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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 12/2014 

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, na Câmara 

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

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

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

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: André Rudek, Cláudio César de 

Andrade, Emerson S. Do Amaral, Jair Kultz, Amarildo Carraro, Arthur dos Santos 

Fiebrantz, Antonio Gutubir, Leiva T. Brasil da Luz, Loacir Carlos Fonçeca e Marcos 

Francisco Padilha. Contamos ainda, com a participação da Srª Raphaelly K. Alves 

representado o Ver.  João Carlos Gonçalves. O Sr. João Osmar fez a leitura de um 

ofício enviado pela direção do Colégio Prof. Pedro Itararé, onde requer implantação 

de travessia elevada na Rua Turíbio Gomes em frente ao Colégio. Sr. Presidente 

informa que a reivindicação já foi aprovada por este Conselho e inclusive já está 

sendo executada. Processo nº 093/2014 Sebastião Bahls de Brito-Estacionamento 

Novo Tempo.  Solicita  o retorno da proibição de estacionamento do lado esquerdo 

da Rua Marechal Floriano Peixoto entre Dr. Laranjeiras e Barão do Rio Branco. 

Conselheiro João Osmar informa que em visita ao local  verificou que as alegações 

do solicitante são insuficientes para que haja a proibição do estacionamento do lado 

esquerdo da citada via, pois mesmo com a permissão de estacionamento dos dois 

lados, o tráfego flui adequadamente neste segmento. Aprovado o parecer. Processo 

nº 097/2014 Câmara Municipal, Vereador Cleto Tamanini, solicita redutor de 

velocidade ou faixa elevada para travessia de pedestres na Rua XV de Novembro 

com Quintino Bocaiúva. Conselheiro Fernando, após análise do requerimento,  

informa ser contrário a solicitação. Aprovado o parecer do conselheiro, com 

sugestão para  inclusão de reforço de sinalização viária e pintura de faixa de 

pedestres no local. Processo nº 106/2014: Empresa Edson Farias e Cia Ltda, Plano 

de Luto Belém, requer implantação de vaga rápida de 15 minutos, na Rua Saldanha 

Marinho nº 2353. Após visita ao local e contato com o interessado, o conselheiro 

informa que há a possibilidade de extensão do ESTAR, havendo assim, a 

rotatividade no estacionamento local, esclarecendo ainda, a existência de uma vaga 



  

2 
 

COMUTRA-CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SINALIZAÇÃO 

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

rápida exatamente em frente ao estabelecimento do requerente, do outro lado da 

rua. Processo nº 110/2014 Abaixo assinado de empresários da Rua Saldanha 

Marinho, entre Arlindo Ribeiro e Av. Moacir Júlio Silvestri, solicitando a implantação 

de ESTAR. Conselheiro João Osmar é favorável ao pedido na Rua Saldanha 

Marinho entre a Rua Barão do Rio Branco e a Av. Prefeito Moacir Júlio Silvestri, 

além de uma vaga rápida neste trecho. Após debate, o conselho deferiu o parecer 

para a implantação do ESTAR e a implantação de uma vaga rápida, tendo como 

ponto de referência a loja J.Imave. Processo nº 130/2014: Câmara Municipal Ver. 

Edony Kluber, requer implantação de redutor de velocidade na Rua Guaira, 1738. 

Os conselheiros observaram que já houve a aprovação de  uma solicitação 

semelhante, dependendo somente da implantação. Processo nº 132/2014: A direção 

da Escola Municipal Maria de Jesus Taques solicita travessia elevada na Rua XV de 

Novembro em frente à Escola. Conselheiros Emerson e Heron já foram favoráveis a 

um requerimento similar, o  qual foi deferido por este conselho, mas ainda não foi 

instalado o dispositivo. Conselheiro André se disponibilizou a verificar o local mais 

apropriado para implantação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. João Osmar 

declarou encerrada a sessão, tendo eu Ruth Galicioli Schlegel, lavrado a presente 

ata.  

Guarapuava, 11 de setembro de 2014. 

 

 

 


