
Ata da reunião do Conselho Municipal de Usuários, Trânsito e

Mobilidade Urbana - CMUTMU. Na data de 0B de março de 2019 nas

dependências da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, na sala de reuniões

e licitação no horário das 14h00min sito ao primeiro andar desta prefeitura

reuniram-se os membros integrantes e fiscais do Conselho Municipal de

Usuários, Trânsito e Mobilidade Urbana paru deliberar sobre as solicitaçöes

feitas na última reuniäo da plenária. Estava presentes, eu, Vandro Feretti,

secretário que subscrevi a ata, o presidente Nemésio Xavier de França Filho,

os fiscais designados para o Conselho Milton e Bruno, o representante do

Conselho de Segurança Eluir Jaques, o representante dos taxistas Marcos

ihon, o representante da empresa de ônibus coletivo de Pontal Admir Manosso

da Luz e o representante da Secretaria de Urbanismo Luiz Crezinsky.

lnicialmente foi lida a ata da última reuniäo pelo senhor Eluir Jacques. Foi

notificado pelo presidente que o representante da câmara legislativa avisou da

impossibilidade devido a internamento para tratamento de saúde. Foi

mencionado se haveria possibilidade de fazer um convênio com a prefeitura

parc a atuaçäo dos agentes de trânsito municipais na rodovia estadual que

corta o município. Quanto à instalaçäo do semáforo na Rua Säo Luiz como

solicitado na reuniäo anterior foi sugerido fazer uma consulta ao urbanismo

solicitando um parecer técnico para ser apresentado em próxima reuniäo.

Quanto a sugestão de repintar as faixas de pedestre no Banco ltaú. Tendo em

vista que o município näo pode atuar sobre as rodovias estaduais, a decisão foi

de protocolar um ofício para o DER solicitando providências. Quanto a

instalação da lombada elevada na PR 407 fica aprovado por esta plenária por

unanimidade e será encaminhado ofício ao DER para estudos e implantaçäo.

Quanto a instalação da lombada elevada em frente ao Banco do Brasil com

sinalização vertical proposta em reuniäo anterior, fica aprovado a sinalizaçäo

horizontal e vertical e deve ser oficializado o pedido ao DER. Quanto ao projeto

urbanístico com calçadas e estacionamento prioritário para deficientes e

veículos oficiais com placas de sinalizaçäo na entrada dos balneários e na orla

(Anibal curi) fica decidido que será feito ofício para o urbanismo para a

instituição das vagas prioritárias. Quanto as pinturas viárias com pedido de

lombada próximo a prefeitura (lombada elevada) deve ser enviado o pedido

para a ECOVIA/DER. Quanto ao ofício da realização do convênio entre



guardas municipais para que estes possam fiscalizar a rodovia ficou aprovado

que seria encaminhado um oficio para verificar a viabilidade da proposiçäo

para o DER. Quanto a discussäo para os requisitos de concessão de placas de

taxi e as alterações necessárias da lei que regulamenta estes serviços no

âmbito municipal, fica criada nesta data a Comissão responsável pela análise e

alteraçäo da lei que fornece as concessões. Fira eleito parc integrar a

comissäo: Luiz Ccrezinsk o fiscal do CMUTMU Milton Cesar de Medeiros e o

representante dos taxistas Marcos hion. Fica determinado por esta plenária que

haja a participação do Procurador Municipal Marcelo Lopes do Departamento

Jurídico desta prefeitura. Fica estabelecido que seja solicitada promulgaçäo de

uma portaria para tanto. Quanto ao exercício das vans irregulares e a falta de

fiscalização destes prestadores de serviços ficou estabelecido que fosse

elaborado um ofício informando da necessidade de regulamentaçäo junto ao

DECATRE desta prefeitura. O documento deve ser entregue aos condutores

das vãs escolares em exercício no municipio. Eluir Jacques informou que nos

meses seguintes será feito uma perícia nos veículos de transportes em

exercício no município e para os que estiverem em situaçäo regular será

fornecido um selo autentificado por esta prefeitura. Foi elaborado o selo e o

certificado que será entregue ao prestador de serviço que passar pela vistoria.

Feita a vistoria os prestadores de serviço receberäo um selo que deve ser

validado a cada (06) seis meses. A vistoria deve ocorrer na prefeitura

municipal. Ficou acordado com o representante da empresa de transportes

escolares que a vistoria primeiramente será feita nos ônibus escolares. Em

conjunto com a Guarda Municipal os fiscais do CMUTMU iräo notificar os

prestadores de serviço de transporte escolar privado. A solicitaçäo para a

disponibilidade dos fiscais deve ser feita oficialmente diretamente ao

DECATRE. O senhor Milton falou das väs de transporte de cargas e foi

mencionado que estas não pagam tributos municipais e deve posteriormente

ser verificadas sua regularidade junto ao departamento de arrecadação e

quanto a documentaçäo do veículo pela Guarda Municipal. Como sugestäo

desta plenária as väs de transporte devem ser inspecionadas apÓs a inspeçäo

veicular das vãs escolares. Esta tarefa deve ocorrer através dos fiscais do

DECATRE e a Guarda Municipal. Como pauta para a próxima reunião fica a

discussäo a despeito da regularização das taxas para ônibus e veículos de



excursäo para a Secretaria do desenvolvimento' Quanto a pauta Ubers

(regulamentaçäo, fiscalização, permissão, verificaçäo, etc.) ficou a discussäo

encetada para a próxima reunião da plenária. Fica aprovado o convite para o

Secretário Jaime do Desenvolvimento para participar da próxima reunião. Fica

aprovado a instalação da placa de carga e descarga na paralela a Alameda do

Café no fundo do embarque (Somente permitido Embarque e Desembarque)

quase em frente do mercado Pontaläo. Fica criado o ponto de taxi do

Bavaresco. Fica aprovado a mudança de lotação dos taxistas lotados nos

pontos e a oficializaçâo dos serviços. Neste caso houve o remanejamento dos

taxistas que já tinham permissäo para exercício das atividades de transporte'

Deve ser feito um ofício incluindo o ponto criado no Bavaresco oficializando a

mudança de local com inclusão dos nomes dos taxistas que iräo prestar serviço

no Bavaresco. O fiscal Milton solicitou que o ponto de lpanema seja pauta para

a próxima reunião, tendo em vista que, oferece risco para os veículos da

rodovia e transeuntes, de tal modo, que seja alterado o local de permanência

dos taxistas local porque está muito próximo as margens da rodovia

oferecendo insegurança. Ficou determinado que o secretário Jaime do

Urbanismo deva participar da próxima reunião para responder sobre uma nova

logística deste ponto. Fica oficializado e autorizado a transferência dos taxistas

lotados no ponto de santa Terezinha para o ponto da De rose em Canoas. Fica

esclarecido que procurado a senhora Josiane referente a implantaçäo dos

serviços de moto taxi como sugerido pela mesma, contudo, como a proposiçäo

necessita de mais informaçöes foi tentado contato com a mesma que näo foi

localizada. Nesta reuniäo foi observada pelos presentes a dificuldade

enfrentada com o escasso número de Guardas de Trânsito e ficou determinado

que seria solicitado para o próximo concurso vagas destinadas

especificadamente a guardas de trânsito. O representante da empresa de

ônibus Admir Manosso da Luz solicitou protocolo 2566 2019 para que seja

trazido para a próxima pauta para a discussäo sobre o reajuste da tarifa' O

senhor Luís Cresinsk solicitou como pauta para a próxima reunião uma

eventual alteraçäo na rota do ônibus coletivo municipal. O interesse se deve

devido ao posto de saúde e a escola Ezequiel que iräo receber um fluxo de

pessoas muito maior com o fechamento do posto de saúde de Praia de Leste.

A próxima reunião fica marcada para o dia 12 de abril de 2019 no horário das



14h00min. Sem mais para trata¡ assinam esta ata os presentes. Eu, Vandro

Elaino Feretti subscrevi
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