
Ata N° 07/2013 – Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - CMTT

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às treze horas e 
trinta minutos, na sala de reuniões dos conselhos, reuniram-se em sessão extraordinária, 
os  membros  do  Conselho  Municipal  de  Trânsito  e  Transporte,  Senhores  Eduardo 
Pizzoli, Rudimar Cini, Luiz Sartori, Valter R. Misturini, Modesto Sfoggia, João Carlos 
de S. dos Santos, Rogério Migotto, Julmir Danieli. Iniciou-se a reunião para tratar da 
aprovação de mudanças no sentido das ruas Elisa Tramontina, que da esquina da Rua 
Borges de Medeiros até a Rua Rui Ramos, passará a ter dois sentidos.  A Rua Elisa 
Tramontina, da esquina da Rua Borges de Medeiros até a Rua Prefeito José Chies, tem 
mão única, mas troca de sentido e agora passa a ser bairro/centro. E a Rua Prefeito José 
Chies, Rua Coberta, troca de sentido, passa a ser sentido Maurício Cardoso acesso à 
Buarque de Macedo. A Rua Borges de Medeiros, da esquina da Buarque de Macedo até 
a Elisa Tramontina, ficaria sentido único, centro/bairro. Rogério Migotto questiona o 
estacionamento  de  veículos  sob  a  Rua  Coberta,  pelo  espaço  físico,  cruzamento  de 
estudantes, etc. Sugerido estacionar os ônibus dos estudantes na Rua Maurício Cardoso, 
ao lado do pavilhão da Tramontina. Os conselheiros questionam sobre a largura da via, 
Rua Coberta. Deixar um espaço entre um cordão meio fio para embarque/desembarque 
dos  estudantes,  e  ver  se  terá  espaço  para  passagem  de  outro  ônibus  na  via.  Os 
conselheiros não se opõem as mudanças, desde que seja feita a medição da Rua Coberta, 
e bem sinalizadas as mudanças. Sugerem colocar tachinhas na via para os condutores 
diminuírem a velocidade e visualizar a sinalização. Valter Misturini sugere fazer um 
refúgio na Avenida 25 de Setembro para quem acessar a via da Rua 21 de Abril. Outras 
vias para criar refúgio: Alberto Pasqualini, acesso à Elisa Tramontina; acesso à 15 de 
Novembro. Em pauta os entroncamentos da Buarque de Macedo com a Rui Barbosa. 
Sugerido saída da Rui Barbosa pela Independência, que não voltasse pela Buarque de 
Macedo. Nada mais havendo a tratar, todos assinam a presente ata.


