REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ATA 004/2013
Às 14:00 horas do dia 08 do mês de Agosto de 2013, na sala de Reuniões da
CDL, sito Rua Venâncio Aires, nº 612, 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 FERNANDO SANT'ANNA DE MORAES, através do
protocolo 2613, solicita o estudo da melhor forma e realize uma diminuição da
rótula localizada em frente à empresa Hélios. Solicita também que sejam retirados
os redutores de velocidade do tipo tachão, pois também provocam danos aos
eixos dos caminhões. Indeferido, aguardar medição do projeto das rótulas.
Segundo - O Vereador ERLEI VIEIRA, através do protocolo 2628, solicita a
execução de um quebra mola na Rua Diamantino Conte Tombini, próximo à UPF.
Análise do dpto de transito em conjunto com a SMOV.
Terceiro - O Vereador GIAN PEDROSO, através do protocolo 2630, solicita a
implantação de um quebra molas na Avenida Flores da Cunha, nas proximidades
do Banco Bradesco, em frente a Loja Sportsul. Indeferido, devido proximidade
com semáforo.
Quarto O Vereador EDUARDO ASSIS, através do protocolo 2641, solicita
fiscais de transito na Avenida Flores da Cunha esquina com a Rua Eurico Araújo,
no horário das 11:30 às 12:15 h e 13:00 às 13:45. Será levado ao Dpto de
Transito para a possibilidade.
Quinto - O Vereador FERNANDO SANT'ANNA DE MORAES, areavés do
protocolo 2646, solicita uma vaga de caminhão na pista de veículos junto terminal
de ônibus – Gare, bem como seja bem sinalizadas as mudanças. Indeferido.
Sexto - O Vereador ORION ALBUQUERQUE, através do protocolo 2665, solicita
placas indicativas de sinalização e a colocação de quebra molas próximo as
Escolas e Creches na Rua Minuano com a Rua Julio Rosa Teixeira, Bairro Sta
Terezinha. Solicitação da comunidade. Encaminhado ao Dpto de trnasito para
análise o pedido de quebra-molas e deferido as placas e será colocado uma
faixa de segurança.
Sétimo - O Vereador DANIEL WEBER, através do protocolo 2683, solicita a
instalação de um quebra molas na Rua Alberto Loeff, no Bairro Ouro Preto.
Análise do dpto de transito em conjunto com a SMOV.
Oitavo - O Vereador DANIEL WEBER, através do protocolo 2687, solicita a
instalação de um quebra molas ou redutores de velocidade na Avenida Flores da
Cunha, em frente ao Super Mercado Boa Vista, devido ao aumento no fluxo de

pessoas, após a contemplação dos apartamentos do Condominio Alvorada, bairro
Oriental. Assunto já tratado na última reunião, será realizado faixa de
segurança.
Nono - O Vereador EDUARDO ASSIS, através do protocolo 2689, solicita a
colocação de um quebra molas na rua Erminia Tombini, em frente ao nº 305, pois
a via é de grande fluxo. Indeferido.
Décimo - O Vereador EDUARDO ASSIS, através do protocolo 2690, solicita que
seja retirado do meio da Avenida Pátria, esquina com a Rua Ipiranga, o bloco de
concreto que foi colocado no meio da via. Pedido já atendido.
Décimo Primeiro - O Vereador ANSELMO BRITZKE, através do protocolo 2700,
solicita a implantação de um quebra molas na Rua Guilherme Beccon, no Bairro
Vila Rica. Indeferido.
Décimo Segundo - O Vereador MARCIO LUIZ HOPPEN, através do protocolo
2716, solicita a colocação de um quebra molas na Rua Senador Salgado Filho,
bairro Conceição, em frente ao nº 752. Análise do dpto de transito em conjunto
com a SMOV, será atendido conforme estudo.
Décimo Terceiro - O Vereador ORION ALBUQUERQUE, através do protocolo
2741, solicita a colocação de um quebra molas na Rua Monte Alegre, Bairro
Floresta. Análise do dpto de transito em conjunto com a SMOV.
Décimo Quarto - O Vereador ANSELMO BRITZKE, através do protocolo 2796,
solicita a implantação de um quebra molas na rua Vera Cruz, bairro Operária.
Análise do dpto de transito em conjunto com a SMOV.
Décimo Quinto - O Vereador ANSELMO BRITZKE, através do protocolo 2798,
solicita a implantação de um quebra molas na Rua Assis Brasil, nas proximidades
da EMEI Princesinha. Análise do dpto de transito em conjunto com a SMOV.
Décimo Sexto - O Vereador ANSELMO BRITZKE, através do protocolo 2842,
solicita a implantação de um quebra molas junto a Rua Clemente Barnaski.
Análise do dpto de transito em conjunto com a SMOV.
Décimo Sétimo - O Vereador PAULINO DE MOURA, através do protocolo 2888,
solicita a modificação do estacionamento nas Davi Canabarro, Pedro Vargas e
Bernardo Paz, para oblíquo. Indeferido.
Décimo Oitavo - O Vereador ALAOR GALDINO TOMAZ, através do protocolo
2906, solicita a colocação de um quebra molas na Rua São Luiz com a Leão XXIII,
no bairro Central. Análise do dpto de transito em conjunto com a SMOV.
Décimo Nono - O Vereador ALAOR GLADINO TOMAZ, através do protocolo
2908, solicita a implantação de um quebra molas na Rua Xavantes no Bairro

Conceição em frente a Rodopan. Análise do dpto de transito em conjunto com
a SMOV.
Vigésimo - O Vereador FERNANDO SANT'ANNA DE MORAES, através do
protocolo 2920, solicita sinalização de carga e descarga em frente a Loja Lebes,
no horário das 10 às 11 horas, de segunda à sábado. Horário de carga e
descarga já tem Lei, com horário definido, indeferido.
Vigésimo Primeiro – O Sr. WILSON TEODORO DE SOUZA, através do ofício
6/2013,
presidente do SINTAXICAR, solicita que toda vez que ocorrer
remanejamento, cancelamento e licenciamento de novos pontos de táxi, seja
comunicado ao sindicato da categoria com antecedência e solicita também a
liberação para circulação dos táxis nas vias da Gari. Análise do dpto de trânsito.
Vigésimo Segundo - A empresa REMOÇÃO DE VEÍCULOS CARAZINHO
LTDA, autorização para emplacamento de um táxi e ponto de táxi, sito a rua
Castelar Martinez nº 185, ou no posto RH Riss, Distrito Industrial, com isenção de
IPVA e outros impostos conforme a Lei Vigente. Indeferido.
Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 15:32 horas do dia 08 de
Agosto de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente, secretária e
conselheiros.

____________________
Leandro Jacson Walber
Presidente do CMT

__________________
Michele de Morais
Secretária

____________________
1° Ten QTPM Luis Fernando
Costa de Oliveira
38° Batalhão Polícia Militar

_________________
Wilson Teodoro de Souza
Sintaxicar

____________________
Fábio Augusto da Silva
Sindicato Servidores Municipais

_______________
Milton Schmitz
ACIC

__________________
Adair do Prado
UACC

__________________
Adelar José Bertolini - Suplente
Polícia Civil

__________________
Paulo Barbosa
Secretaria de Obras

__________________
Moisés Antônio Knopf dos Santos
SINDICAR

_________________
Deolindo João Capitânio
SETERGS

_________________
Roberto Klein
Secretaria do Planejamento

_________________
Vitor Antônio Xavier de Morais
Dpto de Trânsito

