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ATA DA QUARTA  REUNIÃO DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  

DO CONSELHO DA CIDADE 
3 de dezembro de 2009  

No terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e nove reuniu-se a Câmara Comunitária de 1 
Promoção Social do Conselho da Cidade, às dezenove horas, no Centro de Convenções 2 
Alfredo Salfer, Sala 9, Centreventos Cau Hansen, à Avenida José Vieira no 315, Bairro 3 
América, Joinville, Santa Catarina, conforme convocação do coordenador Rogélio Paulino 4 
Luetke e do Presidente do Conselho da Cidade, arquiteto Luiz Alberto de Souza, para tratar 5 
da seguinte pauta: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Leitura e aprovação da ata da 6 
reunião anterior; c) Apreciação do capítulo de Promoção Social do caderno Joinville Cidade 7 
em Dados 2008 (enviado por e-mail no início do mês de novembro e disponível em 8 
www.ippuj.sc.gov.br, no link Pesquisa e Documentação); d) Definição do calendário para 9 
2010; e) Assuntos Gerais. Cumpridos os itens um e dois da ordem do dia, sendo as atas 10 
aprovadas por unanimidade, os conselheiros trataram de definir o calendário para o próximo 11 
ano, e ficou definido que a primeira reunião de dois mil e dez acontecerá no dia quatro de 12 
fevereiro, às oito horas, na Sala de Reuniões da Fundação IPPUJ. Os conselheiros a seguir 13 
passaram a discutir sobre a questão do ensino profissionalizante na cidade de Joinville. 14 
Concordaram em que o ensino profissionalizante seria um caminho importante para a 15 
geração de emprego na cidade, e que deveria contemplar as áreas profissionais como as 16 
profissões de carpinteiro, marceneiro e pedreiro, por exemplo, que são profissões dignas e 17 
rendem até mais do que as profissões modernas , mas que não são atrativas e tornam 18 
estas áreas carentes de profissionais qualificados. Silvano propôs conversar com as 19 
empresas para descobrir em que áreas essas sentem falta de profissionais qualificados, e 20 
partir daí estudar a possibilidade de se abrir mais cursos profissionalizantes. Maria Teresa 21 
disse que a população não conhece seus direitos para reivindicá-los, e que a maior 22 
preocupação com relação à cidade são os territórios em que não há estrutura social 

 

áreas 23 
de invasão, que não tem escolas, nem acesso à água tratada nem esgoto. Ela propôs que o 24 
grupo conheça as situações in loco para poder propor melhorias para as situações das 25 
comunidades. O conselheiro Lenin Peña comentou que é preciso encontrar soluções 26 
integradas para os problemas.Não havendo mais nada a tratar, o coordenador Rogélio 27 
Paulino Luetke deu por encerrada a reunião. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária 28 
Executiva do Conselho da Cidade, redigi a presente ata com base nas anotações feitas pela 29 
conselheira Viviane Bittencourt Marques, relatora da reunião.  A ata vai assinada pelo 30 
Coordenador, por mim e pelos Conselheiros presentes. Joinville, três de dezembro de dois 31 
mil e nove.  32    

Rogélio Paulino Luetke 
Coordenador da Câmara Comunitária  

de Promoção Social do Conselho da Cidade   

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva do Conselho da Cidade 

http://www.ippuj.sc.gov.br
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Assinatura dos conselheiros presentes nesta reunião     

Câmara Comunitária de Promoção Social 

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

-           ausente           -       

 

-           ausente           -       

 

-           ausente           -       -          ausente          -       
Silvestre Ferreira Manoel de Medeiros 

Machado 
Rudi Soares Mauro Berger 

    

I - Entidades Empresariais 

________________ -           ausente           -       ________________ ________________ 
Rogélio Paulino Luetke Luiz Carlos da Silva 

Januário 
VAGO VAGO 

    

II - Entidades de trabalhadores 

-           ausente           -       

 

________________ ________________ ________________ 
Claudia Valéria Lopes 

Gabardo 
Rita de Cássia de 
Almeida Chagas 

Fernandes 

Eduardo Miers Giane Bracelo Luetke

   

III - Entidades profissionais, acadêmicas e de 
pesquisa 

-           ausente           -       ________________ ________________ -           ausente           -       
Juliana Rocha Alcântara

 

Silvano Ribeiro Lenin Peña Irma Kniess 

    

IV - Organizações não Governamentais 
(ONG´s) 

________________ ________________ -           ausente           -       -           ausente           -       
Maria Teresa Soares Viviani Bittencourt 

Marques 
Rosinete Fátima 

Ferreira Neto 
Pedro Johnni Dias 

Júnior 

    

V - Movimentos Sociais 

   

Joinville, 3 de dezembro de 2009 
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