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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 08/2014 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, na Câmara Municipal 

de Guarapuava, Estado do Paraná, às 8h30min realizou-se a oitava reunião 

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

declarou aberta a sessão, solicitando ao Sr. Jair Kultz uma oração a fim de abençoar 

os trabalhos realizados por este conselho, após solicitou a leitura da ata da reunião 

anterior, que foi lida e aprovada pelos presentes: Altair Bonassa, André Rudek, 

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

Fernando Egídio Shmitz, Jair kultz, Jean Felde de Liz, José Altamir de Souza, José 

Heron Goulart, Maria de Fátima W. Lange, Vilmar Roberto Zainedir, Arthur  dos 

Santos Fiebrantz, Leiva Terezinha Brasil, Marcos Francisco Padilha, Renilda Zeni, 

Salvador Pereira da Luz.  Contamos também com a participação das Sras. Petronilia 

da Silva Nunes e Cristina Ap.Ribeiro,  do Sr. Joel Tenente do Corpo de Bombeiros e 

dos Vereadores Edony kluber, José Airson Horst e Valdir Kukelcik. O Sr. Presidente 

passa a palavra para a Srª Petronília, a qual através de um abaixo assinado dos 

moradores, requer redutores de velocidade na Rua Cap. Rocha entre Andrade 

Neves e Afonso Botelho, em função do excesso de velocidade praticado na via. Sr. 

César explica que a solicitação já está sendo analisada  pelos conselheiros, e serão 

considerados ainda, os  critérios técnicos estabelecidos para implantação deste 

dispositivo. Prosseguindo, apresenta projeto para implantação de sentido único na 

Rua  Jaime Galvão no Bairro Bonsucesso, atendendo a uma solicitação de estudos 

requerida por professores do Colégio Estadual Padre Chagas, permitindo o contorno 

dos veículos na quadra do Colégio, favorecendo desta forma, o trabalho da Patrulha 

Escolar da Polícia Militar e também reduzindo o conflito existente na interseção entre 

as ruas Jaime Galvão, Mal. Floriano Peixoto e Inácio Karpinski. Aprovada em 

reunião a mudança de sentido  da referida rua, com as orientações aos condutores e 

as sinalizações pertinentes. Conselheiro José Heron pede a palavra para solicitar ao 

presidente da Câmara Municipal Sr. Edony, uma maior triagem no encaminhamento 

das solicitações para implantação de  lombadas e faixas elevadas para travessia de 

pedestres, observando o  grande número de pedidos que chegam a este conselho. 

Advertindo sobre as dificuldades que o corpo de bombeiros tem em transpor estes 

obstáculos com o caminhão carregado e  o tempo em que demoram, podendo 

prejudicar atendimentos emergenciais.  Sr. Edony explica que os pedidos são da 

comunidade e os vereadores repassam ao conselho que analisará a viabilidade ou 
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não do atendimento, para que possam ser respondidos aos requerentes. 

Conselheiro João Osmar solicita providências na interseção da Rua Dr. Laranjeiras 

com Cap. Rocha, devido ao grande movimento nos horários de saída das escolas 

próximas e da falta de visibilidade no cruzamento. Conselheiro José Heron comenta 

sobre a falta de fiscalização nestes locais. Conselheiro Marcos diz que o acúmulo de 

tráfego na Rua Capitão Rocha deve-se a implantação de uma nova escola no local, 

sugere estudos, antes da aprovação de obstáculos físicos.  Conselheiro Jean sugere 

blocos de  notificações educativas para serem distribuídas aos conselheiros. Sr. 

César informa que já está definida a empresa vencedora do certame para realização 

do  concurso que inclui a contratação de agentes de trânsito e o edital, em breve 

será publicado. Processo nº 022/2014 Empresa Braspress: solicita inclusão de 

horários do  transporte coletivo para atender  os funcionários da empresa. 

Conselheiro Marcos após contato com os interessados, comunica que a empresa já 

disponibilizou  para a linha do Distrito Atalaia alguns horários experimentais os quais 

serão ajustados conforme a demanda. Processo nº 031/2014 Interessada: UTFPR  

solicita inclusão de novos horários na linha 41 que atende o Feroz II, em dias pré-

definidos a fim de atender os alunos da universidade quando da realização das 

provas.  Conselheiro Marcos comunica que a empresa já disponibilizou o serviço, 

que é eventual, e prestará o atendimento quando for  necessário. Processo nº 

070/2014 Interessado: Câmara Municipal solicita  faixa elevada para travessia de 

pedestres na Av. Manoel Ribas esquina com Prof. Becker nos dois sentidos da via e 

Processo nº 064/2014 Interessado:  Colégio Aliança solicita a implantação de 

sentido único na Rua  Afonso Alves de Camargo sentido centro /bairro e faixa 

elevada para travessia de pedestres na Rua Profº. Becker e Av. Manoel Ribas, 1354.  

Conselheiro Jair após contato com o proprietário do Colégio e observar o 

comportamento dos condutores no local, informa que é favorável às solicitações. A 

mudança de sentido na Rua Afonso Camargo já foi aprovada anteriormente por este 

conselho, quanto às faixas elevadas, foram aprovadas, no entanto será necessário 

definir com os técnicos do Guaratran o  local mais adequado para  instalação na Rua 

Profº. Becker, em função do declive. Processo nº 033/2014 Interessado: João Maria 

Marques expõe que após a construção de condomínios na Rua Pedro Vidal da Cruz, 

entre as Ruas Itapemirim e Francisco de Assis, Bairro Boqueirão, os moradores 

deixam os veículos em cima das calçadas ou obstruindo passeios e dificultando a 

entrada dos moradores das residências próximas, requerendo providências. 
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Conselheiro Jean informa que esteve no local e observou que a via possui 7 metros 

e os moradores do condomínio deixam seus veículos em cima da calçada, observou 

ainda, que o requerente possui um acesso à residência, no entanto, não verificou 

problemas de manobra para acesso ao portão que possui uma garagem interna, 

mas não comporta um automóvel. Portanto sugere  ao Guaratan e a Polícia Militar,  

fiscalização para orientar e se necessário notificar os proprietários dos veículos  que 

estão estacionados nos passeios, prejudicando o trânsito de pedestres. Aprovado o 

parecer  do conselheiro  com encaminhamento da solicitação ao Departamento de 

Fiscalização da Prefeitura para notificar os proprietários dos imóveis que possuem  

calçadas e passeios irregulares. Processo nº 054/2014 Interessada: Escola 

Municipal Santa Cruz  requer mudança para sentido único na Rua Juvenal Caldas. 

Conselheiro Jean, após visita ao local ressalvou que a Rua possui 7m de largura, 

com calçada somente do lado da escola, que ocupa o quarteirão inteiro, sugere a 

implantação de sentido único na Rua Juvenal Caldas entre Jesuíno Marcondes e 

Antonio Rebouças, proibição de estacionamento do  lado esquerdo da citada via, 

colocação de placas de embarque e desembarque e sinalização viária. Na Rua 

Generoso de Paula Bastos, sugere a execução de faixa elevada para travessia de 

pedestres. Aprovado o parecer do conselheiro.  Processoº 37/14  Interessado:  

Câmara dos Vereadores – Vereador Rodrigo Crema,  requer mudança para sentido 

único na Rua  Guaicuru na Vila Bela. Conselheiro Salvador verificou a necessidade 

da mudança, no entanto após  debate, foi sugerida uma nova análise do local. 

Tenente Joel observa  que deve ser feita uma intervenção junto as escolas, pois 

muitas tem problemas de acesso e disponibilizam  somente uma entrada para os 

alunos, causando filas duplas e congestionamentos. Processo nº 077/2014 

Interessado: Vereador Valdemar Calixtro dos Santos, solicita avaliação e 

providências para a interseção da Av. Nereu  Ramos com a Av. Paraná e Benjamin 

Constant. Sr. Presidente apresenta um projeto com adequações no sistema viário, 

elaborado pelo departamento técnico da Surg, que deverá atender a solicitação do 

requerente e será encaminhado para aprovação do Sr. Prefeito Municipal. Aprovado 

o projeto. Processo nº 036/2014 Interessada: Srª  Anair  Meira da Cruz reivindica  

reimplantação de ponto de ônibus na Rua Manoel Antonio em frente do Centro de 

Eventos Atração. Conselheiro Marcos, sugere a relocação do ponto instalado em 

frente ao posto Mestra para próximo ao local solicitado. Aprovada a solicitação da  

reimplantação do ponto. Processo nº 021/2014 Interessada: Direção do CMEI – 
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Santa Cruz requer o deslocamento do ponto de ônibus instalado em frente ao CMEI. 

Conselheiro João Osmar após  contato com a direção da creche, é de parecer 

favorável a mudança. Aprovado a solicitação, no entanto, há a necessidade de  

verificação do  local para nova implantação, sem prejuízos para e escola e posto de 

saúde. O sr presidente comentou sobre o requerimento formalizado pelas Empresas 

Guarios Viagens e Zenitur, para majoração de tarifa das linhas distritais de Entre 

Rios e Palmeirinha, os quais serão analisados por uma comissão formada pelas 

conselheiras Fátima e Luciléia e pelo conselheiro Marcos. Foram encaminhados 

para análise dos conselheiros os processos numerados de 078 a 091/2014. Nada 

mais havendo a tratar, o Sr. César Ramão Sanchez declarou encerrada a sessão, 

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

 

Guarapuava, 05 de junho de 2014. 

 


