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ATA 021 

Reuniram-se no dia dez de maio 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 agradecendo aos 

presentes e informando que a pauta principal dessa reunião é a 

baixa de algumas concessões de taxi, também está na pauta a 

solicitação feita pelo Conselheiro Luiz Ederson, que se refere 

ao transporte coletivo durante a realização da Festa do Bom 

Jesus de Iguape. Informou que não consta nada inscrito para 

pauta e que a intenção é de se fazer uma reunião breve e 

sucinta e que os assuntos sejam discutidos e resolvidos com 

clareza e brevidade. Deixou aberto para que os conselheiros 

que tiverem algum assunto possam fazer a inscrição junto a 

secretaria do conselho durante a realização da reunião. Dando 

sequencia passou a palavra ao secretario Jackson Franzoni para 

a leitura e posterior aprovação da ata 020m referente a 

reunião realizada no dia 12 de abril de 2016. Informou ainda 

que a condução da referida reunião também será dada pelo 

secretário Jackson, visto ser ele quem tem conduzido os 

trabalhos referente a regularização do serviço de transporte 

individual de passageiros em veiculo de aluguel – táxi. Após a 

realização da leitura da ata 020 o senhor presidente abriu 

espaço para que se haja algo constante na referida ata seja 

feita a correção e como não houve nenhuma manifestação por 

parte dos conselheiros presentes o senhor presidente propôs 

pela aprovação da referida ata e não havendo nenhuma 
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manifestação contrária a ata foi aprovada por unanimidade. 

Dando sequencia a reunião o secretário Jackson informou aos 

conselheiros que foi criado o manual de aplicação para que 

todos os táxis sejam identificados da mesma forma e os 

taxistas tenham a possibilidade de realizarem o serviço onde 

entenderem melhor. Na sequencia passou a palavra para o 

Conselheiro Luiz Ederson para que se discuta a proposta do 

transporte coletivo na Festa do Bom Jesus do Iguape e o 

conselheiro falou que faz parte da comissão organizadora da 

referida festa e que a organização solicita que haja controle 

no transporte coletivo. O conselheiro solicitou que seja 

realizado o mesmo procedimento realizado em 2015 onde o 

COMUTTRAM realize o cadastramento dos veículos que estarão 

oferecendo transporte coletivo naquela festa. Os conselheiros 

após as discussões entenderam ser necessária à ação de 

legalização do transporte coletivo na Festa e foi aprovado por 

todos os conselheiros presentes que seja confeccionada uma 

resolução que regulamenta o serviço. Ficou estabelecido também 

que se efetue a divulgação desta ação e que em parceria do 

COMUTTRAM, Sala do Empreendedor e Polícia Militar haja a 

fiscalização no dia da realização da festa. A secretária de 

Indústria e Comércio de Laranjeiras do Sul informou que essa 

parceria será realizada e a ação é importante para a 

regularização desta ação. O senhor presidente determinou que 

se emitida a RESOLUÇÃO que regulamente o transporte coletivo 

na Festa do Bom Jesus do Iguape. Na sequencia o secretário 

Jackson solicitou efetuou a leitura do ofício protocolado 

junto ao Conselho pela Associação dos Taxistas de Laranjeiras 

do Sul, o qual solicita providência no sentido de combate ao 

serviço de táxi pirata, que tem sido prática em Laranjeiras do 

Sul, inclusive denunciam o Senhor Albino Kovalski, alegando 
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que o mesmo vem desenvolvendo atividade irregular no 

transporte de passageiros na modalidade de taxi, o que 

prejudica aqueles que estão habilitados para tal atividade 

(oficio – ANEXO 01 e foto – ANEXO 02 do veículo anexado a esta 

ata). Os conselheiros entendem que a fiscalização será feita, 

porém, somente após a regularização de toda a frota de veículos que 

prestam serviço nas concessões de táxi. O comandante da polícia 

militar, Capitão Jacson Aquiles informou que tão logo esteja 

regularizada a fiscalização em parceria com a fiscalização 

municipal será realizada e as medidas serão tomadas para que não 

haja mais esta ação. Dando sequencia a reunião, foi informado pelo 

secretário Jackson quanto à solicitação feita pela Agência do Banco 

do Brasil de Laranjeiras do Sul para utilização de seis vagas do 

estacionamento oblíquo em frente à referida agência para exposição 

de veículos da empresa FANCAR de Laranjeiras do Sul. Os 

conselheiros discutiram sobre o assunto e deliberaram pela 

autorização de apenas três vagas, para que não haja prejuízo aos 

usuários. O assunto foi extremamente discutido e todos os 

conselheiros entendem que estas ações são importantes para o 

desenvolvimento do comercio local e que sempre que necessário e que 

não venha prejudicar a mobilidade e trafegabilidade a comissão tem 

autonomia para deliberação. Na sequencia foi efetuada a leitura da 

indicação 144, que solicita ao poder executivo, a construção de 

redutores de velocidade na Avenida Deolinda da Luz, tal indicação 

feita pelo vereador Carlos Alberto Machado, Magrão. O presidente 

Lucas informou que na referida Avenida uma parte dela é de 

responsabilidade do município e a outra parte é de responsabilidade 

do DER e que para a implantação de redutor de velocidade naquele 

local é necessária à aprovação do referido órgão (DER). Informou 

que estará enviando solicitação e que tão logo seja atendido, o 

redutor será instalado. O conselheiro Everson Mesquita questionou o 

conselho a respeito das discussões já aprovadas pelo conselho para 

instalação de passagem de pedestre elevada, no seu ponto de vista 
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elas resolvem o problema em nossa cidade, citou que se for colocar 

passagem elevada na Rua XV de Novembro onde estão instalados os 

semáforos resolve o problema e os semáforos podem ser retirados. O 

senhor presidente, que responde pela secretaria de obras informou 

que o custo de um redutor de velocidade custa em torno de três mil 

reais e uma passagem elevada em torno de oito mil reais, custo esse 

muito elevado. Foi reiterado que mesmo tendo o custo alto, é a 

solução para todos os problemas em Laranjeiras do Sul. Foi proposto 

que seja feita a passagem elevada para experiência e o secretário 

Lucas Cadori falou que o COMUTTRAM não possui recurso próprio, que 

vai depender do poder executivo, informou que pela vontade dele a 

experiência será feita, porém, não depende exclusivamente dele. O 

conselheiro Everson Mesquita ressaltou que é responsabilidade do 

poder executivo realizar esta ação, que o COMUTTRAM é apenas um 

órgão deliberativo e não executor, que o COMUTTRAM é uma ferramenta 

que o executivo tem de auxílio. O conselheiro Daniel Giacobo 

sugeriu que o COMUTTRAM envie um documento ao poder executivo para 

que o mesmo inclua no orçamento de dois mil e dezessete recursos 

direcionados ao trânsito de nossa municipalidade. O senhor 

presidente ainda salientou que é necessário que seja feito um 

levantamento de pontos críticos de acidentes em Laranjeiras do Sul 

e o Capitão Jacson Aquiles comprometeu-se em apresentar na próxima 

reunião o histórico de acidentes em nossa cidade para que o 

COMUTTRAM tenha recursos para encaminhar ao executivo para auxiliar 

na implantação de ferramentas que possam reduzir. Ficou 

estabelecido que na próxima reunião para que a polícia militar 

apresente essa demanda. Na sequencia o secretario Jackson passou a 

discussão os pontos referentes a regularização dos serviços de 

táxi, informou que o processo está entrando na etapa final da 

primeira fase, que é a regulamentação daqueles taxistas que estavam 

trabalhando de forma irregular, que não possuíam concessão em seu 

nome. Que os cinco que estavam irregulares a partir desse momento 

passaram a trabalhar de forma regular, que os mesmo solicitaram a 
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secretaria do conselho através de requerimento para que se fosse 

regularizado o serviço. Informou ainda que o COMUTTRAM estará 

regularizando toda a frota de táxi de Laranjeiras do Sul tudo 

baseado na legislação em vigor, Leis Federais nºs 8.666/93, 

8.987/95 e 9.503/97, Lei Municipal 024/2015, de 29/05/2015, Decreto 

Municipal 014/2016, de 16/03/2016 e Resoluções do COMUTTRAM 

001/2016, 002/2016, 003/2016 e 004/2016. Informou que o COMUTTRAM 

estará emitindo a outorga provisória para os taxistas que estão 

trabalhando, para tanto, será necessário que o conselho efetue a 

baixa das atuais concessões. Informou aos conselheiros o cheque 

list que foi solicitado aos mesmos, sendo: 1 - Contrato/Procuração 

poderes sob a concessão; 2 - Título/Concessão/Similar; 3 - 

Documento do Veículo; 4 - documentos pessoais (CPF, RG, Comprovante 

de Residência); 5 – Habilitação; 6 - Declaração Taxista (com cópia 

documento dos declarantes e concessão dos mesmo); 6 - Vistoria 

Veículo; 7 - Foto do Veículo. Informa que todos os itens foram 

cumpridos, com exceção do senhor JOSÉ RIVELINO GAVARGO, que não 

apresentou a solicitação de baixa da concessão que estava em nome 

de ALBINO KOVALSKI, e o mesmo apresentou todos os documentos 

comprobatórios de que tem direito ao uso da concessão. Na sequencia 

foi proposto pelo senhor presidente para que os conselheiros 

analisem a proposta de baixa das concessões em vigor, sendo: 01 - 

Concessão emitida em 23 de outubro de 2013 em favor de PEDRO DUDEK, 

TÍTULO DE CONCESSAO DE PONTO DE TAXI 04 (cópia do título anexada a 

esta ata – ANEXO 03) – PONTO DE TAXI DA RODOVIÁRIA; 02 - Concessão 

emitida em 31 de maio de 2012 em favor de ELAINE LOOF, TÍTULO DE 

CONCESSAO DE PONTO DE TAXI 04 (cópia do título anexada a esta ata – 

ANEXO 04) – PONTO DE TAXI DA RODOVIÁRIA; 03 - Concessão emitida em 

31 de maio de 2012 em favor de JOECI SALETTE DE MATOS, TÍTULO DE 

CONCESSAO DE PONTO DE TAXI 04 (cópia do título anexada a esta ata – 

ANEXO 05) – PONTO DE TAXI DA RODOVIÁRIA; 04 - Concessão emitida em 

31 de maio de 2012 em favor de LENOCIR OVSIANI, TÍTULO DE CONCESSAO 

DE PONTO DE TAXI 04 (cópia do título anexada a esta ata – ANEXO 06) 
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– PONTO DE TAXI DA RODOVIÁRIA; 05 - Concessão emitida em 31 de maio 

de 2012 em favor de LEOZIR SALES NOGUEIRA, TÍTULO DE CONCESSAO DE 

PONTO DE TAXI 04 (cópia do título anexada a esta ata – ANEXO 07) – 

PONTO DE TAXI DA RODOVIÁRIA; 06 - Concessão emitida em 31 de maio 

de 2012 em favor de ALBINO KOVALSKI, TÍTULO DE CONCESSAO DE PONTO 

DE TAXI 01 (cópia do título anexada a esta ata – ANEXO 08) – PONTO 

DE TAXI DA RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA; Após apresentação de 

todas os documentos o secretário Jackson informou aos conselheiros 

que estas são as baixas de concessões para a aprovação nesta 

reunião, informou ainda que o Senhor Albino Kovalski negou-se a 

entregar o documento solicitando a baixa do título de concessão, 

porém, informa que o conselho tem autonomia e a baixa será dada se 

os conselheiros entenderem que seja correto. Existe ainda o caso do 

senhor Valmir Aparecido Ferreira da Costa, que possui um Alvará de 

Licença Localização e Funcionamento Regular, para o PONTO DE TAXI 

DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, emitido pelo Governo Municipal em 27 de 

fevereiro de 2013 e que o conselho necessita conceder ao mesmo o 

título de concessão daquele ponto. Após analise de toda a 

documentação e esclarecimento de todos os fatos apresentados foi 

apresentado para votação à baixa dos Cinco Títulos de Concessão 

acima citados, bem como ser concedido Título de Concessão em favor 

de Valmir Aparecido Ferreira da Costa. A votação foi aberta e todos 

os conselheiros presentes votarão favorável a baixa das concessões 

em questão bem como a emissão da concessão em favor do senhor 

Valmir Aparecido Ferreira da Costa, para exploração do serviço no 

ponto de taxi do Hospital São José. Na sequencia o senhor 

presidente determinou que seja emitida resolução para 

regulamentação das baixas bem como da autorização para concessão ao 

senhor Valmir Aparecido Ferreira da Costa para exploração do 

serviço de taxi no ponto do Hospital São José. Na sequencia foi 

informado a respeito das resoluções já emitidas e que serão 

publicadas conforme segue: RESOLUÇÃO 001/2016, que regulamenta a 

CONCESSÃO PROVISÓRIA PARA AUTORIZATÁRIO; RESOLUÇÃO 002/2016, que 
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regulamenta o CERTIFICADO PARA TRAFEGAR; RESOLUÇÃO 003/2016, que 

regulamenta o CONDUTAX – CADASTRO MUNICIPAL DOS CONDUTORES DE TAXI; 

RESOLUÇÃO 004/2016, que regulamenta os PONTOS DE TAXI DE 

LARANJEIRAS DO SUL E A QUANTIDADE DE CONCESSÕES PARA CADA UM DELES. 

Após a leitura das resoluções todas foram aprovadas por unanimidade 

dos conselheiros presentes e as mesmas serão publicadas para que 

passem a surtir o efeito legal e auxiliem a organização do serviço 

de taxi em Laranjeiras do Sul. Na sequencia o senhor presidente 

agradeceu a presença de todos e convocou todos para a reunião do 

conselho para o dia 14 de junho de 2016 as 09 horas no auditório da 

ACILS – Associação Comercial e Empresarial de Laranjeiras do Sul, e 

deixou aberta a palavra aos conselheiros para que se haja assuntos 

a serem discutidos que os mesmos seja apresentados. A Secretária de 

Indústria e Comercio de Laranjeiras do sul, senhora Rosangela pediu 

a palavra e convidou todos os conselheiros presentes para que se 

façam presentes na 6ª Conferência das Cidades, que será realizada 

no dia 24 de maio de 2016 no auditório da ACILS, explicou aos 

presentes a importância de se participar dessa conferência, pois, 

ela vai tratar de todos os assuntos referentes a utilização urbano 

da Cidade e que a presença dos conselheiros é importante. O senhor 

presidente agradeceu pelo convite, solicitou a todos os presentes 

para que assinem a ata 020 que foi lida e aprovada nesta reunião e 

convidou os conselheiros para a inauguração do trecho da Avenida 

Santos Dumont que já foi asfaltado, que liga a BR 277 ao centro de 

Laranjeiras do Sul, até a Avenida José Campigotto, informou que a 

inauguração será na sexta-feira 13 de maio. Não havendo nada mais a 

ser tratado, o senhor presidente encerrou a presente reunião e 

determinou a lavratura da presente ata, que vai por mim Jackson 

Franzoni, que secretariei a referida reunião, pelo senhor 

presidente e pelos conselheiros que entenderem necessário. 
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