
 CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE ANDIRÁ - CMTTA 

ATA DE REUNIÃO nº 03/21 (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 sete de agosto 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); Ailton Fernando de Souza (Conselheiro-

Representante da Administração Pública); Ademir Donizetti Rego (Conselheiro-Representante 

da Sociedade Civil) e Ivo Pereira Garcia Junior (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$ 5.756,82 (Cinco mil, setecentos e 

cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Na sequência foi apresentado fotos dos 

pedidos executados pela Secretaria de Viação. Foi apresentado ainda o TERMO DE ANUÊNCIA 

DE LOMBADAS que poderá ser usado futuramente pelo Conselho de Trânsito.  Na sequência foi 

apresentado novamente o pedido de Atair Guaita, representado pelo Vereador Wagner Calixto, 

referente a sinalização de lombadas e os cruzamentos da Rua Iguaçu, tendo em vista o 

constante movimento da via pública. Dessa forma, após analisarem o pedido os Conselheiros 

aprovaram o pedido por unanimidade, com a pintura das lombadas e faixas de pedestre com 

início nas proximidades do estabelecimento do "Marcolino" até o cruzamento nas proximidades 

do Açougue". Na sequência foi apresentado o pedido de Valdiria Izidoro Lauton, onde solicitou a 

necessidade de instalação de 02 (duas) lombadas na extensão da Rua Jamil Amud, bairro 

Pantanal, no trecho pavimentado recentemente. O pedido foi analisado e aprovado por 



unanimidade. Seguindo a reunião foi analisado o pedido de Ademir Quirino que relatou a 

necessidade de lombada na extensão da Rua Guaicurus, Vila Americana, nas proximidades do 

"Bar do Márcio" e do "Salão HB". Após análise os Conselheiro indeferiram o pedido, tendo em 

vista a existência de lombada e uma depressão respectivamente nas proximidades dos lugares 

citados. Os Conselheiros sugeriram um estudo do local e após ouvir os moradores da localidade 

a possibilidade de estacionamento em parte da via ou torná-la mão única. Na sequência da 

reunião foi analisado o pedido de Eveline Cirino Milani Audi, no qual solicitou a instalação de 

lombada na extensão da Rua Prof. Neuza Perugini Seletti, sendo o pedido indeferido pelos 

Conselheiros pelo fato da via pública ser íngreme e a instalação de lombada no local não 

comportaria o devido escoamento da água da chuva. Por outro lado, foi analisado o pedido de 

Paulo Miguel, o qual relatou a necessidade a instalação de lombada na extensão da Rua Nações 

Unidas, Vila Industrial, sendo o pedido indeferido pelos Conselheiros, que após analisarem o 

local aprovaram a sinalização da referida localidade. Foi apresentado ainda o pedido de 

Emerson da Silva Gordiano, que destacou a necessidade de instalação de lombada na extensão 

da Rua Treze de Maio, Vila Industrial, sendo o pedido aprovado por unanimidade pelos 

membros do Conselho. Por fim foi analisado o pedido de Maria Fernandes de Jesus Coleti, que 

mencionou a urgência da implantação de uma lombada na Rua Ivaí, nas proximidades da Vila 

Industrial. Após analisarem o local a votação foi pela aprovação do pedido.  

  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, 27 de agosto de 2021. 

 


