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ATA 

Da 09° Reunião do Conselho Municipal de Transporte e Usuários, Trânsito e 

Mobilidade Urbana (CMTUTMU). 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, no Centro de 

Capacitações, às 14:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de 

Transporte e Usuários, Trânsito e Mobilidade Urbana, e estavam presentes o 

presidente Heitor Gonçalves Kayamori, Tathiane Mayumi Yoshida, Osvaldo de 

Souza Barbosa, Ercio Luiz Weschenfelder, Endrigo Albini Comandulli,  Giovane do 

Rosário, Wivian Patrícia Pinto Diniz, Carlos Firmino dos Santos, Admir Mamosso 

da Luz, Vereador Ezequiel Tavares, onde todos assinam a presente. 

O sr. Ércio solicita que as despesas referentes ao transporte público da empresa 

Oceânica, sejam disponibilizadas no grupo da Comissão devido à 

corresponsabilidade dos membros; destaca ainda que foi apresentada nota fiscal 

que não corresponde ao CNPJ da empresa; o Sr. Admir esclarece que a nota foi 

encaminhada erroneamente e não foi contabilizada, tratando-se de nota de móveis 

planejados. O sr. Ezequiel explica aos novos membros como foi feito o acordo de 

aporte com a empresa, informando que foi realizada análise do prejuízo sofrido pela 

empresa de transporte público, resultando no valor de R$80.000,00 (oitenta mil 

reais) mensal, e houve acordo entre empresa e a Prefeitura Municipal, no qual a 

prefeitura se compromete a pagar 50% do valor citado por um período de 10 (dez) 

meses, sendo reavaliado após 05 (cinco) meses, assim, a Câmara Municipal 

aprovou o montante de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). O valor do prejuízo 

engloba a folha de pagamento e gastos com combustível; o Presidente Heitor, 

destaca que a depreciação dos veículos não é computada nos valores pagos e que 

as notas deverão ser disponibilizadas para o acompanhamento pelos membros do 

Conselho. O sr. Admir informa que no mês de setembro houve o retorno das aulas 

e poderá influenciar no volume de passageiros. O Presidente Heitor expõe 

informação recebida de que há restrição de embarque e desembarque em alguns 

pontos; o sr. Admir informa que tal reclamação é incabível, e a orientação é de que 

sempre que solicitado nos pontos definidos é possível o embarque e desembarque 

de passageiros. E é necessário demarcar os novos pontos de embarque em 

Ipanema, próximo ao posto de saúde, na av. Xingu; ponto no Jardim Jacarandá 
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passando em frente ao colégio Ezequiel e em Shangri-lá na Rua Campo Mourão. 

O sr. Osvaldo questiona se durante a reunião no DER ocorrida após a última 

reunião da CMTMTU, foi abordado o assunto da fiscalização do transporte 

clandestino no municipio; o Sr. Presidente informa que não foi possível tratar do 

assunto em reunião, pois a mesma tratava-se de pauta com outro departamento. O 

sr. Firmino questiona então, a possibilidade de municipalização da rodovia, citando 

Curitiba como exemplo; o sr. Endrigo alerta que nesse caso as demandas de 

manutenção e fiscalização também seriam repassadas ao Município, e que o fundo 

de trânsito não possui verba para essas demandas. O sr. Ércio questiona se essas 

questões serão abordadas no plano de mobilidade em execução; o Sr. Presidente 

informa que o Plano está em fase de diagnóstico, mas a proposta já foi repassada 

para a equipe de elaboração do plano. O Presidente Heitor informa que o material 

de campanha contra o transporte clandestino de passageiros chegará na sexta 

feira, dia 08 (oito) de outubro, na sede da Guarda Municipal e na semana seguinte 

serão organizadas as instalações nos veículos dos taxistas em regularidade; os 

quais o Sr. Osvaldo informa que totalizam quinze veículos; e que a exemplo de 

reunião anterior na Prefeitura, em que apenas seis taxistas compareceram, não há 

interesse pelos demais motoristas. O presidente acrescenta que a campanha 

poderá ser ampliada para folders nos comércios. O sr. Carlos relembra que na 

primeira reunião da comissão, foi solicitada placa de sinalização viária próxima ao 

Posto de Saúde de Shangri-lá, houve sinalização da lombada, mas não da 

preferencial no cruzamento. O sr. Ezequiel ressalta ainda que no local deveria 

haver a possibilidade de estacionamento em apenas um dos lados da via. O sr. 

Endrigo informa que a Guarda Municipal adquiriu aproximadamente trezentas 

placas de sinalização viária, das quais cem já foram instaladas e esta solicitação 

poderia ser atendida; ainda informa que contam com a parceria da Guarda 

Municipal de Paranaguá com o apoio técnico de um engenheiro de tráfego caso 

seja necessário. O sr. Presidente informa que a sinalização próximo ao posto citado 

deve ser realizada de imediato. 

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

às 14h40min.  


