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ATA 022 

Reuniram-se no dia quatorze de junho 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 Lucas Cadori deu inicio a reunião agradeceu 

a presença de todos, passou a palavra ao secretário Jackson 

Franzoni para leitura da ata 021. Depois de efetuada a leitura 

da referida ata o senhor presidente colocou a apreciação dos 

conselheiros presentes, não havendo nenhuma manifestação 

contraria ao contido na referida ata a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Na sequencia o senhor presidente informou que não 

há pauta definida para a presente reunião e que fica aberto 

para assuntos diversos. Apresentou aos conselheiros uma 

demanda do poder executivo a respeito da Rua Oficial de 

Justiça Júlio Maurer, uma Rua que existe e que liga a Rua 

Guarapuava até a Rua Diogo Pinto, que a mesma será asfaltada e 

a Secretaria de Obras precisa do aval do COMUTTRAM para a 

realização deste serviço, visto que, a Lei Municipal determina 

que a largura mínima para pavimentação seja de sete metros e 

sessenta, porém, na Rua em questão a sua largura é de sete 

metros. Informou que em caso de vias já existentes o Conselho 

determina se pode ou não pavimentar. Foi questionado sobre se 

esta via pública é legal ou não. Foi informado pelo 

Conselheiro Everson Mesquita de que a Rua não é oficial e que 

se for executar a referida obra, é necessário que se faça a 

rede de esgoto já no local, bem como a galeria de água 

fluvial, pois se não for feito vai causar transtornos aos 



 

Página 2 

moradores, em especial os da Rua Guarapuava. O presidente 

informou que será feito o serviço de esgoto e de água fluvial 

no local, que a largura que vai ser feita a pavimentação é de 

cinco metros de pavimentação e um metro de passeio para cada 

lado da via, para que haja aproveitamento total da via. Foi 

proposto pela aprovação e que depois de pavimentada seja 

discutido por esse conselho sobre o tráfego, que possivelmente 

será necessário que seja de mão única. Os conselheiros 

presentes aprovaram a proposta de pavimentação de cinco metros 

de pavimentação e um metro de passeio para cada lado da via. 

Serão pavimentados aproximadamente duzentos metros. Na 

sequencia o senhor presidente informou sobre a entrega das 

outorgas a título precário que serão entregues nessa reunião 

aos concessionários do serviço de táxi que estão se 

regularizando. Foi realizada a entrega das outorgas já 

regularizadas aos autorizatário: Contrato de Outorga - Ponto 

001 - 001-01.2016 - EDSON CRESPIM, Contrato de Outorga - Ponto 

001 - 002-01.2016 - ADILSON DA SILVA CASTILHO, Contrato de 

Outorga - Ponto 001 - 003-01.2016 - GILMAR DEMENEK, Contrato 

de Outorga - Ponto 001 - 004-01.2016 - DALCI RIBEIRO DOS 

PASSOS, Contrato de Outorga - Ponto 001 - 005-01.2016 - LEOZIR 

SALES NOGUEIRA, Contrato de Outorga - Ponto 001 - 006-01.2016 

- ANTONIO SOARES, Contrato de Outorga - Ponto 001 - 007-

01.2016 - MIGUEL SIDNEI MARTIN, Contrato de Outorga - Ponto 

001 - 008-01.2016 - NILTO PEDRO KAILER KAVA e Contrato de 

Outorga - Ponto 004 - 001-04.2016 - VALMIR APARECIDO FERREIRA 

DA COSTA. O senhor Guaraci, coordenador da sala do 

empreendedor de Laranjeiras do Sul usou a palavra e falou 

sobre essa fase do projeto de regularização do serviço de 

taxi, que é fundamental para o município essa regulamentação e 

que vai facilitar o serviço, tanto do governo municipal quanto 
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dos prestadores de serviço envolvidos. O conselheiro Daniel 

Giacobo também fez uso da palavra e parabenizou a todos que se 

empenharam no projeto e de forma especial aos concessionários 

que estão se regularizando e apoiando o projeto. O conselheiro 

Everson Mesquita fez uso da palavra e parabenizou pelo 

trabalho de regularização, e falou que não é fácil tomar a 

decisão de se fazer tal ação, que é fundamental e que a ação é 

louvável pela coragem de se fazer. Falou também que a casa de 

Leis de Laranjeiras do Sul sempre foi favorável a 

regularização. O senhor presidente agradeceu a equipe que se 

empenhou para que este projeto chegasse até onde chegou. O 

senhor Guaraci falou que esse é um trabalho de várias mãos e 

que é somente o inicio, que é necessário que haja empenho para 

que todas as fases do projeto sejam realizadas e quem será 

beneficiado são os concessionários e em especial a população 

de Laranjeiras do Sul. O secretário Jackson informou aos 

conselheiros e aos concessionários de que a partir do momento 

em que o projeto de regularização estiver concluído, será 

realizada fiscalização. Na sequencia o secretário Jackson 

apresentou ao conselho a proposta de que se estabeleça o prazo 

de sessenta dias para regularização daqueles concessionários 

que ainda não o fizeram. Após todas as explanações e debates 

os conselheiros aprovaram a proposta e o senhor presidente 

determinou que seja elaborada a RESOLUÇÃO Nº 006/2016, a qual 

vai estabelecer o prazo para que os detentores do “TÍTULO DE 

OCNCESSÃO DE PONTO DE TAXI” efetuem a regularização do serviço 

de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel 

na modalidade de taxi, o prazo passará a ser contato a partir 

da data da sua publicação no órgão oficial e também que se 

notifique a Associação dos Taxistas de Laranjeiras do Sul. 

Após o ato de entrega e assinatura dos contratos de outorga o 
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senhor presidente informou que não há mais assuntos a serem 

discutidos e agradeceu a presença de todos encerrando a 

referida reunião e determinou a lavratura da presente ata que 

vai assinada pelo secretário Jackson Franzoni, pelo senhor 

presidente Lucas Cadori e pelos demais conselheiros que assim 

entenderem necessário. 


