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Da 19ª Reunião do Conselho Municipal de Transporte e Usuários, Trânsito e

Mobilidade Urbana (CMTUTMU) 

Na data de 14 de setembro de 2022, na sala de reunião da Prefeitura Municipal,

às 14:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Transporte e

Usuários,  Trânsito  e  Mobilidade  Urbana.  O  sr.  Hassan  informa  que  está  em

andamento  a  tratativa  do contrato  de  serviço  de transporte  público  municipal,

mediante  reequilíbrio  financeiro,  informa  ainda  que  abriu  protocolo  solicitando

informações sobre o novo processo licitatório  de serviço de transporte público

coletivo.  O  Presidente,  Heitor,  explica  sobre  a  contratação  de  empresa  de

consultoria técnica para o projeto básico de transporte coletivo, apresentando as

planilhas do reajuste tarifário. Sr. Ércio diz que não há o que ser discutido em

relação  aos  cálculos;  Hassan  indica  que  será  apresentada  uma  planilha  de

cálculo geral e com segurança jurídica com a participação do Tribunal de Contas.

Sr. Tacir questiona sobre a irregularidade dos motoristas de táxi, processos em

andamento, e solicita a fiscalização dos pontos de táxi pela guarda municipal em

conjunto com os fiscais municipais;  o Sr. Osvaldo sugere que a Secretaria de

Segurança Pública  realize  vistorias  dos  veículos,  atualização  dos  cadastros  e

fiscalização dos tributos dos motoristas de táxi; o sr. Albini informa que a última

operação resultou em um total de oito notificações de transporte clandestino de

passageiros;  o  sr.  Tacir  acrescenta  que  por  lei  somente  veículos  com  placa

vermelha têm o direito de serviço de transporte de passageiros e que os carros

autuados devem ser recolhidos; o sr. Hassan questiona o pagamento do subsídio

e  solicita  agilidade  no  ajuste  tarifário;  o  sr.  Presidente  informa  que  será

encaminhado ao departamento de finanças para análise do contador; o Sr. Ércio

sugere  que  seja  encaminhado  por  este  conselho  um  ofício  à  Secretaria  de

Finanças solicitando providências em relação a esse subsídio; o Sr. Tacir informa

que o ponto de táxi do balneário Shangri-lá necessita de reforma imediata; o sr.

Osvaldo  questiona  sobre  a  proibição  de  estacionamento  à  beira  mar,  em

decorrência da ciclovia, e sugere a sinalização viária urgente. Nada havendo mais

para tratar, a comissão deu por encerrada a presente reunião.
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