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ATA DA QUARTA REUNIÃO DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE  

CONSTRUÍDO DO CONSELHO DA CIDADE 
- EXTRAORDINÁRIA - 

14 de dezembro de 2009      

No décimo quarto dia de dezembro de dois mil e nove, atendendo à convocação do 1 
coordenador, Lauri do Nascimento, e do Presidente do Conselho da Cidade, Luiz Alberto de 2 
Souza, reuniu-se a Câmara Comunitária de Qualificação do Ambiente Construído do 3 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável da Cidade de Joinville 

 

Conselho da 4 
Cidade, em caráter ordinário, na Sala de Reuniões da Conurb 

 

Companhia de 5 
Desenvolvimento e Urbanização de Joinville, na Cidadela Cultural Antárctica, à Rua XV de 6 
Novembro, no 1.383, Bairro América, às dezessete horas e trinta minutos, para tratar da 7 
seguinte pauta: a) Leitura do edital de convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião 8 
anterior; c) Estudo das propostas de alteração no Plano Diretor 

 

consolidação e alterações 9 
da Lei 27/96, em trâmite na Câmara de Vereadores de Joinville; d) Artigo de Rosana Barreto 10 
Martins, publicado no Jornal A Notícia de 6/12/09, Anexo A; e) Plano Local de Habitação de 11 
Interesse Social; f) Calendário para dois mil e dez; g) Assuntos Gerais. No início da reunião 12 
os conselheiros abordaram o estudo das propostas de alteração no Plano Diretor 

 

13 
consolidação e alterações da Lei 27/96, em trâmite na Câmara de Vereadores de Joinville, e 14 
como resultado dessa análise a Câmara deixa registrado seu repúdio à aprovação de 15 
qualquer alteração na lei 27/96, na data de quinze de dezembro de dois mil e nove,  sendo 16 
favorável somente à consolidação da mesma. Como esse assunto já foi abordado em outras 17 
ocasiões, os membros desta câmara esperam que o Poder Legislativo observe o clamor das 18 
pessoas reunidas em diversas associações de classe, que tem seus nomes bem 19 
identificados em documentos protocolados junto ao Legislativo. A esses protestos deve-se 20 
juntar a carta do Presidente do Conselho da Cidade, também Presidente da Fundação Ippuj, 21 
que faz coro com estas entidades. Se nenhuma dessas manifestações sensibilizar os 22 
senhores vereadores para a necessidade de uma discussão séria e verdadeira sobre os 23 
destinos da cidade de Joinville, eles não merecem o nosso voto ou o nosso respeito.

 

24 
Referente ao artigo de Rosana Barreto Martins, publicado no Jornal, este não foi discutido 25 
diretamente, mas está dentro do contexto tratado no item anterior. Quanto ao Plano Local de 26 
Habitação de Interesse Social, os conselheiros lamentaram o tratamento político que está 27 
sendo dado para o estabelecimento de programas em certos bairros, com claros interesses 28 
particulares. Os conselheiros presentes disseram considerar que o programa, destinado à 29 
faixa de um a três salários mínimos, não irá decolar , pela óbvia falta de subsídios daquele 30 
segmento, que não dispõe de recursos para a aquisição de apartamentos na faixa de 31 
quarenta mil reais, e que o custo de fabricação deve estar acima deste valor, o que 32 
inviabilizará a sua produção. O coordenador Lauri relatou aos conselheiros presentes que, 33 
na reunião do Conselho Consultivo e Deliberativo, foi solicitado que as Câmaras 34 



  
GT4 

 
Câmara Comunitária de Qualificação do Ambiente Construído do Conselho da Cidade 

2  

Comunitárias Setoriais  analisem a questão das calçadas e estacionamentos nos recuos, 35 
ficando definido este assunto para a próxima reunião desta Câmara, devido à relevante 36 
importância da discussão antes da aprovação de qualquer projeto de lei sobre o assunto. Os 37 
conselheiros passaram a considerar o calendário para o ano de dois mil e dez, ficando as 38 
seguintes datas pré-agendadas para o primeiro semestre, sempre na segunda segunda-feira 39 
de cada mês: onze de janeiro, oito de fevereiro, oito de março, doze de abril, dez de maio e 40 
quatorze de junho. Nada mais havendo a relatar, eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária 41 
Executiva do Conselho da Cidade, redigi a presente ata com base nas informações do 42 
coordenador Lauri do Nascimento. A ata vai assinada pelo coordenador, por mim e pelos 43 
Conselheiros presentes. Joinville, quatorze de dezembro de dois mil e dez.   44        

Lauri do Nascimento 
Coordenadora Interina da Câmara Comunitária  

de Qualificação do Ambiente Construído do Conselho da Cidade       

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva do Conselho da Cidade                    
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Assinatura dos conselheiros presentes nesta reunião   

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

-             ausente               -

 

_______________ _______________ _______________ 
Marta Regina 
Heinzelmann 

Fárida Mirany de 
Mira 

Francisco Mauricio 
Jauregui 

Mário Eugênio 
Boehm 

    

I - Entidades Empresariais 

_______________ -             ausente               -

 

_______________ _______________ 
Renato de Souza 

Godinho 
Francisco João de 

Paula 
VAGO VAGO 

  

II - Entidades de trabalhadores 

_______________ -             ausente               -

 

_______________ -             ausente               -

 

Gilberto Pires Gayer

 

Giana May Sangói Rosana Barreto 
Martins 

Ilanil Coelho 

  

III - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 

-             ausente               -

 

_______________ _______________ _______________ 
Nilzete Farias 

Hoenicke 
Águida Regina 

Felício de Campos 
Ivandro de Souza Franklin Urresta 

Orbe 

    

IV - Organizações não Governamentais (ONG´s) 

_______________ -             ausente               -

 

_______________ -             ausente               -

 

Maria Cláudia 
Lorenzetti Corrêa 

Thalles Vieira Lauri do Nascimento

 

Alexsandra Turnes 
de Souza 

    

V - Movimentos Sociais 

   

Joinville, 14 de dezembro de 2009    
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