REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ATA 002/2014
Às 14:00 horas do dia 15 do mês de abril de 2014, sala de Reunião da ACIC,
sito Rua Venâncio Aires, nº 612, em sessão aberta ao público, reuniram-se o
Presidente do Conselho Municipal de Trânsito em exercício, secretária, e
conselheiros abaixo assinados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
Primeiro - O Sr. DANIEL MAFFASIOLI GONÇALVES, encaminha reclamação
alegando que no dia 26 de Março de 2014, às 17:40 min, o taxista Antônio andava
com bandeira 2. Cobrou R$ 30,00 reais da rodoviária até o Hotel Plaza Sul.
Salienta que sempre paga no máximo R$ 22,00 reais. Alega que o taxista disse
que estava correto o valor e solicita providências quanto ao ocorrido. Anexo recibo
do pagamento. Deferido para aplicar o que se refere o parágrafo 2º do Art. 13,
aplicado multa no valor de 50 UFIR.
Segundo - O Sr. DARCI ANTONIO DE GUIMARÃES, presidente da Associação
dos Moradores do Bairro Vila Rica, solicita que seja colocado um quebra-molas na
Rua Henrique Teodoro Schütz esquina com Rua Gilberto Matiotti, pois é alvo de
pista de corrida de pessoas imprudentes ao trânsito. Pois o referido local é
travessia de alunos ds EMEF João Goulart e já foi alvo de vários acidentes.
Salienta que, já foi solicitado várias vezes para esta secretaria a construção do
mesmo e esta sendo esquecida. Antes que aconteça um acidente fatal, pede
providências. Encaminhado para Dpto de trânsito para estudo do local.
Terceiro - A empresa TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, solicita que os
retornos em frente a empresa sejam transformados em estacionamento para
motocicletas. Segue anexo foto do local.Pendente para próxima reunião, pois
haverá nova solicitação por parte da empresa, com assinatura da diretoria.
Quarto - Residente de um apartamento na quadra do PreviCarazinho, solicita
que a parada de ônibus seja trocada para outro local que não tenha garagem e
que seja lojas e pontos comerciais, solicita também que a carrocinha de cachorro
quente poderia estar na outra quadra seguinte, onde só tem lojas e a Câmara de
Vereadores. Estudo posterior no Plano de Mobilidade Urbana.
Quinto - O Diretor do Dpto de Trânsito , solicita parecer do CMT referente a
cavalos que circulam na Avenida Flores da Cunha, visto que muitos andam em
dupla lado a lado atrapalhando a circulação de veículos, na maioria das vezes no
horário de pico, causando um transtorno aos motoristas, podendo inclusive causas
acidentes, tal solicitação se faz necessário, por haver muitas reclamações junto ao
Dpto de trânsito. Estudo posterior no Plano de Mobilidade Urbana.

O Sr. Milton trouxa para a próxima reunião uma solicitação de que o semáforo da
Alexandre da Motta e Marechal Floriano que este seja em dois tempos.

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 16:15 horas do dia 31 de
Julho de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente, secretária e
conselheiros.
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