
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM

8. REGIONAL PONTA GROSS

 

Contribuições – Lotes 1 e 3:

 

Lote Rodovia Trecho (km)

03 BR-376 469

01 BR-376 184 a 263

03 BR-376 507+500m

03 BR-376 378 +700m

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

 

 

Sugestões amplas em relação ao contrato

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos 
contratos. Transparência antes, durante e depois da conc
também de todos os contratos, além de auditorias externas.
 

 

Composição do Grupo de Trabalho:

Eng. Civ. Sandro Dias Baptista Branco (Coordenador do CDER

Eng. Agr. Luiz Antônio Scheuer (Conselheiro do Crea e Diretor da AEACG); 

Eng. Civ. Roberto Pelissari (Presidente da AEAPG); 

Eng. Civ. José Aparecido Leal (Inspetor de Ponta Grossa e Diretor da AEAPG).
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REGIONAL PONTA GROSSA 

Lotes 1 e 3: 

Trecho (km) Sugestão 

469 

Priorização das obras do Contorno Leste 
desvio do tráfego da área urbana do Município de Ponta Grossa, 
principalmente pelo excesso de tráfego e constantes acidentes 
fatais. 

184 a 263 Priorização da duplicação entre Ponta Grossa e Prudentópolis. 

507+500m 
Mudança do posto da Polícia Rodoviária Federal para as 
proximidades do Parque Vila Velha. 

+700m 
Priorização da construção da passarela no perímetro urbano de 
Imbaú. 

 
Seguir o critério de menor preço da tarifa de pedágio, com obras 
no início do contrato e exigência do caução de aplicação 
financeira para garantia da execução das obras.

 
Implantar projeto de educação no trânsito para os motoristas 
com pontos estratégicos. Sugere-se implantar nos bolsões de 
estacionamento. 

 
Incluir pelo menos uma cancela nos pedágios exclusiva para 
motocicletas, com a finalidade de prevenção de aci
filas ou até mesmo na cabine. 

 
Incluir os serviços do Sistema de Atendimento ao Usuário 
SAU nos entrepostos das cancelas, e não perto delas, o que 
facilita a abordagem. 

 
Contemplar no contrato, sempre que possível, a terceira faixa
nos trechos em que a rodovia passar próximo da área urbana.

Sugestões amplas em relação ao contrato 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos 
contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 
também de todos os contratos, além de auditorias externas. 

do Grupo de Trabalho: 

Sandro Dias Baptista Branco (Coordenador do CDER-RPGO e Presidente da AETB); 

euer (Conselheiro do Crea e Diretor da AEACG); 

Eng. Civ. Roberto Pelissari (Presidente da AEAPG);  

Eng. Civ. José Aparecido Leal (Inspetor de Ponta Grossa e Diretor da AEAPG).
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Priorização das obras do Contorno Leste - BR 376, que visa o 
desvio do tráfego da área urbana do Município de Ponta Grossa, 

esso de tráfego e constantes acidentes 

Priorização da duplicação entre Ponta Grossa e Prudentópolis.  
Mudança do posto da Polícia Rodoviária Federal para as 

Priorização da construção da passarela no perímetro urbano de 

Seguir o critério de menor preço da tarifa de pedágio, com obras 
no início do contrato e exigência do caução de aplicação 
financeira para garantia da execução das obras. 
Implantar projeto de educação no trânsito para os motoristas 

se implantar nos bolsões de 

Incluir pelo menos uma cancela nos pedágios exclusiva para 
motocicletas, com a finalidade de prevenção de acidentes nas 

Incluir os serviços do Sistema de Atendimento ao Usuário – 
SAU nos entrepostos das cancelas, e não perto delas, o que 

Contemplar no contrato, sempre que possível, a terceira faixa 
nos trechos em que a rodovia passar próximo da área urbana. 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos 
essão, com criação de comitês por lote e 

RPGO e Presidente da AETB);  

euer (Conselheiro do Crea e Diretor da AEACG);  

Eng. Civ. José Aparecido Leal (Inspetor de Ponta Grossa e Diretor da AEAPG). 
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Entidades de Classe signatárias às proposições na Regional de Ponta Grossa:

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ 

 
signatárias às proposições na Regional de Ponta Grossa:

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

  

IA DO PARANÁ – CREA-PR 

 
Pág. 50 de 51 

signatárias às proposições na Regional de Ponta Grossa: 

 

 


