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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DAS  
CÂMARAS COMUNITÁRIAS SETORIAIS DO CONSELHO DA CIDADE 

21 de setembro de 2009  

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Câmara 1 
Comunitária de Promoção Social do Conselho da Cidade, das dezoito às vinte horas e trinta 2 
minutos, na Escola de Educação Básica Professor Germano Timm, Sala 2, à Rua Orestes 3 
Guimarães, 406, Bairro América, na cidade de Joinville, SC, atendendo à convocação do 4 
Presidente do Conselho da Cidade, Arquiteto Luiz Alberto de Souza, para tratar da seguinte 5 
pauta: a) Escolha do Coordenador da Câmara; b) Cronograma para as reuniões mensais; c) 6 
Discussão do Regimento Interno do Conselho da Cidade e d) Assuntos Gerais. O início dos 7 
trabalhos ocorreu no auditório da escola, e o Presidente Luiz Alberto, após dar as boas 8 
vindas aos Conselheiros, explicou que devido às restrições impostas pela Gripe A 

 

H1N1, a 9 
posse coletiva foi cancelada, e aproveitou o momento para declarar oficialmente 10 
empossados todos os Conselheiros. A seguir procedeu às orientações sobre o trabalho do 11 
dia, apresentando o cronograma e ressaltando a importância de cumprir a pauta 12 
estabelecida. Explicou a necessidade da eleição de um Coordenador para cada Câmara, e 13 
propôs que o calendário para as reuniões mensais das Câmaras Comunitárias Setoriais 14 
fique restrito à primeira quinzena de cada mês. Deixou claro também que as sugestões 15 
registradas sobre o Regimento Interno do Conselho da Cidade serão compiladas pela 16 
Secretaria Executiva do Conselho e apresentadas ao Conselho Consultivo e Deliberativo da 17 
Cidade, que deverá dar ao Regimento sua forma final. Após algumas manifestações dos 18 
Conselheiros, cada Câmara se dirigiu à sala que lhe estava reservada, onde Heleida da 19 
Silveira Schmalz, apoio da Fundação IPPUJ para esta câmara, conduziu as discussões 20 
propostas na Câmara Comunitária de Promoção Social, que assim decidiu: 1) Foi eleito 21 
como coordenador o senhor Rogélio Paulino Luetke, representante do Poder Público pela 22 
FUNDAMAS 

 

Fundação Municipal Albano Schmidt; 2) As reuniões mensais acontecerão na 23 
primeira quinta-feira de cada mês, às dezenove horas, no 3º andar da FCJ 

 

Fundação 24 
Cultural de Joinville, e já ficou definido que a próxima reunião acontecerá no dia 1º de 25 
outubro de 2009; 3) Quanto ao Regimento Interno do Conselho da Cidade, as sugestões 26 
estão integralmente transcritas na tabela anexa, parte integrante da ata. Num primeiro 27 
momento os conselheiros apresentaram-se uns aos outros, informando seus nomes e as 28 
entidades que representam. A seguir houve a leitura da pauta da reunião pela senhora 29 
Heleida da Silveira Schmalz. O senhor Lenin Peña, do IDS - Instituto de Desenvolvimento 30 
Sustentável, iniciou o debate dizendo que defendeu, durante a discussão do Plano Diretor, 31 
que deveriam ser criadas outras câmaras setoriais, e que em especial a Câmara de 32 
Promoção Social, por possuir temas bastante importantes e abrangentes, deveria ser 33 
desmembrada em outras. Por este motivo, o IDS propôs a criação de um coordenador para 34 
cada item da referida câmara, ou seja, um coordenador para a área de educação, um 35 
coordenador para a habitação, um coordenador para a cultura e assim por diante. Mas, por 36 
respeito à questão legal e o estabelecido na Lei do Plano Diretor, que prevê apenas um 37 
coordenador para cada câmara, oficialmente se escolheria apenas um coordenador. O 38 
conselheiro Silvestre, presidente da FCJ - Fundação Cultural de Joinville,  disse 39 
compreender o Sr. Lenin Peña, porém reforçou a importância de se respeitar, e portanto, 40 
não modificar o que já está definido na Lei do Plano Diretor. De qualquer forma, disse 41 
acreditar que tal sugestão possa ser levada em conta durante o transcorrer das reuniões da 42 
câmara, por  ser uma questão de organização interna. Por exemplo, quando de um debate, 43 
entrevista e/ou situação, além do coordenador do grupo, outra pessoa com maior 44 
conhecimento sobre uma área específica  poderá acompanhar a referida discussão. O 45 
senhor Eduardo Miers perguntou se o coordenador deveria ser representante do poder 46 
público ou da sociedade organizada (entidades), ao que a senhora Heleida e outros 47 
participantes da reunião responderam que o coordenador da câmara poderia ser tanto 48 
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representante do poder público quanto da sociedade organizada, e que este coordenador 49 
seria escolhido entre os presentes. O senhor Lenin Peña abdicou de ser o coordenador, na 50 
medida em que já é o representante da referida câmara no Conselho Consultivo e 51 
Deliberativo da Cidade, e o senhor Silvestre, da mesma forma, abdicou da referida 52 
coordenação. Neste momento a senhora Heleida perguntou quem se colocava a disposição 53 
para concorrer ao cargo de Coordenador da Câmara Comunitária de Promoção Social, ao 54 
que o conselheiro Rogélio, presidente da Fundamas, e a conselheira Claudia, da Secretaria 55 
de Educação, colocaram-se à disposição. A conselheira Rosinete, da Associação de 56 
Moradores do Floresta, perguntou quantos eram os representantes da sociedade civil 57 
presentes na reunião naquele momento, e estes se identificaram levantando a mão; 58 
constatou-se a presença de cinco membros, conforme consta na lista de presença assinada 59 
no início da reunião. A senhora Rosinete alegou que havia muitos Conselheiros ausentes, 60 
porém os presentes defenderam a necessidade de se cumprir a pauta da reunião e definir o 61 
coordenador naquele momento. Também foi relembrado pela senhora Heleida e pelos 62 
demais presentes que todos foram convidados e que, portanto, a decisão seria dos 63 
presentes. No momento seguinte a senhora Claudia abriu mão da coordenação em beneficio 64 
do Sr. Rogélio, que foi eleito por todos os conselheiros titulares presentes como 65 
Coordenador da Câmara Comunitária de Promoção Social. Dando prosseguimento à pauta, 66 
a seguir a senhora Heleida fez a leitura do segundo item, que trata da definição do 67 
cronograma das reuniões desta Câmara. Após breve discussão, ficou definido que a Câmara 68 
de Promoção Social fará suas reuniões na primeira quinta-feira de cada mês, das dezenove 69 
às vinte e uma horas, no 3º andar da FCJ 

 

Fundação Cultural de Joinville, no Centreventos 70 
Cau Hansen. Ficou também definido que a próxima reunião acontecerá no dia 1º de 71 
Outubro. Como terceiro item da pauta, foi feita a leitura do Regimento Interno para análise e 72 
sugestões de alteração, e o senhor Silvestre  iniciou a leitura do Regimento. Os destaques 73 
registrados encontram-se na folha anexa 

 

Resumo da Reunião. Sugeriu-se também que as 74 
atas das reuniões de todas as câmaras sejam disponibilizadas para todos os conselheiros. A 75 
senhora Rosinete fez uma reflexão sobre como será e se dará a relação dos conselheiros 76 
da referida câmara com a comunidade? e o senhor Silvestre relatou que, segundo sua 77 
experiência em conselhos, a relação se dará através do contato e reconhecimento da 78 
liderança do conselheiro perante a comunidade. Sugeriu-se que a Fundação IPPUJ tenha 79 
uma verba para a manutenção do Conselho da Cidade, como forma de garantir seu pleno 80 
funcionamento. Ao fim da leitura do Regimento Interno, em comum acordo, deu-se por 81 
encerrada a reunião. Não havendo mais nada a relatar, o Coordenador eleito, Rogélio 82 
Paulino Luetke, e a Relatora , Heleida da Silveira Schmalz, assinaram o Resumo da 83 
Reunião. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, redigi 84 
a presente ata com base nas anotações feitas por Gabriel Tambosi Neto, também apoio do 85 
IPPUJ nesta reunião. A ata vai assinada pelo Coordenador, por mim e pelos Conselheiros 86 
presentes. Joinville, vinte e um de setembro de dois mil e nove.  87    

Rogélio Paulino Luetke 
Coordenador da Câmara Comunitária  

de Promoção Social do Conselho da Cidade    

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva do Conselho da Cidade      
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SUGESTÕES PARA ALTERAÇÔES DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 

Conselheiro

 
Artigo Sugestão 

Rosinete 5º , I Trocar a palavra orientar

 

para promover. 

Rosinete 9º  Incluir mais um parágrafo:  §6º - Para assuntos emergenciais o prazo 
de apresentação de pauta poderá ser desconsiderado. 

Eduardo 
Miers 12 §1 Que as reuniões não

 

sejam abertas ao público. 

Rosinete 13 §1 Retirar

  

o processo de indicação 

Lenin 19 Realizar a eleição com voto Aberto.

 

Rosinete 20 

Substituição de todos os incisos por outra redação:  
1. Apresentação e aprovação da pauta de reunião 
2. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
3. Ordem do dia 
4. Assuntos diversos 

Rosinete 25  Contemplado no artigo 24 

Rosinete 36 §1 Subtrair a palavra designado

 

e manter a palavra votado. 

Rosinete 37 §1 

Melhorar a redação para: as atas do Conselho Consultivo e 
Deliberativo serão assinadas pelo Presidente do Conselho, e as atas 
das reuniões das Câmaras Comunitárias Setoriais serão assinadas 
pelos Coordenadores . 

Rosinete 39 Pede esclarecimento sobre como saber se existe recurso. 

Mauro, 
Irma, 

Rosinete, 
Lenin 

40 Pede para suprimir. 

Rosinete 41 Pede para suprimir. 

Rosinete 42 Reflexão para haver garantia de verba para o Conselho. 

Mauro 44 Sugere que seja suprimido. 
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Assinatura dos conselheiros presentes nesta reunião     

NOME ASSINATURA 

Claudia Valéria Lopes Gabardo   

Eduardo Miers   

Irma Kniess   

Juliana Rocha Alcântara   

Lenin Peña   

Luiz Carlos da Silva Januário   

Manoel de Medeiros Machado   

Mauro Berger   

Rita de Cássia de Almeida Chagas Fernandes   

Rogélio Paulino Luetke   

Rosinete Fátima Ferreira Neto   

Silvano Ribeiro   

Silvestre Ferreira   

    

Joinville, 21 de setembro de 2009 
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DAS  
CÂMARAS COMUNITÁRIAS SETORIAIS DO CONSELHO DA CIDADE 

21 de setembro de 2009   

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Câmara 1 
Comunitária de Promoção Social do Conselho da Cidade, das dezoito às vinte horas e trinta 2 
minutos, na Escola de Educação Básica Professor Germano Timm, Sala 2, à Rua Orestes 3 
Guimarães, 406, Bairro América, na cidade de Joinville, SC, atendendo à convocação do 4 
Presidente do Conselho da Cidade, Arquiteto Luiz Alberto de Souza, para tratar da seguinte 5 
pauta: a) Escolha do Coordenador da Câmara; b) Cronograma para as reuniões mensais; c) 6 
Discussão do Regimento Interno do Conselho da Cidade e d) Assuntos Gerais. O início dos 7 
trabalhos ocorreu no auditório da escola, e o Presidente Luiz Alberto, após dar as boas 8 
vindas aos Conselheiros, explicou que devido às restrições impostas pela Gripe A 

 

H1N1, a 9 
posse coletiva foi cancelada, e aproveitou o momento para declarar oficialmente 10 
empossados todos os Conselheiros. A seguir procedeu às orientações sobre o trabalho do 11 
dia, apresentando o cronograma e ressaltando a importância de cumprir a pauta 12 
estabelecida. Explicou a necessidade da eleição de um Coordenador para cada Câmara, e 13 
propôs que o calendário para as reuniões mensais das Câmaras Comunitárias Setoriais 14 
fique restrito à primeira quinzena de cada mês. Deixou claro também que as sugestões 15 
registradas sobre o Regimento Interno do Conselho da Cidade serão compiladas pela 16 
Secretaria Executiva do Conselho e apresentadas ao Conselho Consultivo e Deliberativo da 17 
Cidade, que deverá dar ao Regimento sua forma final. Após algumas manifestações dos 18 
Conselheiros, cada Câmara se dirigiu à sala que lhe estava reservada, onde o representante 19 
da Fundação IPPUJ, Celso Pomin Liberado, conduziu as discussões propostas na Câmara 20 
Comunitária de Promoção Social, que assim decidiu: 1) Foi eleito como coordenador o 21 
senhor Rogélio Paulino Luetke, representante do Poder Público pela FUNDAMAS 

 

22 
Fundação Municipal Albano Schmidt; 2) As reuniões mensais acontecerão na primeira 23 
quinta-feira de cada mês, às dezenove horas, no 3º andar da FCJ 

 

Fundação Cultural de 24 
Joinville, e já ficou definido que a próxima reunião acontecerá no dia 1º de outubro de 2009; 25 
3) Quanto ao Regimento Interno do Conselho da Cidade, as sugestões estão integralmente 26 
transcritas na tabela anexa, parte integrante da ata. Não havendo mais nada a relatar, o 27 
Coordenador eleito, Rogélio Paulino Luetke, e a Relatora , Heleida da Silveira Schmalz, 28 
assinaram o Resumo da Reunião. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do 29 
Conselho da Cidade, redigi a presente ata, que vai assinada pelo Coordenador, por mim e 30 
pelos Conselheiros presentes. Joinville, vinte e um de setembro de dois mil e nove.  31     

Rogélio Paulino Luetke 
Coordenador da Câmara Comunitária  

de Promoção Social do Conselho da Cidade    

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva  
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SUGESTÕES PARA ALTERAÇÔES DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 

Conselheiro

 
Artigo Sugestão 

Rosinete 5º , I Trocar a palavra orientar

 

para promover. 

Rosinete 9º  Incluir mais um parágrafo:  §6º - Para assuntos emergenciais o prazo 
de apresentação de pauta poderá ser desconsiderado. 

Eduardo 
Miers 12 §1 Que as reuniões não

 

sejam abertas ao público. 

Rosinete 13 §1 Retirar

  

o processo de indicação 

Lenin 19 Realizar a eleição com voto Aberto.

 

Rosinete 20 

Substituição de todos os incisos por outra redação:  
1. Apresentação e aprovação da pauta de reunião 
2. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
3. Ordem do dia 
4. Assuntos diversos 
5. Informes Gerais 

Rosinete 
25  

Contemplado no artigo 24 

Rosinete 36 §1 Subtrair a palavra designado

 

e manter a palavra votado. 

Rosinete 37 §1 

Melhorar a redação para: as atas do Conselho Consultivo e 
Deliberativo serão assinadas pelo Presidente do Conselho, e as atas 
das reuniões das Câmaras Comunitárias Setoriais serão assinadas 
pelos Coordenadores . 

Rosinete 39  

Mauro, 
Irma, 

Rosinete, 
Lenin 

40 Pede para suprimir. 

Rosinete 41 Pede para suprimir. 

Rosinete 42 Reflexão para haver garantia de verba para o Conselho. 

Mauro 44 Sugere que seja suprimido. 
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NOME ASSINATURA 

Claudia Valéria Lopes Gabardo   

Eduardo Miers   

Irma Kniess   

Juliana Rocha Alcântara   

Lenin Peña   

Luiz Carlos da Silva Januário   

Manoel de Medeiros Machado   

Mauro Berger   

Rita de Cássia de Almeida Chagas Fernandes   

Rogélio Paulino Luetke   

Rosinete Fátima Ferreira Neto   

Silvano Ribeiro   

Silvestre Ferreira   
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