
  

1 
 

COMUTRA-CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SINALIZAÇÃO 

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

 

Ata nº 09/2014 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, na Câmara 

Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, às 8h30min realizou-se a nona 

reunião ordinária do atual período, ocasião em que o Sr. César Ramão Sanchez, 

presidente, declarou aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da reunião anterior, 

que após lida foi aprovada pelos conselheiros presentes: Altair Bonassa, André 

Rudek, Cláudio César de Andrade, Dalton de Oliveira Bitencourt, Emerson S. do 

Amaral, Fernando Egídio  Shmitz, Jean Felde de Liz, Maria de Fátima W. Lange, 

Mario Fernando Scheidt, Vilmar Roberto Zainedir, Amarildo Carraro, Darlan Faccin 

Weide, Renilda Zeni, Silvia Rodrigues, Maria Inês Burckhardt, Petronilia da Silva 

Nunes. Em virtude do recesso da Câmara Municipal, o Sr. Presidente informa que no 

mês de Julho as reuniões do conselho estarão suspensas. Prosseguindo, 

comunicou que a Prefeitura Municipal está dando sequência no cumprimento do 

termo de Ajuste de Conduta para retirada das lombadas e faltam aproximadamente 

20 unidades, para concluir o acordado. Quanto às tartarugas estas já foram todas 

retiradas e conforme comentado anteriormente neste conselho, foi criado 

recentemente, um dispositivo para implantação nas interseções, consistindo em uma 

faixa em relevo amarela alertando para a preferencialidade da via transversal, que 

tem demonstrado resultados positivos como apresentada na matéria publicada nesta 

semana, pelo Jornal Diário de Guarapuava. Na sequência em atendimento à 

solicitação da empresa Zenitur, requerendo providências quanto a atuação da 

Empresa Nordeste no mesmo itinerário, o Sr. Presidente  informou que já foram 

solicitadas ao Deptº de Fiscalização Geral da Prefeitura as providências legais 

cabíveis, a fim de coibir tal prática. Comentou ainda, sobre solicitação do  Ministério 

Público  Estadual, quanto a Rua Silvino Pereira, lembrando que o Conselho definiu 

no ano passado para disciplinar o tráfego, proibir o estacionamento ao longo da via 

além do tráfego de caminhões na 1ª quadra, que é estritamente residencial. 

Infelizmente, ainda não é possível fiscalizar com a intensidade adequada, 

possibilitando as transgressões, levando os moradores a enviaram um requerimento 

ao Ministério Público, solicitando o fechamento da via na interseção com a rua 

Saldanha Marinho, quando o mesmo fez uma diligência no local, encaminhando ao 

Conselho a deliberação sobre o pedido de fechamento da quadra solicitada.  Sr. 
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presidente sugere a inversão do sentido da via, entre a Rua Saldanha Marinho e 

Santa Catarina, impedindo assim  o fluxo de veículos  neste sentido, incluindo os 

caminhões, pois para o fechamento no local solicitado, haveria a necessidade de 

área disponível para execução de retorno. Conselheiro João Osmar descarta a 

possibilidade de fechamento da via. Conselheiro Bonassa acredita que com a saída  

da empresa “BRF-Brasil Foods” a medida torna-se desnecessária, sugerindo o 

estreitamento físico do cruzamento  para dificultar o acesso dos caminhões. 

Aprovada a sugestão para inversão de sentido da via e eliminação da curva para 

conversão à direita da rua Saldanha Marinho para a Rua Silvino. Conselheiro João 

Osmar solicita que os moradores sejam informados sobre as medidas, para 

finalização do processo. Processo nº 042/2014: Câmara Municipal  Ver. Cleto 

Tamanini e Processo nº 074/2014 Câmara Municipal Ver. Cosme Stimer requerem 

travessia elevada na Rua Paraná, próximo ao numeral 1332, Bairro Conradinho. 

Conselheiro João Osmar após verificação, observou que não há escolas, igrejas ou  

estabelecimentos comerciais no local, que o número de pedestres é baixo, o fluxo de 

veículos é razoável e os motoristas não respeitam o limite de velocidade de 40 km/h, 

sugere portanto, fiscalização eletrônica ou de agentes  no local. Aprovado o parecer. 

Processo nº 044/2014: Câmara Municipal de Guarapuava Ver. Milton de Lacerda 

Roseira Junior,  solicita estudos para sinalização viária na Rua Felipe Karam  nas 

imediações da Escola Manoel Moreira de Campos. Conselheiro Loacir. Informa que  

o desvio de tráfego de caminhões desta  área já foi executado, quanto a sinalização 

viária pertinente ao local, somente após a execução da pavimentação asfáltica. 

Aprovado o parecer. Processo nº 055/2014: Academia Rômani solicita vaga para 

embarque e desembarque de passageiros. Conselheiro João Osmar após visita no 

local, verificou que o estabelecimento não possui horário específico para entrada e 

saída de alunos, as aulas são ministradas nos três períodos, o número de alunos é 

pequeno e não causa tumulto de veículos ou pessoas. Ressalvando que se trata de 

empresa privada, instalada no centro da cidade  em uma via com grande fluxo de 

veículos e escassez de vagas, o atendimento à solicitação caracterizaria a 

privatização do espaço público, portanto contrário à solicitação. Aprovado o parecer. 

Processo nº 056/2014: Câmara Municipal Ver. Eurípio Rauen Neto solicita travessia 

elevada no Jordão em frente ao Supermercado Silva e ao Projeto Mais Educação e 
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 Processo nº 062/2014: Câmara  Municipal Ver. Ademir Fabiane, para implantação 

de lombada ou faixa elevada na Av. Rubem S. Ribas na Vila Jordão. Conselheiro 

Fernando Schmitz  analisando os pedidos, comunica que o local normalmente tem 

baixa intensidade de veículos, mas volume de pessoas que se deslocam para o 

posto de saúde é grande, bem como, de estudantes para a escola. Trata-se de uma 

rua de acesso ao Parque Recreativo do Jordão e alteração significativa de 

movimento no verão. Entendendo ser pertinente a solicitação da lombada, com 

analise técnica para a implantação no local mais apropriado em função da 

visibilidade, da existência de uma curva neste local com tachões refletivos no eixo e 

uma lombada à aproximadamente 200m.  Aprovado o parecer. Processo 060/2014: 

Câmara Municipal solicita travessia elevada na Rua João Paulo I, esquina com 

Bento XV, no Núcleo João Paulo II. Conselheiro José Heron, verificou pouco fluxo de 

veículos e pedestres, além da existência de uma lombada em frente à creche, 

considerando inviável a solicitação. Aprovado o parecer. Processo nº 061/2014: 

Câmara Municipal Ver. Edony Kluber solicita travessia elevada na Rua Marechal 

Floriano Peixoto em frente ao Hospital São Vicente de Paulo e na Rua Pedro Alves 

em frente ao Hospital  Santa Tereza. Conselheiro José Heron cita a existência de 

projetos para implantação destes dispositivos em frente aos locais indicados, 

portanto favorável ao requerimento. Aprovado o parecer. Processo nº 066/2014: 

Câmara Municipal Ver. José Airson Horst solicita faixa elevada para travessia de 

pedestres na Rua Saturnino Varela esq. com Plínio Salgado, na Vila Bela. 

Conselheiro Emerson S. do Amaral após vistoria no local entende que a solicitação 

torna-se inviável por não existir calçadas nem meio fio em ambos os lados  da 

referida rua, nem mesmo a pavimentação asfáltica completa. Aprovado o parecer do 

conselheiro. Processo nº 082/2014: Câmara Municipal. Ver. Edony Kluber, 

implantação de faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Tiradentes 

esquina com a Rua Prof. Becker. Conselheiro João Osmar é favorável a solicitação, 

submetendo o requerimento para debate com os demais conselheiros sobre o local a 

ser implantada. Havendo então o debate e a votação, sendo 6 votos favoráveis e 5 

votos contrários a implantação na Rua Profº Becker nas imediações do local 

requerido. Aprovada a sugestão. Processo nº 086/2014 Zenitur - Somer e Zeni Ltda 

referente a reajuste da tarifa do transporte distrital linha Guarapuava/Palmeirinha. 

Analisado o requerimento pela Comissão do Comutra formada pelos conselheiros 

Marcos, Fátima e Luciléia e também por um representante da Comissão Municipal 
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do Transporte Coletivo Sr. Edinei Ivanski, observaram as características do 

transporte, os itinerários e o  tipo de pavimento e emitiram parecer favorável a 

majoração de tarifa. O Processo será encaminhado para apreciação da 

Administração Municipal. Processo nº 088/2014  Câmara Municipal, Ver. Edony 

Kluber  solicita implantação de travessia elevada nas ruas Getúlio Vargas, Dr. 

Laranjeiras e Saldanha Marinho. Conselheiro João Osmar, ao verificar  as questões, 

observou que na Rua Getúlio Vargas em frente ao Cine XV, os horários de cinema e 

o fluxo intenso de pessoas são observados a noite, período em que o tráfego de 

veículos é menor, além da existência de uma faixa de pedestres na esquina com a 

Rua Guaira. Na Rua Saldanha Marinho, o tráfego é lento e já existe uma faixa para 

travessia de pedestres no local indicado. Solicita providências na interseção da Rua 

Dr. Laranjeiras com a Rua Cap. Rocha, devido ao grande fluxo de alunos que 

transitam do terminal até o Colégio Francisco Carneiro Martins e dos veículos que  

causam congestionamentos na Rua Dr. Laranjeiras. Ficando definido por este 

conselho a proibição de estacionamento na Rua Cap. Rocha, do lado esquerdo da 

via, próximo ao cruzamento com a Rua Dr. Laranjeiras, para permitir maior 

visibilidade; a implantação de travessia elevada na Rua Cap. Rocha antes do 

cruzamento com a Dr. Laranjeiras; o estudo para   implantação de semáforo na Cap. 

Rocha com a Dr. Laranjeiras;  manutenção da sinalização viária existente e 

fiscalização de trânsito. Processo nº 091/2014 Expresso Guarios requer estudos 

para verificação de majoração de tarifa da linha Distrital Guarapuava/Entre Rios. A 

Comissão do Comutra formada pelos conselheiros  Marcos, Fátima e Luciléia e um 

representante da Comissão Municipal do Transporte Coletivo Sr. Edinei Ivanski, 

após análise das características do transporte, itinerários e tipo de pavimento 

emitiram parecer favorável a majoração de tarifa. O Processo será encaminhado 

para apreciação da Administração Municipal. Processo nº 092/2014 Interessada 

Procuradora Srª Cláudia Honório do Ministério Público do Trabalho, solicita melhoria 

da sinalização viária na interseção da Rua Guaira com Tiradentes.  Considerando 

que o cruzamento em evidência é o segundo em número de acidentes nos últimos 

12 meses, em que pese ter toda a sinalização horizontal e vertical implantada e uma 

lombada na rua Tiradentes próxima ao cruzamento com a Rua Guaíra, o Conselho 

delibera pela retirada da referida lombada; implantação de faixa em relevo amarela 

para reforçar a preferencialidade e implantação de lombada ou travessia elevada na 

rua Guaíra para coibir o excesso de velocidade neste trecho, favorecida pelo declive 
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desta via após a rua Saldanha Marinho, quando os veículos passam no sinal verde 

do semáforo da rua Quintino Bocaiúva. Nada mais havendo a tratar, o Sr. César 

Ramão Sanchez declarou encerrada a sessão, tendo eu, Maria de Fátima Werneck 

Lange, conselheira, lavrado a presente ata.  

Guarapuava, 24 de julho de 2014.  

 


