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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE PROMOÇÃO ECONÔMICA  

DO CONSELHO DA CIDADE 
13 de outubro de 2009     

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e nove, terça-feira, às dezoito horas, na sala 1 
de reuniões da AJORPEME, realizou-se a segunda reunião da Câmara Comunitária de 2 
Desenvolvimento Econômico do Conselho da Cidade. A reunião iniciou com a leitura da ata 3 
que, após ser aprovada sem alterações, foi assinada pelos conselheiros presentes na 4 
primeira reunião. A conselheira Maria Ivonete Peixer da Silva, coordenadora da câmara, 5 
discutiu com os presentes a proposta de pauta e justificou o porquê das sugestões; ao ser 6 
aceita, passou-se à discussão do primeiro ponto de pauta: discutir as temáticas de debate 7 
da Câmara de Desenvolvimento Econômico. Por orientação do IPPUJ, foi feita a leitura e 8 
discussão do capítulo I do Plano Diretor, artigos 4º ao 7o, que descreve as diretrizes 9 
estratégicas da Câmara de Desenvolvimento Econômico. A partir das diretrizes propostas 10 
buscou-se selecionar os temas orientadores dos trabalhos da Câmara. Optou-se por fazer 11 
uma leitura de cada seção e ir destacando os temas. No que tange à Seção I do Setor 12 
Primário, destacou-se o inciso I do Art. 6º - reformulação da Lei Complementar de Uso e 13 
Ocupação do Solo. O Sr. Marcos Boettcher chamou a atenção dos conselheiros para 14 
importância do tema, uma vez que a referida lei interfere em diversos setores de 15 
desenvolvimento da cidade, sugerindo que o IPPUJ fizesse uma apresentação da atual Lei 16 
de Uso e Ocupação do Solo para todos os conselheiros do Conselho da Cidade, o que foi 17 
aceito e ratificado por outros conselheiros. Também expressou sua preocupação de que a 18 
Câmara de Vereadores não respeite os encaminhamentos do Conselho da Cidade. A 19 
conselheira Maria Ivonete disse que o Conselho da Cidade é soberano e está legitimado por 20 
lei, mas concorda que o Conselho terá que conquistar junto a sociedade respeitabilidade e 21 
certamente essa pressão social garantirá o respeito da Câmara de Vereadores. No que se 22 
refere ao Plano Diretor quanto ao Segundo Setor, os conselheiros destacaram os itens: 23 
Promoção e implantação de parques de inovação tecnológica, Promoção e implantação de 24 
incubadoras para atividades tradicionais e inovadoras, para micro, pequenas e médias 25 
empresas e a Lei de uso e ocupação do solo. No debate surgiu o questionamento quanto à 26 
existência do fundo municipal de promoção do desenvolvimento sustentável a que se refere 27 
o item V da Seção II, que objetiva a implantação de parques de inovação tecnológica. 28 
Quanto ao terceiro setor, destacou-se também, a questão da Lei de Uso e Ocupação do 29 
Solo. Como sugestão de pauta de trabalho sugeriu-se ainda a troca de experiências com 30 
outras cidades que já tenham implantado o Conselho da Cidade e obtido sucesso em suas 31 
iniciativas. Surgiram ainda propostas de debate dos processos burocráticos para abertura de 32 
empresas, que atualmente são considerados entraves ao desenvolvimento do setor, a 33 
discussão da implantação de parques tecnológicos e, finalmente, sugeriu-se estreitar as 34 
relações com a Câmara de Vereadores no sentido de esclarecer a relação entre essa e o 35 
Conselho da Cidade. Os conselheiros definiram que as temáticas discutidas seriam levadas 36 
à reunião do Conselho da Cidade como propostas de encaminhamentos dos trabalhos desta 37 
Câmara. Sem mais a discutir, a Coordenadora Maria Ivonete Peixer da Silva deu por 38 
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encerrada a reunião. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da 39 
Cidade, redigi a presente ata com base no texto encaminhado pela coordenadora e também 40 
relatora da reunião, Maria Ivonete Peixer da Silva, e vai assinada pela Coordenadora, por 41 
mim e pelos conselheiros presentes. Joinville, treze de outubro de dois mil e nove. 42     
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