
Ata da reunião ocorrida aos 26 de abril de 2019 do Conselho Municipal de

Usuários, Trânsito e Mobilidade Urbana - CMUTMU na sala de reuniões do

Gabinete do prefeito do município de Pontal do Paraná. Estavam presentes o

presidente Nemésio Xavier de França Filho, Admir Manosso da Luz, Milton C

de Medeiros, Marcos lhon, Bruno P. de Brito, Eluir Jacques, Luís Carlos

Krezinski, Ercio Weschenfelder, Sonia Regina de Souza, Gemima Oliavo,

Henderson Raimundo, Edilson Ales, e eu, Vandro Feretti que subscrevi a ata.

O presidente iniciou a reuniäo abordando o conteúdo da pauta "Aditivo para o

aumento da passagem do ônibus coletivo". O CMUTMU tem competência de

votar o acréscimo. O representante Eluir Jacques da SMCDH leu o ofício

enviado pelo representante da empresa de onibus Admir com as justificativas

para o aditivo. O valor solicitado pelo representante da empresa foi a correçäo

para o valor de R$ 4,12 (quatro reais e doze centavos) para o pagamento em

dinheiro e R$ 3,90 - (Três reais e noventa centavos) para o pagamento em

cartão. A reunião teve a transmissäo da WRTV com o senhor Edilson Ales. O

presidente informou que seriam distribuídas cópias da planilha parc os demais

conselheiros para avaliaçäo. O senhor Admir informou que após três anos sem

o aumento da tarifa era necessário para cobrir os custos atuais e as

defasagens. Explicou sobre a constituição da planilha. Conforme Admir, nesta

estão apresentados os gastos de combustível, rodagem (pneus, etc.), folha

operacional, folha administrativa e a diferenciação (quantidade de Km que a

empresa roda). A tarifa atual é de R$ 3,60 - (Três reais e sessenta centavos).

O senhor Admir abordou todos os gastos e apontou os índices de reajustes.

Segundo Admir para cobrir a defasagem o valor passaria para R$ 4,54 -
(Quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Admir acorda que o valor pode

ser reduzido para pagantes no cartäo o valor de R$ 3,90 - (Três reais e

noventa centavos) e para o pagamento em dinheiro o valor de R$ 4,00 -
(Quatro reais). Admir solicita que seja anexada ao processo a tabela com a

justificativa dos índices e lhe é informado pelo presidente que deve ser feito via

protocolo. O presidente solicitou uma nova reuniäo extraordinária para a

próxima semana. O representante Marcos ion se pronunciou para a votaçäo

imediata. Eluir Jacques solicitou prazo para a análise. Henderson questionou

sobre o valor de R$ 4,54 e Admir informou que o valor pago em cartäo será de

R$ 3,90 e em dinheiro R$ 4,00. Luís questionou valores abordados no início da



reuniäo Luís afirmou que a planilha apresentada näo confere com o valor

proposto, Na planilha consta o aumento para R$4,54 (Quatro reais e

cinquenta e quatro centavos). Luís solicitou a formalização do pedido por

escrito alterando a planilha atual que foi apresentada para os valores sugeridos

verbalmente por Admir. Ercio representante da ACIAPAR solicitou qual o

critério para o desconto de R$ 4,54 para o valor de R$ 4,00. Admir informou

que como há demais contratos com a prefeitura säo utilizados horários

alternativos derivados do transporte escolar. lnformou que há a possibilidade

de manter o desconto fornecido independente de demais contratos feitos com a

prefeitura. Gemima secretária municipal de finanças informou que a planilha

deve ser feita com a quantidade de passageiros dia, km dia que estão ausentes

na planilha apresentada. Gemima solicitou a quantidade de usuários pagantes

e isentos. Gemima solicitou que a margem de lucro máxima näo ultrapasse 12

a 14 por cento. Gemima pediu que fossem dadas as informações dos isentos.

Quando não disponível na íntegra que fosse a partir de amostragem. Eluir

pediu o quantitativo das carteirinhas feitas para os idosos. Admir informou que

o único controle que pode ser computado é o controle da catraca porque os

näo pagantes embarcam e desembarcam pela porta traseira. Admir informou

que todos os reajustes foram baseados em histórico de gastos. Gemima

solicitou a quantidade de passageiros isentos e pagantes por rota. A

representante do vereador Marco Rocha - Sonia concordou com a secretária

de finanças Gemima. O presidente Nemésio reforçou a necessidade do

quantitativo de isentos e pagantes. Solicitou o cálculo mensal dos ônus e bônus

da empresa. Sonia solicitou a planilha de passageiros que gerou o valor das

variáveis que afiançam a majoraçäo da passagem. Na segunda feira

conseguinte o presidente Nemésio enviou ofício para a empresa solicitando os

índices para a majoraçäo. Ercio solicitou a movimentaçäo (faturamento

mensal). Admir informou que no contrato a majoração seria feita em 2018 e foi

adiada para 2019. Gemima informou que sem os dados dos lucros não é

possível fazer o reajuste. O senhor Edilson Ales falou do contrato feito com a

empresa Oceânica e perguntou sobre o controle das linhas. Perguntou sobre o

fiscal de contratos da concessäo dos transportes coletivos. O presidente

Nemésio informou que será solicitado ao chefe do poder executivo um fiscal

para fiscalizar a frota de ônibus, dentre outros, horários, rotas e pontualidade



nos serviços. Admir informou sobre os horários e que todos ônibus säo

rastreados pelo GPS e todos podem ser encontrados em tempo real. O fiscal

Bruno perguntou se o contrato foi juntado ao processo e foi informado que ele

está no site da transparência. Luís sobre o aumento da taxa do serviço

prestado. Comentou que o reajuste por ser alto impacta muito para o usuário.

Luís falou que o reajuste deve ser anual. Ercio informou que irá defender os

comerciantes e entende que o aumento é necessário. Foi informado sobre a

reeleiçäo da plenária conforme roga a Lei do CMUTMU. Conforme roga a lei

será prorrogada a plenária do conselho por mais dois anos. Fica marcada a

próxima reuniäo extraordinâria para a data de 03 de maio de 2019 no horário

das 14:00. Sem mais a discutir, assinam os presentes e, eu, Vandro Feretti

subscrevi esta ata.
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Reunião realizada na data de 26 de abril de 2019.


