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ATA Nº03 de 16 de novembro de 2022.
CONSELHO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA DE PALOTINA.

No 16º dia do mês de novembro 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: ônibus coletivo; requisições mais frequentes dos munícipes
aos vereadores e acidentes de transito. Aberta a reunião com a palavra o senhor kepler
que dá boas vindas à todos pela presença e agradece a participação do senhor Eurico
Fernandes Barbosa, presidente da Câmara de vereadores da cidade em nos prestigiar
em nossa reunião ordinária, e inicia sua explanação e demonstração sobre o uso do
transporte coletivo do município. Levantado no discursão a importância da empresa
responsável pelo transporte coletivo em realizar a identificação dos ônibus coletivos
urbanos diferentemente dos ônibus que transporta os funcionários da empresa c vale, e
a implantação de um sistema eletrônico de vale transporte ou pontos de venda de vale
transporte, no intuito de facilitar e incentivar os munícipes em usar o transporte coletivo
público, da mesma forma indicar a ACIPA, Associação Comercial de Palotina para que
junto com seus associados possam analisar a utilização e a importância do uso do
transporte coletivo pelas suas empresas sendo assim um benefício aos seus
colaboradores.
Levantando pelo senhor Ciro, indica para administração pública
municipal um estudo dinâmico de vagas exclusivas para motos, tendo em vista a
relevâncias da mesma e a falta em determinadas ruas e avenidas da cidade. A
importância do estudo consiste no mau uso dos condutores de motocicletas nas vagas
destinadas aos carros, causando assim grandes transtornos nos espaços de
estacionamento da cidade.
Kepler explana sobre as próximas ações da administração em investimentos e
planejamentos em melhorias como a licitação dos pontos de ônibus a serem instalados
pela cidade, das revitalizações das entradas da cidade, melhorias nas ciclovias e anel
viário que está em construção.
Seguindo a pauta e com a palavra o senhor Eurico Fernandes Barbosa, explana que a
maior entrada de solicitações realizadas pelos munícipes na câmara de vereadores são
os pedidos de criação de lombadas ou redutores de velocidade pela cidade toda.
Ressalta a importância das lambadas, porém em muitas das vezes o problema é o
excesso de velocidade e a própria imprudência dos motoristas.
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 presença.
Palotina/PR, 16 de novembro de 2022.
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