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ATA 018 

Reuniram-se no dia vinte e três de novembro 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. Estiveram presentes a referida 

reunião os conselheiros Alexandre Gurtat Junior, Antônio Soares, Antônio Tomé de 

Freitas Filho, Francisco Edson Chrusciak, Gilberto Sklar, Jackson Franzoni, Lucas 

Cadori Avelino, Luiz Ederson de Almeida, Dalci Ribeiro dos Passos e Vivian de Paula 

Oro, sendo que sete desses são titulares ou suplentes que representam a titularidade, o 

que garante a maioria dos conselheiros na reunião. A reunião contou ainda com a 

participação de populares e representantes da imprensa. Dando inicio a reunião, o 

senhor presidente, Lucas Avelino Cadori agradeceu a presença de todos e deu inicio aos 

trabalho da reunião, informando aos conselheiros sobre os projetos para implantação do 

binários da Rua Expedicionário João Maria e da Rua Diogo Pinto. Apresentou aos 

presentes o projeto e informou que a ideia é desafogar essas duas vias centrais, 

aumentando as vagas de estacionamento e o fluxo de veículos. Informou que a entrada 

dos ônibus possivelmente será feita pela Avenida José Campigotto e saindo pela Rua 

Diogo Pinto. Após as discussões relacionadas ao tráfego e suas consequências, os 

conselheiros aprovaram a ideia de criação do binário, sugerindo apenas que seja 

realizado estudo nessas ruas para que seja implantado o binário sem causar prejuízo à 

municipalidade. Informou que na próxima reunião estará enviando o projeto a cada 

conselheiro e que as discussões serão retomadas na próxima reunião. Informou que a 

mudança não implicara em mudança na estrutura da Rodoviária Municipal, apenas será 

efetuada alteração na forma de estacionamento dos ônibus. Os conselheiros entendem 

ser fundamental a implantação do binário e são favoráveis. O senhor presidente 

informou que nos próximos dias estará sendo feita a revitalizada a pintura na Rua XV 

de Novembro e Rua Marechal Rondon, que a prefeitura adquiriu uma máquina que 

facilitará o trabalho de pintura, um equipamento triciclo. Solicitou apoio da polícia 

militar no sentido de bloqueio das vias públicas, informou que estará sendo enviado 

ofício a polícia militar informando. Informou também que com o asfaltamento da 
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Avenida Santos Dumont, será necessária a implantação de lombadas na referida 

Avenida, que os veículos têm trafegado em alta velocidade e que não há outra forma a 

não ser a implantação de lombada. Após as considerações os senhores conselheiros 

aprovaram a implantação das lombadas e já sugeriram que sejam implantados 

controladores de velocidade (radar) nessa via. O conselheiro Junior Gurtat explanou que 

a implantação do radar é mais eficiente que as lombadas. O senhor presidente informou 

que para que seja implantado radar o primeiro passo é a municipalização do trânsito. 

Informou que o custo de cada lombada gira em torno de três mil reais. Ficou 

estabelecido que as lombadas serão padronizadas e que serão implantadas doze 

lombadas no total no novo asfalto da Avenida Santos Dumont iniciando no Bairro São 

Francisco até a saída na BR 277. Na sequencia falou a respeito da solicitação feita sobre 

a rota de caminhões, feita pelos próprios caminhoneiros que usam a rota que solicitam 

que sejam alteradas as preferenciais da Rua Marechal Rondon, XV de Novembro e 

Avenida Santos Dumont, deixando como preferencial a Rua Souza Naves. A proposta 

foi discutida e por unanimidades dos conselheiros presentes não foi aprovada, e o 

sentido preferencia permanece como está. Na sequencia o senhor presidente falou a 

respeito dos pontos de ônibus no perímetro urbano, solicitou ao representante do 

transporte coletivo, Francisco para que apresente quais podem ser eliminados, pois, 

todos serão reformados e entende que alguns não serão mais necessários. O conselheiro 

Francisco informou que para a próxima reunião estará apresentando quais podem ser 

retirados. Na sequencia o senhor presidente reiterou sobre os estacionamentos na 

Avenida Ivan Ferreira do Amaral e Avenida José Campigotto, falando sobre a forma de 

estacionamento nessas vias e os conselheiros sugeriram que se mantenha o 

estacionamento conforme está hoje e que sejam feitas as pinturas, mantendo somente 

uma via em cada lado, não sendo permitido estacionamento quarenta e cinco graus em 

nenhum lugar da via. A proposta foi pela manutenção e a proposta foi aprovada por 

unanimidades dos conselheiros presentes. Na sequencia foi discutido novamente a 

respeito das rotatórias no centro da cidade e após analise ficou decidido que se instalem 

as rotatórias com tachão, temporariamente e futuramente definitivamente, na Rua Sete 

de Setembro, esquina com a Rua Rodolfo Bertuol, Rua Sete de Setembro, esquina com 
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a Rua Vereador José Ayres de Oliveira, Avenida Santos Dumont, esquina com a Rua 

Guilherme de Paula, Avenida Santos Dumont, esquina com a Rua Capitão Antônio 

Joaquim de Camargo e Avenida Santos Dumont, esquina com a Rua Expedicionário 

João Maria. Na sequencia foi apresentado à solicitação feita pela Igreja Metodista de 

bloqueio da Rua Expedicionário João Maria, nos dias vinte e seis, vinte e sete, vinte e 

oito das dezessete horas até as zero horas e no dia vinte e nove das oito horas até as 

doze horas, entre a Avenida Ivan Ferreira do Amaral e Rua Barão do Rio Branco, a 

solicitação foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. Foi apresentado a 

solicitação de bloqueio da Avenida José Campigotto, no dia quatro e cinco de 

dezembro, das oito horas até as dezoito horas entre a Avenida Ivan Ferreira do Amaral e 

Barão do Rio Branco, feita pelas empresas de vendas de veículos para utilização em 

leilão. A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi solicitado ainda autorização para 

bloqueio da Rua Barão do Rio Branco, entre a Rua Nereu Ramos e o CAPS, no dia 

vinte e nove e trinta de novembro de das oito horas até as zeras horas. Todos os pedidos 

foram aprovados por unanimidade dos conselheiros presentes. Nada mais havendo a ser 

discutido a reunião foi encerrada, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e 

determinou a lavratura da presente ata, que após aprovada será assinada por mim, pelo 

senhor presidente e pelos demais conselheiros se assim acharem necessário. 


