
 CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE ANDIRÁ - CMTTA 

ATA DE REUNIÃO nº 02/21 (ORDINÁRIA) DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E  

TRANSPORTE DE ANDIRÁ. 

 

PAUTA:  

1. Pedidos de sinalização, lombadas pela população e outras providências relacionadas ao 

trânsito do município. 

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e três de julho de dois mil e vinte e um, 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: Luiz Carlos Pereira (Presidente do Conselho de Trânsito);  Lucas 

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

Wallace Antonio Petrin (Conselheiro-Representante dos Estudantes Universitários), o Secretário 

de Viação Rodinelle Cassitta (Conselheiro-Representante da Administração Pública); Denise de 

Melo Lima (Representante da Secretaria de Viação) Valdiria Izidoro Lauton (Conselheira-

Representante da Administração Pública) e Juciano Aparecido Segantini (Conselheiro-

Representante da Polícia Militar do Paraná). O conselheiro Lucas iniciou a reunião apresentando 

o extrato da conta municipal de repasse de valores de multa no valor atualizado de R$ 9.779,20 

(Nove mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos). Na sequência foi apresentado 

fotos dos pedidos executados pela Secretaria de Viação. Foi apresentado ainda o relatório de 

ações do Conselho de Trânsito, referente aos anos de 2018, 2019 e 2020. Por outro lado, foi 

apresentado o resultado da pesquisa sobre a possibilidade de instalação de Zona Azul na 

extensão da Rua São Paulo, requerimento 49/2021, dos Vereadores Ailton Fernando de Souza e 

Rubens Henrique de Souza. A pesquisa foi realizada pelas estagiárias Jenifer Silva e Any Caroline 

da Secretaria de Obras, no total de 92 estabelecimentos comerciais. Dessa forma 25 votos 

foram favoráveis, 43 votos contrários e 24 optaram por não opinar, resultando em reprovação 

por parte dos comerciantes do município. Posteriormente foram apresentados os pedidos da 

população, os quais foram analisados com atraso devido as paralisações geradas pela 

pandemia do COVID-19. O pedido de Valdiria Izidoro Lauton, relatou a necessidade de 

instalação de 02 (duas) lombadas na Rua Jamil Amud, Cj Pantanal. O pedido foi aprovado pelos 

Conselheiros e será executado pela Secretaria de Viação e Serviços Públicos. Na sequência foi 



apresentado a solicitação de Saulo Rodrigo Ramos dos Santos, que mencionou a necessidade de 

construção de 02 (duas) passagens de concreto sobre o canteiro central da Avenida Goiás e 02 

(duas) demarcações de estacionamento prioritário em frente as Clínicas CISA e PRONTOCLIN. O 

pedido foi indeferido, uma vez que existe 02 (duas) passagens sobre o referido canteiro, que 

devem estar próximo a faixa de pedestre e não no meio da Avenida. Por outro lado, o pedido de 

estacionamento prioritário foi indeferido, pois a referida Clínica CISA possui guia rebaixada de 

acesso de cadeirante e a PRONTOCLIN possui guia rebaixada de garagem, o que impossibilita a 

instalação de novas vagas prioritárias. Por fim, é necessário destacar que o trecho citado já 

possui 02 (duas) vagas de estacionamento para Idoso, localizadas próximo a Farmácia e a Clínica 

odontológica. Na sequência foi apresentado o pedido de João Vitor Silveira de Oliveira, onde 

relatou a necessidade regulamentação de estacionamento privativo para as forças de segurança 

pública do Paraná em frente a Cadeia Pública de Andirá. O pedido foi aprovado por 

unanimidade e será executado pela Secretaria de Viação e Serviços Públicos. Por fim, foi 

analisado o pedido de Ademir Quirino que relatou a necessidade de lombada ou travessia 

elevada na extensão da Rua Guaícurus, Vila Americana, em frente ao portão principal da Escola 

Municipal Michel Kairalla. O pedido foi indeferido pelos Conselheiros, uma vez que já existe um 

projeto de sinalização viária na localidade junto ao Detran-PR, sendo que nesse projeto já possui 

a sinalização da Escola e uma vaga de carga e descarga no Supermercado Archangelo. Por outro 

lado, em ato de análise do local, foi aprovado a pintura de vagas de estacionamento de motos 

em frente ao Posto de Saúde da localidade, com a finalidade de organizar e oferecer segurança 

aos moradores da região.  

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 (assinado no original), esclarecendo que as demais assinaturas encontram-se no livro 

de presença deste Conselho. Andirá, Paraná, 23 de julho de 2021. 

 


