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ATA 

Da 17ª Reunião do Conselho Municipal de Transporte e Usuários, Trânsito e 

Mobilidade Urbana (CMTUTMU)  

Na data de 06 de abril 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. Tacir comenta a ação contínua do transporte 

clandestino de passageiros; o Sr. Admir pede que seja discutida a retirada das 

linhas em horários intermediários pois não há usuários; a sra Any informa que a 

operação realizada em conjunto com a PRF foi limitada ao Posto Policial devido à 

chuva intensa no dia; o sr. Osvaldo informa que o uso do transporte clandestino 

intensifica nos primeiros dias mês, coincidindo com a data de pagamento de 

salários; o sr. Tacir relembra que havia trabalho em conjunto com fiscal da 

prefeitura, que acionava à PRF informando os veículos clandestinos, ainda 

acrescenta que se forem notificados os principais clandestinos já haveria 

diminuição dos atos; o sr. Admir informa ainda que o valor do clandestino é 

acrescido em horários em que não há itinerário dos ônibus; o Presidente reforça 

que as reuniões do CMTUTMU já estão agendadas para todas as primeiras quarta-

feiras do mês, às 14h; ainda apresenta o protocolo 1609 /2019 que solicita a 

transferência de ponto de taxi, que em análise pelo Conselho, atendido à lei não há 

óbice da transferência; também há protocolo solicitando mudança de ponto de 

ônibus em frente ao comércio “Construsul em Pontal do Sul”, como não houve 

justificativa plausível da solicitação o Conselho não aprova  a realocação do ponto; 

o Sr. Osvaldo cita o processo de transferência de outro taxista e que não teve 

retorno, irá apresentar número de protocolo ou fazer nova solicitação; o presidente 

apresenta o estudo de estacionamento no Mercado de Peixe em Shangri-lá, 

esclarecendo que agora é possível devida a anuência ambiental na orla, ainda 

relembra que o Plano de mobilidade em elaboração prevê um binário, porém, 

depende de desapropriação de alguns imóveis, o que demanda tempo; Any 

esclarece que a sinalização vertical existente na orla, em locais em que foi 

implantada a ciclovia, serão realocadas nas vias transversais; em resposta ao 

questionamento do sr. Osvaldo, o presidente esclarece que as passarelas de 

acesso às praias são em madeira por ser o material aceito pelos órgão do meio 
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ambiente, com menor impacto que o de uma passarela em concreto, mas o projeto 

padrão foi revisado e o material do deck utilizado é de maior espessura e vida útil; 

ainda foi apresentado o manual de pedestres elaborado pela FUPEF no Plano de 

mobilidade, que é o manual que apresenta de forma didática o padrão de execução 

das calçadas nos municípios, e ficará disponível à população que deverá 

apresentar o projeto em conformidade para a emissão de habite-se da obra. O Sr. 

Osvaldo solicita verificação da taxa paga antes do desconto e a situação será 

verificada pelo sec. Vinicius; o sr. Tacir também pede verificação dos taxis que 

estão sem operação. Nada havendo mais para tratar, a comissão deu por 

encerrada a presente reunião às 15h15min.  


