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

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, 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 iniciou a reunião
dando as boas-vindas a todos e abordou sobre o primeiro item da pauta, a aprovação da
ata da 8ª Reunião realizada em 18 de abril de 2012. Colocou em apreciação a ata e
como não houve nenhuma objeção foi por todos aprovada e assinada. Passou ao
segundo item da pauta, sobre a alteração do Regimento do Conselho de Transporte.
Foram apresentadas algumas sugestões, considerando a saída da Diretoria de Trânsito
da URBS e a criação da Secretaria de Trânsito - SETRAN altera-se a composição dos
entes. Outras propostas apresentadas foram: a indicação de suplente; a alteração da
periodicidade das reuniões a cada 90 (noventa) dias, ordinariamente, e no caso de
assuntos pontuais convoca-se reunião extraordinária. Colocou em votação e foi por
todos aprovadas as alterações. Passando ao terceiro item da pauta, outros assuntos de
interesse social, os Conselheiros fizeram apontamentos sobre o metrô. O Sr. FÁBIO
DUARTE questionou sobre o impacto da tarifa do metrô sobre a tarifa do transporte
coletivo, bem como qual foi o cálculo financeiro para saber o custo da tarifa do metrô.
Esclarecendo, o Sr. ANTONIO CARLOS ARAUJO respondeu que a tarifa do metrô
não irá impactar na do transporte coletivo, pois esta é administrada pelo Fundo de
Urbanização de Curitiba – FUC e a tarifa do metrô terá conta/fundo diferente, assim
como o custo operacional do metrô não se mistura com o custo operacional do
transporte coletivo. Com a palavra, o Sr. OMAR AKEL sugeriu marcar uma reunião
específica com tema a ser escolhido, os quais são: táxi, tarifa do transporte ou
apresentação do projeto do metrô. O Sr. LUIZ ANTUNES opinou que poderá ser
discutido sobre os modais futuros, uma vez que o assunto táxi já está aprovado. O Sr.
JOSÉ ALVARO manifestou que o projeto do metrô teve sua apresentação na
audiência pública e, neste momento, estão sendo realizados os questionamentos pela
sociedade civil e os técnicos do IPPUC estão respondendo. Pedindo a palavra, o Sr.
OMAR AKEL solicitou aos Conselheiros a definição do tema a ser apresentado na
próxima reunião, os quais deixaram em aberto, tendo em vista que o projeto do metrô
tem muito a ser discuto ainda e, também, o Sr. ANTONIO CARLOS salientou que
qualquer dúvida, esclarecimento ou informação sobre a tarifa do transporte coletivo ou
sobre o táxi, a URBS está à disposição para fornecer. Nada mais havendo a tratar o Sr.
OMAR AKEL agradeceu a presença de todos e confirmou que a próxima reunião será
marcada para até noventa dias, em seguida encerrou a reunião, da qual foi lavrada a
presente ata que, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Curitiba, 20 de
junho de 2012.
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