REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ATA 003/2014
Às 15:30 horas do dia 31 do mês de julho de 2014, Sala de Reuniões da
ACIC/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 - A empresa TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, solicita auxílio
na organização de estacionamento junto a via de circulação Antônio José Barlete,
nº 355, bairro São João, visto que possuem um grande número de colaboradores,
o volume de automóveis e motocicletas vem aumentando consideravelmente e
como consequência possuem dificuldades com vagas de estacionamento. Segue
foto anexa do local da solicitação. Encaminha ao DMT. Sugere sinalização de
trânsito no local. Solicita ao DMT estudo para sinalização e organização do
estacionamento e parecer da viabilidade do estacionamento entre os
canteiros centrais. Trazendo o assunto para a próxima reunião.
Segundo - A empresa BARICHELLO & BARICHELLO LTDA, solicita a retirada
da parada de ônibus ao lado do baratão utilidades, pois a sala ao lado foi locada
com o propósito de ser utilizada como depósito e garagem. Indeferido.
Terceiro - A Sra. MARY ELAINE DIEHL, solicita a retirada da parada de ônibus
ao lado do baratão utilidades, para seu local de origem, pois a parada está em
frente a sala comercial a ser locada para a empresa Barichello & Barichello Ltda.,
pois a locação tem por finalidade de garagem, depósito, com carga e descarga de
materiais. Indeferido.
Quarto - O vereador PAULINO DE MOURA, solicita providências quanto a
implantação do estacionamento rotativo pago do início da Avenida Pátria até a
esquina da Rua Barão de Antonina, atendendo assim solicitação de moradores.
Tem em estudo a ampliação do estacionamento rotativo pago. Indeferido
momentaneamente por falta de efetivo para a realização do solicitado.
Quinto - A empresa SEGER & KUNZLER LTDA, através de seu representante
Sr. Gilmar Antônio Seger, solicita troca de local da parada de ônibus localizada na
Avenida Flores da Cunha, distante 37 metros da esquina com a rua Antônio
Vargas, pois ali encontra-se o imóvel em construção, o qual reduz a área de
passeio público. Deferido, com estudo do DMT para melhor local.
Com o afastamento por 60 dias do Presidente do Conselho Municipal,
solicita-se a verificação do estatuto e que cumpra-se a Lei.

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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