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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA 
CÂMARA COMUNITÁRIA DE ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO  

TERRITORIAL DO CONSELHO DA CIDADE 
- EXTRAORDINÁRIA - 
26 de outubro de 2009  

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Câmara Comunitária 1 
de Estruturação e Ordenamento Territorial do Conselho da Cidade, das quatorze às 2 
dezesseis horas, na Secretaria de Infraestrutura do Município 

 

SEINFRA, à Rua Saguaçu 3 
no 265, Bairro Saguaçu, na cidade de Joinville, SC, atendendo à convocação do 4 
Coordenador da Câmara, engenheiro Henrique Chiste Neto, e do Presidente do Conselho da 5 
Cidade, arquiteto Luiz Alberto de Souza, para tratar da seguinte pauta: a) Leitura do Edital 6 
de Convocação; b) Leitura e aprovação da ata da segunda reunião da Câmara Comunitária 7 
de Estruturação e Ordenamento Territorial, realizada em caráter extraordinário; c) Discussão 8 
da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Joinville 

 

Lei Complementar 27/1996 (continuação). 9 
Fez-se a leitura do Edital de Convocação e da ata da reunião anterior, e foi solicitado que se 10 
fizesse a alteração quanto aos artigos do Plano Diretor que são as diretrizes para a Câmara 11 
de Estruturação e Ordenamento Territorial, que são os artigos 38 a 41 e 53 a 76 da Lei 12 
261/2008. A seguir iniciou-se a discussão sobre as alterações que a Câmara de Vereadores 13 
está propondo, juntamente com a consolidação da Lei Complementar 27/2006. Os 14 
conselheiros refletiram também sobre a melhor metodologia de trabalho, e acharam por bem 15 
que cada membro desta câmara leia e estude a legislação e as propostas de alteração em 16 
estudo, e que na reunião sejam apontadas as principais alterações e que se faça a 17 
discussão de cada ponto assim que apresentado. Os membros presentes também 18 
concordaram em que será muito profícuo iniciarem as discussões mais profundas sobre o 19 
futuro da cidade de Joinville, seu planejamento urbano e a visão da cidade como um todo e 20 
levando em conta, conforme destacou o conselheiro Arno Ernesto Kumlehn, os quatro atos 21 
que uma cidade tem que permitir aos seus habitantes: O ato de morar, o ato de trabalhar, o 22 
ato de circular e o ato de recrear . Ao final do tempo proposto para a reunião, o coordenador 23 
Henrique Chiste Neto fez uso da palavra. Disse que a reunião não foi inócua, que a Câmara 24 
está apenas aquecendo ; que estamos trabalhando, estamos pensando .Solicitou aos 25 
conselheiros que discutam em suas entidades, como tarefa de casa , os pontos que 26 
considerem importantes na lei, e tragam nas próximas reuniões. A reunião seguinte ficou 27 
agendada, em caráter extraordinário, para a próxima terça feira, dia três de novembro de 28 
dois mil e nove,  às quatorze horas, na Secretaria de Infraestrutura Urbana 

 

SEINFRA, à 29 
Rua Saguaçu no 265, Bairro Saguaçu. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Henrique 30 
Chiste Neto deu por encerrada a reunião.  Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária 31 
Executiva do Conselho da Cidade, secretariei a reunião e redigi a presente ata, que vai 32 
assinada pelo Coordenador, por mim e pelos Conselheiros presentes. Joinville, vinte e seis 33 
de outubro de dois mil e nove.  34   

Henrique Chiste Neto 
Coordenador da Câmara Comunitária 

de Estruturação e Ordenamento Territorial do Conselho da Cidade    

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva 
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Assinatura dos conselheiros presentes nesta reunião da Câmara Comunitária de 
Estruturação e Ordenamento Territorial do Conselho da Cidade     

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

________________ ________________

 

-           ausente           -       ________________

 

Ariel Arno Pizzolatti João Gilberto 
Damasceno 

Jorge Arnaldo 
Laureano 

João Tadeu Moreira

     

I -

 

Entidades Empresariais

 

________________ -           ausente           -       ________________

 

________________

 

Valsoni Celestino Celso Voos Vieira Rolando Isler Vacância 

  

II -

 

Entidades de trabalhadores

 

-           ausente           -       ________________

 

________________

 

________________

 

Marcos Odainai Lourdes Thomé Henrique Chiste 
Neto 

Rogério Novaes 

 

III -

 

Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa

 

________________ ________________

 

-           ausente           -       -           ausente           -       
Fabiano Lopes de 

Souza 
Eduardo Gineste 

Schroeder 
Eulivia Fleith Comitti

 

Roberto Antônio de 
Araújo Silva 

    

IV -

 

Organizações não Governamentais (ONG´s)

 

________________ ________________

 

________________

 

-           ausente           -       
Gilberto Lessa dos 

Santos 
Amarílis Laurenti Arno Ernesto 

Kumlehn 
Fernando Humel 

Lafratta 

    

V -

 

Movimentos Sociais
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