
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE USUÁRIOS, TRÂNSITO E MOB¡LIDADE URBANA .

CMUTMU

Prefeitura de Pontal do Paraná. Ata da Reunião ocorrida aos 1B de setembro de 2018 do

Conselho Municipal de Usuários, Trânsito e Mobilidade Urbana. A reunião iniciou-se no

horário das 09 horas na sala de licitações da prefeitura municipal de Pontal do Paraná.

Estavam presentes, eu, Vandro Feretti, secretário que subscrevi a ala, os fiscais

designados para o Conselho Milton e Bruno, o representante do Conselho de Segurança

Eluir Jaques, o representante da Associação do Grajaú Mauro Araújo, o representante dos

taxistas Marcos ihon, o representante da empresa de Ônibus coletivo de Pontal Admir

Manosso da Luz, o representante da Câmara Legislativa o vereador Marco Rocha, e o

representante da Secretaria de Urbanismo Luiz Crezinsky. O fiscal Milton iniciou a reunião

com a pauta sobre a necessidade de placas e os limites de ação dos agentes de trânsito

municipais e o DER. Foi chamado o senhor secretário do Desenvolvimento para participar

da reunião para definir medidas de segurança para os pedestres e assim foi proposto a

instalação de um semáforo em lpanema na rua São Luiz, devido a frequência de acidentes;

outro sim, foi proposto a confecção de uma lombada elevada e faixas de pedestre;

sugestão dada pelo Vereador Marcos Rocha - foi sugerido Repintar as faixas na altura do

Banco ltaú). Outra sugestão foi a instalaçäo de uma lombada elevada na PR407 - travessia

da rodovia em direção a prefeitura. Foi sugerido a análise para implantar uma lombada

elevada em frente ao banco do Brasil e sinalizar horizontalmente a faixa de pedestres com

sinalização vertical orientando o motorista para parar na faixa. Foi proposto pelo senhor

Luiz Crezinsky que fosse produzido um projeto urbanístico com calçadas e que constasse

vagas prioritárias de estacionamento de idosos e deficientes e fosse incluído vagas para

veículos oficiais na orla (Anibal Curi) e na entrada de todos os balneários com placas de

sinalização vertical de veículos oficiais. Foi solicitado que as pinturas viárias fossem

encaminhadas para o DER e pedido de lombada elevada fosse enviado para a

concessionária que presta serviços das vias municipais. Foi acordado que deveria pafiir

um ofício da prefeitura municipal com intenção e proposição da realizaçäo de um convênio

com o DER para que os guardas municipais (trânsito) possam fiscalizar a rodovia onde

atualmente não podem atuar. Foi discutido sobre os requisitos para concessão de placas

de taxi no município e os critérios para tanto. Ficou determinado que o Conselho de

Trânsito deveria fazer uma comissão para discutir sobre a lei que rege os serviços de
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10085/2017 um modelo de lei para tanto; Referente ao processo - 1382312017) foi

acordado com membros que fundamente melhor suas reivindicaçöes, sobre a solicitação

de horários alternativos mas não especifica quais; Ficou determinado que seria feito um

pedido formal para que os fiscais de trânsito pudessem trabalhar nas fiscalizaçöes adjunto

dos fiscais do tributário. Sem mais para discutir nesta reunião foi feita a lista de presença e

assinam esta ata os membros presentes, eu, Vandro Feretti subscrevi.
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