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ATA DA SEXTA REUNIÃO DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE  

DO CONSELHO DA CIDADE 
- ORDINÁRIA - 

11 de maio de 2010   

No décimo primeiro dia de maio de dois mil e dez reuniu-se a Câmara Comunitária de 1 
Mobilidade e Acessibilidade do Conselho da Cidade, às oito horas, na Sala de Reuniões da 2 
Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de 3 
Joinville 

 

IPPUJ, no prédio central da Prefeitura, à Rua Hermann August Lepper no 10, no 4 
Centro da cidade de Joinville, SC, atendendo à convocação do Coordenador desta Câmara, 5 
arquiteto Vladimir Tavares Constante, e do Presidente do Conselho da Cidade, arquiteto 6 
Luiz Alberto de Souza, para tratar da seguinte pauta: a) Leitura do edital de convocação; b) 7 
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; c) Apresentação sobre Mobilidade Urbana, 8 
pelo arquiteto Marcel Virmond Vieira; d) Assuntos Gerais. Devido à ausência (justificada) do 9 
coordenador Vladimir Tavares Constante, o Conselheiro Marcel Virmond Vieira tomou a 10 
frente dos trabalhos. No início da reunião foi lido o edital de convocação, e dispensada a 11 
leitura da ata da reunião anterior, sendo esta aprovada e assinada pelos conselheiros 12 
presentes. Em seguida o arquiteto Marcel iniciou a palestra sobre mobilidade urbana, 13 
apresentando os resultados preliminares do Estudo Origem-Destino, pesquisa realizada a 14 
pedido da Fundação no início do ano de dois mil e dez. Após a apresentação seguiu-se um 15 
rápido debate sobre o assunto. Sobre o transporte coletivo urbano, na foi mostrada a 16 
evolução da idéia para que as pessoas deixem de usar os carros e usem o transporte 17 
coletivo. A intenção é que as pessoas possam ir de bicicleta até os terminais, próximos de 18 
suas casas, e daí utilizem o sistema de transporte coletivo. A conselheira Fabiane Suel de 19 
Borba comentou sobre as questões climáticas de Joinville, e questionou sobre o uso de 20 
transporte coletivo para as pessoas portadoras de deficiência. Marcel explanou sobre a 21 
dificuldade da operação dos elevadores nas linhas do sistema do transporte coletivo, que 22 
são operações demoradas, e comentou que os passageiros reclamam dessas demoras 23 
quando alguém utiliza o elevador. Em seguida Fabiane questionou sobre o transporte 24 
eficiente que, em sua opinião, não é tão eficiente assim , pois há dificuldade na questão de 25 
agendamento, e disse que as pessoas com deficiência perdem seus empregos por não 26 
conseguirem chegar ao trabalho, e suas vagas nas escolas, por não conseguirem frequentar 27 
as aulas. Quanto a esse assunto, Marcel comentou que, apesar de que a norma obrigue, e 28 
tenha que ser obedecida, o transporte eficiente atende melhor do que os ônibus com 29 
elevadores, porque há uma dificuldade do cidadão se deslocar da casa até o ponto de 30 
ônibus, e o transporte eficiente atende isso. Há, inclusive, casos registrados de que o 31 
motorista teve que retirar o cidadão dentro de sua casa, pois não havia acessibilidade com  32 
rampa para sair de cadeira de rodas de casa, pois só tinha escada. O conselheiro Charles 33 



  
GT7 

 
Câmara Comunitária de Mobilidade e Acessibilidade do Conselho da Cidade 

2  

Henrique Voos, por sua vez, comentou que a pesquisa apresentada  trouxe os resultados 34 
preliminares, e que assim que for consolidada mostrará também os motivos pelos quais as 35 
pessoas utilizam cada meio de transporte mostrado na pesquisa. Nada mais havendo a 36 
relatar, eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, lavrei a 37 
presente ata, que vai assinada pelo coordenador interino, por mim e pelos conselheiros 38 
presentes. Joinville, onze de maio de dois mil e dez.   39       

Marcel Virmond Vieira 
Coordenador Interino da Câmara Comunitária de 

Mobilidade e Acessibilidade do Conselho da Cidade        

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva                          
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Assinatura dos conselheiros presentes nesta reunião     

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

________________ -           ausente           -       -           ausente           -       ________________

 

Valderi Ferreira da 
Silva 

Joerg Kaulich José Raulino 
Esbiteskoski 

Anderson Perin de 
Jesus

     

I -

 

Entidades Empresariais

 

________________ ________________

 

-           ausente           -       -           ausente           -       
Eduardo Bartniak 

Filho 
Charles Henrique 

Voos 
Alcides Antônio 
Bertoli Júnior 

Marcos Antônio 
Joriatti 

  

II -

 

Entidades de trabalhadores

 

-           ausente           -       ________________

 

________________

 

-           ausente           -       
Sérgio Luiz 

Ceslestino da Silva 
Fabiane Suel de 

Borba 
Emerson Siqueira Eneida Fernandes 

Barbosa Arraes 

  

III -

 

Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa

 

-           ausente           -       ________________

 

-           ausente           -       -           ausente           -       
Vladimir Tavares 

Constante 
Marcel Virmond 

Vieira 
Vanderlei Pedro 

Quintino 
Mário César Mendes 

de Sant Ana 

    

IV -

 

Organizações não Governamentais (ONG´s)

 

-           ausente           -       -           ausente           -       -           ausente           -       -           ausente           -       
Rosicler Ravache Rodrigo João Fachini

 

Marcos Fortes 
Santos de 

Bustamante 

Cléia Aparecida 
Clemente Giosole 

    

V -

 

Movimentos Sociais

    

Joinville, 11 de maio de 2010    
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