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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE 

09 de setembro de 2009   

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e nove, reuniu-se o Conselho Consultivo e 1 
Deliberativo da Cidade, das oito às dez horas, na Sala de Cinema da Cidadela Cultural 2 
Antárctica, à Rua XV de Novembro 1.383, Bairro América, na cidade de Joinville, SC, 3 
atendendo à convocação do Presidente do Conselho da Cidade, Arquiteto Luiz Alberto de 4 
Souza, realizou-se a Primeira Reunião Ordinária do Conselho Consultivo e Deliberativo da 5 
Cidade 

 

Conselho da Cidade, na qual se fizeram presentes vinte e dois conselheiros, 6 
conforme lista de presença anexa, para discutir a seguinte ordem do dia: a) Posse dos 7 
Conselheiros Titulares e Suplentes; b) Apresentação da Estrutura do Conselho Consultivo e 8 
Deliberativo da Cidade; c) Discussão da Minuta do Regimento do Conselho da Cidade; d) 9 
Assuntos Gerais. O presidente do Conselho iniciou a reunião propondo que todos os 10 
membros presentes fizessem uma rápida apresentação, informando seu nome, função e a 11 
entidade que representa. Em seguida agradeceu a presença de todos e discorreu sobre os 12 
trabalhos efetuados desde a Conferência Extraordinária da Cidade 2009, nos dias 6 e 8 de 13 
agosto, no Campus da SOCIESC Marquês de Olinda, até a presente reunião. Explicou que o 14 
evento de posse coletiva do Conselho da Cidade, que deveria acontecer logo após a 15 
Conferência, foi cancelado devido às limitações impostas pela Gripe A1-N1, e que a posse 16 
de fato estava então acontecendo nesta reunião. Fez também algumas considerações sobre 17 
o Conselho, explicando sua constituição e remetendo-se ao Plano Diretor do Município que 18 
lhe deu o formato. A seguir apresentou a proposta de trabalho para a reunião com base na 19 
Lei Municipal nº 299/2009, que regulamentou o Conselho. A lei prevê um regimento que 20 
defina o seu funcionamento, e que várias pessoas manifestaram interesse em ter respostas 21 
sobre o Conselho da Cidade: como vai funcionar, sua atribuição, sua força, sua missão, sua 22 
postura com relação à Câmara de Vereadores 

 

questões estas que, dentre outras, devem 23 
estar contempladas no regimento. Ressaltou que este é um grande desafio e que não existe 24 
um modelo a ser seguido. O Conselho e seu funcionamento deve ser fruto de um processo. 25 
Reforçou que a presidência do Conselho por força de lei é exercida pelo titular do IPPUJ e 26 
que a Prefeitura tem o papel de apoiar esse conselho e fazer com que tenha realmente sua 27 
função representativa, com força e legitimidade. Comentou que erros fazem parte do 28 
processo de construção e aprendizagem. Manifestou o desejo de que este Conselho 29 
contribua significativamente nas questões de políticas públicas para o desenvolvimento da 30 
Cidade de Joinville, e frisou o papel dos representantes das Sete Câmaras Setoriais como 31 
articuladores das mesmas, que aguardam o momento para se reunir e também contribuir 32 
com o processo de planejamento da cidade. Deixou claro que o Conselho da Cidade é 33 
formado por todos os membros de todas as Câmaras Setoriais, titulares e suplentes, e que 34 
tem como órgão deliberativo a estrutura aqui reunida - o Conselho Consultivo e Deliberativo. 35 
Em seguida falou sobre as diferentes estratégias de cada câmara, que tem o objetivo de 36 
assessorar o Conselho e ser um canal entre o Poder Público e a Sociedade Civil. A seguir a 37 
secretária executiva do Conselho apresentou uma proposta de programa de computador 38 
idealizado para registrar a presença e o controle das votações no Conselho, que tem como 39 
principal objetivo o registro dos votos de cada reunião, que ficará arquivado na Secretaria do 40 
Conselho à disposição de todos. O presidente informou que na primeira reunião de cada 41 
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Câmara Setorial deverá ser eleito um coordenador, por força de lei. Propôs que os 42 
representantes de cada Câmara Setorial presentes na reunião se articulem para convocar as 43 
Câmaras para as futuras reuniões, colocando a Sala de Reuniões do IPPUJ e a Secretaria 44 
Executiva do Conselho à disposição para isso. Em seguida passou a palavra ao Prefeito 45 
Carlito Merss para que se pronunciasse sobre a importância do Conselho para o município. 46 
Ao fazer uso da palavra o Prefeito Carlito, disse ter feito questão de vir à reunião pois 47 
reconhece a importância do Conselho para o futuro da cidade. Após tecer considerações 48 
sobre as dificuldades encontradas para elaborar o Plano Diretor, fala do importante desafio 49 
que tem este Conselho em refletir os anseios da sociedade. Falou de sua preocupação ao 50 
escolher os representantes do governo para o Conselho, pois precisa haver sensibilidade 51 
para que se possa construir uma cidade que atenda aos interesses da sociedade na busca 52 
de um desenvolvimento ordenado, sustentável e mais humano. A seguir declarou 53 
oficialmente empossados os Conselheiros, encerrando sua participação nesta reunião. Em 54 
seguida, na discussão do regimento interno diversos conselheiros fizeram uso da palavra 55 
para se manifestar em relação a dúvidas e sugestões. Ao final deliberaram que a minuta 56 
deva ser lida e analisada por todos os conselheiros das câmaras setoriais e as sugestões de 57 
inclusões e alterações deverão ser debatidas na primeira reunião ordinária das Câmaras. 58 
Ato contínuo passou-se às deliberações do dia, que assim se resumem: a) A Secretaria 59 
Executiva do Conselho deverá encaminhar aos 140 conselheiros os decretos de nomeação, 60 
a lista com nomes e e-mails dos membros de todas as Câmaras Setoriais, e a edição 61 
número 781 do Jornal do Município, do dia 21 de agosto de 2009, no qual os decretos foram 62 
publicados; b) A primeira reunião das Sete Câmaras Comunitárias Setoriais será realizada 63 
no dia 21 de setembro de 2009, das 18:00 às 20:00h, no Colégio Estadual Germano Timm, à 64 
Rua Orestes Guimarães nº406, Bairro América, simultaneamente, mas em salas separadas, 65 
com o objetivo de agilizar a análise do regimento e demais encaminhamentos; c) A pauta da 66 
primeira reunião das Câmaras terá apenas dois itens: 1) Discussão do Regimento Interno do 67 
Conselho da Cidade e, 2) Escolha do Coordenador de cada Câmara conforme previsto em 68 
lei; d) Os conselheiros que desejarem poderão enviar por e-mail, antecipadamente, suas 69 
sugestões sobre a minuta do regimento para o endereço: patriciars.ippuj@joinville.sc.gov.br. 70 
O presidente, em suas palavras finais, agradeceu a participação de todos e deu por 71 
encerrada a reunião. Não havendo mais nada a tratar eu, Patrícia Rathunde Santos, 72 
Secretária Executiva do Conselho da Cidade, redigi a presente ata, que vai assinada pelo 73 
Presidente do Conselho, por mim e pelos Conselheiros presentes. Joinville, nove de 74 
setembro de dois mil e nove.  75     

Luiz Alberto de Souza 
Presidente do Conselho da Cidade    

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva   
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NOME ASSINATURA 

Andrea Knabem   

Ariel Arno Pizzolatti   

Eduardo Bartniak Filho   

Eduardo Dalbosco   

Eduardo Miers   

Emerson Siqueira   

Gean Marcos Dombroski Corrêa   

Gilberto Pires Gayer   

Henrique Chiste Neto   

Ivandro de Souza   

Jorge Arnaldo Laureano   

Lenin Peña   

Marcos Rodolfo Schoene   

Maria Salete Rodrigues Pacheco   

Maria Teresa Soares   

Mário Cezar Aguiar   

Rodrigo Fallgatter Thomazi   

Roque Antônio Mattei   

Rosana Barreto Martins   

Sérgio Luiz Ceslestino da Silva   

Silvestre Ferreira   

Vanderlei Pedro Quintino   
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