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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 08/2015  

Aos vinte e sete  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 oitava  reunião ordinária do atual 

período, ocasião em que o Sr. João Osmar Rodrigues, vice presidente, solicitou ao Sr. Jair 

Kultz a realização de uma oração para abençoar os trabalhos do conselho. Na sequencia 

solicitou a leitura da ata da reunião anterior que foi lida e aprovada pelos conselheiros 

presentes: Cláudio César de Andrade, Fernando Egídio Schmitz, Geison Andre Folquenin, Jair 

Kultz, Leandro Warde Fonseca, Marcelo Pinto Silva, Marcos Francisco Padilha, Maria de 

Fátima Werneck Lange,  Rafael Viana e Silva, Ricardo Duque Minardi, Wilmar Roberto 

Zainedir, Arthur da S. Marques, Andrey Falkiner, Andrea Silvestri Pasa, Arthur Fiebrantz, Loacir 

Fonseca, Mariluz Trombeta Amadiu, Maurício Borges Bueno, Salvador Pereira da Luz, 

Vanderlei Fernandes dos Santos e Antonio Gutubir. Contamos ainda com a participação da Srª 

Liberaci Fernandes, assessora do Vereador Valdemar Calixtro. Prosseguindo  informou que a 

Surg recebeu uma solicitação verbal da polícia civil para deixar a Rua Barão de Capanema 

entre as Ruas Guaira e Dr. Laranjeiras mão dupla. Após debate  e entendimento para aprovar o 

pedido, o conselheiro Loacir sugere a extensão da mão dupla até a Rua Barão do Rio Branco, 

facilitando o acesso à UPA do Batel. Aprovado em reunião, a implementação do sentido duplo 

na Rua Barão do Capanema da Rua Guaira até  Rua Barão do Rio Branco. Quanto a 

solicitação verbal do Sr. Samuel, referente a implantação de proibição de estacionamento na 

Rua dos Cardeias no Bairro São Cristóvão, esta permanecerá para análise com o conselheiro 

Marcio que apresentará um parecer.  Conselheira Fátima pede a palavra para sugerir a 

proibição de estacionamento do lado esquerdo da Rua Vicente Machado entre as Ruas 

Andrade Neves e Afonso Botelho. Conselheiro Fernando sugere extensão até a Rua 17 de 

Julho. Aprovado em reunião a sugestão do conselheiro. Processo nº 098/2014 Câmara 

Municipal Vereador José Valdir Kukelcik, requer faixa elevada para travessia de pedestres na 

Rua São Paulo em frente ao Campo do Batel. Conselheira Fátima informa qua não há número 

de pedestres significativo e que grande parte dos lotes lindeiros estão desocupados, portanto 

contrária a solicitação. Aprovado o parecer. Processo nº 150/2014: Câmara Municipal Vereador 

Rodrigo Crema solicita implantação de faixa elevada para travessia de pedestres na Av. 

Rubem S. Ribas em frente ao posto de saúde do Bairro  Santa Cruz. Conselheira Fátima em 

análise  à solicitação, observou que existem  três lombadas  em um espaço  aproximado 350m, 

sugerindo  primeiramente a remoção da lombada intermediária, existente nos fundos da APAE 

e a implantação nas proximidades do posto de saúde. Aprovado o parecer. Processo nº 

155/2014 Escola ArtEmoção na Rua Cap. Rocha, nº 2321, requer a substituição da lombada 

por faixa elevada em frente a escola. Conselheira Fátima informa que do lado direito da Rua 

Cap. Rocha não existe área demarcada para estacionamento e portanto não tem embarque e 

desembarque de passageiros, o que propiciaria a travessia de pedestres. A lombada existente 
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já cumpre a função de redução de velocidade, sugere portanto, reforço de sinalização de área 

escolar.  Conselheiro Rafael sugere  placas de  proibido estacionar do lado direito da via. 

Aprovado o parecer dos  conselheiros. Processo nº 168/2014: Câmara Municipal  Ver. Eurípio 

Rauem Neto, solicita travessia elevada na Rua Pe. Chagas nº 2124, esquina com  Didio Costa, 

no Alto da XV. Conselheira Fátima em análise, verificou que o número de pedestres não é 

significativo e a declividade da via não permite a implantação do dispositivo, portanto contrária 

a solicitação. Aprovado o parecer. Processo nº 124/2015: Sr. Daniel Saito requer implantação 

de uma vaga rápida para a Escola de Música Art’Music situada na Rua Capitão Frederico 

Virmond esquina com a Rua Vicente Machado, no Centro.  Conselheiro Marcio sugere uma 

vaga rápida na Rua Vicente Machado com a Rua Capitão Frederico Virmond. Recordando a 

decisão deliberada  por este conselho, de que somente seria permitida a implantação de uma 

vaga rápida por quadra, observamos que na Rua Vicente Machado esquina com Cel. 

Saldanha, portanto na esquina logo acima do local indicado, já há uma vaga rápida. Ficando 

indefererido o parecer e aprovado a retirada de uma  vaga rápida existente na interseção da 

Rua Cap. Frederico Virmond com a Rua Mal. Floriano, por já existir outra na mesma quadra. 

Processo nº 112/2015 Câmara Municipal Vereador José Valdir Kukelcik, requer redutor de 

velocidade na Av. Das Violetas entre Papoulas e Petúnias. Conselheiro Márcio verificou que tal 

solicitação já foi deliberada conforme  processo 085/2015 e aprovada a colocação da lombada. 

Processo nº 113/2015 Câmara Municipal Vereador Antonio Pacheco Barbosa,  solicita 

implantação de “lombada elevada” na Rua São Pedro  entre as Ruas Otto Rickli e São Jorge. 

Conselheiros Rafael e Mariluz em visita ao local, concluiram que não há necessidade de 

implantação de lombada ou faixa elevada, tendo em vista que o fluxo maior é na Av. Sebastião 

de Camargo Ribas. Aprovado o parecer, com reforço de sinalização viária. Processo nº 

117/2015: Câmara Municipal Vereador  Eurípio Rauem Neto, solicita implantação de lombada 

na Rua  Guaira a cerca de 25m da interseção com a  Rua Amálio Pinheiro. Conselheiro Márcio 

em visita ao  local  constatou que é uma via preferencial continua, com grande fluxo de veículos 

e linha do transporte coletivo, com existência de uma lombada em frente a delegacia de policia 

civil, a 300m do local requerido e outra a 100m. Sugerindo  redutor de velocidade próximo da 

interseção com a Rua Amálio Pinheiro. Após debate, ficou aprovada a implantação de uma 

faixa em relevo amarela para indução à parada na esquina e o reforço da sinalização viária. 

Processo 038/2015  Abaixo Assinado requer mudança para sentido duplo da Rua Amadeu K. 

Rocha  entre a Rua Romeu Karpinski Rocha e Av. Sebastião de Camargo Ribas e o Processo 

nº 022/2015 Câmara Municipal Vereador José Airson Horst  requer alteração para sentido 

duplo da Rua Amadeu  Karpinski Rocha depois da interseção com a Rua Romeu Karpinski 

Rocha. Conselheira Fátima após verificação dos  pedidos, informa que o sentido duplo 

distribuirá o tráfego de veículos que se deslocam do centro para o bairro, permitindo o acesso 

pela Rua Amadeu  Karpinski antes de chegar  na Rua Sebastião de Camargo Ribas que é um 
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ponto de conflito, prolongamento  o sentido duplo já existente no trecho compreendido entre a  

Av. Manoel Ribas e a Rua Romeu Karpinski Rocha, além da melhoria na sinalização viária da 

rotatória da Rua Sebastião de C. Ribas. Aprovado o parecer, com sugestão do conselheiro 

Leandro para encaminhamento de uma comunicação as empresas de transportes que fazem 

embarque e desembarque na rodoviária. Processo 023/2015 Câmara Municipal Vereador 

Edony Kluber requer  faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Inácio Karpinski em 

frente a Igreja da Restauração. Conselheira Fátima verificou que não há número de pedestres 

significativo e em um  dos lados da via, não existe calçada, o que impossibilitaria a implantação 

do dispositivo. Aprovado o parecer. Processo nº 106/2015 Guaravel Veículos Ltda, requer 

implantação de faixa elevada na Av. Manoel Ribas entre Prof. Yank e Paraná. Conselheira 

Fátima informa que o número de pedestres não é expressivo e a declividade e a velocidade da 

via no local, não permitem a implantação, além de haver semáforos no cruzamento com a Rua 

Paraná,  o que faz os veículos trafegarem com menor velocidade, portanto contrária a 

solicitação. Aprovado o parecer. Processo nº 063/2015 Câmara Municipal  Vereador Marcio 

Luiz Carneiro solicita faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Prof. Pedro Carli, nº 

5370 e Processo nº 133/2015 Câmara Municipal Vereador Milton de Lacerda Roseira Junior o 

qual solicita redutor de velocidade na Av. Pedro Carli em frente a Alto Giro. Em análise as 

solicitações apresentadas a conselheira Fátima observou que o número de pedestres não é 

significativo e  que grande parte dos lotes lindeiros são desocupados inviabilizando a 

implantação, sendo indeferidos os pedidos. Processo nº 075/2015 Câmara Municipal Vereador 

Valdemar Calixtro dos Santos, requer implantação de mecanismos para redução de velocidade 

na Av. Moacir Julio Silvestri esquina com a Rua João Pittner. Conselheira Fátima verificou que 

já houve a implantação de uma faixa elevada no local indicado. Processo  nº 078/2015 Abaixo 

Assinado, solicita implantação de mudança para sentido duplo na Rua Jaime Galvão. 

Conselheira Fátima constatou que o retorno do sentido duplo nesta rua não trará conflitos para 

o sistema viário da região, sugerindo  sinalização com dispositivos  que proíbam  a conversão 

para a direita no cruzamento com a Rua Mal. Floriano  Peixoto  (sentido Rua  Jaime 

Galvão/Mal. Floriano) e a proibição  da conversão à esquerda de quem  trafega  pela Rua Mal. 

Floriano,  além da implantação de uma faixa elevada na interseção com a Rua Inácio Karpinski. 

Aprovado o parecer. Processo  nº 098/2015: Abaixo assinado requer a implantação de lombada 

na Rua Capitão Virmond entre Amálio Pinheiro e Cel. Luis Lustosa. Conselheiro Salvador é de 

parecer contrário a solicitação, sendo indeferido o pedido. Processo nº 101/2015: Câmara 

Municipal Vereador José Airson Horst  reivindica redutor de velocidade na Rua Humaitá 

esquina com a Rua Marcilio Dias. Conselheiro Salvador após conversa com os moradores 

sugere faixa elevada. Aprovada a implantação de lombada, ficando a critério técnico o local 

mais apropriado para implantação. Processo nº 126/2015 Centro de Formação de Condutores 

Futura, solicita substituição de lombada por faixa elevada  na Rua Padre Chagas, nº 3151. 
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Conselheira Fátima é favorável a remoção da lombada existente e a implantação da faixa 

elevada na interseção com a Rua Xavier da Silva. Aprovado  o parecer. Processo nº 116/2015: 

Câmara Municipal Vereador Ademir Fabiane solicita implantação de semáforo na Rua Padre 

Chagas esquina com Marechal Floriano. Conselheira Fátima. O parecer contido no processo 

126/2015, acima descrito, acolherá também o requerimento do vereador Ademir. Aprovado o 

parecer. Processo nº 135/2015 Câmara Municipal Vereador Valdomiro Batista solicita 

implantação de lombada na Rua Paraná próximo ao Cantinho das Massas, nº 1332, entre Mal. 

Floriano e Vicente Machado. Esta solicitação já esteve para apreciação deste conselho, ficando 

aprovada em reunião do dia 13/07/2015 a implantação da lombada condicionada a retirada, 

quando da locação do radar. Nada mais havendo a tratar, o Sr. João Osmar Rodrigues, 

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

Schlegel, lavrado a presente ata.  

Guarapuava, 27 de agosto de 2015. 


