REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ATA 006/2013
Às 16:00 horas do dia 30 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 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 DPTO DE TRÂNSITO, solicita implantação de Estacionamento
Rotativo Pago nas Ruas Alferes Rodrigo sentido Centro-Pátria e Rua Polidório
Albuquerque até o nº 152. Deferido por unanimidade.
Segundo - De acordo com o memorando autorizativo nº 067/2013/DMT, precisa
ser avalizado pelo Conselho Municipal de Trânsito, a troca local de ponto de táxi
prefixo 08/03, localizado na Avenida Flores da Cunha, nº 1673, em nome de
Onofre Derly Gonçalves Dias, para o ponto de táxi prefixo 22/04, localizado na
Avenida Flores da Cunha, nº 633, em nome do Sr. Bruno Nunes Cezar, este passa
a ocupar o local antes denominada à primeira parte. Deferido por unanimidade
Terceiro - De acordo com o memorando autorizativo nº 065/2013/DMT, precisa
ser avalizado pelo Conselho Municipal de Trânsito, a troca local de ponto de táxi
prefixo 22/04, localizado na Avenida Flores da Cunha, nº 633, em nome de Bruno
Nunes Cezar, para o ponto de táxi prefixo 68/32, localizado na Rua Bento
Gonçalves, próximo ao Fórum, em nome do Sr. Rudi Irineu Unrein,este passa a
ocupar o local antes denominada à primeira parte. Deferido por unanimidade.
Quarto - De acordo com o memorando autorizativo nº 066/2013/DMT, precisa
ser avalizado pelo Conselho Municipal de Trânsito, a troca local de ponto de táxi
prefixo 68/32, localizado na Rua Bento Gonçalves, próximo ao Fórum, em nome
do Sr. Rudi Irineu Unrein, para o ponto de táxi prefixo 08/03, localizado na Avenida
Flores da Cunha, nº 1673, em nome do Sr. Onofre Derly Gonçalves Dias,este
passa a ocupar o local antes denominada à primeira parte. Deferido por
unanimidade
Quinto - A Sr. ROSANGELA FATIMA DE ALMEIDA, solicita através do protocolo
8414/2013, a entrega do abaixo assinado dos moradores da Rua Alexandre da
Motta e Felipe Camarão, pedido de reavaliação da proibição de estacionamento
nas esquinas das mesmas. Alegam transtornos causados aos moradores que tem
que estacionar seus veículos a uma grande distância de suas residências.
Salienta-se que o projeto como foi elaborado, compromete a segurança dos
motoristas e transuentes, pois alguns motoristas que transitam na pista sentido
Rua Alexandre da Motta ao Grêmio Aquático, fazem dela pista de corrida, pois não

tem nenhum redutor que os façam reduzir a velocidade. Indeferido, após
conclusão do projeto, será trazido novamente à pauta de reunião do CMT.

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 16:30 horas do dia 30 de
Outubro de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente, secretária e
conselheiros.
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