
 

Página 1 

ATA 023 

Reuniram-se no dia quatorze de fevereiro de dois mil e 

dezessete, 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, nomeados pelo Decreto Municipal Nº 013/2017, de 

03/02/2017 do poder executivo municipal de Laranjeiras do Sul, 

para reunião ordinária deste Conselho. Após constatar a 

presença da maioria simples dos conselheiros titulares o 

Senhor Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Senhor Leoni 

Luiz Meletti iniciou a reunião sugerindo a todos os presentes 

para que se apresentassem informando qual órgão ou classe 

representa, mesmo todos sendo conhecidos é importante que 

saiba qual é a representatividade, iniciou a apresentação por 

ele mesmo, feita a sua apresentação como engenheiro civil e 

secretário de obras e urbanismo, nomeado pelo chefe do poder 

executivo, prefeito municipal. Falou que o Conselho é um órgão 

deliberativo e consultivo e que não significa que o conselho 

tenha a palavra final e que muitas vezes as decisões tomadas 

nas reunião essas estarão entrando em conflito com o poder 

executivo, e que realmente é isso que ele espera. Informou que 

estará procurando fazer valer as deliberações do conselho. 

Informou que conforme preconiza a Lei Municipal 024/2011 e o 

Regimento Interno deste Conselho ele passa a Presidir o 

Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade e que 

entre as duas funções sente-se muito mais presidente do 

conselho do que secretário de obras e urbanismo, que será uma 

voz ativa do conselho junto ao governo municipal. Na sequencia 

passou a palavra para o Senhor Jackson Franzoni, que estará 

atuando como Conselheiro Suplente da Secretaria Municipal de 
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Obras e Urbanismo. O senhor Jackson Franzoni fez sua 

apresentação informando que esteve na função de secretário 

geral do conselho nos últimos quatro anos e que está a 

disposição do senhor presidente. O senhor presidente informou 

que conforme preconiza o Regimento Interno do Conselho é 

prerrogativa do Presidente a indicação do Secretário Geral do 

Conselho e ele está indicando o Senhor Jackson Franzoni para 

esta função, tendo em vista já ter conhecimento da função, 

todos os conselheiros concordaram com a indicação e fica o 

Senhor Jackson Franzoni sendo Secretário Geral do Conselho 

Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade. Na sequencia o 

todos os presentes se apresentaram e informaram qual 

entidade/órgão representam. Iniciaram as apresentações com o 

senhor Odilon Cunha, secretário de viação e transporte, 

indicado pelo executivo municipal para conselheiro titular 

representando a secretaria de viação e transporte, na 

sequencia o vereador Ney Becker, indicado pelo poder 

legislativo como conselheiro titular, seguido pelo vereador 

Junior Gurtat, indicado serviços de fretamento de transportes 

de cargas ou de passageiros como conselheiro titular, este 

enfatizou que já faz parte do conselho desde o ano de 1997 e 

que será uma honra estar contribuindo com o conselho. Na 

sequencia fez sua apresentação o 2º tenente Edimar, indicado 

pelo corpo de bombeiros como conselheiro titular e informou 

que agora está definitivamente residindo em Laranjeiras do 

Sul, que fez sua mudança a uma semana e que será mais fácil 

sua participação nas reuniões. Na sequencia fez sua 

apresentação a Dra Milene, indicada pelo poder executivo como 

conselheira titular, representando a procuradoria jurídica 

municipal. O conselheiro Diogo Fagundes informou que foi 

indicado pela ACILS como conselheiro suplente e que a 
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conselheira titular, senhora Janaina Barbosa não pode estar 

presente. Na sequencia fez sua apresentação o taxista Ivo, que 

foi indicado pela categoria como conselheiro suplente, e na 

ausência do titular, senhor Antônio Soares o mesmo está 

representando a categoria na referida reunião. Por fim, fez 

sua apresentação o Capitão Heraldo Correia Lima, comandante da 

2ª CIA da Polícia Militar, o qual é o conselheiro titular 

desta instituição e também apresentou a Soldado Elis Regina 

Kraemer que é a conselheira suplente da polícia militar. O 

secretário Jackson informou a todos que somente estão ausentes 

os representantes do DETRAN e da Concessionária de Transporte 

Coletivo. Na sequencia o senhor presidente passou a palavra 

para a Procuradora Jurídica do Município, Dra Milene e 

solicitou explicasse referente à alteração que é necessária na 

Lei 024/2014 que regulamenta o Conselho Municipal de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade. A Dra. Milene esclareceu que pelo 

fato do conselho ser órgão deliberativo pode ocorrer 

deliberações que vão contra os interesses do município, e ela 

como procuradora estará atuando a favor do município. Explicou 

ainda que a procuradoria jurídica não pode fazer parte do 

conselho e sugere que seja alterada a lei 024/2011 e sugere 

ainda que seja substituída a procuradoria pela OAB. Isso 

acontecendo o conselho estaria bem representado e inclusive se 

necessário teria representante jurídico em eventual 

necessidade. O senhor presidente agradeceu a Dra Milene pela 

explanação e de imediato solicitou aos conselheiros Ney Becker 

que é representante da casa de leis para promoverem essa 

alteração. O conselheiro Junior Gurtat também se 

disponibilizou para auxiliar, por ser vereador. Dando 

sequencia o senhor presidente informou aos presentes que o 

Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade 
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precisam eleger um Vice Presidente, visto ser exigência do 

Regimento Interno do conselho. Solicitou aos presentes que se 

tem alguém interessado no cargo que se manifeste. O 

conselheiro Odilon solicitou que este cargo não seja exercido 

por representantes do governo, o que foi prontamente aceito 

por unanimidade dos conselheiros presentes. Foi apresentado no 

nome do conselheiro Ney Becker e não havendo nenhum 

conselheiro contrario a indicação o mesmo foi eleito por 

unanimidade como Vice Presidente deste conselho para o biênio 

2017/2018. A diretoria do Conselho Municipal de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade ficou assim composta: Presidente: 

Leoni Luiz Meletti, Representante da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo; Vice-Presidente: Ney Becker, Representante 

do Poder Legislativo Municipal e Secretário Geral: Jackson 

Franzoni, Representante da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo. Dando sequencia a reunião o senhor presidente 

passou aos assuntos constantes na pauta da reunião, que foi 

divulgada aos conselheiros com antecedência através do Edital 

de Convocação Nº 023, conforme segue: 1 - Ofício nº 04/2017, 

recebido do Centro Estadual de Educação Profissional Prof.ª 

Naiana Babaresco de Souza; 2 - Ofício nº 053/2017 – S.O.U – 

Secretaria de Obras e Urbanismo; 3 - Indicação do conselheiro 

Odilon Cunha; 4 - Indicação do conselheiro Odilon Cunha; 5 - 

Indicação nº 001/2017 da Câmara Municipal de Vereadores; 6 - 

Indicação do Conselheiro Leoni Luiz Meletti para remoção do 

redutor de velocidade da Rua Marechal Cândido Rondon em frente 

a RS Tintas; 7 - Indicação do Secretário de Comunicação 

Social, Luiz Roberto Almeida, que solicita ao conselho a 

mudança no trajeto dos ônibus de transporte escolar na Rua 

Vereador Bacilides André Faé. O senhor presidente agradeceu ao 

Conselheiro Titular Antônio Soares, que representa 
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concessionária do serviço de transporte de passageiros na 

modalidade de táxi que chegou para a reunião. O senhor 

presidente solicitou que fosse efetuado a leitura do ofício nº 

04/2017, recebido do Centro Estadual de Educação Profissional 

Prof.ª Naiana Babaresco de Souza, o qual solicita alteração na 

Rua Coronel Guilherme de Paula no trecho em frente a Escola 

Municipal Aluísio Maier passando para mão dupla. O senhor 

presidente informou que a Secretaria de Obras e Urbanismo já 

foi notificada de que será fechado o acesso da Escola Técnica 

na BR 158 e que a Rua Coronel Guilherme de Paula será o único 

acesso para a Escola Técnica. Explicou ainda que o trecho em 

frente a Escola Aluísio Maier é mão única e os veículos 

precisam fazer a volta na quadra e que está difícil o acesso 

pelo fato do calçamento estar muito ruim. Informou que será 

asfaltado o trecho da Escola Técnica ligando ao asfalto da Rua 

Coronel Guilherme de Paula e que para tornar a Rua Coronel 

Guilherme de Paula em mão dupla é necessário aumentar a 

largura da referida Rua, diminuindo o passeio. Falou também 

que entende ser justa a reinvindicação feita pela direção da 

Escola Técnica, pois, para os ônibus tem dificuldade em 

contornar o trevo que lá existe, fazendo o trajeto correto 

hoje existente, mas também entende que se voltar a ser mão 

dupla existe o risco de ocorrer acidente com alunos da Escola 

Aluísio Maier. Aberta a palavra para deliberações sobre o 

assunto o conselheiro Odilon falou que entende necessária uma 

análise mais profunda a respeito do assunto, quais são os 

horários que a escola técnica funciona, falou que entende ser 

complicado mudar o sentido para mão dupla, entende que é 

melhor melhorar a Rua que é usada hoje do que mudar o sentido 

da Rua Coronel Guilherme de Paula. Os conselheiros solicitaram 

mais informações referente a quantidade de ônibus que fazem 
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uso do trajeto para a escola técnica, horário de funcionamento 

da mesma e também que seja ouvida a direção da Escola Aluísio 

Maier para saber qual é a opinião deles referente ao 

solicitado. O conselheiro Capitão Heraldo falou que não se 

pode tomar uma decisão referente a essa mudança de forma 

precipitada, pois, tomada a decisão e não for acertada terá 

que ser ratificada ou reformada e isso somente causariam 

transtornos. O estudo mais aprofundado é fundamental e trará 

argumentos e elementos para qualquer decisão que este conselho 

tome. O assunto de trafego em frente a escolas são pontuais e 

crônicos, não somente em Laranjeiras do Sul, onde os pais e 

mães tem como preocupação primordial o filho, apesar de 

orientações, apesar de multas na hora não se preocupam muito 

com essas ações. Sugere que haja uma diversificação de saídas 

das escolas, que as escolas deem opções de saída para os 

alunos, isso certamente colaboraria para o fluxo e diminuiria 

esse problema crônico de aglomeração em frente ao portão. 

Falou que alguns colégios no centro de Guarapuava optaram por 

duas saídas em ruas diferentes e isso no contexto geral o 

problema diminui. Uma saída para transporte escolar e outra 

para pais que estão aguardando seu filho. A mudança no sentido 

da rua que passa em frente ao portão, deixando mão única isso 

também amenizaria o problema. Foi sugerido pelo conselheiro 

Odilon para que se faça companhas publicitárias de 

esclarecimento aos pais e alunos referentes a esse problema e 

inclusive que as escolas tenham orientadores que estejam 

nesses horários auxiliando os pais na saída dos alunos. Nesse 

momento ocorreu a chegada do senhor Amarildo Malherbi, 

conselheiro titular indicado pelo DETRAN. O senhor presidente 

informou que estará providenciando estudo mais aprofundado 

para apresentar ao conselho referente a este assunto, e 
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concorda com a proposta apresentada de saídas alternativas e 

de orientadores. Na sequencia passou para o próximo item da 

pauta, Ofício nº 053/2017 – SOU – Secretaria de Obras e 

Urbanismo que trata da solicitação feita pelo Senhor Danilo 

Giacobo para alteração no sentido do trafego na Rua José 

Bonifácio entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Marechal 

Cândido Rondon, passando de sentido único para sentido de mão 

dupla no trecho em questão. O senhor presidente explicou aos 

conselheiros que a pedida do Senhor Danilo já houve uma 

decisão do Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade autorizando a mudança de sentido único para mão 

dupla, porém, o executivo da época iniciou a mudança e não 

terminou. Explicou ainda que a pedido do próprio Danilo no ano 

de 2010 ou 2011, quando ele era proprietário de uma lanchonete 

naquele local ele solicitou que fosse construído um calçadão 

para que seu clientes tivessem mais espaço e ficassem mais a 

vontade utilizando o calçadão, seu pedido foi aprovado e a Rua 

foi deixada menor e o calçadão foi feito e agora ele quer que 

volte como era antes, alargando novamente a via e deixando mão 

dupla. O conselheiro Junior Gurtat fez uso da palavra e falou 

aos presentes que a preocupação que o conselho deve ter é com 

a segurança dos alunos que circulam naquela região, que quando 

se transforma uma rua em mão única não é para o bem do 

comercio local e sim por conta do desenvolvimento da cidade e 

sobre essa solicitação a pergunta é quem vai pagar a conta 

para que se mude novamente, quando feita a mudança foi 

investido no local para fazer o calçadão e o conselheiro se 

posiciona contrário à mudança. O conselheiro Odilon solicitou 

que seja consultada a direção da escola para ver se existe 

interesse e principalmente um estudo para saber se essa 

mudança é tecnicamente possível, ressaltou que o município não 
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pode investir recursos nessa mudança. O presidente emitiu uma 

opinião técnica e informou que se torna inviável mexer no 

passeio da escola, que para estreitar o passeio será 

necessário ser alterado toda a rede de drenagem e isso 

realmente é inviável e em especial porque a escola não quer 

que faça mudança no passeio. Informou que do lado do comércio 

existe a possibilidade técnica de diminuir o passei para que 

se aumente a largura da rua e a torne mão dupla novamente, 

porém, ele informou ao senhor Danilo de que a prefeitura não 

vai arcar com nenhuma despesa referente à mudança, que se 

feita necessariamente todas as despesas serão por conta dele, 

pois como o município já investiu a pedido. Entende que haja 

necessidade de mão única naquele trecho, mas que para voltar a 

mão dupla é necessário alargamento da via, não mexendo no 

passeio da escola e se mexer no passeio do comércio que as 

despesas sejam por conta dos comerciantes. O senhor presidente 

falou que como já ouve uma decisão de mudança em 2015 ele 

trouxe a conhecimento do conselho para que o mesmo reitere 

essa decisão ou apresente solução para o caso. Os conselheiros 

por unanimidade entendem que se deva consultar a APMF da 

Escola Municipal Padre Gerson Galvino e o senhor presidente 

determinou que APMF seja consultada e apresentada na próxima 

reunião para decisão do conselho. Dando sequencia a reunião o 

senhor presidente deixou claro que os conselheiros têm total 

liberdade para emitir opinião sobre os assuntos discutidos. 

Dando sequencia a pauta da reunião os itens 3 e 4 ambos de 

indicação do conselheiro Odilon Cunha, o item 3 que solicita a 

mudança no sentido da Rua Sete de Setembro entre a Avenida 

José Campigotto e a Rua Diogo Pinto, deixando de ser mão 

dupla, passando a ser mão única nesse sentido com 

estacionamento somente em um dos lados da via. O item 3 da 
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pauta é referente a solicitação do conselheiro Odilon para que 

seja imediatamente retirado o três tempos dos semáforos, 

entendendo que não há necessidade. O secretário Jackson 

Franzoni informou que referente às duas indicações já existem 

decisões anteriores do conselho o qual foi favorável à mudança 

na Rua Sete e também sobre a mudança nos semáforos. O 

conselheiro Odilon falou que a respeito da Rua Sete de 

Setembro ele não é técnico nessa área, e fala como usuário e é 

favorável a essa mudança por entender que há risco naquela 

região, inclusive que a esquina da Rua Diogo Pinto com a Sete 

de Setembro existe uma mureta que impede o fluxo do trânsito 

de forma natural, e na questão dos semáforos não é admissível 

semáforos com três tempos em Laranjeiras do Sul, essa prática 

não é usada em lugar nenhum. O conselheiro Junior Gurtat 

reiterou sobre a decisão já tomada referente ao trecho entre a 

Avenida José Campigotto e a Rua Diogo Pinto, falou também que 

solicitou que haja reiteração por parte do conselho para que a 

mudança seja concretizada. Sugeriu também que o governo se 

comprometa em efetuar o asfaltamento do trecho entre a Avenida 

José Campigotto e a Rua Duque de Caxias, solicitou que seja 

efetuada a mudança na mureta da rodoviária na Rua Diogo Pinto 

para que o trânsito flua com mais facilidade. Falou que com a 

experiência que o senhor presidente tem como engenheiro e 

conhecedor do problema não seja difícil de resolver essa 

questão. O senhor presidente abriu a palavra para discussões e 

não havendo mais conselheiros que quiseram se manifestar o 

senhor presidente propôs pela aprovação da mudança do sentido 

da Rua Sete de Setembro, passando a mesma a ter sentido único 

da Avenida José Campigotto até a Rua Diogo Pinto. A proposta 

foi APROVADA por unanimidade dos conselheiros presentes. O 

senhor presidente determinou que seja emitida a Deliberação 
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referente a esta decisão e que seja comunicado o governo 

municipal sobre a decisão. Passando para o assunto dos 

semáforos o senhor presidente falou que o único semáforo que 

justifica ser três tempos é o da Rua Expedicionários João 

Maria na esquina com a Avenida Deputado Ivan Ferreira do 

Amaral/Rua Manoel Ribas. Após as deliberações os conselheiros 

APROVARAM por unanimidade que seja removido os três tempos dos 

semáforos passando para dois tempos e permanecendo três tempos 

apenas o semáforo da Rua Expedicionário João Maria esquina com 

a Avenida Deputado Ivan Ferreira do Amaral. Foi APROVADO a 

inclusão de um semáforo na Avenida Santos Dumont, esquina com 

a Rua Santana e o senhor presidente determinou que seja 

emitida a deliberação referente a estas decisão e que seja 

comunicado o governo municipal. O senhor presidente informou 

que as próximas pautas serão elaboradas para que a reunião 

tenha uma duração de aproximadamente uma hora. Foi proposto 

pelo secretário Jackson que o item 5 da pauta seja discutido 

no final por ser o mais extenso e o senhor presidente aceitou 

a proposição e passou-se a discutir o item 6 que é a indicação 

do senhor presidente para que seja removido o redutor de 

velocidade instalado na Rua Marechal Cândido Rondon entre a 

Rua Coronel Guilherme de Paula e a Rua Capitão Antônio Joaquim 

de Camargo. O senhor presidente informou que existem inúmeros 

pedidos de instalação de redutores e apenas esse pedido para 

remoção. Não houve muita discussão sobre o assunto e os 

conselheiros APROVARAM por unanimidade a remoção do redutor de 

velocidade. Na sequencia passou-se a discutir sobre o item 7 

da pauta que foi uma solicitação do secretario de comunicação 

social do município que solicitou a mudança no trajeto dos 

ônibus de transporte escolar na Rua Vereador Bacilides André 

Faé para que utilizem a Rua Vereador Otavio Folda. Após as 
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discussões os conselheiros entenderam não haver necessidade de 

tal mudança. O senhor presidente solicitou antes de entrar no 

ultimo item da pauta para que apresentar a solicitação de 

alteração no entorno da rodoviária municipal, para que seja 

mudado a mureta que separa o pátio da rodoviária da Rua Diogo 

Pinto. O senhor presidente propõe que seja diminuído a cerca 

que separa a Rua do pátio de manobra dos ônibus e que sejam 

removidas as cabines lá existentes. O conselheiro Junior 

Gurtat solicitou que seja feita a instalação de uma passagem 

de pedestre elevada na saída de pedestre da rodoviária na Rua 

Ezidio Bozza e também a alteração de preferencial deixando de 

ser da Rua Ezidio Bozza e passando a ser preferencial a saída 

de ônibus da rodoviária municipal. Os conselheiros deliberaram 

e APROVARAM por unanimidade a instalação da passagem elevada, 

a mudança de preferencial, passando a ser da saída dos ônibus 

da rodoviária municipal e também a retirada das cabines e a 

reforma da divisória na Rua Diogo Pinto com o pátio da 

rodoviária. Na sequencia o senhor presidente falou sobre a 

Praça Rui Barbosa, local onde está a Câmara Municipal de 

Vereadores e que existe uma Lei Municipal que não permite a 

utilização de praças para comércio e solicitou aos vereadores 

para que não seja permitida a utilização do espaço onde se 

estacionam os veículos da Câmara de Vereadores para comércio, 

informou que será revitalizado o estacionamento e que o mesmo 

será de uso exclusivo da Câmara de Vereadores. Foi solicitado 

que o governo municipal seja notificado e que haja providência 

para a proibição daquele espaço por parte de comerciantes. O 

senhor presidente solicitou que seja notificado o governo para 

tal medida. Na sequencia foi questionado sobre os veículos que 

são estacionado sobre as calçadas e o senhor presidente 

solicitou que seja informado a policia militar para 
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providências. Passou-se a discutir sobre o item 5 da pauta , 

que é a indicação da 001/2017 da Câmara Municipal de 

Vereadores referente a mudança de sentido da Rua Sete de 

Setembro, para que a mesma deixe de ser mão única e volte a 

ser mão dupla. O conselheiro Junior Gurtat solicitou fazer uso 

da palavra e falou que ele foi defensor quando da proposição 

da indicação e é contrário a mudança por entender que a 

mudança somente trouxe benefícios a municipalidade, a mudança 

para sentido único fez com que o tráfego na Rua Sete de 

Setembro flua, tornou-se mais rápido e mais seguro. Falou 

ainda que respeita o opinião do Vereador Magrão, que entrou 

com o pedido de indicação e que a mudança para sentido duplo é 

um retrocesso no progresso de Laranjeiras do Sul, que a 

mudança não interfere no comércio, pelo contrário, falou que o 

que está faltando é a sinalização adequada com a pintura dos 

estacionamentos, isso certamente vai fazer com que a via 

pública seja utilizada de forma correta e vai certamente 

beneficiar os motoristas e pedestre que utilizam a via e 

consequentemente o comércio também será beneficiado. O 

conselheiro Odilon Cunha usou a palavra e falou que também é 

contrário a mudança por entender que a mudança favoreceu até 

quem utiliza o comércio naquela região e é favorável a 

manutenção do sentido único. Foi unanime o posicionamento que 

a única coisa que falta é a sinalização de estacionamento. O 

presidente não emitiu opinião como presidente e sim como 

proprietário de imóvel na região, falou que não foi consultado 

para o abaixo assinado que foi apresentado, nem tão pouco seu 

inquilino proprietário da Rodacar que é na referida Rua. Após 

as explanações e discussões o senhor presidente propôs pela 

votação e os conselheiro por unanimidade APROVARAM pela 

permanência do sentido único da Rua Sete de Setembro, após o 
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senhor presidente determinou que seja emitida a deliberação 

sobre o assunto e notificado o governo municipal assim como a 

Câmara de Vereadores a respeito da decisão. Não mais havendo 

assuntos a serem discutidos o senhor presidente encerrou a 

presente reunião, agradeceu a todos pela presença, informou 

que as reuniões com conselho continuam sendo realizadas nas 

segundas terças-feiras de cada mês e que as reuniões serão 

realizadas na sala de reuniões da Prefeitura Municipal na Sala 

do Empreendedor às nove horas. Informou que a próxima reunião 

será no dia quatorze de março e determinou a lavratura da 

presente ata que após redigida e afixada ao livro de atas do 

conselho vai ser assinado por este secretário Jackson 

Franzoni, pelo senhor Presidente e demais conselheiros que 

participaram da reunião. 


