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ATA DA OITAVA REUNIÃO DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE  

DO CONSELHO DA CIDADE 
- ORDINÁRIA - 

9 de novembro de 2010  

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

 

IPPUJ, no 3 
prédio central da Prefeitura, à Rua Hermann August Lepper no 10, Bairro Saguaçu, na cidade de 4 
Joinville, Santa Catarina, para a oitava reunião, em caráter ordinário, atendendo à convocação 5 
do coordenador 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) Análise do Resumo das Tarjetas e Plano 8 
de Ação para o Planejamento Estratégico do Conselho da Cidade; d) Assuntos Gerais. Ao 9 
iniciar a reunião o coordenador leu o edital de convocação e, tendo sido dispensada a leitura 10 
da ata da reunião anterior, foi esta aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Em 11 
seguida fez uma síntese sobre a elaboração do documento a ser analisado no terceiro item 12 
da ordem do dia, resultado da Reunião Ampliada do Conselho Consultivo e Deliberativo do 13 
Conselho da Cidade em setembro. Os conselheiros passaram à leitura e análise da planilha, 14 
ponto a ponto, comentaram-na e fizeram algumas sugestões. O conselheiro Valderí Ferreira 15 
da Silva comentou que a Câmara de Mobilidade e Acessibilidade poderia se aproximar mais 16 
da comunidade e promover a inserção principalmente da sociedade não organizada, bem 17 
como participar mais ativamente em eventos e discussões de temas importantes na 18 
comunidade, como Segurança e Educação no Trânsito, que estão diretamente ligados ao 19 
escopo da Câmara. O conselheiro Anderson Perin de Jesus reforçou essa ideia, e sugeriu 20 
que se fizesse um calendário de eventos sobre mobilidade, como o Fórum de 21 
Sustentabilidade da Câmara de Vereadores, o Seminário de Calçadas e o evento sobre 22 
Segurança e Educação no Trânsito, por exemplo. Disse que seria bom se a Câmara 23 
participasse ativamente desde a concepção desses eventos que estão a ela ligados. O 24 
coordenador Vladimir Constante falou que logo esta Câmara trabalhará de forma mais 25 
propositiva, participando da formulação do Plano de Mobilidade. O conselheiro Marcel 26 
Virmond Vieira comentou sobre a experiência no Conselho da SDR, e disse que o que 27 
sustenta e garante a participação é que todas as avaliações de convênios  passam 28 
necessariamente por suas Câmaras,  e os conselheiros tem interesse nesses assuntos. 29 
Vladimir falou sobre a estratégia de mobilidade no Plano Diretor, e disse que agora vamos 30 
cuidar taticamente apenas do Plano de Mobilidade, tema de grande interesse coletivo. 31 
Marcel falou também que há diversos assuntos do cotidiano do Ippuj que poderiam ser 32 
trazidos para esta Câmara validar, referentes ao Plano Viário e Acessibilidade, como por 33 
exemplo o debate sobre densidade versus corredores (ruas principais dos bairros), que tem 34 
duas lógicas conflitantes: 1) corredor de transporte mais alta densidade, e 2) distribuição da 35 
densidade. O conselheiro Alcides comentou que a velocidade com que os assuntos são 36 
trazidos e tratados não é compatível com a importância e urgência dos temas. Marcel 37 
lembrou que se poderia abordar a questão da tarifa única ou tarifa por trecho; Alcides disse 38 
que tarifa única serve apenas para lugares onde não há mais possibilidade de expansão, e 39 
que essa seria uma boa discussão para envolver a sociedade. Marcel lembrou que é 40 
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importante capacitar os conselheiros para isso e trazer a sociedade para o debate; o 41 
transportador não quer levar o ônibus longe, o loteador quer, e a sociedade precisa definir o 42 
que pensa sobre a questão. Valderí comentou que a participação nos diversos eventos 43 
relacionados à mobilidade e acessibilidade é uma forma de qualificar o conselheiro. Outro 44 
item citado para abordagem nesta Câmara foi a questão da conurbação. Alcides levantou 45 
um questionamento sobre o número de cidades que teremos dentro de Joinville, e para 46 
Vladimir seria interessante ver como isso é tratado em outras regiões. Sobre as questões de 47 
alteração do Regimento Interno ou da Lei, os conselheiros consideraram melhor voltar a 48 
esse item mais perto da próxima Conferência da Cidade. Diante da ausência do conselheiro 49 
José Raulino Esbiteskoski nesta reunião, apesar de haver confirmado sua presença junto à 50 
Secretaria Executiva do Conselho da Cidade, os conselheiros decidiram por unanimidade 51 
manter a posição anterior desta Câmara no sentido de se fazer valer o Regimento Interno, 52 
solicitando ao Conselho Consultivo e Deliberativo que avalie a questão. Para auxiliar na 53 
interação entre Conselho Consultivo e Deliberativo (CCD) e Câmara Comunitária, os 54 
conselheiros sugeriram que seja incluído um terceiro item de pauta na rotina nas reuniões: o 55 
relato das deliberações da última reunião do CCD. O coordenador Vladimir comprometeu-se 56 
a elaborar uma proposta de pauta para o próximo ano e submetê-la à Câmara. Sobre a 57 
questão da motivação, os presentes concordam que o tema é o grande motivador da 58 
participação dos conselheiros. As ações inseridas na tabela são as seguintes: a) Buscar 59 
aproximação e inserir de alguma forma a sociedade não organizada, através da participação 60 
em eventos e discussões; b) Socializar um calendário de eventos internos e externos sobre 61 
mobilidade; c) Discutir questões de Regimento Interno e Plano Diretor mais próximo da 62 
Conferência; d) Pontos de pauta para a Câmara: Corredor de transporte versus densidade; 63 
Tarifa única versus espraiamento; Conurbação; Plano de Mobilidade Urbana; e) Incluir um 64 
terceiro Item pauta padrão: o  relato da última reunião do CCD pelo representante da 65 
Câmara; f ) Participar dos eventos é uma forma de qualificar os conselheiros; g) Abordar 66 
assuntos vinculados diretamente à Câmara. Em assuntos gerais, os conselheiros decidiram 67 
antecipar a próxima reunião da Câmara para o dia sete de dezembro de dois mil e dez, e a 68 
pauta será a discussão sobre o tema mobilidade e ordenamento territorial. Nada mais 69 
havendo a tratar, às dez horas o coordenador Vladimir Tavares Constante deu por encerrada 70 
a reunião. Os conselheiros Cléia Aparecida Clemente Giosole, Vanderlei Pedro Quintino, Sérgio 71 
Luiz Celestino da Silva e Marcos Fortes Santos de Bustamante justificaram sua ausência nesta 72 
reunião. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, lavrei a 73 
presente ata, que vai assinada pelo coordenador, por mim e pelos conselheiros presentes. 74 
Joinville, nove de novembro de dois mil e dez.   75     

Vladimir Tavares Constante 
Coordenador 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           -       ________________

 

-           ausente           -       
Sérgio Luiz Celestino 

da Silva 
Fabiane Suel de 

Borba 
Emerson Siqueira Eneida Fernandes 

Barbosa Arraes 

  

III -

 

Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa

 

________________ ________________

 

-           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, 9 de novembro de 2010 
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