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Sumula da Apresentação da Câmara Técnica de Trânsit o, Transporte e Mobilidade 

Urbana. 

DATA: 27 de junho de 2012 

LOCAL: Hotel Master - Rua Francisco Torres, 285 - C entro - Curitiba / Paraná.  

  
 O Conselheiro José Aparecido Leite deu início as apresentação expondo que a Sra. 
Elizabete, Técnica do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER, foi 
solicitada para vir a essa Câmara para explicar sobre a questão da licitação das concessionárias do 
transporte coletivo intermunicipais, mas não pôde comparecer por motivos de agenda da mesma. 
Expôs que o DER contratou uma empresa de consultoria para fazer um plano diretor de transporte. 
Salientou que a técnica informou que não é possível que seja exigido que todos os ônibus tenham 
acessibilidade, já que o prazo do decreto 5296/2004 é até o ano de 2014 e a partir daí vai ser 
possível exigir que toda a frota seja adequada. 
 A Câmara solicitou que seja enviado um ofício para a Secretaria de Infraestrutura 
solicitando as diretrizes do plano diretor. E ainda informou que foi formada uma comissão 
composta pelos Conselheiros José Leite, Ricardo Mesquita, Sérgio Doszanete e Valter Fanini para 
fazer uma visita, e entregar em mãos o ofício para o Secretário de Infraestrutura. 
 Outro encaminhamento solicitado por esta Câmara foi o envio de um ofício ao Ministério 
Público do Paraná solicitando o acompanhamento nas visitas da observadora Maria Vitória. 
 Foi pedido que fosse feito um ofício para a COMEC para verificação do transporte 
coletivo metropolitano, para inclusive haver um representante desta entidade na visita ao Secretário 
José Richa. 
 Foi esclarecido que primeiramente deve ser feito um ofício para a COMEC e 
posteriormente para a Secretaria de Infraestrutura e Ministério Público. 
 Encaminhar um ofício para a Assembléia solicitando alguém da frente parlamentar de 
mobilidade urbana para que compareça a próxima reunião da Câmara de Trânsito. 
 Pedido de explicações para a Secretaria da Copa sobre a acessibilidade no aeroporto 
Afonso Pena. 
 Encaminhar um ofício para o Ministério Público pedindo acompanhamento e investigação 
das razões de adoção de solução viária para a interseção entre a Rua Francisco H. dos Santos com a 
Avenida das Torres com custo superior a 10 vezes as soluções tradicionais já implantadas em 
Curitiba. 

  


