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ATA Nº02 de 16 de agosto de 2022.
CONSELHO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA DE PALOTINA.

No 16º dia do mês de agosto de 2022, ás 19h00m, ocorreu a reunião ordinária do
Conselho de Trânsito e Mobilidade Urbana de Palotina. Aludida reunião possuiu como
pauta os seguintes assunto: eleição da mesa diretiva, indicação ao projeto de lei
municipal para identificação de vagas especiais a gestantes e lactantes, medidas de
controle para as ocorrências de trânsito no cruzamento da Getúlio Vargas com vereador
Antonio Pozzan (esquino do Bozo) e atividades educativas de trânsito nas escolas em
celebração ao setembro amarelo. Aberto os trabalhos pelo senhor Kepler, explanando
sobre projetos e demandas apresentada pela administração municipal, em melhorias
para as vias públicas e mobilidade dentro do município, em explanação pelo
departamento de transito, Ciretran senhor Ciro, relata as dificuldades enfrentadas sobre
as bicicletas e patinetes elétricos que por ventura não possui uma legislação própria o
que dificulta a sua regularização dentro das normas de trânsito com isso vem se
observando um aumentando nos números de acidentes e ocorrências, com estes tipos
de “veículos”; Os Senhores Rufato e Almeida representantes da polícia militar de
Palotina relata as atividades que a corporação vem desempenhando no transito da
cidade e relata as dificuldades encontradas. Em analise os dados de acidentes
apresentado pelo senhor Lucas, mostra o alto índice de acidentes de trânsito por
motocicletas e bicicletas nas vias urbanas, grande maioria por imprudência e excesso de
velocidades dos condutores, com tudo os recentes e recorrentes acidentes no
cruzamento da Getúlio Vargas com vereador Antonio pozzam, esquino do Bozo, onde
após análise dos conselheiros e por unanimidade fica indicado a instalação de um
redutor de velocidade com tudo os conselheiros pretendem abrir uma consulta pública
para ouvir a população e os usuários das vias em questão qual a melhor medida de
reduzir a velocidade neste cruzamento. Os representantes da polícia militar colocam o
problema das ciclovias que por ventura são mal utilizadas pelos ciclistas que deixa de
utilizar as ciclovias e invadem as vias principais com isso foi decidiu a realização de
campanha educativa nas escolas para conscientização dos alunos na utilização correta
das vias. Aproveitando para realizar ação educativa no transito em comemoração ao
setembro amarelo, em relação ao projeto de lei que institui que gestantes e lactantes
tenham direitos a utilizar as vagas especiais de estacionamento após esgotado debate
sobre o assunto a plenária aprova por unanimidade o encaminhamento para o executivo
municipal e ao poder legislativo a proposta da referida lei onde sem dúvidas atendera
um número expressivo de condutores em nossa cidade. A plenária também aprova que
esta certificação seja realizada pela secretaria de Assistência Social do município onde já
é realizado as demais certificações do mesmo seguimento.
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Os conselheiros em votação para composição da mesa diretiva do conselho e por
unanimidade dos conselheiros fica aprovado os conselheiros para os respectivos cargos
Presidente Ciro Inacio Kreutz , para vice Presidente o senhor Michael Seidenstucker e
como Secretario o senhor Emerson Pinto. Não havendo mais matéria na ordem da
referida reunião Eu, Emerson Pinto na qualidade de Secretário lavrei a presente, que
segue para aprovação dos demais membros do Conselho de Trânsito, acompanhada da
lista de presenças.
Palotina/PR, 16 de agosto de 2022.
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