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Ata nº 11/2014 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, na Câmara 

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

primeira  reunião ordinária do atual período, ocasião em que o Sr. João Osmar 

Rodrigues, vice-presidente, declarou aberta a sessão,  solicitando ao Sr. Jair Kultz a 

realização de uma oração para abençoar os trabalhos a serem desenvolvidos por 

este conselho. Na sequência, solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que após 

lida foi aprovada pelos conselheiros presentes: Altair Bonassa, Arthur dos Santos 

Fiebrantz, Dalton de Oliveira Bitencourt, Darlan Faccin Weide, Emerson S. do 

Amaral, Jean Felde de Liz, Jair Kultz, Loacir Carlos Fonçeca, Maria de Fátima W. 

Lange e Marcos Francisco Padilha. Contamos ainda, com a participação da Srª 

Raphaelly K. Alves representado o Ver. João Napoleão. Repassando a ordem do 

dia, foram verificados os seguintes processos: Processo nº 087/2014: Abaixo 

assinado moradores  da Rua Coronel Lustosa os quais requerem liberação de 

estacionamento nos dois lados da via, entre as Ruas Azevedo Portugal e Benjamin 

Constant. Conselheiro Emerson, após visita ao local, informa ser de parecer 

favorável ao pedido. Processo nº 0111/14 Abaixo assinado  dos moradores da Rua 

Coronel Lustosa entre as Ruas Azevedo Portugal e Benjamin Constant, solicitam a 

manutenção da proibição de estacionamento implantada do lado esquerdo da via e a 

proibição de caminhões neste local, permitindo somente carga e descarga. 

Conselheiro Altair esteve no local com o agente de trânsito Cidinei Fortes, e após 

verificação das possíveis alterações,  informaram que a rua possui 7 m de largura e  

sugeriram a proibição do estacionamento do lado esquerdo da via entre a Av. 

Manoel Ribas e a Rua Brigadeiro Rocha. Quanto ao pedido de proibição de 

estacionamento de caminhões, fica indeferido a fim de  não acarretar transferência 

do problema para outras quadras. Em análise aos  dois protocolos acima descritos, 

os conselheiros debateram e optaram pela permanência da proibição já existente e a 

extensão  nas quadras compreendidas entre a Av. Manoel Ribas a Benjamin 

Constant e Azevedo até Brigadeiro Rocha. Processo nº 045/14. Interessado: 

Sanepar-Unidade Regional de Guarapuava, solicita implantação de travessia 

elevada na Rua Azevedo Portugal em frente ao numeral 1021. Conselheiro Luiz 

Ciunek, informa ser favorável a implantação, observando o grande número de  
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pedestres que deslocam-se até a empresa de arrecadação. Aprovado o parecer.  

Conselheiro Marcos sugere implantação de uma travessia elevada ou lombada na 

Rua Guaira próximo da interseção com a Rua Azevedo Portugal, pois apesar da 

existência deste dispositivo na Rua Azevedo Portugal com Guaira os índices de 

acidentes ainda são consideráveis. Processo 065/14, Câmara Municipal Ver. José 

Airson Horst, requer  implantação de faixa elevada para travessia de pedestre na 

Rua Turíbio Gomes esq. com Miguel Bohomoletz.  Conselheiro Emerson S. do 

Amaral, verificou grande tráfego de veículos, principalmente vindo da Rua Miguel 

Bohomoletz, entendendo a necessidade de implantação da travessia. Os 

conselheiros observaram que já havia a intenção de reimplantação da lombada 

retirada anteriormente por questões técnicas,  e sendo assim, esta atenderia ao 

solicitado. Processo nº 067/14 Câmara Municipal Ver. Rodrigo Crema recomenda 

implantação de redutores de velocidade na Rua Azevedo Portugal. Conselheiro Luiz 

Ciunek informa ser favorável a instalação de radares na via. Aprovado o parecer do 

conselheiro. Processo nº 089/14 Câmara Municipal  Ver. José Airson Horst, solicita 

implantação de travessia elevada em frente à Escola Roberto Cunha e Silva, na Rua 

João Pitner, 099. Aprovada a implantação. Processo nº 0102/14 Câmara Municipal 

Ver. José Airson Horst solicita estudos para implantação de redutores de velocidade 

na Rua Turíbio Gomes esquina com Miguel Bohomoletz, na Vila Bela. Aprovado 

conforme protocolo 065/14, a readequação da lombada. Processo nº  071/2014 

Câmara Municipal, Vereador Edony Kluber requer implantação de  faixa elevada 

para travessia de pedestres em frente mercado Mix na Av. Paraná. Aprovada a 

implantação, com sugestões para que o proprietário retifique  o rebaixamento do 

meio fio. Conselheiro Jair se disponibiliza a ficar com o processo e manter contato 

com o proprietário do imóvel para solicitar a devida regularização. Processo nº 

0113/14 Paulo Sergio Gomes de Assis, solicita instalação de placas proibindo ônibus 

e caminhões na Rua Padre Salvador Renna entre Cel. Saldanha e Comendador 

Norberto. Conselheiro Darlan Weide, é favorável a proibição nas quadras citadas e 

também nas quadras subsequentes, até a Rua Andrade Neves, além da  

implementação de uma placa para embarque e desembarque de passageiros. 

Aprovado em reunião o parecer do conselheiro, com horários previstos das 18:00h 

às 23:00h para embarque e desembarque de passageiros, na Rua Pres. Zacarias, 

em frente a Praça Estefano Turok. Processo nº 0115/14 Câmara Municipal Ver. Ade-                                                                                                                                                                                                                            
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mir Fabiane, requer travessia elevada nas Ruas Cipriano de Campos e João Batista, 

Distrito da Palmeirinha. Os conselheiros Altair e Loacir informam parecer favorável à 

implantação de lombada no local, pois a instalação de faixas elevadas para travessia 

de pedestres é tecnicamente inviável. Deferido o parecer. Processo nº 0123/2014 

Câmara Municipal, Vereadores Eurípio Rauem Neto e José Airson Horst, através 

dos Of. nº 494 e 511/14 requerem implantação de Semáforo em frente da Escola  

Mun. Francisco Contini na Rua Cândido Xavier, 330 no Bairro Boqueirão. A referida 

solicitação será atendida com a implantação de uma rótula no local, conforme 

estudos que estão sendo elaborados pela Surg. Processo nº 0124/2014 Eduardo 

Balhs Correa requer implantação de lombada ou travessia elevada na Av. Sebastião 

de Camargo Ribas, interseção com Elias Zacalusny em frente à creche. Esta 

situação é similar a anterior, onde há também estudos para implantação de uma 

intervenção física no local. Nada mais havendo a tratar o Sr. João Osmar declarou 

encerrada a sessão, tendo eu Ruth Galicioli Schlegel, lavrado a presente ata.  

Guarapuava, 28 de agosto de 2014.  


