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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL DO CONSELHO DA CIDADE 

3 de março de 2010   

No terceiro dia do mês de março de dois mil e dez reuniu-se a Câmara Comunitária de 1 
Integração Regional do Conselho da Cidade, no CEAJ 

 

Centro de Engenheiros e Arquitetos 2 
de Joinville, à rua Otto Boehm, nº 30, das dezoito às vinte horas, no Centro de Joinville, 3 
Santa Catarina, atendendo à convocação do coordenador Dieter Neermann e do Presidente 4 
do Conselho da Cidade, arquiteto Luiz Alberto de Souza, para tratar da seguinte pauta: a) 5 
Leitura do edital de convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; c) 6 
Aprovação do calendário para dois mil e dez e discussão sobre novo horário e local para as 7 
reuniões; d) Finalização da apreciação das informações fornecidas pela SEPLAN e IPPUJ; 8 
e) Análise do documento sobre o PLHIS 

 

Plano Local de Habitação de Interesse Social de 9 
Joinville, encaminhados pela Secretaria de Habitação; f) Discussão sobre os assuntos que 10 
serão estudados durante o ano dois mil e dez; g) Assuntos gerais. Dispensada a leitura da 11 
ata, esta foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Ficou decidido que em todas 12 
as reuniões será dispensada a leitura da ata e de informes, e os conselheiros que desejarem 13 
se manifestar poderão fazê-lo livremente. Sobre o local e horário das reuniões, os 14 
conselheiros decidiram nada alterar, e foi também aprovado o calendário de reuniões para o 15 
ano de dois mil e dez. Foi apresentado ao grupo o novo membro desta Câmara, conselheiro 16 
João Batista Souza, eleito na última Conferência da Cidade como representante do 17 
Segmento II - Entidades de Trabalhadores, através do Sindicato dos Mecânicos. Permanece 18 
ainda a vacância na suplência desse segmento. Os conselheiros discutiram a necessidade 19 
de desburocratização da Câmara, e concordaram que os tópicos a serem debatidos deverão 20 
ser os mesmos que serão discutidos no Conselho Consultivo e Deliberativo, para que o 21 
posicionamento desta Câmara sirva de apoio e embasamento dos representantes desta 22 
Câmara junto ao Conselho Consultivo. O coordenador Dieter Neermann deverá conversar 23 
com o Presidente do Conselho da Cidade, arquiteto Luiz Alberto de Souza, para ver o que 24 
este considera importante para ser discutido nesta Câmara Comunitária de Integração 25 
Regional. O conselheiro Eduardo Dalbosco comentou que há necessidade de maior 26 
produtividade na Câmara, e que os processos devem ser debatidos com mais profundidade.  27 
O conselheiro Roque Antônio Mattei sugeriu que se tragam antes os temas a serem 28 
debatidos. Udo Döhler disse ser importante que o Conselho Consultivo e Deliberativo 29 
apresente os temas, cabendo às Câmaras tratá-los com mais profundidade. O conselheiro 30 
Jordi Castan disse que o processo participativo deve ser de baixo para cima; a agenda da 31 
câmara deve ser antecipada à do Conselho, e não o inverso, pois considera que o Conselho 32 
Consultivo precisará ter o posicionamento da Câmara como base para deliberar. Eduardo 33 
Dalbosco expressou sua opinião de que os processos estão sendo construídos, e as 34 
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demandas têm mão dupla: tanto podem vir do Conselho Consultivo para as Câmaras quanto 35 
podem vir das Câmaras para o Conselho Consultivo. Jordi disse que é importante que se 36 
definam as linhas estratégicas. Udo Döhler comentou que, numa rápida leitura, a função dos 37 
conselheiros é a de aconselhar . O coordenador Dieter manifestou sua preocupação de que 38 
as coisas estejam invertidas; quando o tema surgir na Câmara, deverá haver um hiato, ou 39 
seja, pular uma reunião do Conselho Consultivo para não atrapalhar o andamento dos 40 
debates do Conselho Consultivo. Disse que os representantes das Câmaras no Conselho 41 
deverão levar a posição daquelas ao Conselho. Dieter falou também  sobre sua 42 
preocupação quanto ao mapa de macrozoneamento; disse que o perímetro urbano vai trazer 43 
reflexo, e pergunta como vamos tratar a interface com os outros municípios. Alguns 44 
conselheiros questionaram o posicionamento do Presidente do Conselho da Cidade, pois em 45 
sua opinião, às vezes não consegue posicionar-se com isenção pelo fato de ocupar o cargo 46 
de Presidente da Fundação Instituto de Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável 47 
de Joinville 

 

Ippuj. O coordenador Dieter comprometeu-se em pedir ao Ippuj a programação 48 
das Leis Complementares previstas no Plano Diretor, que estão para sair. Jordi Castan 49 
apontou desconformidades no zoneamento da cidade, questionando os casos da ARUC 

 

50 
Área Rural de Utilização Controlada, e das APPs 

 

Áreas de Preservação Permanente. Os 51 
conselheiros Udo Döhler e Roque Mattei manifestaram sua opinião de que essas discussões 52 
são pertinentes, bem como seu interesse em interagir nessas questões. Udo disse ainda 53 
que, no que diz respeito ao macrozoneamento e ao perímetro urbano, é importante que o 54 
Conselho da Cidade aborde o assunto. Eduardo Dalbosco sugeriu trazer a Companhia 55 
Águas de Joinville para uma explanação sobre a rede de abastecimento de água, rede de 56 
esgoto, e captação de água. O conselheiro Jordi disse que é necessário, quanto aos 57 
assuntos trazidos para discussão nesta Câmara, que seja dado enfoque na qualidade das 58 
informações trazidas, e não na quantidade de assuntos pautados. A conselheira Christiane 59 
Guisso expressou seu desejo de que seja solicitada a retirada da Lei de Uso e Ocupação do 60 
Solo da Câmara de Vereadores, com o objetivo de que esta Câmara tenha mais tempo para 61 
discutir esse assunto. Eduardo Dalbosco informou que, no âmbito regional, está 62 
acontecendo a pavimentação da Estrada Vigorelli e da Estrada do Rio do Ouro. Quanto ao 63 
caso do Rio do Júlio, Jordi Castan disse ser mais fácil discutir a questão dessa ARUC nesta 64 
Câmara do que na Comissão de Urbanismo. O conselheiro Udo Döhler disse que é 65 
pertinente tratar do Gerenciamento Costeiro nesta Câmara. O conselheiro Adriano 66 
Stimamiglio disse, no caso da água, já existe uma integração regional, e que logo estaremos 67 
buscando água fora de Joinville. Döhler manifestou seu interesse em abordar o Plano de 68 
Saneamento Básico, e as nossas relações com  Garuva. O coordenador Dieter Neermann 69 
comentou sobre as várias adutoras que passarão por Joinville, e o conselheiro Roque Mattei 70 
demonstrou sua preocupação em saber para onde a cidade está crescendo. Sobre o PLHIS, 71 
o coordenador Dieter informou que recebeu o material em cd, mas não teve oportunidade de 72 
ler na íntegra, pelo fato de ser um produto muito extenso. Jordi disse que deverá haver um 73 
critério para apreciação de documentos pelas Câmaras, e que os assuntos devem ser 74 
apresentados de forma resumida; disse faltar um sistema de informações municipais, e 75 
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criticou a lentidão nos projetos e planos da Fundação Ippuj, pois este órgão está realizando 76 
somente projetos de praças. A conselheira Jizelle, no uso da palavra,  disse que a Fundação 77 
Ippuj não faz somente projetos de praças, e que os setores de Projetos e de Planejamento 78 
são distintos. Disse ainda que estamos em fase de implantação de um sistema municipal de 79 
informações, e que o nosso planejamento está sendo construído juntamente com a 80 
implantação do sistema de geoprocessamento na cidade, e visa um sistema único de 81 
informação, prevendo cadastro da situação educacional e saúde, por exemplo. Enfim, esse 82 
sistema apresentará indicadores que possam servir de base para um real planejamento. 83 
Nada mais havendo a tratar, o coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Patrícia 84 
Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, redigi esta ata com base 85 
nas anotações da relatora Jizelle Caroline do Nascimento. A ata vai assinada pelo 86 
coordenador, por mim e pelos conselheiros presentes. Joinville, três de março de dois mil e 87 
dez. 88       

Dieter Neermann 
Coordenador da Câmara Comunitária 

de Integração Regional do Conselho da Cidade       

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

5. Câmara Comunitária de Integração Regional 
PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 

TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

________________ ________________ ________________ ________________

 

Eduardo Dalbosco Ivana Maria Pereira 
Fernandes 

Udo Döhler Gilberto Guilherme 
Boettcher 

    

I - Entidades Empresariais 

-         ausente           -        ________________ ________________ ________________

 

Luiz Antônio Luz 
Constante 

Jizelle Caroline do 
Nascimento 

João Batista Souza VAGO 

  

II - Entidades de trabalhadores 

-         ausente           -        -         ausente           -        ________________ -         ausente           -        

Rodrigo Fallgatter 
Thomazi 

Vanessa C. Vezke 
Falk 

Dieter Neermann Paulo Ivo Koehntopp

   

III - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 

-         ausente           -        -         ausente           -        ________________ ________________

 

Rosimeri Comandolli Iraci Seefeldt Roque Antônio Mattei

 

Christiane Schramm 
Guisso 

    

IV - Organizações não Governamentais (ONG´s) 

________________ -         ausente           -        ________________ -         ausente           -        

Adriano Stimamiglio Cristovão Petry Jordi Castan Bañeras

 

Josué Leal Dias 
Júnior 

    

V - Movimentos Sociais 

 

Relatora: Jizelle Caroline do Nascimento   

  

Joinville, 3 de março de 2010 
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