
           
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ 

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes 
Secretaria Municipal de Projetos e Planejamento Urbano 

 

 

 1 / 2 

 

ATA 

Da 08° Reunião da Comissão do CMTUTMU 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, na sala do 

Centro de Capacitações, às 14:10 horas, reuniram-se os membros da Conselho e 

estavam presentes o presidente Heitor Gonçalves Kayamori, Tathiane Mayumi 

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

Pompilio, Ercio Luiz Weschenfelder, Endrigo Albini Comandulli, Caio Fernando 

Medris, Giovane do Rosário,  Wivian Patrícia Pinto Diniz, Carlos Firmino dos 

Santos, Edivaldo Chaves dos Santos e Roberto Maziozeki de Oliveira, onde todos 

assinam a presente. 

O presidente Heitor iniciou a reunião com a leitura da última ata; e na sequência 

passou pela apresentação dos novos membros do Conselho Municipal de 

Transporte e Usuários, Trânsito e Mobilidade Urbana (CMTUTMU). 

É então, repassado o material gráfico que será utilizado na campanha de 

conscientização ao transporte legalizado, sendo aprovado pelo conselho para uso 

nos ônibus, taxis e também em comércios. O sr. Osvaldo sugere ainda a fixação do 

material nos pontos de ônibus. Assim, o Presidente questiona quantidade de 

taxistas no município para a o levantamento de custo da confecção do material, o 

Sr. Osvaldo então, informa que são 11 (onze) taxistas regulares, e o restante não 

está com alvará em dia, acrescenta ainda que com o falecimento do presidente da 

associação dos taxistas, não estão sendo realizadas reuniões entre os motoristas. 

Fica decidido que a campanha será iniciada após a regularização dos profissionais, 

sendo necessário marcar reunião entre prefeitura e taxistas para verificar essa 

situação. O Presidente solicita ao representante da Secretaria de Segurança 

Pública, sr. Endrigo, que alinhe com sr. Luciano a realização de vistoria nos taxis.  

O sr. Osvaldo sugere a fiscalização do transporte clandestino em pontos 

diferenciados, não apenas em Praia de Leste, o Presidente concorda e será 

sugerido para as próximas ações, ainda fica esclarecido que as datas das 

fiscalizações são marcadas pelo DER. 

O sr. Ércio sugere verificar juridicamente um projeto de lei que dê autonomia ao 

município em atuar em sua área urbana, o Sec. Pedro sugere que o assunto poderá 
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ser colocado em pauta na reunião com o DER que ocorrerá na data de hoje (04 de 

setembro de 2021).  

O presidente expõe sobre serviços de transporte de lazer na temporada, como o 

“trenzinho” e “quadriciculos” e solicita aos membros do conselho sugestões de 

melhorias. Sobre a rota percorrida pelo trenzinho o sr. Endrigo informa que a 

mesma já foi analisada e acompanhada pela guarda municipal, inclusive, houve 

adequação da rede elétrica pública, para que atendesse a altura necessária para a 

passagem do veículo; o Sr. Ércio questiona os pontos de parada dos “trenzinhos”, 

e todos concordam com a definição de pontos específicos para embarque,  e 

demarcação de 5 (cinco) metros da esquina para área de manobra, o Sr. Endrigo 

informa que a Secretaria de Segurança Pública dispõe de tinta e poderia ser 

executada a sinalização horizontal no local; ainda foi sugerido, ao transporte de 

lazer "trenzinho", a adoção de uma apólice de seguro de proteção aos passageiros 

semelhante ao transporte coletivo. 

O Sr. Hassan apresenta 03 (três) propostas de novas rotas de transporte público, 

sendo no Jd. Jacarandá, com chegada na escola Ezequiel acessando a av. 

Copacabana às 06:45 da manhã para teste; e apresentará relatório de embarque e 

desembarque dessas novas rotas em teste; informa ainda que houve apenas 

desembarque na nova rota de Shangri-lá. Após, os testes deverão ser divulgadas 

nas redes sociais as nova rotas definitivas. O sr. Hassan ainda questiona o 

presidente sobre o pagamento dos 50% do déficit, o Presidente informa que o email 

solicitando tal informação já foi repassado ao membro responsável por essa 

questão, o Sr. Ezequiel Tavares, contador indicado pelo conselho para análise da 

questões financeiras com a empresa Oceânica Sul. 

O sr. Hassan informa que, como reflexo das fiscalizações e vacinação, houve 

redução do déficit. O Sr. Edivaldo expõe que os taxis náuticos também passam pela 

mesma situação de redução de passageiros, porém, não foi aprovado aporte; o Sr. 

Hassan comenta que é devido ao tipo de contrato, por não ser concessão e sim 

chamamento público.  

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

às 15h15min, quando foi marcada a próxima reunião para 06 de outubro de 2021, 

quarta-feira, às 14h00min.  


