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ATA DE REUNIÃO nº 02/19 (ORDINÁRIA) DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE DE ANDIRÁ. 

 

PAUTA:  

1. Pedidos de sinalização e lombadas pela população. 

Às oito horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de dois mil e dezenove, os Conselheiros do 

Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Andirá se reuniram nas dependências da 

Prefeitura Municipal para análise e deliberação dos pedidos da população, assim, estiveram 

presentes: Lucas Roberto Fernandes (Secretário do Conselho); André Maluzi (Segundo-

Secretário do Conselho); Luiz Carlos Pereira (Presidente do Conselho); Rodinelle Cassitta 

(Conselheiro-Representante da Administração Pública); Valdiria Izidoro Lauton (Conselheira-

Representante da Administração Pública), Wallace Antonio Petrin (Conselheiro-Representante 

dos Estudantes Universitários), as diretoras da Escola Nova Geração, juntamente com um pai de 

aluno da Escola, e funcionários da Prefeitura, nas pessoas de Adriano Bernardino e Rudimar 

Faustino. O conselheiro Lucas iniciou a reunião apresentando também o extrato da conta 

municipal de repasse de valores de multa no valor atualizado de R$ 15.083,40 (Quinze mil, 

oitenta e três reais e quarenta centavos). Posteriormente foram apresentados os pedidos para 

a análise dos Conselheiros: O pedido 01/19 que relatou a necessidade de retirada de placa de 

idoso que estava junto com uma pintura de vaga de moto, sendo que o pedido já foi atendido; O 

pedido 02/19 foi da Auto de Escola do município, o qual relatou a necessidade de pintura da 

sinalização de trânsito para a municipalidade e os alunos. Um ofício já foi encaminhado 

esclarecendo que o município apresentou um projeto que se encontra em tramitação no 

Detran-PR, o qual destinará cerce de R$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais) para 

sinalizar toda estrutura viária do município; O pedido 03/19 relatou a necessidade de lombada 

na Rua Domingos Del Padre, bairro popular, o qual só será reanalisado após instalação de 

galerias pela Coohapar na região.; O pedido 04/19 relata a necessidade de lombada na Rua José 

Pereira Marques, Jardim Paulino Dalaqua, sendo que ficou decidido que o pedido deverá 

aguardar estudos detalhados do local; O pedido 05/19 mencionou a necessidade de instalação 

de lombadas na Ria Paraná, centro, sendo que o pedido foi indeferido, tendo em vista que a via 



já possui duas lombadas bem próximas, sendo uma em frente ao Posto Auto Giro e outra atrás 

do depósito da loja de Construção do Jotta, mas por fim foi aprovado a necessidade de 

instalação de faixa de pedestre e sinalização vertical; O pedido 06/19 trata do pedido de meia 

lombada na Avenida Major Barbosa. Foi destacado que o pedido já se encontra em fase de 

execução; O pedido 07/19 foi relato a necessidade de vaga prioritária em frente a residência 

localizada na Avenida Cesário Castilho, o qual foi devidamente indeferido; O pedido 08/19 

deverá retornar a pauta de reunião para nova análise; O pedido 09/19 relatou a necessidade de 

lombada na Rua Odorico Domingues, Vila Americana, o qual foi devidamente aprovado pelos 

Conselheiros; o pedido 10/19 relatou a necessidade da instalação de lombada na extensão da 

Rua Guaicurus, em frente ao Colégio Stella Maris, o qual diante da situação e da circulação de 

pedestres e alunos foi devidamente aprovado pelos Conselheiros; O pedido 11/19 mencionou a 

necessidade de lombada na Rua Anhangabaú, Vila Americana, o qual foi indeferido, tendo em 

vista a necessidade de devido escoamento da água de chuva; O pedido 12/19 foi realizado por 

funcionário da EMATER relatando a necessidade de estacionamento exclusivo em frente a sede 

de atendimento, o qual foi devidamente aprovado; O pedido 13/19 relatou a necessidade de 

instalação de lombada na Rua Luis Miquelato, bairro Popular. No entanto, o pedido foi 

indeferido, pois o local após a instalação da lombada terá problemas com o escoamento da água 

da chuva; O pedido 14/19 relatou a necessidade de lombada na extensão da Rua Capixaba, 

bairro Timburi, o qual foi devidamente aprovado pelos Conselheiros; O pedido 15/19 destacou a 

urgência em reparar uma lombada já existente, bem como sinalizar o local com placas, sendo a 

via localizada na Rua Paranapanema, nas proximidades do Presentes Torejani; E por fim o 

pedido 16/19 foi demonstrada a urgência em instalar um lombada em frente a Escola Nova 

Geração, o qual após debates entre Conselheiros, diretoras da Escola, juntamente com um pai 

de aluno, foi prontamente aprovado por unamidade. Assim, nada mais a deliberar, a reunião foi 

encerrada às dez horas e trinta minutos e eu, Lucas Roberto Fernandes, Secretário do Conselho 

de Trânsito, subscrevi esta ata, a qual segue assina por mim e pelo Presidente Luiz Carlos 

Pereira, esclarecendo que as demais assinaturas encontram-se no livro de presença deste 

Conselho. Andirá, Paraná, 30 de agosto de 2019. 

 


