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ATA DA REUNIÃO Nº 11  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE  

DO CONSELHO DA CIDADE 
- ORDINÁRIA - 

12 de abril de 2011   

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

 

IPPUJ, no prédio central 4 
da Prefeitura, à Rua Hermann August Lepper no 10, Bairro Saguaçu, em Joinville, Santa 5 
Catarina, para a reunião de número onze, em caráter ordinário, atendendo à convocação do 6 
coordenador Vladimir Tavares Constante e da Presidente do Conselho da Cidade, Roberta 7 
Noroschny Schiessl, para tratar da seguinte pauta: a) Leitura do edital de convocação; b) 8 
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; c) Relato da última reunião do Conselho 9 
Consultivo e Deliberativo; d) Análise das diretrizes do Plano Diretor sobre a nova Lei de 10 
Ordenamento Territorial sob a estratégia da Câmara Comunitária de Mobilidade e 11 
Acessibilidade; e) Discussão sobre um calendário de reuniões extraordinárias sobre a nova 12 
Lei de Ordenamento Territorial; f) Assuntos Gerais. No início da reunião o coordenador leu o 13 
edital de convocação e, tendo sido dispensada a leitura da ata da reunião anterior, esta foi 14 
aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Em seguida os conselheiros passaram à 15 
análise das diretrizes do Plano Diretor para esta Câmara, e deliberaram que: 1) A Câmara 16 
deverá reunir-se todas as terças-feiras, às oito horas, na Fundação Ippuj, para atender às 17 
solicitações do Conselho Consultivo e Deliberativo, CCD. As reuniões serão abertas, com 18 
direito à voz, mas não a voto, dos participantes que não estejam exercendo a qualidade de 19 
membro efetivo. Essas   reuniões iniciarão a partir do dia três de maio, e haverá leitura 20 
pontual das diretrizes estratégicas do Plano Diretor referentes à Mobilidade e Acessibilidade; 21 
2) No inciso III do artigo quarenta e quatro, sobre criar um plano de mobilidade, a Câmara irá 22 
trabalhar juntamente com o Ippuj, Comde, Coopera e outros órgãos do Poder Público; 3) 23 
Quanto ao artigo quarenta e cinco, inciso I, item b , entender pavimentação com calçada 24 
incluída, pensando no pedestre, e não apenas nos veículos. Verificar na lei se há 25 
determinação / artigo que fale sobre os loteamentos serem feitos com calçadas (artigo vinte 26 
e três da nova proposta); 4) Item e do artigo quarenta e cinco, a Câmara irá sistematizar 27 
esse assunto para implantar na elaboração e análise do impacto de vizinhança, pois não 28 
consta na lei; 5) Quanto ao artigo quarenta e cinco, a Câmara quer uma pauta específica 29 
para este artigo, e fará uma avaliação dos indicadores de desempenho relacionados e 30 
acompanhará a evolução; 6) A Câmara solicita a plotagem das diretrizes em tamanho A 31 
para as próximas reuniões; 7) Esta Câmara não propõe alteração no Plano Diretor, apenas 32 
fez leitura e entendimento das diretrizes da lei. 8) O calendário de reuniões ficou definido; 9) 33 
A Câmara pede para atualizar o nome do representante da entidade empresarial. Nesta 34 
reunião os conselheiros também fizeram as seguintes sugestões: 1) Quanto ao artigo 35 
quarenta e quatro, no item b , não é necessário restringir o adensamento; 2) No item e do 36 
artigo citado, definir a hierarquia das vias: pedestre, bicicleta, ônibus, automóveis e 37 
motocicletas; 3)  No inciso V do artigo quarenta e cinco, atualizar o texto com o termo 38 
deficiente físico ; 4) Retomar a discussão do inciso VI do artigo quarenta e cinco, sobre a 39 

questão de 'trânsito moderado , ao invés de livre de trânsito . Nada mais havendo a tratar, 40 
às dez horas foi encerrada a reunião. Fica registrada a presença do senhor Carlos 41 
Grendene, e a justificativa de ausência dos conselheiros Marcos Fortes de Bustamante e 42 
Vanderlei Pedro Quintino. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho 43 



  
da Cidade, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo coordenador, por mim e pelos 44 
conselheiros presentes. Joinville, doze de abril de dois mil e onze.   45    

Vladimir Tavares Constante 
Coordenador da Câmara Comunitária de 

Mobilidade e Acessibilidade do Conselho da Cidade      

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva    

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           -       -           ausente           -       
Eduardo Bartniak 

Filho 
Charles Henrique 

Voos 
Alcides Antônio 
Bertoli Júnior 

Marcos Antônio 
Joriatti 

  

II -

 

Entidades de trabalhadores

 

________________ -           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           -       -           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, 12 de abril de 2011  
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