REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ATA 003/2013
Às 16:00 horas do dia 17 do mês de Julho de 2013, na sala do Gabinete do
Prefeito, 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 Vereador OTTO A. GERHARDT NETO, através do protocolo 2391,
solicita a instalação de sinaleiras para os pedestres junto às sinaleiras para
veículos, situadas em toda a Avenida Flores da Cunha, indeferido por
unanimidade.
Segundo - A Sra. NADIR MANFREDI LAZZARI, (coletou 59 assinaturas), com
comércio na Avenida Flores da Cunha, 3250, solicita a colocação de um quebramolas no bairro, entre os trilhos e a rotatória do Colégio Glória tendo em vista que
o trânsito de veículos flui em velocidade elevada, indeferido, pois há um quebra
– molas.
Terceiro - As empresas LUCIANO LUIS CASIRIGUI – EPP, WOHLMEISTER E
CIA LTDA, JOÃO PAULO CASIRAGUI ORTIZ, LISETE ALTMANN, INSPETECINSPEÇÃO VEICULAR, em conjunto solicitam a colocação de dois quebra-molas
na Rua Vieira de Castro, aproximadamente entre os nºs 425 e 404 e outro entre
404 e 243, onde será executada uma camada de asfalto, pois há três oficinas
mecânicas com grande circulação de veículos, após conclusão do projeto com
a Caixa Federal, será estudado o assunto.
Quarto - O Sr. EDINEI GATTERMANN, através do protocolo 2892, solicita a
colocação de quebra-molas na rua Fernando Ferrari, próximo ao nº 990, devido a
alta velocidade dos veículos, será analisado pelo departamento de Trânsito e
será trazido novamente na próxima reunião dia 31.07.
Quinto - O Sr. JORGE ANTONIO BRITO DOS SANTOS, através do protocolo
3254, solicita quebra-molas na rua Almirante Tamandaré, Centro, indeferido,
pois, não há maior identificação do local exato.
Sexto - O Vereador ERLEI VIEIRA, através do protocolo 2308, solicita um
quebra-molas na Rua Ermínia Tombini em frente ao nº 220, bairro Oriental, pois há
muito movimento nesta rua. Solicita também placas de sinalização, por ser mão
única e não ter indicação. Justificativa: solicitação dos moradores, deverá ser
analisado pelo departamento de Trânsito, e trazido novamente à pauta.
Sétimo - O Vereador ERLEI VIEIRA, através do protocolo 2309, solicita 02
quebra-molas nos dois sentidos das Avenida Flores da Cunha nas proximidades
do Supermecado Boa Vista no acesso norte da Cidade, pois os veículos que ali

circulam constantemente estão em velocidade limite da via ultrapassada, deferido
para análise do departamento de trânsito.
Oitavo - O Vereador FERNANDO SANT'ANNA DE MORAES, através do
protocolo 2290, solicita a colocação de 02 quebra-molas na Rua Pernambuco,
próximo ao nº 156, considerando ser localidade de declive, onde com frequência
ocorrem acidentes, indeferido, respeitando o código de trânsito, proibido
colocar quebra-molas em declive.
Nono - O Vereador DANIEL WEBER, através do protocolo 2515, solicita a
colocação de quebra-molas na rua Vera Cruz, em frente ao nº 292, antigo
albergue princesa, bairro operário, devido a velocidade excessiva de carros e
motos, encaminhado para análise do departamento de trânsito.
Décimo - O Vereador MÁRCIO LUIZ HOPPEN, através do protocolo 2579,
solicita a análise da colocação de um quebra-molas na Rua Graça Aranha em
frente ao nº 223, próximo ao mercado Sassi, será analisado pelo departamento
de Trânsito, será trazido à pauta novamente.
Décimo Primeiro - O Vereador PAULINO DE MOURA, através do protocolo
2593, solicita a colocação de quebra-molas na Avenida Flores da Cunha, próximo
a Academia Corpo e Arte e Posto Grossi no bairro Borghetti, indeferido, pois há
quebra-molas próximo.
Décimo Segundo - O Vereador FERNANDO SANT'ANNA DE MORAES, através
do protocolo 2452, solicita o rebaixamento de 02 quebra-molas próximo à Cotrijal
no distrito de Pinheiro Marcado, pedido já foi atendido.
Décimo Terceiro - O Vereador ANSELMO BRITZKE, através do protocolo 2592,
solicita a melhora da estrutura das paradas de ônibus ao longo do Terminal da
Gare, no sentido de que tenha maior proteção em dias de chuvas, será analisado
pelo departamento de trânsito.
Décimo Quarto - O Vereador ANSELMO BRITZKE, através do protocolo 2424,
solicita a retirada com urgência a retirada da parada de ônibus da rua Siqueira
Campos, nº 615, em frente a Fruteira Estrela, pois a mesma dificulta o acesso ao
referido estabelecimento, pedido já foi atendido.
Décimo Quinto – Por solicitação de pauta feita pelo conselho na reunião do dia
09/07/13, requer que os semáforos Rua 1º de Maio com Avenida Flores da Cunha,
Rua Pedro Vargas com Avenida Flores da Cunha, Rua Bernardo Paz com Avenida
Flores da Cunha e Rua Alferes Rodrigo com Avenida Flores da Cunha, que seja
invertido o acionamento da conversão à esquerda, pedido atendido.
Décimo Sexto - Por solicitação de pauta feita pelo conselho na reunião do dia
09/07/13,requer que viabilidade do desligamento do semáforo da Avenida Flores

da Cunha com Rua Polidório Albuquerque, aos domingos das 16 horas às 20:00
horas, deferido.
Décimo Sétimo - Por solicitação de pauta feita pelo conselho na reunião do dia
09/07/13, requer que seja modificado os semáforos da Alexandre da Motta com
Rua Marechal Floriano, para 02 tempos, proibindo conversão à esquerda, será
realizado análise pelo departamento de Trânsito.
Décimo Oitavo - ALVANOR DA ROSA CARDENAL, através do protocolo 5909,
requer um prazo para que o CMT tome providências, conforme última reunião do
CMT foi decidido por unanimidade o estudo técnico da retirada da área de
manobra do caminhão do CFC Sorriso da David Canabarro esquina com a
Salustiano de Pádua, sendo esta decisão tomada sem prazo, o estudo técnico
será realizado juntamente, com o plano de mobilidade urbana, até o final de
2014.
Para próxima reunião, por em pauta a solicitação de retirada as faixas de
seguranças onde há semáforos, fazendo-se o estudo de um a um. E também que
sejam pintadas as paradas de ônibus ao longo da Avenida Flores da Cunha, e
outras vias de maior movimento e/ou veículos estacionado.
Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 17 horas do dia 17 de
Julho de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente, secretária e
conselheiros.
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