como estacionamento de moto, já que não mais existem os tachões nas esquinas. Os 

zebrados serão corrigidos para estacionamento de moto. Ficou definido ainda que nas 

esquinas da Guilherme de Paula com a Rua Marechal Rondon serão pintadas faixas 

indicativas de direção horizontal, na pista de rolamento. Na sequencia o senhor 

presidente falou a respeito do estacionamento da Avenida Honório Babinski, que os 

veículos estão sendo estacionados sobre a calçada da avenida e que entende ser abusiva 

esta ação. Solicita a Polícia Militar para que haja uma fiscalização com orientação no 

primeiro momento e que se persistir a prática a autuação dos condutores, pois, é uma 

calçada de passeio e a mesma não pode ser obstruída com estacionamento de veículos. 

O conselho estará enviando um ofício a Policia Militar solicitando tal ação. Na 

sequencia o senhor presidente passou aos conselheiros o pedido elaborado pela empresa 

que presta serviço de transporte coletivo no município, a qual solicita um aumento no 

valor da tarifa que atualmente é praticado no valor de dois reais e cinquenta centavos e 

que a empresa solicita que seja realizado o reajusto para o valor de três reais. Abriu a 

palavra aos conselheiros para apreciação da proposta explicando aos presentes os 

motivos do aumento solicitado, que os aumentos dos custos para a realização do 

transporte em sua grande maioria sofreu acréscimo acima de vinte por cento, para 

manutenção da frota e um aumento superior a vinte por cento no valor do combustível. 

Após analise por parte dos conselheiros e todas as discussões e argumentações os 

conselheiros aprovaram por unanimidade dos presentes o aumento de vinte por cento, e 

a partir de quinze de julho de dois mil e quinze, o valor do transporte coletivo do 

município passa a vigorar no valor de três reais. O senhor presidente determinou a 

confecção e publicação da Deliberação 009, que dispõe sobre o reajuste no preço na 

tarifa única do transporte coletivo urbano de Laranjeiras do Sul. Na sequencia os 

senhores conselheiros aprovaram por unanimidade e definiram o mês de julho de cada 

ano como data base para aumento das tarifas de transporte coletivo e de transporte de 

taxi. Ficou estabelecido ainda que os valores devam ser 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 
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Consumidor da Fundação Getúlio Vargas). O senhor presidente determinou a confecção 

e publicação da Deliberação 010 que dispõe sobre a data base de reajuste do transporte 

coletivo e transporte de taxi de Laranjeiras do Sul. Na sequencia o senhor presidente 

passou a tratar assunto referente ao transporte coletivo realizado no dia seis de agosto de 

cada ano quando da realização da Festa de Bom Jesus do Iguape. O conselheiro Junior 

Gurtat falou que a única empresa que tem concessão para transporte naquela região é a 

Empresa Princesa dos Campos e que ela não tem interesse em fazer tal transporte. Que é 

necessário ser regulamentado o transporte coletivo. Aberta a palavra para discussão 

referente a este assunto os conselheiros debateram apresentaram suas opiniões e por 

final ficou estabelecido por unanimidade que a organização da festa não poderá mais 

emitir autorização para transporte coletivo. Ficou definido que o COMUTTRAM estará 

emitindo a Autorização para vistoria dos ônibus e as empresas que tiverem interesse 

em realizar o transporte. Também ficou estabelecido que a Polícia Rodoviária Federal 

seja notificada sobre esta decisão para que a mesma possa efetuar a fiscalização deste 

tipo de transporte. Ficou estabelecido ainda que a empresa que tiver interesse em 

realizar o transporte deverá estar com o Alvará atualizado, apresentando para este 

conselho quando da solicitação. O senhor presidente determinou a confecção da 

Deliberação 011 que dispões sobre o transporte coletivo para a Festa de Bom Jesus de 

Laranjeiras do Sul. Dando sequencia o senhor presidente apresentou ao conselho sobre a 

padronização dos taxis de Laranjeiras do Sul, que já solicitou a Secretaria de 

Comunicação a criação de uma logomarca para apresentação ao conselho, nesta reunião 

foi apenas a informação de que o Governo Municipal está interessado nesta 

padronização e estabelece que para a próxima reunião seja apresentado a proposta 

oficialmente e que a mesma seja votada pelo conselho, neste período estarão sendo 

elaborados os modelos e as propostas de cores dos carros para apresentação e 

aprovação. Após a aprovação será estipulado prazo aos taxistas para adequação. Fica a 

próxima reunião definida para tratar sobre o assunto. Dando sequencia o senhor 

presidente informou aos conselheiros que estão sendo confeccionadas placas de 

sinalização vertical para serem instaladas em nosso município e que as mesmas serão 

instaladas nos postes de semáforos e em locais onde não tem semáforo serão instalados 
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braços para a instalação, informa que serão mais de vinte placas que serão instaladas 

com a sinalização de pontos turísticos e demais sinalizações. Falou também que existe 

interesse de algumas empresas em realizar a sinalização de nomes de ruas nas esquinas 

da cidade e que a prefeitura estará licitando para este serviço. A empresa é que será 

responsável pela confecção e instalação, não gerando custo nenhum a municipalidade. 

Informou que a possibilidade de instalação de nomes de ruas nos postes não existe, pois, 

a COPEL não autoriza em hipótese alguma. 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. 


