
  
GT1 

 
Câmara Comunitária de Promoção Econômica do Conselho da Cidade 

1    

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE PROMOÇÃO ECONÔMICA  

DO CONSELHO DA CIDADE 
8 de dezembro de 2009   

No oitavo dia do mês de dezembro  de dois mil e nove, terça-feira, às dezoito horas, na sala 1 
de reuniões da PROMOTUR - Fundação de Promoção e Planejamento Turístico de Joinville, 2 
à Rua  XV de Novembro, 4543, Bairro Glória, na cidade de Joinville, Santa Catarina,  3 
realizou-se a quarta reunião da Câmara Comunitária de Promoção Econômica do Conselho 4 
da Cidade, conforme convocação da coordenadora Maria Ivonete Peixer da Silva e do 5 
presidente do Conselho da Cidade, arquiteto Luiz Alberto de Souza, para tratar da seguinte 6 
pauta: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 7 
c) Apresentação da Secretaria de Habitação sobre o PLHIS 

 

Plano Local de Habitação e 8 
Interesse Social; d) Definição do calendário para 2010; d) Assuntos Gerais. Lido o edital de 9 
convocação e dispensada a leitura da ata, recebida e retificada anteriormente por e-mail, 10 
esta foi aprovada e assinada pelos presentes. Ao passar para o terceiro item da ordem do 11 
dia, o Secretário de Habitação, Alsione Gomes de Oliveira Filho, e a arquiteta Fárida Mirany 12 
de Mira fizeram a apresentação do Plano Local de Habitação de Interesse Social 

 

PLHIS. 13 
No uso da palavra, o Secretário Alsione esclareceu que o PHLIS está sendo feito por uma 14 
empresa de Curitiba, que ganhou a licitação ainda na gestão anterior da Prefeitura,  e que 15 
agora A Secretaria de Habitação está acompanhando esse processo. Ao ser questionada 16 
sobre a competência dessa empresa e o trabalho que vem realizando, a arquiteta Fárida 17 
disse que  ainda não têm uma opinião formada, uma vez que somente agora eles receberam 18 
a versão do Plano que, aliás, estava sendo apresentado em primeira mão para este 19 
conselho, e que a Secretaria de Habitação não havia lido esse Plano até o momento. Houve 20 
vários questionamentos, principalmente em relação às tabelas que apresentam informações, 21 
por serem pouco esclarecedoras e colocarem em dúvida os dados apresentados. A arquiteta  22 
Fárida esclareceu que, como só agora estava vendo essa versão do Plano, não saberia 23 
dizer o que houve, mas vai observar para debater com a empresa. Várias pontuações foram 24 
feitas ao longo da apresentação, e todas foram anotadas por Fárida, que ficou incumbida de 25 
informar os encaminhamentos seguintes do trâmite do Projeto para que esta Câmara 26 
continue acompanhando. Os conselheiros decidiram manter as reuniões do conselho nas 27 
terças feiras de cada mês para o ano de 2010, sempre no mesmo horário das dezoito às 28 
dezenove horas, e ficou definido  que no mês de janeiro a reunião será no dia doze, 29 
extraordinariamente. Sem mais a relatar, eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva 30 
do Conselho da Cidade, redigi a presente ata com base no texto encaminhado pela 31 
coordenadora Maria Ivonete Peixer da Silva. Esta vai assinada pela coordenadora, por mim 32 
e pelos conselheiros presentes. Joinville, oito de dezembro de dois mil e nove. 33    

Maria Ivonete Peixer da Silva 
Coordenadora da Câmara Comunitária  

de Promoção Econômica do Conselho da Cidade   

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

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

_________________ -      _  ausente          -

 

_________________

 

_________________

 

Maria Ivonete Peixer  
da Silva 

Celso Pomin Liberado

 

Mário Cezar Aguiar José Roberto Pereira

     

I - Entidades Empresariais 

-      _  ausente          -

 

-      _  ausente          -

 

_________________

 

_________________

 

Charles Narloch Fábio Vieira de 
Oliveira 

Marcos Boettcher VAGO 

    

II - Entidades de trabalhadores 

_________________ -      _  ausente          -

 

_________________

 

-        ausente          -

 

Raulino João Schmitz Juliana Filippe Wesley Masterson 
Belo de Abreu 

Raul Landmann 

    

III - Entidades profissionais, acadêmicas e 
de pesquisa 

_________________ -      _  ausente          -

 

_________________

 

-        ausente        -

 

Alsione Gomes de 
Oliveira Filho 

Alberto Jorge 
Francisco 

Gean Marcos 
Dombroski Corrêa 

Juliana Corrêa 
Godoy 

    

IV - Organizações não Governamentais 
(ONG´s) 

_________________ -      _  ausente          -

 

_________________

 

_________________

 

Rocheli Grendene Viviane Schumacher 
Bail 

José Laércio 
Escodel 

VAGO 

   

V - Movimentos Sociais 

   

Joinville, 8 de dezembro de 2009 
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