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ATA 

Da 11° Reunião do Conselho Municipal de Transporte e Usuários, Trânsito e 

Mobilidade Urbana (CMTUTMU). 

Na data de 01 de dezembro de 2021, na sala de reuniões da Sede da Prefeitura 

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

Municipal de Transporte e Usuários, Trânsito e Mobilidade Urbana. O Presidente 

da comissão inicia a reunião expondo a importância da participação de todos na 

elaboração do Plano de mobilidade urbana, por meio das audiências públicas e 

apresenta a proposta da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF) de 

retirada de um ponto de táxi em Pontal do Sul, próximo a rodoviária, o que não foi 

aprovado pelos membros do conselho, pois o ponto atende a rodoviária, também 

foi verificado que não foi indicado o ponto de Ipanema no estudo apresentado. O 

sr. Osvaldo irá apresentar o número de protocolo ou abrir novo solicitando ponto de 

embarque e desembarque próximo ao calçadão de Praia de Leste a pedido da sec. 

Any que informou disponibilizar de placas de sinalização viária para instalação. Em 

votação unânime foi aprovada a instalação de 01 vaga rotativa de taxi em todos os 

pontos existentes e 01 vaga de embarque e desembarque próximo aos calçadões 

de Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema e Shangri-lá e também próximo ao 

Terminal de Embarque em Pontal do Sul, com sugestão de permanência máxima 

de 05 minutos nesses locais, a sr. Any cita que verificará com o secretário Gilberto 

sobre as vagas no Terminal de Embarque, considerando a proibição de vagas no 

entorno. O sr. Ércio cita sobre proibição de estacionamento de caminhões à beira 

mar, reinvindicação que a Sr. Any informa que está acompanhando. O Sr. Osvaldo 

informa que há necessidade de atualização da Comissão dos Taxistas para definir 

sobre a padronização de recibo a ser emitido; a campanha contra o transporte 

clandestino de passageiros teve taxistas adeptos e o conselho decide que seja 

solicitado pelo Presidente da comissão à Secretaria de Finanças o relatório de 

taxistas e chamamento dos profissionais irregulares para então encaminhamento 

ao DEMUTRAN para que sejam tomadas as medidas necessárias. O sr. Firmino 

aborda assunto tratado em reunião passada sobre a realocação dos pontos de 

ônibus, que ainda está em estudo no Plano de mobilidade. A Procuradora do 

Município informa que a decisão dos Conselheiros na reunião anterior, em aprovar 
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a prorrogação do aporte a empresa Oceânica Sul não teve embasamento em 

documentação, atas e planilhas que deveriam mostrar comparativo de prejuízos 

anteriores a pandemia e na atual situação. Foi esclarecida que a aprovação foi dada 

por unanimidade de votação; a Procuradora Verginia, informa que é necessária a 

análise, realizada por técnico, da documentação apresentada pela empresa e 

propõe que seja realizada reunião extraordinária transmitida online para a 

população acompanhar a votação nominal do seguimento dos aportes à empresa; 

com votação unânime a favor da reunião extraordinária, fica definida a data do dia 

17 de dezembro às 18 horas no Centro de Capacitações. 

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

às 15h40min.  


