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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 10/2015  

Aos vinte e quatro  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 décima 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: Fernando Schmitz, Marcos Antonio De Moraes, 

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

Roberto Zainedir e Antonio Gutubir. Tivemos ainda a participação dos seguintes convidados: Daniel 

Gonzaga engenheiro da SURG, Srª Ana Luiza Ferreira representando a UTFPR, Srs. Augustinho 

Ivanski, Marcelo Krachinski Galvão e Ubiratan Prestes moradores da Rua Prof. Becker, Srª  Liberaci 

Fernandes representando o Vereador Valdemar Calixtro  e Jucimara Garcia, Marcio Luiz de Souza e 

Marilda dos Santos representando a APADEVI. Após,  o Sr. João Osmar fez a leitura do ofício do 

CONCIDADE convidando a todos os conselheiros a participar da audiência pública para dar início no 

processo de atualização do Plano Diretor, a ser realizada na Câmara Municipal, dia 30/09/2015 a partir 

das  19:00h. Prosseguindo atende os moradores da Rua Professor Becker, os quais informam que 

apesar da logística de sinalização já efetuada na via, o fluxo de veículos  e pedestres é grande, bem 

como a ocorrência de acidentes nas interseções, reivindicando providências quanto ao excesso de 

velocidade na via. Sr. João Osmar agradece as explanações e esclarece que já houve aprovação deste 

conselho para uma faixa elevada na esquina com a Rua Tiradentes e o conselho está providenciando 

uma correspondência ao Sr. Prefeito, requerendo algumas providências e os radares estão inclusos, no 

entanto o pedido ficará registrado para análise e o conselho aguardará providências quanto as 

deliberações já apresentadas nas reuniões. Prosseguindo atende os representantes da APADEVI, os 

quais encaminharam oficio e estão reforçando o pedido para mudança de um ponto de ônibus instalado 

na Rua Coronel Saldanha nas proximidades da Rua Presidente Zacarias, para a quadra em que está 

instalada a Associação, garantindo ao deficiente o direito de autonomia, acessso e cidadania, pois há 

muita dificuldade na travessia da Rua Presidente Zacarias por ser via de mão dupla. O conselheiro 

Marcos lembra que esta solicitação já tramitou pelo conselho, no entanto houve resistência por parte de 

alguns moradores da quadra indicada para a implantação. Sr. João Osmar diz que não havendo 

posicionamento contrário, fica aprovada a mudança do ponto antes da interseção com a Rua Presidente 

Zacarias,  em um local a ser definido,  na quadra da Associação. Na sequência, passa a palavra  a  Srª 

Ana Luiza Ferreira, a qual requer atendimento do transporte coletivo até a Universidade, sugerindo o 

atendimento com a linha do Sol Poente, uma vez em que alguns alunos precisam deslocar-se até a PR 

466 para pegar o ônibus e a Avenida de acesso a UTFPR ainda está sem iluminação, oferecendo riscos. 

Conselheiro Marcos comenta que na medida do possível a empresa está buscando atender aos pedidos, 

no entanto não havia demanda para a linha disponibilizada e tornou-se deficitária. Porém, pode-se 

estudar a possibilidade de extensão da linha do Sol Poente em caráter experimental, comprometendo-se 

em trazer na próxima reunião um parecer sobre o pedido. Conselheiro Marcos solicita a palavra para 

explanar sobre o pedido que o Sr. Luiz Gaspar proprietário de um  imóvel situado na  Rua Generoso de 

Paula Bastos, 2133, fez para mudança da parada dos ônibus em frente a este endereço, pois o ponto 

fica em um declive e esta ocasionando rachaduras no imóvel. Após verificação, o conselheiro informa 
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que o pedido é pertinente, ficando aprovada a retirada do marcador, pois a distância entre os pontos 

anterior e posterior ficará em média 400m. Conselheiro Marcos informa que esteve verificando com o 

engenheiro Daniel a situação da Rua Coronel Saldanha e solicita a ampliação da proibição de 

estacionamento do lado direito da via, do Colégio Newton até a Rua P. Salvador Renna, pois tem 7m de 

largura e é passagem do transporte coletivo. Aprovada a proibição. Passando a ordem do dia foram 

verificados os seguintes processos: Processo nº 097/2015 Studio de Dança Bruna Pacheco solicita faixa 

para embarque e desembarque de alunos na Rua XV de Novembro, 7870. Conselheiro Marcio informa 

que em analise ao solicitado, observou que  a escola não tem horários específicos de entrada e saída de 

alunos, não  podendo ser deferida uma vaga de embarque e desembarque em horário integral, observou 

ainda, que já existe uma vaga de curta duração quase em frente ao ponto indicado e que o acesso à 

escola é através de uma antiga garagem, onde a guia é rebaixada, requerendo correspondência ao 

órgão competente para solicitar à escola a adequação do meio fio, disponibilizando desta forma, mais 

uma vaga para estacionamento. Aprovado o parecer. Processo nº 0122/2015: Vereador Gilson da Silva 

Moreira, requer implantação de faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Padre Chagas, 4036, 

em frente ao Parque do Lago.  Conselheiro Marcio constatou  que os cultos são realizados nas terças, 

quintas e domingos às 19h30m, que a 100m do local indicado já existe uma lombada, e em frente ao 

numeral existe um ponto de ônibus, fator contribuinte para o indeferimento do pedido, além de não existe 

fluxo de pessoas que indique travessia elevada no local, sugerindo a pintura de faixa para pedestres e 

reforço de sinalização viária. Aprovado o parecer.  Processo nº 127/2015: Escola Municipal Professora 

Carmem T. Cordeiro Ed. Infantil e Ensino Fundamental. Requer implantação de travessia elevada na 

Rua Conselheiro Jesuino Marcondes com Arlindo Ribeiro. Conselheiro João Osmar em visita ao local 

juntamente com a diretora da escola, constatou baixo fluxo de pedestres, automóveis e caminhões e que 

já há um redutor de velocidade em frente ao portão da escola na Rua Arlindo Ribeiro. Portanto contrário 

a solicitação, sugerindo a colocação de faixa em relevo amarela induzindo a parada na interseção da 

Rua Jesuino Marcondes com a Rua Arlindo Ribeiro. Aprovado o parecer.  Processo nº 138/2015: 

Vereador Mario Fernando Scheidt. Requer faixa elevada  ou redutor de velocidade na Rua Tiradentes  

próximo ao Colégio Platão. Conselheiro João Osmar  durante visita no local, observou  baixo fluxo de 

pedestres, com exceção nos horários de entrada e saída de alunos, porém com grande movimentação 

de veículos e excesso de velocidade na Rua Tiradentes entre a Av. Moacir Silvestri e Barão do Rio 

Branco, onde não há redutores de velocidade. Após debate, fica indeferida a implantação do dispositivo. 

Processo  nº 139/2015: Abaixo Assinado para implantação de lombada na Rua Getúlio Vargas esquina 

com a Pedro Alves. Conselheiro João Osmar   em visita ao local e conversa com a Srª Maria Klein,  

constatou alto fluxo de veículos na Rua Getulio Vargas e considerável fluxo na Rua Pedro Alves de 

quem faz a conversão para a Rua Getulio Vargas, percebendo que os acidentes  acontecem na 

interseção não pelo excesso de velocidade, mas por invasão de preferencialidade, aconselhando o 

reforço da sinalização viária e colocação de faixa em relevo amarela induzindo a parada na Rua Pedro 

Alves com a Rua Getúlio Vargas. Outra queixa é quanto ao estacionamento lateral de uma loja de 

materiais de construção localizada na esquina deste cruzamento  impedindo os pedestres de transitarem 

regularmente pelo passeio. Aprovado o parecer do conselho quanto a sinalização viária na interseção e 

a fiscalização de trânsito no local para verificação das irregularidades dos estacionamentos. Processo nº 

147/2015: Tereza Dziurza solicita retirada ou transferência de ponto de ônibus localizado na Rua Pastor 
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Rickli Sobrinho esquina com a Rua Coroados, 184  Vila Carli. Conselheiro Marcos Padilha em visita ao 

local com o Engº Daniel,  verificaram que é necessário a aprovação do projeto pela prefeitura, para as 

alterações pretendidas no imóvel, para posteriormente ser examinado o melhor local para relocação do 

abrigo. Aprovado o parecer do conselheiro. Processo nº 151/2015: Apadevi solicita mudança de ponto de 

ônibus localizado  na Rua Coronel Saldanha para antes da interseção com a Rua Presidente  Zacarias, 

na quadra da APADEVI.. Aprovado o parecer, conforme discutido no inicio da sessão. Processo nº 

090/2015: Câmara Municipal de Guarapuava Vereador Cosme Stimer solicita retorno de lombada ou 

implantação de semáforos na interseção das Ruas Paraná com Saldanha Marinho. Indeferido o redutor 

de velocidade, observando  existência de outros redutores já implantados na extensão desta via. 

Aprovado o reforço de sinalização  viária em todas as interseções da Rua Saldanha Marinho. Na 

sequencia, o Sr. João Osmar fez a leitura do ofício a ser encaminhado ao prefeito, reveindicando 

providências quanto aos radares, os semáforos e a contratação de novos agentes de trânsito e de estar. 

Ficando aprovado o encaminhamento. 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. 


