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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 07/2015  

Aos treze  dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na Câmara Municipal de 

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

período, ocasião em que a Conselheira  Maria de Fátima Werneck Lange em substituição ao 

Sr. João Osmar Rodrigues, declarou aberta a sessão informando que o Supremo Tribunal 

Federal considerou improcedente a ação impetrada pelo Ministério Público, o qual   alegava 

usurpação do poder de policia  da guarda municipal de Belo Horizonte que é administrada por 

uma empresa de economia mista,  sendo que a decisão estende-se a mais 23 processos com o 

mesmo teor de outras partes do pais, portanto a decisão foi considerada de repercussão geral. 

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

conselheiros presentes: Altair Bonassa, Fernando Schmitz, Jair Kultz, Loacir Carlos Fonçeca, 

Marcio Anderson Miqueta, Marcos Francisco Padilha e Mariluz Trombeta Amadiu. Participaram 

ainda como convidados o Sr. Francisco Anciuti, o Vereador Gilson Da Silva Moreira, o Sr. 

Felício Beneck e a Srª Liberaci Fernandes, assessora do Vereador Valdemar Calixtro. 

Prosseguindo a Srª Fátima passa a palavra para o Sr. Felicio o qual expõe a sua preocupação 

com a Rua Jaime Galvão, onde vem reivindicar deliberação para o abaixo assinado 

encaminhado pelos moradores do local. Conselheira Fátima comenta que a questão está 

sendo analisada e em breve terá um parecer. Na sequencia atende ao Sr. Francisco que vem 

diante deste conselho, requerer implantação de uma lombada na Rua Comendador Norberto  à 

aproximadamente 3 quadras para frente da Faculdade Campo Real. Conselheira Fátima 

informa que a solicitação ficará registrada e será analisada juntamente com o  requerimento 

protocolado sob nº 109/2015 que trata do mesmo assunto. Prosseguindo a Srª Liberaci pede 

providências para a Rua Inácio Karpinski para redução e velocidade. Conselheira Fátima 

informa que o processo está em análise e será verificado junto ao conselheiro relator. Vereador 

Gilson  requer providências quanto a área de estacionamento da Av. Moacir Júlio Silvestri entre 

as Ruas Tiradentes e Quintino Bocaiúva, mais precisamente nas proximidades do CEO onde 

veículos de grande porte ficam estacionados, causando transtornos ao trânsito local. 

Conselheira Fátima comunica que a situação deverá ser melhor avaliada por este conselho 

para que possa ser deliberada. O conselheiro Marcos sugere uma avaliação do raio da Av. 

Moacir Silvestri com a Rua Quintino Bocaiúva, comentando que há problemas com a conversão 

dos ônibus no local. Na sequencia o Ver. Gilson  requer uma avaliação para implantação de 

uma faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Padre Chagas número 4036, em frente 

à Igreja Assembléia de Deus, conforme solicitação protocolada. Passando a ordem do dia 

foram verificados os seguintes processos: Processo nº 086/2015 Sr. Valmir Fagion requer 

lombada na Rua Paraná entre as Ruas Vicente Machado e Marechal Floriano Peixoto. 

Aprovada em reunião a implantação da lombada condicionada a retirada, quando da locação 

do radar. Processo nº 114/2015: Câmara Municipal de Guarapuava Vereador Valdomiro Batista 
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requer  colocação de uma lombada na Rua Paraná próximo ao numeral 1332.  Aprovada 

conforme contido no processo nº 086/2015. Processo nº 087/2015: Moradores do Bairro dos 

Estados reivindicam uma faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Saldanha Marinho 

esquina com a Rua Bahia. Conselheiros Bonassa e Loacir observaram que o declive não 

favore a implantação  e o fluxo de pedestres é insuficiente, além da existência de uma lombada 

a aproximadamente 100m do local. Indeferido o pedido, aprovado o parecer. Processo nº 

120/2015 Núcleo Regional de Educação solicita implantação de uma vaga de idoso e uma 

vaga rápida na Rua Pedro Alves, 104, Centro. Deliberada em reunião, encaminhar para 

providências. Processo nº 091/2015: Câmara Municipal Vereador Celso Lara da Costa requer 

implantação de lombada na Av. Paraná antes da esquina com a Rua Thomaz Schwartz na 

Colônia Vitória. Conselheiro Fernando  informa que a Avenida Paraná não possui tráfego 

intenso que justifique uma lombada,  sugerindo reforço de sinalização viária com limite de 

velocidade e a notificação aos moradores para execução de calçadas. Aprovado o parecer. 

Processo nº 095/2015 Colégio Estadual Ana Vanda Bassara requer vaga para deficiente físico, 

uma vaga rápida e uma faixa elevada para travessia de pedestres na Av. Das Acácias e na 

Rua Brigadeiro Rocha a implantação de uma faixa proibindo estacionar em frente aos portões  

do Colégio. Conselheiros Loacir e Bonassa observaram a inexistência de  rampa de acesso à 

calçada, portanto não havendo possibilidade de implantação da vaga para deficiente; quanto a 

faixa elevada, sugere a substituição por faixas de pedestres por haver tráfego de veículos de 

emergência no local e regulamentação de horários.  No acesso aos portões, sugere a extensão 

da pintura da faixa existente no ponto de ônibus. Aprovado o parecer. Processo nº 102/2015: 

Câmara Municipal Vereador Celso Lara da Costa solicita implantação de redutor de velocidade 

ou lombada na Av. Michael Moor entre Av. Paraná e  Av. Helvétia e entre a Rua 3 e Av. 

Helvética. Conselheiros Loacir e Bonassa informam que o problema maior são as colisões no 

cruzamento,  sendo acordado a implantação de uma faixa de retenção em relevo amarela na 

interseção. Aprovado o parecer. Processo nº 104/2015: Câmara Municipal Ver. Milton de 

Lacerda Roseira Junior requer implantação de lombada ou travessia elevada na Rua 17 de 

Julho. Conselheiros Bonassa e Loacir estiveram no local e sugerem a implantação de lombada 

na Rua 17 de Julho antes do cruzamento com a Rua Quintino Bocaiúva no sentido Santa 

Cruz/Trianon, além da pintura de faixa  de pedestres nos  cruzamentos. Aprovado o parecer. 

Processo nº 107/2015 Condomínio Solar da Lagoa solicita a Implantação de faixa para 

travessia de pedestres na Rua Prof. Becker, nas proximidades da Policia Federal. Aprovado em 

reunião a melhoria da sinalização para vaga exclusiva de motos ao lado do acesso a garagem 

na Rua Prof. Becker e a pintura do acesso às garagens localizadas na Rua Prof. Becker e 

Belmiro de Miranda. Processo nº 110/2015 Vereador Milton de Lacerda Roseira Junior requer 

implantação de faixa elevada para travessia de pedestres em frente a Unicentro,  na Rua 

Saldanha Marinho. Aprovada a solicitação. Nada mais havendo a tratar, a Srª. Maria de Fátima 
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Werneck Lange agradece a participação de todos e declara encerrada a sessão, tendo eu Ruth 

Galicioli Schlegel, lavrado a presente ata.  

Guarapuava, 13 de agosto de 2015. 


