REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ATA 001/2014

Às 14:00 horas do dia 07 do mês de fevereiro de 2014, na sala d Gabinete do
Prefeito, sito Avenida Flores da Cunha, 1284,Prédio Prefeitura Municipal, 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 - O Sr. RAFAEL RAMOS CABRAL, solicita espaço em via pública para
abertura de um ponto comercial, na Rua Alexandre da Motta (lado Banrisul
centro). Indeferido por unanimidade.
Segundo - A empresa CENTRO DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS
CARAZINHO- LTDA, solicita a autorização para emplacamento de um táxi e ponto
de táxi, sito a Rua Castelar Martinez, nº 185, posto RH Riss, Distrito Industrial.
Salienta-se que o serviço de táxi não será prestado em outra praça(somente usará
o ponto junto a sede e depósito da empresa Guincho Carazinho). Deferido por
unanimidade, ressaltando-se que o ponto será única e exclusivamente
conveniado ao seguro dos carros acidentados, todavia quando perder o
convênio, este deverá comunicar o departamento de trânsito e
automaticamente o ponto será extinto.
Terceiro - O CMT, solicita a retirada das faixas de segurança onde há semáforos,
fazendo-se o estudo de um a um. Deferido por unanimidade.
Quarto - A EMPRESA CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA, solicita aumento de
tarifa da passagem de ônibus urbano, para R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito
centavos).Derefido por unanimidade o valor de R$ 2,40 (dois reais e quarenta
centavos), tomando por base o aumento dos dois dissídios nos últimos dois
anos para os colaboradores da empresa. Ressaltamos que estudo segundo a
planilha chegou ao valor de R$ 2,5862 (dois reais, cinco mil oitocentos e
sessenta e dois centavos), conforme planilha em anexo. De acordo com o
que foi divulgado na audiência pública no dia 04 de dezembro de 2013,
câmara de vereadores.
Quinto - O Dpto de Trânsito, solicita ao CMT o deferimento de semáforo na Rua
Eurico Araújo, devido a grande movimentação de veículos em frente ao Colégio da
Glória, COTRIJAL, e bairro conceição, que desafogam naquela via para a Avenida
Flores da Cunha. Deferido por unanimidade.

Sexto - O Dpto de Trânsito, solicita ao CMT o deferimento para recuar o
estacionamento de motos na Rua Alexandre da Motta, quadra dos correios, para o
lugar do frete do Ari, colocando-o na Rua Alexandre da Motta entre a Marechal
Floriano e Silva Jardim frente Bar da Brigida, conforme foto anexa. Deferido por
unanimidade. O Ten Costa, informou por até motivo de segurança, assaltos,
que recebeu o comunicado do Sr. João da Silva, que numa noite ao entrar
em casa (frente), ao tempo de acionamento da abertura do portão eletrônico,
saiu um rapaz detrás da camioneta (frente do Ari), e que somente deu tempo
de fechar o portão.
Sétimo - O Dpto de Trânsito, comunica ao CMT, que os taxistas Carlos Renato
Noll e Antonio Dutra Cesar serão advertidos, pelos motivos de efetuarem
transportes de passageiros durante o dia usando bandeira 2 (dois). Deferido.
Ressaltando que o Sr. Fábio Augusto da Silva se absteve de votar.
Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 15:30 horas do dia 07 de
Fevereiro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente, secretária e
conselheiros.
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