
 

 

ATA DA REUNIÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE 
JOAÇABA 
 
No dia dezoito de maio de dois mil e vinte e um, as dezesseis horas e quarenta 
minutos, foi realizada de forma online a reunião com a comissão geral do plano de 
mobilidade urbana do município de Joaçaba, contando com a presença da Srta. Maria 
Olívia Belotto, Srta. Gislaine Luvizão, Sr. Matheus Felipe Surdi, Sr. Ricardo 
Massignani, Sr. Wilton Werner Zukowski e a equipe técnica do CINCATARINA, Sr. 
Gustavo Marcondes e a Srta. Mayara Zago. A presente ata destaca os principais 
pontos apresentados na reunião, que iniciou com o Sr. Gustavo Marcondes saudando 
os presentes e informando que ouve uma alteração na proposta de minuta de lei do 
plano de mobilidade urbana a respeito do conceito de paraciclo, modificando alguns 
termos em sua definição, de modo a criar maior contextualização, sendo isso aceito 
pela comissão, em seguida questionou se há mais algum apontamento para ser 
realizado. A Srta. Mayara enfatizou que todas as contribuições realizadas foram 
analisadas e adicionadas ao plano. Em seguida o Sr. Gustavo explicou que esta 
minuta de lei é o documento final e terá como anexo o diagnóstico e o eixo de 
estratégias, faltando ainda realizar a audiência pública para posterior envio do material 
a Câmara de Vereadores do município. Logo após perguntou quem é a favor da 
aprovação da proposta de minuta de lei do plano de mobilidade, sendo ela aprovada 
por unanimidade pelos membros da comissão presentes. Posteriormente questionou 
se a ata da última reunião está aprovada pelos membros da comissão, obtendo um 
sim como resposta. Adentrando então no tema das audiências públicas, onde deve 
ser decidido uma data e local para realização. O Sr. Ricardo sugeriu o Teatro Alfredo 
Sigwalt, entretanto antes de definir uma data, deve ser conversado com setor jurídico 
da prefeitura. O Sr. Gustavo complementou que deve haver um prazo de 15 dias 
antecedência para a realização audiência, pois a mesma dever ser publicada em 
diário oficial. Por fim, a equipe do CINCATARINA agradeceu a colaboração de todos 
e deu por encerada a reunião. Fraiburgo, 20 de maio de dois mil e vinte e um. 
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