Conselho Municipal de Transporte – COMUT - CT

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TRANSPORTE

1) DATA: 17 de novembro de 2020, às quatorze horas. 2) LOCAL: Sede da URBS –
Urbanização de Curitiba S.A., por vídeo conferência, em função da Situação de
Emergência em Saúde Pública, conforme Decreto Municipal n.º 421/2020. 3)
PARTICIPANTES: OGENY PEDRO MAIA NETO, Presidente, RODRIGO BZUNEK
ALVES, representante do Executivo Municipal; ROGÉRIO CAMPOS, representante
do Legislativo Municipal e dos empregados das concessionárias do transporte
coletivo; LUIZ ALBRTO LENZ CESAR, representante das concessionárias do
transporte coletivo; FABIANO LOSSO, representante do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba; JOSÉ HENRIQUE DI LUCA, representante do
Estado do Paraná; CÉZAR AUGUSTO DO NASCIMENTO, representante da
Associação dos Municípios da Região Metropolitana; e GILBERTO RAMOS DE
OLIVEIRA, representante da entidade executiva de trânsito do município de Curitiba.
4) DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente deu as boas vindas e
solicitou a apresentação dos conselheiros. Após as apresentações, deu início à
pauta, cujas manifestações e deliberações foram respectivamente as seguintes: 4.1)
Definição da agenda de reuniões do Conselho para o ano de 2021. Conforme consta
no Regimento Interno do Conselho foi proposta a agenda trimestral, nas seguintes
datas para o ano de 2021: 09 de fevereiro, 11 de maio, 10 de agosto e 09 de
novembro, sempre às 14:00. A proposta foi aprovada por todos os conselheiros. 4.2)
Sugestões de melhorias. O Sr. OGENY pontuou a oportunidade deste Conselho
como um suporte técnico para trazer e debater as diversas ações de melhorias para
o sistema de transporte englobando a mobilidade, a operação e todos os envolvidos
neste sistema, resultando no planejamento conjunto das áreas representadas, a fim
de apresentar formas de contribuição para a evolução do sistema de transporte.
Neste sentido, solicitou aos conselheiros que encaminhem propostas de melhorias
para o transporte, relativas à tecnologia, operação, integração, mobilidade, entre
outras ações pertinentes, para o e-mail elocarvalho@urbs.curitiba.pr.gov.br, até o
dia 11 de dezembro próximo, com o objetivo do trabalho conjunto na análise das
propostas, criando um banco de ações para o transporte coletivo. Na sequência,
abriu a palavra aos demais, momento em que todos os conselheiros se colocaram à
disposição para contribuir com possíveis soluções e trazer para o debate as
propostas de melhorias. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e
lavrada presente ata que, depois de lida foi aprovada pelos membros do Conselho
presentes. Curitiba, 17 de novembro de 2020.

