REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ATA 005/2013
Às 14:00 horas do dia 09 do mês de outubro de 2013, na sala de Reuniões da
Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, sito Avenida Flores da
Cunha, 1284, ao lado Prédio Prefeitura Municial, em sessão aberta ao público,
reuniram-se o Presidente do Conselho Municipal de Trânsito, secretária, e
conselheiros abaixo assinados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
Primeiro - A Sra. ELIZABETE FRANCISCON, solicita autorização para colocar
um comércio ambulante pde buffet de sorvete na Avenida ou em local próximo,
que tenha fluxo de pessoas em horário comercial. O motor-home (foto anexo),
mede 12m e está equipado com todos os itens exigidos palos órgãos da Saúde e
dos bombeiros, como banheiro, água potável, luz interna e externa.
Segundo - O Sr. GILMAR BARDEN, solicita transferência de local do ponto de
táxi que encontra-se na Av. Flores da Cunha em frente ao Posto Caveol, para a
rua Bernardo Paz ao lado da praça junto aos táxis ali existentes.
Terceiro - O Sr. JOSÉ CARLOS DA SILVA, solicita que seja feita pintura no
estacionamento oblíquo da Rua Rodrigo Martinez, em frente do nº 58.
Quarto - A Sra. MARIA DOMINIQUE CARAMALAK, presidente do Previ, solicita
a remoção do ponto de ônibus localizado na Avenida Flores da Cunha, nº 944, em
frente PREVICARAZINHO.
Quinto - O Sr. TIBIRIÇA DOS SANTOS MATEUS, solicita ponto de frete na Ruya
Itararé, em frente ao Mercado Casa do Pão.
Sexto - O Sr. SÉRGIO FRONER, solicita uma vaga de venda de churros
(lanches), em frente ou próximo ao Shopping Everest.
Sétimo - De acordo com o memorando autorizativo nº 058/2013/DMT, precisa
ser avalizado pelo Conselho Municipal de Trânsito, a transferência do ponto de
táxi prefixo 40/11, localizado na Rua General Câmara, em frente ao HCC, em
nome de Mário Luiz Sefrin, para a empresa VALMOR KINDER – MEI,
CNPJ:14.049.244/0001-73.
Oitavo - O Vereador GIAN PEDROSO, através do protocolo 3954, solicita que
seja fechado o cruzamento da Avenida Flores da Cunha, com a Rua
Expedicionário Claudino Pinheiro, pois é um local bastante perigoso e como na
quadra seguinte já é possível fazer retorno.
Nono - O Vereador ERLEI VIEIRA, através do protocolo 4235, solicita a alteração
para mão única da Rua Alferes Rodrigues no centro da cidade, na quadra entre a
Avenidas Flores da Cunha e Mauá.

Décimo – O Vereador ALAOR GALDINO TOMAZ, através do protocolo 3298,
solicita que se faça um estudo para implantação de uma sinaleira no cruzamento
entre a Rua Padre Luiz Guanella e Avenida Flores da Cunha, na rota de saída dos
ônibus da Estação Rodoviária.
Décimo Primeiro O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NORBERTO, solicita a
implantação do sistema de estacionamento rotativo pago, na Avenida Pátria, visto
que o sistema de estacionamento obliquo, trouxe grande perigo para a saída de
veículos da garagem do condomínio, comprometendo a visibilidade dos
moradores.

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às xx horas do dia 08 de
Outubro de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente, secretária e
conselheiros.
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