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ATA 

Da 07° Reunião da Comissão do CMTUTMU 

 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na sala de 

reuniões do Gabinete da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, às 14:00 horas, 

reuniram-se os membros da Conselho e estavam presentes o presidente Heitor 

Gonçalves Kayamori, Tathiane Mayumi Yoshida, Any de Oliveira Brasil Messina, 

Hassan Hussein Jr, Osvaldo de Souza Barbosa, Pedro Estigarribia Pompilio, 

Verginia Mara Pedroso, Vinicius Eppinger, Ercio Luiz Weschenfelder, Tacer José, 

Carlos Firmino dos Santos, Admir Manossi da Luz e Vinicius Eppinger  onde todos 

assinam a presente. 

O presidente Heitor iniciou a reunião expondo os resultados da fiscalização 

realizada durante uma semana, a fim de verificar o serviço de motoristas 

clandestinos; o Senhor Admir confirmou a melhora no índice de passageiros por 

quilometro (IPK), agora em 0,67; a fiscalização fez anotação das placas dos 

veículos de motoristas clandestinos e a Sra. Any informou que foram abordados 

oito motoristas, dos quais, cinco serão autuados devido o flagrante, pois estavam 

com passageiros. O presidente sugere operação conjunta da Prefeitura, Taxistas e 

Transporte coletivo de campanha contra o uso de transporte clandestino; o Sr. Ercio 

questiona sobre a cobertura de seguro dos usuários de taxi e de usuários de 

transporte clandestino, o Sr. Osvaldo esclarece que há cobertura pelo seguro 

obrigatório de Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres. (DPVAT) para 

os taxistas e o mesmo é perdido na atividade de transporte clandestino; assim, 

todos concordam com a campanha de conscientização dos riscos do uso de 

transporte clandestino; a Sra. Any afirma que já existe material publicitário para tal 

campanha, e que após a reunião será apresentando ao presidente; o Sr. Hassan 

expõe que já estão realizando a nova rota de transporte público em Shangri-lá, 

porém, não houve passageiros no percurso que sofreu atraso de dez minutos na 

rota total; o Sr. Pedro afirma que sem a divulgação, não haverá utilização da nova 

rota pela população, sendo ideal a divulgação também no aplicativo da empresa 

Oceânica Sul, o qual acessado durante a reunião não mostrou a posição do veículo, 

assim o Sr. Hassan verificará essa função; o Sr. Tacer indica a necessidade de 
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pontos de embarque e desembarque em eventos, e locais de grande fluxo de 

veículos e pedestres, viabilizando o fluxo de passageiros e transporte de forma 

ordenada; ainda sugere que haja sempre um ponto rotativo por ponto de taxi; a Sra. 

Verginia expõe a necessidade de padronização de ponto de taxi, com a devida 

sinalização; o presidente questiona Hassan sobre as senhas de wifi já citadas na 

última reunião do conselho, e o Sr. Hassan esclarece que já estão sinalizadas em 

locais visíveis em alguns veículos e que serão instaladas nos novos ônibus; informa 

ainda sobre as notas fiscais solicitadas na reunião passada, e que foram 

protocoladas no processo de número 11567/2021  em 19 de julho de 2021, porém, 

o mesmo não foi recebido por nenhum dos membros do conselho, então foi 

acordado que os protocolos deverão ser encaminhados para a Procuradoria Geral, 

e que o processso indicado será buscado no sistema; Hassan relembra sobre o 

acordo realizado pelo conselho anterior e já questionado na última reunião; a Sra. 

Any, informa que ainda está buscando as atas e contatos anteriores; assim Hassan 

se dispôs a apresentar as informações anteriores que tiver disponíveis; ainda foi 

solicitado pelo presidente que a empresa Oceânica apresente propostas de 

horários e rotas novas que julguem pertinentes; foi acordado que o Sr. Hassan 

disponibilizaria sinalização viária sendo que o sr. Tacer se dispôs a realizar a 

instalação dos mesmos, já que o Sr. Pedro e a Sra. Any informam que no momento 

não há material disponível na Secretaria de Obras e na Secretaria de Segurança 

Pública, assim os novos pontos de ônibus serão dessa forma sinalizados 

temporariamente. 

Nada havendo mais para tratar, a comissão deu por encerrada a presente reunião 

às 15h15min, quando foi marcada a próxima reunião para 01 de setembro de 2021, 

quarta-feira, às 14h00min.  


