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ATA 013 

Reuniram-se no dia onze de março de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta 

minutos, na sala de reuniões da ACILS – Associação Comercial e Empresarial de 

Laranjeiras do Sul os membros do Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade – COMUTTRAM, para reunião ordinária deste Conselho no ano de dois mil 

e quatorze. Após constatar a presença da maioria simples dos conselheiros o 

presidente Huneri iniciou a reunião passando para leitura da ata nº 012/2013, após a 

leitura o Senhor Presidente solicitou que fosse corrigido o texto onde consta “O 

conselheiro Daniel Giacobo propôs que seja feito mão única em todas as ruas que são 

diagonais as ruas que compoem o binário.” que passe a constar “O conselheiro Daniel 

Giacobo propôs que seja feito mão única em todas as ruas que são perpendiculares 

as ruas que compoem o binário.”. Após a correção a ata foi aprovada pelos 

conselheiro presentes. Dando sequencia a reunião o Senhor Presidente explicou aos 

conselheiro o motivo da visita de vários moradores da Rua dos Ipês, trecho da Rua 

após a Rua Pedro Schults, (Rua sem saída/Beco), os quais estavam presentes na 

reunião para que o COMUTTRAM, pois, este conselho estará tentando resolver o 

problema naquele trecho de Rua, referente a reclamação promovida pela Senhora 

Justina Diniz, apresentada via ofício na reunião do dia 11 de fevereiro de 2014, a qual 

solicita providências no sentido de que o ônibus de transporte escolar circula durante 

todo o dia na rua e provoca diversos transtornos as pessoas que estacionam seus 

veículos naquele trecho de rua. Estavam presentes na reunião os moradores da Rua, 
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Davi Eberhardt, Enoemio Carvalho, José Ede Almeida, Luiz O. Eberhardt, Lourde 

Czapieski e Marlene Ebergardt. O senhor presidente passou a palavra ao Senhor Davi 

Roque Eberhardt, que é o proprietário do ônibus de transporte escolar que promoveu 

a referida reclamação. O senhor Davi explicou que reside no referido local a mais de 

quinze anos e que sempre possuiu ônibus de transporte escolar e que sempre entrou e 

saíu e entrou na sua propriedade e nunca enroscou em nenhum carro, sempre normal, 

disse que a nove anos atras começou a mesma reclamação agora apresentada pela 

senhora Justina, pois, na epoca não tinha calçamento na rua e quando ele circulava 

com o onibus acabava fazendo barro. Na oportunidade ele esclareceu que passou a 

deixar seu ônibus na Rua Pedro Schults em frente ao operário, que após um mês 

atearam fogo em seu ônibus e que perdeu o ônibus, perca total. O senhor Davi falou 

que após esse acontecimento ele comprou outro ônibus e não mais colocou na Rua, 

que somente usa a Rua para entrar e sair, que deixa seu carro dentro do pátio. O 

senhor presidente informou que a reclamação existe e que o COMUTTRAM precisa 

resolver esse problema, e propôs que os conselheiros normatizem horários para 

circulação de veiculos pesados. Apresentou duas propostas, sendo a primeira: 

Proibição de tráfego de qualquer tipo veículos pesado no referido trecho da Rua, ficam 

permitidos os veículos militares, de emergência, sinalização de trânsito, obras emergênciais e 

coleta de lixo bem como os veículos utilizados para mudança e ou carga e descarga de 

mercadorias e a segunda para que seja proibido o tráfego de veículos pesados entre as 

sete horas e dezoito horas, Ficam permitidos os veículos militares, de emergência, 

sinalização de trânsito, obras emergênciais e coleta de lixo bem como os veículos utilizados 
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para mudança e ou carga e descarga de mercadorias. Após analise e discuções dos 

conselheiros presentes ficou estabelecido que no horário entre sete horas e dezoito 

horas fica proibido o tráfego de “VEÍCULOS PESADOS” na Rua dos Ipês, trecho da Rua 

após a Rua Pedro Schults, (Rua sem saída/Beco). O termo “VEÍCULOS PESADOS” 

correspondendo a ônibus, microônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, 

trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas 

combinações. Ficam permitidos os veículos militares, de emergência, sinalização de trânsito, 

obras emergênciais e coleta de lixo bem como os veículos utilizados para mudança e ou carga 

e descarga de mercadorias. Após a decisão tomada pelos conselheiros o Senhor 

Presidente solicitou ser confecionada a Deliberação nº 008 que terá como Súmula: 

Dispõe sobre a proibição de tráfego de veículos pesados na Rua dos Ipês, entre a Rua 

Pedro Schults e seu término (Beco/Rua sem saída) e sua posterior publicação no 

veiculo de comunicação oficial do Município. Ficou estabelecido que após as dezoito 

horas o estacionamento de veículos no trecho em questão é permitido desde que não 

atrapalhe a entrada e saída de veículos pesados, caso ocorra algum problema com o 

tráfego de veículos pesados, principalmente no que diz respeito a entrada e saída do 

ônibus do Senhor Davi, basta entrar em contato com a policia militar para 

providências. O senhor presidente agradeceu a presença dos moradores da Rua Pedro 

Schults e seu término (Beco/Rua sem saída) e informou que estará sendo enviado uma 

cópia desta decisão a todos os moradores para ciência e também serão 

confeccionadas e afixadas placas informativas no local. Dando sequencia a reunião o 



 

Página 4 

senhor presidente passou a palavra para o Secretário Jackson para a leitura do ofício 

COMPED – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, conforme leitura efetuada 

pelo secretário conforme segue: 
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Após a leitura do referido ofício o senhor presidente passou a palavra à senhora 

Simone Maria Ribeiro, presidente do COMPED a qual falou que o objetivo do COMPED 

é estabelecer uma parceria com o COMUTTRAM, pois, entende que uma das funções 

do COMPED é estar lembrando sobre a acessibilidade e dos direitos das pessoas com 

deficiência e o COMUTTRAM é um parceiro ideal para assegurar esses direitos aos 

portadores de deficiência no que diz respeito ao trânsito. O conselheiro Daniel 

Giacobo falou que esteve presente na ultima reunião do COMPED e que eles querem 

realmente saber quais são os direitos, como adquirir a cariteirinha para poderem 

repassar aos membros do COMPED. O presidente Huneri explicou que a Lei 9050, que 

trata sobre mobilidade, que essa Lei é bastante completa e trata sobre todos os 

direitos do portador de deficiência e idoso, informou que é importantíssimo ambos os 

conselhos estudarem essa Lei para estarem a par, pois, é a Lei que vai dar norte as 

ações, informou ainda que é baseado nessa Lei que o COMUTTRAM está se orientando 

para suas ações e que entende sim ser fundamental a definicão de local de 

estacionamento tanto para deficiente como para idoso em frente as unidades de 

saúde, que já foram implantados vários locais de estacionamento exclusivo. As 

conselheiras do COMPED entendem inclusive que devam existir local para embarque e 

desembarque em frente as unidades de saúde. Que sejam implantados em frente as 

unidades com sinalização local para embarque e desembar e não somente 

estacionamento para deficiente ou idoso. O secretário Jackson falou sobre a questão 

de que somente o adesivo de cadeira de roda colocadas nos carros não dão o direito 
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ao veículo de utilizar o espaço reservado para estacionamento de deficiênte, que para 

poder ter o direito de utilizar a vaga é necessário ter a carteira emitida pelo 

COMUTTRAM, fato este que foi reforçado pelo conselheiro Capitão Gilmar Golemba. 

Então ficou exclarecido que qualquer pessoa que queira utilizar o estacionamento 

tanto de deficiênte como de idoso ela precisa procurar o COMUTTRAM, solicitar sua 

credencial para posterior direito ao uso da vaga, inclusive veículos oficiais como 

ambulância quando forem utilizar essas vagas devem ter a credencial. As conselheiras 

do COMPED questionaram sobre quanto tempo a pessoa com deficiência tem direito 

de ficar estacionada nessas vagas. Foi explicado pelo senhor presidente, que não existe 

tempo limite para utilização de vagas, somente teria tempo caso tenha 

estabelecimento de horário por parte do orgão ou então se houver cobrança tipo zona 

azul. O conselheiro Danilo Giacobo entende que no momento o mais importante é ter 

essas vagas de embarque e desembarque com acesso à cadeirante. Os conselheiros 

entendem que o COMUTTRAM estará organizando essa questão, e o senhor 

presidente solicitou ao COMPED para que realize o levantamento de quantidade de 

deificientes em geral e as conselheiras informaram que este número está em torno de 

cento e dez deficientes, e que acreditam que existam mais. Ficou estabelecido que o 

COMUTTRAM estará autorizando a implantação dessas vagas nos locais solicitados, e 

esclareceu que existem locais que mesmo que exista a vaga e o acesso na Rua o acesso 

ao prédio é impossível para cadeirante, caso este da Prefeitura Municipal. O senhor 

presidente estará analisando o que pode ser feito e que na proxima reunião estará 
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informando sobre as ações. O senhor presidente estará ainda analisando junto ao 

departamento jurídico do município para um parecer no que se refere a implantação 

dessas vagas em todos os orgão públicos. Que todos os orgão públicos serão 

notificados sobre a disponibilização de vagas para estacionamento/acesso de 

deficiente físico e visual. A presidente do COMPED questionou sobre as novas 

edificações sobre a obrigação de implantação de acesso a deficientes nas calçadas. Por 

sugestão do Conselheiro Daniel Giacobo caso não existe legislação que trate da 

obrigatoriedade sobre a implantação de sinalização de acesso, estará entrando com 

pedido sobre o assunto no legislativo municipal para tornar obrigatório quando de 

construção ou reforma que essas calçadas sejam com o modelo novo. O senhor 

presidente agradeceu a presença das conselheiras do COMPED e deixou as portas 

aberta para participação nas reuniões do COMUTTRAM que ocorrem todas as 

segundas terças feiras do mês, as oito horas e trinta minutos no salão de reuniões da 

ACILS. Dando sequencia solicitou que fosse realizada a leitura do ofício encaminhado 

pelo senhor Hercules Dilger Sondei, que foi lido na íntegra conforme segue: 
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Após a realização da leitura, o senhor presidente abriu para discuções e após 

apreciação dos conselheiros presentes os mesmo entenderam que no momento não 

há necessidade de alteração de sentido, permanecendo como está. Nada mais 
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havendo a ser tratado na referida reunião, esta foi encerrada e o senhor presidente 

determinou a lavratura da presenta ata a qual lavrei e vai por mim assinada, pelo 

senhor presidente e pelos demais conselheiros se assim entenderem necessário. 

 


