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ATA DA REUNIÃO Nº 12  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE  

DO CONSELHO DA CIDADE 
- ORDINÁRIA - 

3 de maio de 2011   

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

 

IPPUJ, no prédio central da 4 
Prefeitura, à Rua Hermann August Lepper no 10, Bairro Saguaçu, em Joinville, Santa 5 
Catarina, para a reunião de número doze, 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) Parcelamento do solo na nova Lei de 9 
Ordenamento Territorial; d) Assuntos gerais. No início da reunião o coordenador leu o edital 10 
de convocação e, tendo sido dispensada a leitura da ata da reunião anterior, essa foi 11 
aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Em seguida os conselheiros leram os 12 
artigos terceiro ao dezoito da minuta da nova Lei de Ordenamento Territorial, e fizeram as 13 
seguintes sugestões: 1) Incluir a parte que está faltando no anexo IV da minuta da lei; 2) No 14 
artigo dezoito, onde consta que As vias de circulação sem saída só serão permitidas se 15 
providas de praças de retorno, e; cuja forma permita, no mínimo, a manobra de um veiculo 16 
automotor de porte médio , os conselheiros sugerem que  o texto tenha esta redação: As 17 
vias de circulação sem saída, acima de trinta metros, só serão permitidas se providas de 18 
praças de retorno com diâmetro mínimo de dezesseis metros na faixa de rolamento. ; 3) 19 
Incluir nos anexos modelos de bolsões de retorno; 4) Quanto aos anexos, identificar os usos 20 
da via (ciclo-faixa, corredor de ônibus, etc), e incluir modelo de sinalização.Os conselheiros 21 
decidiram realizar reunião extraordinária no dia dez de maio, para continuar a análise dos 22 
artigos vinte a trinta e quatro da minuta da lei, e para uma próxima reunião discutir a questão 23 
dos passeios. Nada mais havendo a tratar, às dez horas foi encerrada a reunião. Fica 24 
registrada a justificativa de ausência do conselheiro Sérgio Luiz Celestino da Silva. Eu, 25 
Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, lavrei a presente 26 
ata, que vai assinada pelo coordenador, por mim e pelos conselheiros presentes. Joinville, 27 
três de maio de dois mil e onze.   28    

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           -       
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           -       
Rosicler Ravache Rodrigo João Fachini

 

Marcos Fortes 
Santos de 

Bustamante 

Cléia Aparecida 
Clemente Giosole 

    

V -

 

Movimentos Sociais

  

Joinville, 3 de maio de 2011  
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