
Ata da reuniäo do CMUTMU ocorrida na data de 05 de julho de 2019 nas

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

de licitaçÕes sito ao piso superior. A reunião iniciou no horário das 15h00min.

Estavam presentes o senhor presidente Nemésio Xavier de França Filho,

Gilmar constantino, Eluir Jacques, Marcco Rocha, Admir Manosso da Luz,

Ercio Weschenfelder e Marcos Aurélio lhon. A reunião extraordinária foi

marcada com o intuito primordial de analisar e/ou reprovar ou aprovar a

solicitação para correçäo no valor atual da passagem de ônibus coletivo que

atualmente está no valor de R$ 3.60,00. O presidente deu início a sessäo

abordando pautas que foram solicitadas anteriormente e explicou que ficariam

para a próxima reunião. O presidente abordou as alegaçöes feitas pelo

representante e solicitante da correção da tarifa senhor Admir. O aumento

solicitadofoi de R$4, 12. Na segunda sessäofoi reduzido para R$4,00. E, ao

fim ficou estabelecido que o valor para o pagamento em caftäo passagem seria

de R$ 3,90,00 e o valor para o pagamento em dinheiro de R$ 4.00,00. O

presidente abriu a palavra para os conselheiros. O vereador Marco Rocha

solicitou que fosse apresentada a.ustificativa por Admir. O presidente falou que

a planilha foi analisada pela secretária de finanças Gemima e pelo Controlador

Geral Municipal Henderson Raimundo. O presidente falou que o último

aumento ocorreu em 2016. O vereador abordou cláusulas do contrato e o
horário que as linhas estão sendo ofertadas. Admir explicou que pela ausência

de passageiros a linha do Guaraguaçu está regular e que a demanda não

existe conforme estudos feitos pela empresa. Pautado nas análises ficou

determinado que tem (05) cinco horários um horários na parte da manhä, dois

na tarde e dois no horário da noite. O presidente questionou o intervalo entre o

horário da manhä e o horário da tarde. Ercio se manifestou que o valor está

abaixo do valor e de acordo com a solicitação estabelece o que está dentro da

legalidade. Vereador Marco Rocha se manifestou a favor do cumprimento dos

horários que estão em cláusulas contratuais. Admir afirmou que há wifi nos

onibus, A votaçäo iniciou com o voto do senhor Gilmar a favor, vereador Marco

Rocha contra, Eluir Jacques a favor, Senhor Ercio é favor e justifica que os

custos solicitados são justos, senhor Admir é a favor, senhor Marcos lhon é a

favor. Deste modo, fica aprovado o aumento da passagem para o valor de R$

3.90,00 para o pagamento em cartão transporte e de R$ 4.00,00 para o



pagamento em dinheiro. Sem mais a tratar, eu, Vandro Elaino subscrevi esta

ata e assinam os presentes,
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