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ATA 020 

Reuniram-se no dia doze de abril 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. Após constatar a 

presença da maioria simples dos conselheiros titulares o 

Senhor Presidente deu inicio a reunião informando sobre a 

pauta da reunião que é: 1 – Avenida Santos Dumont, 2 – 

Comissão bloqueio de vias públicas (Deliberação nº 001/2013), 

3 – Táxis e 4 – Assuntos diversos. Passou a palavra ao 

Secretário Jackson Franzoni para a leitura da Ata 019, após a 

leitura o Senhor Presidente solicitou aos conselheiros 

presentes para que se houvesse alguma ressalva o fizessem e 

não havendo nada a ser acrescentado foi proposto pela 

aprovação e a mesma foi aprovada por unanimidade dos 

conselheiros e vai será assinada pelo presidente, secretário e 

conselheiros que entenderem necessário, após será publicada no 

site do Conselho e fica a disposição. O Senhor presidente 

passou a discutir sobre a Avenida Santos Dumont, apresenta aos 

conselheiros a proposta para que a referida Avenida passe a 

ter o trânsito preferencial em toda sua extensão. Explicou aos 

conselheiros que com o a concretização do asfaltamento da 

avenida em sua totalidade leva a necessidade de torna-la 

preferencial. O conselheiro Daniel Giacobo falou que para 

torna-la preferencial em sua totalidade existem algumas 

providências, falou que passa todos os dias pela avenida e que 

vê a necessidade de adequar com sinalização para tornar 

preferencial na esquina com a Rua Santana e Rua Expedicionário 

João Maria. O Secretário Jackson falou que em contato com o 
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Arquiteto Luan, da Secretaria de Obras do Município entendem 

que existem quatro pontos que precisam ser muito bem 

sinalizados para que a mudança de preferencial seja 

concretizada, dois deles citados pelo conselheiro Daniel e 

ainda inclui os cruzamentos da Rua Diogo Pinto e da Avenida 

José Campigotto. Que após serem implantados semáforos ou 

rotatórias nesses pontos ai seria sanado o problema. Falou 

ainda que na Rua Santana e na Rua Expedicionário João Maria 

este conselho já aprovou a implantação de rotatórias faltando 

apenas para solucionar as duas Ruas restantes, sendo, Rua 

Diogo Pinto e Avenida José Campigotto. O Senhor Presidente 

informou que o custo para implantação dos semáforos é alto, 

porém, existe algumas experiências sendo feitas pelos técnicos 

da Secretaria de Obras, os quais estão desenvolvendo uma placa 

a custo de dez por cento do valor, o que vai facilitar a 

implantação. Falou ainda que mesmo que isso não ocorra entende 

que o governo municipal deverá investir na instalação desses 

semáforos para que viabilize a trafegabilidade pela Avenida 

Santos Dumont. Explicou a aprovação da mudança de preferência 

na Avenida somente será efetivada nesses pontos após os mesmo 

serem completamente sinalizados. O Capitão Jakson entende que 

a mudança somente pode ser feita se existir a implantação das 

rotatórias ou semáforos, caso contrário, que permaneça como 

está. O conselheiro Junior Gurtat solicitou uso da palavra 

para e falou que seu intuito não é polemizar, mas entende que 

o investimento por parte do governo municipal é importante, 

mesmo porque no ultimo ano foi arrecadado em torno de cinco 

milhões de reais com IPVA e entende que esta arrecadação deva 

ser revertida em investimentos nessa via. O senhor presidente 

informou novamente que se aprovada à proposta de alteração de 

preferência somente será executada caso toda a sinalização 
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esteja feita, este é o compromisso da secretaria de obras. O 

Capitão Jakson falou ainda que entende ser necessária a 

implantação de placas de sinalização de velocidade máxima 

permitida na Avenida. O Presidente também entende ser 

necessário. A proposta para que a Avenida Santos Dumont seja 

preferencial de ponta a ponta e também para que sejam 

implantadas placas de sinalização de limite de velocidade. A 

proposta foi apreciada e não houve nenhuma manifestação 

contrária a foi aprovada por unanimidade dos conselheiros 

presentes e após a sinalização e instalação de rotatórias nas 

nos cruzamentos da Avenida José Campigotto, Rua Diogo Pinto, 

Rua Expedicionário João Maria e Rua Santana a via passa a ser 

preferencial em toda sua extensão. Dando sequencia o senhor 

presidente passou a discussão do item dois da pauta, que se 

refere à comissão de bloqueio de vias públicas, o secretário 

Jackson informou que em dois mil e treze, o conselho aprovou e 

foi publicada a Deliberação 001/2013 que trata sobre o 

assunto, que esta deliberação indica os representantes do 

conselho que toma as decisões. Após a leitura da referida 

Deliberação ficou reiterada a formação desta comissão. O 

capitão Jakson informou que chegam muitos pedidos na Polícia 

Militar e sugeriu ainda que seja criado o fluxo de protocolo 

para que esta comissão realize seu trabalho e somente reúnam-

se quando necessário. Após as discussões e decidido que todo 

pedido seja direcionado à Secretaria do COMUTTRAM, foi 

deliberado para expedição e publicação da Resolução nº 001 

para que se regulamente tal decisão. Dando sequencia o senhor 

presidente passou a discussão do item três da pauta, assuntos 

relativos aos taxis de nossa municipalidade. O senhor 

presidente aproveitou a oportunidade para agradecer a Sala do 

Empreendedor pelo trabalho realizado no apoio técnico para a 
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regularização da categoria e falou que o reflexo que esta ação 

vai trazer aos taxistas de laranjeiras é extremamente 

positivo, que isto certamente vai melhorar a qualidade da 

prestação de serviço dos mesmos, e passou a palavra ao 

secretário Jackson para apresentação dos itens referente a 

este assunto. O secretário Jackson informou aos conselheiros 

que foi publicado em cinco de abril de dois mil e dezesseis o 

Decreto Nº 014/2016 que regulamenta e disciplina a Lei nº 

024/2015, referente ao serviço de transporte individual de 

passageiros em veículos de aluguel no Município de Laranjeiras 

do Sul e que este regulamento foi amplamente discutido com a 

categoria, com o governo municipal, assessoria jurídica do 

governo municipal e com os senhores vereadores e todos os 

itens foram detalhadamente discutidos. Falou que para 

formalização é necessária que o conselho autorize a confecção 

de resoluções que nortearam este regulamento. O conselheiro 

Junior Gurtat solicitou que fosse efetuada a leitura do Art. 

4º do regulamento que é: 

Art. 4.º. - A execução dos Serviços de Táxi fica condicionada à outorga de Autorização para sua 

exploração e expedição de “Certificado para Trafegar”, para os veículos, ambas a cargo do 

Comuttram. 

§ 1.º. - Recebida à outorga de Autorização, a titulo de regularização de veiculo em atividade na 

“praça”, o autorizatário terá o prazo máximo de 365 dias, prorrogável por mais 90 dias, contados a 

partir da assinatura do termo de autorização, para apresentar o veículo nas condições previstas 

neste Regulamento, de modo a obter o “Certificado para Trafegar” definitivo. 

 

§ 2.º. – O Comuttram é competente para expedir a titulo precário “Certificado para Trafegar” 

provisório, nos casos de regularização de veiculo em atividade na “praça”, devendo para tanto, 

constar no mesmo a data de emissão e validade e o veiculo já ser emplacado na categoria “taxi”; 

§ 3.º. - A não apresentação do veículo no prazo assinalado ou a sua apresentação fora das 

exigências regulamentares, importará na revogação de pleno direito da autorização, 

independentemente de notificação de qualquer natureza e de decisão que a declare. 
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Após a leitura desse artigo o Secretário Jackson explicou que 

o primeiro ponto a ser discutido é o prazo para regularização 

dos taxistas que estão em atividade e que não possuem a 

outorga de permissionário. Apresentada a proposta de que o 

prazo se inicie no dia dezoito de abril com prazo máximo de 

noventa dias. A proposta foi apreciada e aprovada por 

unanimidade dos conselheiros presentes. Os conselheiros 

presentes discutiram e autorização a diretoria a confeccionar 

todas as Resoluções necessárias e que as mesmas sejam 

apresentadas na reunião seguinte para aprovação. Na sequencia 

foi passou-se a discutir sobre a caracterização dos veículos e 

foram apresentadas as propostas a seguir: 

Proposta 01 
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Proposta 02 

 

Proposta 03 
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Na sequencia o senhor presidente solicitou ao representante 

dos taxistas, senhor Antônio Soares, para que o mesmo 

informasse qual é o posicionamento da classe no que diz 

respeito às propostas e o mesmo informou aos conselheiros que 

foi realizada uma reunião com todos os taxistas e que todos 

optaram pela proposta 03. As propostas foram colocadas a 

apreciação dos conselheiros presentes e após todas as 

ponderações o senhor presidente solicitou aos conselheiros 

para que escolhessem o modelo a ser utilizado. Os conselheiros 

levaram em consideração a indicação feita pela classe e 

aprovaram por unanimidade dos votos a proposta três. Dando 

sequencia a reunião o senhor presidente informou aos 

conselheiros que todas as resoluções serão elaboradas e 

apresentadas na reunião seguinte, após aprovadas serão 

publicadas. Não havendo nada mais a ser discutido o senhor 

presidente encerrou a reunião e determinou a lavratura da 

presente ata. Assim eu, Jackson Franzoni, secretário deste 

conselho redigi a presente ata que após lida em plenária e 

aprovada será assinada pelo presidente, por eu, secretário e 

pelos conselheiros que assim entenderem necessário. 


