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ATA 019 

Reuniram-se no dia vinte e três de fevereiro de dois mil e 

dezesseis, às nove horas, 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: Conselheiro Titular, Alexandre Gurtat Junior, 

representante dos Serviços de Fretamento de Transportes de 

Carga ou de Passageiros; Conselheiro Suplente, Anderson 

José Oliveira, representante do DETRAN/PR; Conselheiro 

Titular Antônio Soares, representante das Concessionárias 

do Serviço de Transporte de Passageiros na Mobilidade de 

Táxi; Conselheiro Titular, Daniel Giacobo, representante do 

Poder Legislativo; Conselheiro Titular, Francisco Edson 

Chrusciak, representante da Concessionária de Transporte 

Coletivo Urbano; Conselheiro Suplente, Cabo Gilberto Sklar, 

Representante do Corpo de Bombeiros; Conselheiro Suplente, 

Jackson Franzoni, Representante da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo; Conselheiro Titular, Lucas Cadori 

Avelino, Representante da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo; Conselheiro Suplente, Dalci Ribeiro dos Passos, 

Representante do Serviço de Transporte de Passageiros na 

Mobilidade de Táxi; Conselheira Suplente, Vivian de Paula 

Oro, Representante da Polícia Militar do Estado do Paraná. 

Também estiveram presentes na reunião o senhor Guaracy 

Emerson Pacheco, coordenador da Sala do Empreendedor de 

Laranjeiras do Sul, a senhora Rosangela Maria Anghinoni 

Ramos, Secretária Municipal de Industria e Comércio de 

Laranjeiras do Sul, o senhor Edimar Pukaleski, Assessor de 
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Imprensa da ACILS, o senhor Adilson Nogueira, Rádio Campo 

Aberto, o senhor Wilian, Secretaria de Comunicação Social 

de Laranjeiras do Sul. Também se fizeram presentes nesta 

reunião os taxistas senhores, João José Noel, Narciso 

Poletto, Valmir da Costa, Edson Crespin, Alessandro dos 

Santos, Adilson Castilho, Eloi Bagdizinski, José Divalino 

Junior, Joel de Mello, Paulo Honetta, Angelo Machado, 

Miguel Santos, Lenocir Ovsiani e Nilton Kava. O senhor 

presidente fez a abertura da reunião, agradecendo aos 

conselheiros presentes, secretária Rosangela, taxistas e a 

imprensa e explicou que para estar reunião não foi 

elaborada pauta, pois, a diretoria entendeu que a pauta 

deveria ser montada durante a realização da reunião e 

também falou sobre a importância de se estruturar os 

serviços de taxi em Laranjeiras do Sul, para que melhore as 

condições de trabalho bem como o serviço prestado. Passou a 

condução da reunião ao secretário Jackson Franzoni. Na 

sequencia, mesmo antes de iniciar os trabalho, o senhor 

Jackson Franzoni informou que esta reunião é estritamente 

técnica, que todo o trabalho que está sendo feito é técnico 

e que qualquer ação política não pertence à equipe 

envolvida, pois, tanto o COMUTTRAM como a SALA DO 

EMPREENDEDOR desempenham atividades técnicas e não 

políticas, que isso precisa ficar claro aos taxistas, que 

em momento algum será feita alguma ação que não seja para 

melhorar os serviços da classe e nenhum taxista que esteja 

interessado em trabalhar de forma regular será prejudicado, 

que ao contrário disso, estarão empenhados em regularizar 

todos os que estão irregulares. Informou também que nos 

últimos três meses estão empenhados juntamente com o 

Coordenador da Sala do Empreendedor, senhor Guaracy Emerson 
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Pacheco para adequar essa classe de serviço para a 

municipalidade bem como melhorar a forma de trabalho dos 

taxistas. Antes de dar inicio aos trabalhos técnicos passou 

a palavra ao senhor Guaracy que fez uma explanação sobre a 

legislação pertinente e esclareceu aos presentes à forma 

com que será conduzido este trabalho, bem como, explicou 

que o que esta sendo em todas as ações está sendo feito em 

parceria com os representantes da classe diretamente na 

Sala do Empreendedor. O senhor Guaracy explicou ainda que 

para que se regularize essa atividade e que se possa haver 

uma fiscalização tanto por parte do município quanto da 

polícia militar é fundamental que tudo seja feito de acordo 

com que determina a Lei e é exatamente isso que estamos 

propondo. Esclareceu que hoje precisa ser definido cor de 

veículo, caracterização da frota, pontos, documentos que 

serão exigidos e a implantação de taxímetro nos veículos. 

Dando sequencia passou a palavra à conselheira Policial 

Soldado Vivian de Paula Oro, que representa a Polícia 

Militar e a mesma explicou a todos que para exercer 

atividade remunerada, seja ela qual for existe a 

obrigatoriedade de se possuir os cursos para tanto e que os 

condutores serão enquadrados na forma da lei, quando não os 

tiverem. Na sequencia o Conselheiro Anderson, que 

representa o DETRAN/PR também explicou sobre os cursos e 

enfatizou a todos sobre a obrigatoriedade de vistorias a 

cada seis meses para que haja segurança na prestação do 

serviço. Após estas explanações o secretário Jackson 

Franzoni deu inicio aos pontos que serão apresentados, 

discutidos e aprovados pelos conselheiros presentes, que 

são: Cor dos veículos, Tarifas e Taxímetro, definição dos 

pontos e quantidade de veículos para cada um. Antes de 
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qualquer discussão por parte dos conselheiros em todos os 

pontos o secretário informou que a opinião dos taxistas 

presentes será de fundamental importância, visto serem eles 

os principais interessados nas mudanças, enfatizou ainda 

que o conselho poderia estar tomando todas essas medidas 

sem antes consultar a classe, mas este conselho entende que 

ouvir a opinião dos envolvidos para depois se tomar a 

decisão é o melhor caminho. Iniciando as discussões foi 

informado que já em conversa informal com os taxistas foi 

pré-estabelecido que a cor dos veículos deva ser branca, a 

proposta foi apresentada para que se defina a cor como 

sendo branca para toda a frota de taxis de Laranjeiras do 

Sul, colocado a apreciação dos conselheiros, após todas as 

ponderações a proposta foi aprovada por unanimidade dos 

conselheiros presentes. Na sequencia iniciou-se a discussão 

referente a prazo para que a cor seja implantada. Após as 

discussões, explanações chegaram ao consenso de que é 

necessário que seja imediata, pois, tão logo seja elaborado 

o edital para regularização das concessões para poder 

participar o veículo e o condutor necessariamente terão que 

estar com todos os quesitos rigorosamente corretos. A 

proposta foi apresentada para que todas estas discussões e 

tudo o que for aprovado pelos conselheiros para 

regularização terá o prazo imediato para adequação, ficando 

cada um responsável, pois, somente com as adequações poderá 

participar do processo de regularização. A proposta foi 

aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. Na 

sequencia foi apresentado cinco pontos para parada de taxi 

no perímetro urbano, ficando assim distribuído: Ponto 01; 

Rodoviária Municipal, com capacidade para no máximo doze 

veículos; Ponto 02; Rua Coronel Guilherme de Paula, esquina 
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com a Rua XV de novembro, com capacidade para no máximo 

cinco veículos; Ponto 03; Rua Santana, esquina com a Rua 

Marechal Cândido Rondon, com capacidade para no máximo sete 

veículos; Ponto 04; Hospital São José na Rua Barão do Rio 

Branco esquina com a Rua Capitão Antônio Joaquim de 

Camargo, com capacidade para no máximo três veículos; Ponto 

05; Trevo, na Avenida Ivan Ferreira do Amaral esquina com a 

Rua Antônio R Oliveira, com capacidade para dois veículos. 

A proposta foi analisada pelos senhores taxistas, apreciada 

pelos senhores conselheiros e aprovada por unanimidade dos 

conselheiros presentes. Como próximo item a ser discutido 

foi apresentada a proposta de se criar três categorias de 

taxis, sendo: Taxi Executivo, Taxi Especial e Taxi Normal, 

as normas para as categorias serão definidas 

posteriormente, quando da formulação do edital para 

regularização. A proposta foi aprovada por todos os 

conselheiros presentes. O ultimo ponto discutido foi sobre 

a implantação do taxímetro nos veículos. O senhor Guaracy 

explicou a todos que esta ação somente virá para beneficiar 

a classe e também apresentou aos taxistas a proposta para 

que sejam criados os valores a serem cobrados. Ambas foram 

aprovadas pelos taxistas presentes e por unanimidade dos 

conselheiros presentes. Na sequencia o secretário Jackson 

Franzoni agradeceu a todos pela disponibilização do seu 

tempo e enfatizou a necessidade que havia de se regularizar 

esta categoria, passou a palavra novamente ao presidente 

Lucas que agradeceu a todos encerrou a presente reunião e 

determinou a lavratura da presente ata, que após lida em 

reunião, aprovada, vai assinada por eu, Jackson Franzoni, 

Secretário, pelo Senhor Presidente e pelos demais 

conselheiros se assim entenderem necessário. 


