URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.
(CNPJ DO MF Nº 75.076.836/0001-79)
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às dez horas e trinta
minutos, na sede social da URBS - Urbanização de Curitiba S.A., reuniram-se os Senhores
Membros do Conselho Municipal de Transporte, atendendo à convocação regulamentar feita.
Assumiu a Presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho, Senhor MARCOS VALENTE
ISFER, fazendo a leitura da pauta da reunião e enfatizando a importância deste encontro para
tratar de um serviço que é referência em Curitiba e que precisa de constante atenção e cuidado
para manter sua qualidade. Secretariou a reunião Eloisa de Carvalho de Vargas, Secretária
Geral da URBS. Ato contínuo o Sr. MARCOS abordou o primeiro item da pauta que é a
licitação do transporte coletivo, esclarecendo que os trabalhos de elaboração do edital estão
em desenvolvimento, sendo questionado pelo Sr. JOEL RAMALHO sobre a licitação das
linhas da região metropolitana. O Presidente explicou que depende de cada município para
licitá-las, mas que é possível pensar no conjunto e Curitiba deu o primeiro passo. O Sr.
FERNANDO GHIGNONE esclareceu, também, a preocupação na manutenção da integração
para que não seja prejudicada com a licitação. No mesmo objetivo o Sr. JOEL RAMALHO
opina que a integração deve ser mantida e prevista na licitação. Em seguida o Vereador
JAIRO MARCELINO questionou como está definido no edital o pagamento das empresas, se
será por quilômetro rodado, por demanda de passageiros, ou conforme a receita e questionou,
ainda, se após o resultado da licitação será possível a criação de novas linhas. O Sr. MARCOS
esclareceu que os estudos técnicos abrangem todas as formas de remuneração, que será
dividido em lotes e vários fatores serão considerados. E quanto à criação de novas linhas será
considerado o que a lei prevê que é a possibilidade do aditamento dentro dos limites legais. O
representante dos usuários do transporte, Sr. LUIZ ANTUNES RODRIGUES questionou
acerca de como é definido o valor da tarifa e qual é o custo de cada item da planilha. Sendo
respondido pelos Senhores MARCOS e FERNANDO de que é definida a tarifa técnica, mas
também outros itens definem o valor da tarifa, como por exemplo o número de passageiros
influencia este valor. A título de colaboração o Sr. RODRIGO CORLETO HOELZL,
representante das Empresas Contratadas explanou que o custo deve ser visto holísticamente e
não só itens da planilha, mas também a prestação do serviço com qualidade, o quanto é
disponível, as gratuidades existentes, pois são fatores que devem ser considerados e que
agregam valor ao serviço. Sugere, ainda, que a elaboração deste edital de licitação ao tratar da
integração tenha um regulamento que preserve as conquistas do sistema atual, mas que seja
bem definido para que não aconteçam os mesmos erros cometidos no início da integração no
ano de 1996. Passando ao item dois da pauta referente à Linha Turismo, o Sr. FERNANDO
informa que entrará em operação mais quatro novos ônibus double deck, com teto retrátil, até
novembro de 2009, tendo em vista o aumento na demanda após a operação deste modelo de
ônibus. Para as antigas jardineiras está em estudos alternativas de utilização, como por
exemplo linhas exclusivas para o zoológico ou shopping. Passando ao item três, sobre o
Ligeirão, informou que entrará em operação, em novembro de 2009, a linha
BOQUEIRÃO/PRAÇA CARLOS GOMES, com parada nos Terminais Boqueirão, Carmo e
Hauer, na UTFPR e Praça Carlos Gomes, circulando pela canaleta da Avenida Marechal

Floriano Peixoto e com a possibilidade de ultrapassagem. Passando ao item quatro o
Presidente esclareceu que a reforma dos terminais está na fase de entrega das obras e que a
COMEC iniciou as obras de reforma do Terminal Cabral, que hoje está em condições
precárias, tendo em vista o grande número de usuários que utilizam este terminal que serve de
ligação aos Terminais Guaraituba e Maracanã, em Colombo. Com a palavra o Sr. LUIZ
ANTUNES RODRIGUES fez diversas sugestões, entre elas que, ao receber estas obras, a
fiscalização seja rigorosa e eficiente para que o serviço seja entregue com a qualidade
necessária; que haja um gestor em cada terminal, responsável por atender aos usuários e
receber as sugestões e reclamações; que a Ouvidoria da URBS seja mais ativa sem intermédio
da Central 156 da Prefeitura; e, ainda, que os ônibus sejam equipados com rádio
(comunicador) para agilizar o contato com a empresa no caso de haver algum acidente e
ocorrer a necessidade de substituição de veículo ou operador. Avaliando estas sugestões o Sr.
FERNANDO GHIGNONE informou que há previsão da designação de um gerente para
administrar cada terminal. Passando ao quinto item, sobre o biocombustível, o Presidente
comunicou que seis ônibus da Linha Verde entrarão em operação com óleo de soja, e
convidou os presentes para solenidade do primeiro abastecimento com biocombustível na
empresa Viação Cidade Sorriso, em 27 de agosto de 2009, às quatorze horas e trinta minutos.
Passando ao item seis da pauta, o Sr. MARCOS ISFER comentou a necessidade de aprovação
de regimento interno deste Conselho, que será encaminhado aos membros do conselho, em
forma de minuta, para avaliação e sugestões. Definiu, neste encontro, que as reuniões
ordinárias serão trimestrais e as extraordinárias poderão ser convocadas por qualquer um dos
membros deste Conselho. Como assuntos gerais o Sr. FERNANDO GHIGNONE comentou
acerca da perda do número de passageiros do transporte coletivo nos últimos meses e mais
expressivamente após a incidência do vírus da gripe H1N1, em seguida abriu a palavra aos
conselheiros. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada,
será devidamente assinada. Curitiba, 27 de agosto de 2009.
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