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

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às dez horas, 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 OMAR AKEL e secretariou a reunião Eloisa
de Carvalho de Vargas. O Presidente deu as boas-vindas aos presentes e passou a palavra ao
convidado MARCOS ISFER, Presidente do Conselho na gestão anterior. O Sr. MARCOS
ISFER cumprimentou os membros e anunciou a indicação do Sr. OMAR AKEL para o
próximo biênio como representante do executivo municipal e Presidente do Conselho, bem
como os demais indicados dos órgãos de representação. Ato contínuo, abordou o primeiro
item da pauta sobre a operação do transporte coletivo, esclarecendo que, após a licitação do
transporte coletivo e avaliando os resultados da operação desde o início da concessão até o
presente momento, concluiu-se a necessidade de alguns ajustes na regulamentação do
transporte coletivo, para melhoria da prestação dos serviços. Baseado nesta necessidade, será
formada Comissão composta por representantes do Sindicato dos Motoristas e Cobradores nas
Empresas do Transporte de Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana – SINDIMOC,
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metropolitano de Passageiros de Curitiba e
Região Metropolitana – SETRANSP e URBS para verificar os anseios das partes, de forma
que atenda os objetivos de todos os envolvidos no sistema. Em seguida, informou sobre o
início da operação do ligeirão leste/oeste, denominado “vermelhão”, a partir do dia 08 de
outubro. Informou, também, dos estudos que estão sendo realizados entre a URBS e
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC para a realização da licitação do
transporte coletivo metropolitano. Pedindo a palavra, o Sr. LUIZ ANTUNES lembrou da
necessidade de nomear um gestor para cada terminal de ônibus, com o objetivo de atender aos
usuários, operadores e permissionários, em tempo integral e com autonomia para resolver as
demandas, bem como relatou sua preocupação com os acessos viários ao bairro Santa
Felicidade, que deve ser melhorado até o evento da Copa em 2014, tendo em vista as
características turísticas daquele bairro. Relatou, também, dos constantes ônibus quebrados
em grande parte das linhas e a demora para que o motorista consiga substituir o veículo. Com
a palavra, o Presidente da URBS esclareceu que está em estudos proposta para concessão da
manutenção e gestão dos terminais do transporte coletivo e que a instalação de consoles nos
ônibus permitirá comunicação on-line entre motorista e empresa, agilizando as adequações em
qualquer eventualidade. Passando ao segundo item sobre o metrô, o Sr. OMAR AKEL relatou
que o projeto prevê que seja integrado com o sistema de transporte existente, objetivando
benefício ao usuário. Pedindo a palavra o Sr. LUIZ ANTUNES sugeriu que o representante do
IPPUC faça uma apresentação do projeto do metrô na próxima reunião, esclarecendo como
será o funcionamento do sistema metroviário. Sugeriu, também, a mudança da lei de
zoneamento, para que seja permitido executar obras para melhoria da infraestrutura em alguns
pontos da Cidade. Com a palavra, o Sr. JOSÉ ALVARO falou que a comunidade apresentou
diversas propostas ao IPPUC quanto ao metrô, as quais estão sendo analisadas. Opinou o Sr.
DANTE GULIN da importância do metrô para Curitiba, assim como a contínua melhoria na
infraestrutura para o transporte coletivo por ônibus, para que seja melhor do que é hoje e

atenda as necessidades dos usuários. Comunicou, também, da preocupação dos empresários
com o constante treinamento dos operadores e com o cumprimento dos itens de qualidade
previstos no Regulamento do Transporte Coletivo. Diante disso apresentou sugestões à URBS
que estão sendo analisadas pela Área de Operação do Transporte Coletivo. Passando ao
terceiro item, assuntos gerais, o Sr. LUIZ ANTUNES questionou os critérios para extensão
dos itinerários das linhas do transporte coletivo. O Sr. OMAR AKEL sugeriu ao representante
dos usuários que protocole junto à URBS todas as reivindicações inerentes à operação do
transporte, para que seja analisada pela área respectiva para possível solução. Pedindo a
palavra, o Sr. FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS questionou sobre a licitação do transporte
coletivo metropolitano integrado e não integrado, bem como sugeriu reunião com todos os
prefeitos da região metropolitana para demonstrar a viabilidade técnica e financeira da
integração. Finalizando a reunião, o Sr. OMAR AKEL deu sugestões para a pauta da próxima
reunião, incluindo a apresentação do projeto do metrô pelo representante do IPPUC, a
apresentação de pontos críticos na operação do transporte coletivo pontuados pelos
SINDICATOS dos empresários e dos operadores, bem como a agenda de reuniões para 2012.
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, 06 de outubro de 2011.
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