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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 09/2015  

Aos dez  dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, na Câmara Municipal de 

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

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

Kultz uma oração a fim de abençoar os trabalhos deste conselho. Na sequencia solicitou a 

leitura da ata da reunião anterior que foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Altair 

Bonassa,  Marcos Antonio de Moraes, Jair Kultz, Jean Felde de Liz, Marcelo Pinto Silva, Marcio 

Anderson Miqueta, Marcos Francisco Padilha, Maria de Fátima Werneck Lange,  Vilmar 

Roberto Zainedir, Loacir Fonçeca e Mariluz Trombeta Amadiu. Contamos ainda com a 

participação do Sr. Daniel de Souza engenheiro da Surg, do Sr. Gilberto Nizer proprietário da 

Escola de Natação Aquamen e  do Vererador Cleto Tamanini. Iniciando os trabalhos o Sr. João 

Osmar passa a palavra ao Conselheiro Jean, o qual comenta que foi procurado por uma 

emissora de TV para falar sobre as possibilidades de implantação de lombada na Av. Vereador 

Rubem Siqueira Ribas, no Jordão, próximo a Igreja,  devido o acidente ocorrido entre um carro 

e uma moto no último final de semana, resultando em uma vítima fatal. Após alguns 

comentários verificou-se a existência de  uma lombada no local em que ocorreu o acidente, 

notando-se que não é só a presença do redutor que inibe ocorrências. No entanto, já há 

aprovação deste conselho para execução de um dispositivo  em frente a Igreja. Conselheiro 

Jean sugere pedido de explicações sobre a demora dos radares. Sr. João Osmar recomenda 

para que o conselho se manifeste através de documento requerendo ao município informações 

sobre os radares e a contratação de mais agentes de trânsito. Conselheiro Marcio pede para 

requer explicações também sobre os semáforos. Conselheiro Marcelo, informa que a análise 

técnica dos pontos a ser instalados os radares é bastante minuciosa e precisa de contagem de 

tráfego em cada local, mas já está sendo realizada  para que se possibilite o processo 

licitatório. Sr. João Osmar passa a palavra ao Sr. Gilberto Nizer, o qual informa que na Rua 

Afonso Camargo foi  implantado mão única e placas de proibido estacionar em um dos lados 

da via, requerendo deste conselho a liberação da área de estacionamento a partir das 17h e 

30m entre as Ruas Alcione Bastos e Coronel Saldanha. Após conversação, a conselheira 

Fátima se propôs a verificar o comportamento do trânsito no local.  Conselheiro Marcio pede a 

palavra para divulgar as eleições do Conselho Tutelar que ocorrerão em processo unificado 

para eleição dos Conselheiros. Existem 21 candidatos e as urnas estarão disponíveis em vários 

pontos da cidade sendo a maioria nas escolas municipais. Prosseguindo o Sr. João Osmar fez 

a leitura de dois requerimentos do Conselheiro Marcio, um  para implantação de placa de 

proibido estacionar  do lado direito da Rua Capitão Virmond esquina com a Rua Capitão 

Rocha, onde já existe uma faixa amarela, mas não há placa. Aprovado o requerimento. O outro  

é da Rua Capitão Rocha entre as Ruas Guaira e Doutor Laranjeiras onde há duas vagas 

rápidas na mesma quadra, requerendo que mantenha-se somente uma das vagas. Aprovada a 
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solicitação, a serem verificadas quando da implantação das demais providências já deliberadas 

por este conselho para a via, conforme sugestão do Sr. João Osmar. Passando a ordem do dia, 

foram verificados os seguintes processos: Processo nº 111/2015:  Câmara Municipal Vereador 

Rodrigo Sereno Crema, requer redutor de velocidade na Rua Capitão Rocha esquina com 

Andrade Neves.  Conselheiro Fernando  informa que tal solicitação já foi atendida com 

sinalização viária e a implantação de redutor de velocidade. Processo nº 130/2015: Câmara 

Municipal Vereador Rodrigo Sereno Crema, requer implantação de redutor de velocidade  na 

Av. Rubem S. Ribas proximidades a B’MILK. Conselheiros Bonassa e Loacir após verificação, 

informam que há deficiência de sinalização viária, sugerindo a implantação de placas de 

regulamentação de velocidade de 60 km/h, bem como de  faixas de indução à redução de 

velocidade, o fluxo de veículos leves ocorre mais aos  domingos e feriados, nos dias de 

semana o fluxo é de caminhões, notando-se que a lombada prejudicaria a grande maioria. Se 

for implantada a fiscalização com radares, suprirá a necessidade da via. Aprovado o parecer 

com ressalva do conselheiro Jean para encaminhamento ao município do pedido de 

providências quanto aos radares. Processo nº 136/2015: Andréa Silvestre Pasa. Requer 

implantação de lombada ou faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Raulino G. de 

Córdova, nº 1562 próximo a Rua Alcione Bastos no Morro Alto.  Conselheiros Bonassa e Loacir 

relatam grande número de veículos transitando na via e em alta velocidade. Sugerem  a 

remoção de uma lombada existente na interseção  da Rua Raulino G. de Córdova com 

Senador P. Machado para frente do numeral 1.588, a qual atenderá  as duas igrejas e uma 

escola situada no local, além dos diversos moradores que declararam ocorrências de acidentes 

na via. Aprovado o parecer dos conselheiros. Processo nº 029/2015: Câmara Municipal 

Vereador Valdomiro Batista, solicita colocação de lombada na Rua Juarez Martins Lustosa no 

Bairro Industrial. Conselheiro Luiz Ciunek  verificou  grande fluxo de veículos leves e pesados 

bem como de pedestres. Mediante conversa com uma empresária, a mesma relata que seriam 

necessárias duas lombadas na Rua Dourados próximo aos números 228 e 323. Sendo 

recomendado pelo conselheiro na interseção da Rua Juarez M. Lustosa com a Rua Dourados 

um faixa elevada, melhoria na sinalização de pare e implantação de faixas de pedestres. 

Aprovado o reforço da sinalização viária e a execução de uma ou duas lombadas,  conforme 

definição do departamento técnico da SURG. Processo nº 100/2015: Câmara Municipal 

Vereador José Airson Horst solicita implantação de faixa elevada para travessia de pedestres 

na Av. Aragão de Mattos Leão em frente a Igreja Adventista. Conselheiro Marcelo constatou 

que o fluxo de veículos e pedestres  não é grande para justificar a implantação de faixa elevada 

ou lombada. Portanto contrário a solicitação. Aprovado o parecer do conselheiro. Processo nº 

105/2015: Câmara Municipal Vereador Ademir Fabiane solicita implantação de semáforo na 

interseção da Rua Engº Lentch com Av. Manoel Ribas. Conselheiro Marcelo informa que já 

existe estudos para implantação de semáforos, onde estão sendo realizadas as contagens de 
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tráfego, após será apresentado uma recomendação para o local, priorizando a  segurança e 

fluidez no trânsito. Aprovado o parecer com reivindicação do Sr. Jair para fiscalização física no 

local. Processo nº 115/2015: Câmara Municipal Vereador Ademir Fabiane requer semáforos na 

Rua Engº Lentsch com Mabel Granier. Conselheiros Loacir e Bonassa verificaram que  para a 

instalação do dispositivo se faz necessário a contagem de tráfego no local que já é provido de 

sinalização com placas de pare, faixas de desaceleração e de retenção elevada de ambos os 

lados da Av. Engenheiro Lentsch. Indeferido o  pedido. Processo nº 132/2015: Câmara 

Municipal Vereador Valdomiro Batista requer lombada na Rua Juvelina Cunha em frente a 

Panificadora Panisquina e  Baterias Libra, no Bairro Primavera. Conselheiro Vilmar verificou 

que a referida via  tem grande fluxo de veículos e pedestres além de ser utilizada pelo 

transporte coletivo, transporte escolar e para deslocamentos à base descentralizada do SAMU. 

Os moradores e comerciantes são favoráveis a reimplantação da lombada, sendo assim,  

sugere a implantação do dispositivo. Aprovado o parecer do conselheiro, com a opção tanto 

para a implantação da lombada quanto da faixa elevada para travessia de pedestres, conforme 

análise do departamento  técnico. Processo 140/2015: Paróquia Catedral Nossa Senhora de 

Belém: solicita implantação de faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Visconde de 

Guarapuava entre a secretaria da paróquia e a entrada lateral da Igreja. Após debate, verificou-

se que a via é estreita,  provida de pavimento com pedras irregulares  e uma calçada larga, o 

que impossibilita o desenvolvimento  de velocidade neste fragmento, portanto delibera pelo 

indeferimento do pedido. Sr. João Osmar passa a palavra ao Vereador Cleto o qual informou 

estar participando da reunião para verificar o funcionamento do conselho que tem recebido 

várias críticas nas reuniões da Câmara Municipal e que possivelmente deverá ser chamado 

para esclarecimentos. Porém está observando que os conselheiros são participativos e vão aos 

locais verificar os requerimentos. Sr. João Osmar se pronunciou dizendo que o COMUTRA é 

constituido por voluntários designados por diversas  instituições, além de ser apartidário e 

irreligioso nas deliberações, mencionado o Sr.  César Sanchez como um uma pessoa de quem 

este conselho recebeu grandes lições. Disponibilizando-se para esclarecimentos necessários. 

Conselheira Mariluz pede providências quanto ao estacionamento em frente a CIRETRAN, 

sugerindo uma vaga rápida. Conselheiro Loacir se propôs a verificar o solicitado. 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, 10 de setembro de 2015. 


