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Da 20ª Reunião do Conselho Municipal de Transporte e Usuários, Trânsito e

Mobilidade Urbana (CMTUTMU) 

Na data de 08 de dezembro de 2022, na sala de reunião da Prefeitura Municipal,

às 16 horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Transporte e

Usuários, Trânsito e Mobilidade Urbana. Estiveram presentes na data de hoje,

Srs. Tacir, Admir, Ércio, Roberto, Oswaldo, Carlos Firmino e o Presidente desse

Conselho Sr. Heitor, conforme lista de presença anexa.

Sr  Heitor,  iniciou  a  reunião  explicando  sobre  a  contratação  emergencial,  de

transporte coletivo municipal urbano de passageiros no Município de Pontal do

Paraná - PR pelo período de 12 (doze) meses e sobre o aumento da tarifa para

o valor  de 4,90R$  (bilhete  eletrônico)  e  5,00R$ (pagamento  em dinheiro)  e

também sobre o andamento do PLANO DE TRANSPORTE COLETIVO.

Após as  explicações foi  solicitado a  todos que se  manifestassem quanto  ao

reajuste, não houve questionamentos e todos estão ciente e de acordo.

Sr Ercio, acrescentou que o aumento de apenas 1,00$ é justificável, uma vez

que o preço do óleo diesel aumentou significativamente desde 2019.

Sr Firmino, questiona os horários praticados, e o Sr. Admir (representante da

Oceânica  Sul)  explicou  que  manteve  os  horários  e  aumentará  a  frota  em

fevereiro (2023) incluindo 2 novos ônibus.

Sr  Firmino  questiona  que  o  transporte  escolar  deve  ser  exclusivo  e  que  a

empresa não pode transportar os usuários de transporte coletivo em conjunto

com  os  alunos  da  rede  escolar.  Então,  Sr.  Ercio  propõe  que  durante  a

elaboração  do  PLANO  DE  TRANSPORTES  COLETIVO,  seja  abordado  o

assunto e verificar se há alguma ilegalidade.  Sr  Admir,  explica que para ser

viável  o  transporte,  em algumas  regiões  faz-se  necessário  misturar,  por  ex:

Pontal II, onde tem poucos alunos.

Sr Tacir, solicita que a prefeitura de um suporte para criação de uma cooperativa

de taxis para suprimir as deficiências dos horários noturnos, finais de semana e

feriados e também que sejam realizados manutenção nos pontos de taxis em
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Ipanema e Shangri-lá. Sr Firmino reforça o pedido e acrescenta que solicitou

sinalização  horizontal  e  vertical  de  identificação  de  pontos  de  embarque  e

desembarque na beira mar e em locais de eventos. Sr Oswaldo, indagou sobre

as sinalizações de identificação de nomes de RUA no município em GERAL.

Srs  Roberto,  Ércio,  Oswaldo,  solicitaram que  seja  feito  manutenção  na  Rua

Assenodi e Rua Roque Frederico Sabino.

Nada mais a tratar, Sr Heitor declarou encerrada a reunião.
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