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COMUTRA-CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SINALIZAÇÃO 

Instituído pela Lei nº 059/69 de 18 de agosto de 1969. 

Ata nº 06/2015 

Aos vinte e cinco  dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na Câmara Municipal de 

Guarapuava, Estado do Paraná, às 8h30min. realizou-se a sexta  reunião ordinária do atual 

período, ocasião em que o Sr. João Osmar Rodrigues vice-presidente, declarou aberta a 

sessão, solicitando ao Sr. Jair Kultz uma oração  para  conduzir  os trabalhos deste conselho. 

Prosseguindo solicitou a leitura da ata da reunião anterior que após lida, foi aprovada pelos 

conselheiros presentes: Altair Bonassa,  Jair Kultz, Marcelo Pinto Silva, Marcio Anderson 

Miqueta, Loacir Fonçeca, Salvador Pereira da Luz, Sr. Paulo Roberto Santos de Lima 

representando a ACIG, o Aspirante Arthur da Silva Marques e o Cabo Everson A. Pereira 

representando o 16º BPM. Participaram ainda, o vereador Milton de Lacerda Roseira Junior e 

os Srs. Maicon Ferreira e Leandro R. Vestena. Dando sequencia a sessão o Sr. João Osmar 

passou a palavra ao Sr. Maicon o qual expõe problemas enfrentados na Rua Padre Chagas 

proximidades com a interseção da Rua Azevedo Portugal, fundos da Faculdade Guairacá, onde 

os ônibus que transportam estudantes ficam parados e enfileirados no acostamento para 

embarque e desembarque. O problema fica ainda maior no horário de saída, onde alguns 

veículos permanecem por cerca de 30 minutos com  os motores ligados  aguardando os 

estudantes. Esta situação causa transtornos no trânsito para os moradores, para os demais 

condutores, para o transporte coletivo urbano que tem a área do ponto de ônibus ocupada e 

faz a  parada sobre a pista, além dos riscos de acidentes. Comenta que no ano passado teve 

orientação do 16º BPtran para solicitar a substituição da placa de probibido parar por  uma 

placa de “Proibido parar e estacionar”, no entanto já fez esta reivindicação mas até o momento 

não foi atendido. Sr. João Osmar sugere fiscalização no local, e encaminhamento de oficio a 

PM pedindo providências. Sr. Bonassa diz que falta fiscalização no local, pois o GUARATRAN 

não tem turno à noite,  sugerindo o  encaminhamento de uma cópia do oficio para a direção da 

faculdade. Na sequência atende o Sr. Leandro que requer resposta quanto à solicitação 

formulada para a Rua Jaime Galvão. Sendo informado que permanece ainda em análise com a 

conselheira Fátima, mas já esta sendo verificado, orientando o Sr. Leandro a aguardar o 

parecer final. Prosseguindo fez a leitura de um ofício encaminhado pelo conselheiro Salvador, o 

qual reivindica  para os moradores do Residencial Morar Melhor a  instalação de um ponto de 

ônibus do transporte coletivo urbano na Rua dos Dentistas, no mesmo local onde já existia uma 

parada de ônibus. Aprovada a implantação. Passando a ordem do dia foram verificados os 

seguintes processos: 159/14 Câmara Municippal Ver. José Airson Horst solicita redutor de 

velocidade na Rua Anastácia na Vila Operária. Conselheiro João Osmar  observou que a via já 

contempla uma lombada, apesar de ser provida de pavimentação com pedra irregular. 

Indeferida a solicitação por haver uma lombada nas proximidades do local sugerido e também 

pela forma do pavimento existente. Processo nº  170/14: Câmara Municipal Vereador Cleto 

Tamanini requer faixa elevada na Rua Leonardo Coblinski entre João de Barros e Ribeirão 
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Preto.   Conselheiro João Osmar é favorável ao requerimento, mas sugere apreciação dos 

demais conselheiros. Aprovado em reunião a implantação da lombada. Processo nª 03/15 Sr. 

Gernino Librelato. Solicita providências quanto ao excesso de velocidade praticado na  Rua  

Cap. Virmond entre as Ruas Tiradentes e Engº Rebouças.  Aprovado a fiscalização com radar. 

Processo nº 058/2015 Câmara Municipal Ver. João Carlos Gonçalves solicita implantação de 

uma faixa elevada para travessia de pedestres ou lombada em frente ao posto de saúde e a 

creche da Vila Bela. Conselheiro  Marcio  observou que já estiveram para apreciação outros 

requerimentos com o mesmo escopo e que a solicitação já foi atendida. Processo nº 060/2015 

Sr. Danilo Dominico requer implantação de lombada na Rua Turíbio Gomes,  numeral 2265 na 

Vila Bela. Conselheiro Marcio informa  que há declive na via e uma lombada instalada a menos 

de 200 metros do numeral sugerido, portanto contrário a solicitação. Aprovado o parecer. 

Processo nº 04/2015 Câmara Municipal Vereador Márcio Luiz Carneiro requer faixa elevada 

para travessia de pedestres na  Rua Marechal Dutra, interseção com Afonso Pena e também a 

abertura da Rua Mal. Dutra ligando a Rua Guaira. Conselheiro Marcio  em visita ao local 

constatou que há muitos lotes na área e  não há tráfego intenso de pessoas, observou ainda, 

um redutor de velociade há aproximadamente 200m do local indicado. Devido a falta de infra-

estrutura no local,  a travessia elevada não poderá ser implantada. Indeferido o pedido. 

Processo nº 073/2015 Sr. João Erte Fernandes solicita implantação de lombada na Rua 

Fernando Lisboa Junior, 33. Conselheiro Marcio  indica a implantação nas proximidades do 

numeral 246, mas sugere a verificação do departamento técnico. Processo nº 077/2015, Abaixo 

assinado  requer implantação de redutores de velocidade na Av. Moacir Julio  Silvestri entre 

Joaquim  M. de Souza e Luiz Cúnico. Conselheiro Marcio   constatou que o local citado esta em 

desconformidade  com a resolução 39/98 do Contran, requerendo por parte do conselho uma 

alternativa. Deferido em reunião a implantação de radar no local. Processo nº 081/2015 

Prefeitura Municipal Sr. Leonardo Rauem , solicita mudança de ponto de ônibus  na Rua Pedro 

Siqueira, nº 1115, Santana. Conselheiro Marcio verificou que o ponto de ônibus foi instalado 

em frente a um terreno baldio e após,  recebeu uma obra aprovada pelo município onde o 

acesso a garagem da residência ficou em frente ao ponto de ônibus. A mudança do ponto 

torna-se necessária, pois o mesmo já foi retirado do  local. Aprovada a reimplantação, 

verificando-se uma nova disposição. Processo nº 085/2015, abaixo assinado  requer 

implantação de lombada ou faixa elevada para travessia de pedestres na Rua das Violetas, 

Bairro Trianon. Conselheiro Marcio indica a instalação nas proximidades do numeral 11, mas 

requer estudos de viabilidade técnica antes da execução. Aprovado o parecer. Processo 

092/2015 Câmara Municipal Ver. Valdomiro Batista  solicita implantação de lombada na rua 

Francisco  Cândido Xavier.  Conselheiro Marcio observou que a via é preferencial,  tem asfalto 

em bom estado e linhas do transporte coletivo, além de considerado fluxo de veículos.  

Indicando o numeral 1403 como referência para implantação, condicionado a uma análise 
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técnica. Aprovado o parecer. Processo nº 094/2015 Srª Andressa Scheidt Martins solicita vaga 

para deficiente físico na Rua Xavier da Silva, 903. Conselheiro Marcio após contato com a  

solicitante,  concluiu que uma vaga rápida de  15 minutos com pisca alerta ligado, em 

substituição a vaga existente em frente ao prédio onde se estabelecia a Promotoria, 

contemplaria a solicitação da requerente. Aprovado o parecer.  Sr. João Osmar  agradece a 

participação do vereador Milton e passa a palavra, o qual informa que recebeu um abaixo 

assinado dos moradores da Rua 17 de Julho solicitando  faixa elevada para travessia de 

pedestres nas proximidades da Praça da Ucrânia. Sr. João Osmar recebeu o abaixo assinado e 

explicou que a solicitação será  analisada pelo conselho. Comenta ainda, sobre a solicitação 

que a Acig  fez à Câmara Municipal para realização de uma audiência pública a fim de discutir 

o cumprimento da Lei Municipal 046/14 que trata sobre a utilização das guias rebaixadas para 

estacionamento de veículos, em frente aos estabelecimentos comerciais, propondo a 

transformação destas áreas para “vagas rápidas 15 minutos com pisca alerta ligado” e se for 

acatada a audiência,  requer antecipadamente a presença dos conselheiros, salientando que 

este  assunto já foi amplamente discutido no COMUTRA. Vereador Milton  comenta que os 

recuos para estacionamentos tornam-se vagas públicas, mas o  ESTAR deixa de ser recolhido. 

Ocasião em que o  Sr. Paulo representante da Acig, passa ao Sr. João Osmar um  ofício, 

comunicando sobre o pedido da audiência à Câmara. Nada mais havendo a tratar, o Sr. João 

Osmar agradece a participação de todos e declara encerrada a sessão, tendo eu Ruth Galicioli 

Schlegel, lavrado a presente ata.  

Guarapuava, 25 de junho de 2015. 


