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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE PROMOÇÃO ECONÔMICA  

DO CONSELHO DA CIDADE 
9 de fevereiro de 2010   

No  nono dia do mês de fevereiro de dois mil e dez, terça-feira, às dezoito horas, na sala 1 
José Henrique Loyola da ACIJ 

 

Associação Empresarial de Joinville, à Avenida Aluísio 2 
Pires Condeixa, no 2.550, Bairro Saguaçu, em Joinville, SC, realizou-se a quinta reunião da 3 
Câmara Comunitária de Desenvolvimento Econômico do Conselho da Cidade, conforme 4 
convocação do Presidente do Conselho da Cidade, arquiteto Luiz Alberto de Souza, e da 5 
coordenadora Maria Ivonete Peixer da Silva, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Leitura 6 
do edital de convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; c) Definição do 7 
calendário para 2010; d) Análise dos assuntos que serão discutidos durante o ano de dois 8 
mil e dez, tendo como base as diretrizes para a Câmara de Promoção Econômica 9 
constantes no Plano Diretor; e) Assuntos gerais. No início da reunião o Secretário de 10 
Habitação e conselheiro Alsione Gomes de Oliveira Filho relatou os projetos que a 11 
Habitação está estudando e falou sobre modelos de residências.  Relatou sobre a 12 
regularização da área do Rio Guaxaduva, e outras melhorias e equipamentos, como CRAS, 13 
praças e outros, e falou também sobre a importância para a comunidade dos novos 14 
empreendimentos da Rua Adolfo da Veiga. O conselheiro Mário Cezar Aguiar fez uma 15 
reflexão sobre a necessidade de garantir que haja toda a infraestrutura na região onde serão 16 
construídos os novos empreendimentos da Secretaria de Habitação, através do Programa 17 
Minha casa, Minha vida. Questionado sobre a situação do Bairro São Marcos, o Secretário 18 
Alsione informou que de fato houve uma mobilização de parte da comunidade, em especial 19 
da Associação de Moradores, para que o Programa Minha Casa, Minha Vida não fosse 20 
concretizado no bairro, mas o terreno e o zoneamento permitem que o programa seja 21 
realizado naquela área, sendo necessário apenas algumas adequações, como por exemplo 22 
o asfaltamento das ruas do entorno. A coordenadora Maria Ivonete, ao afirmar que conhece 23 
a comunidade do bairro São Marcos, acredita que os moradores tem o direito e é natural que 24 
busquem manter a atual dinâmica e cotidiano do bairro, mas o poder público deve pensar na 25 
cidade como um todo. Após um debate sobre os assuntos a serem abordados durante o ano 26 
de 2010, ficou assim definido: em março, a SIDE, Secretaria de Integração e  27 
Desenvolvimento Econômico apresentará os projetos que estão desenvolvendo para a 28 
cidade de Joinville; em abril será feita análise de dois projetos da Lei do Patrimônio 29 
Histórico, podendo ser antecipado se houver necessidade legal; em maio será estudado o 30 
Geoprocessamento, com a proposta de que todas as câmaras também estudem este item; 31 
em junho será abordada a requalificação da área central da cidade; em julho será analisada 32 
a questão da Economia Criativa; e de agosto a dezembro serão abordados temas sobre 33 
desenvolvimento econômico apresentados por outros órgãos da prefeitura. O conselheiro 34 
Charles relatou que será encaminhado para análise do Conselho da Cidade a uma proposta 35 
sobre projetos de lei quanto ao processo de inventário e tombamento do patrimônio histórico 36 
da cidade, resultado do trabalho de uma comissão formada por segmentos da sociedade 37 
civil e do poder público. Sobre isso o conselheiro Mário considerou que houve grande 38 
avanço, pois traz benefícios aos proprietários quanto à conservação e restauração dos 39 
imóveis. Houve uma solicitação de que a câmara debata com urgência a questão da falta de 40 
um aterro sanitário para os resíduos da construção civil, ao que a coordenadora informou 41 
que a Fundema está analisando este problema e buscando uma solução sustentável. O 42 
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conselheiro Charles sugeriu que as câmaras reúnam-se para tratar de temas afins. A 43 
conselheira Maria Ivonete propôs que a câmara, ao longo do ano, crie espaços para um 44 
debate mais conceitual sobre a cidade que se deseja construir, para reconhecer suas 45 
demandas e potencialidades, a fim de perceber e garantir o desenvolvimento econômico. 46 
Disse que a Promotur busca fortalecer a marca Joinville cidade das flores , e quer trazer 47 
congressos e encontros nacionais e internacionais para a cidade nos próximos anos. 48 
Sugeriu que a Side, bem como outras secretarias com temas que possam contribuir neste 49 
sentido, apresentem suas demandas, seus desafios e projetos, como forma de observar de 50 
que maneira a câmara poderá contribuir. O conselheiro Escodel comentou que, na sua 51 
visão, há projetos isolados para garantir o cuidado com os rios da cidade, e que é 52 
necessário um projeto de exploração ordenado dos balneários do município, que poderia ser 53 
capitaneado pela Promotur. Comentou-se as dificuldades quanto à constituição de novas 54 
empresas, a burocracia e falta de agilidade no andamento dos processos do Regin - 55 
Registro Mercantil Integrado, e a necessidade dos órgãos estabelecerem um entendimento e 56 
trabalho em conjunto para dar celeridade a esses processos. O conselheiro Charles teceu 57 
comentários sobre o potencial da economia criativa, que diz respeito à industria de 58 
softwares, gastronomia, turismo, indústria fonográfica e cinematográfica, dentre tantas 59 
outras, e disse que a Fundação Cultural tem um representante nesta câmara por entender 60 
que a cultura também faz parte do potencial econômico do município. A coordenadora Maria 61 
Ivonete propôs que sejam convidadas algumas Secretarias para apresentarem seus projetos 62 
relacionados ao desenvolvimento econômico da cidade. O conselheiro Alsione propôs que a 63 
próxima reunião seja de duas horas, com início às dezoito horas e encerramento às vinte 64 
horas. Ao final da reunião a coordenadora Maria Ivonete comunicou que está assumindo a 65 
função de Chefe do Gabinete do Prefeito, o que provavelmente influenciará na sua 66 
participação nesta câmara, e colocou sua coordenação à disposição. Os conselheiros 67 
presentes, contudo, acharam por bem nada alterar neste momento, e aguardarão o decorrer 68 
dos acontecimentos. Ficou também definido que o coordenador de Integração Comunitária a 69 
Fundação Ippuj, Gabriel Tambosi Neto, participará das reuniões e será responsável em 70 
registrar os comentários para a posterior confecção das atas. Nada mais havendo a relatar 71 
eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, redigi a 72 
presente ata com base nas anotações encaminhadas por Gabriel Tambosi Neto. Esta vai 73 
assinada pela coordenadora, por mim e pelos conselheiros presentes. Joinville, nove de 74 
fevereiro de dois mil e dez. 75      

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          -

 

_________________

 

_________________

 

Charles Narloch Fábio Vieira de 
Oliveira 

Marcos Boettcher VAGO 

    

II - Entidades de trabalhadores 

_________________ -      _  ausente          -

 

-        ausente          -

 

-        ausente          -

 

Raulino João Schmitz Juliana Filippe Wesley Masterson 
Belo de Abreu 

Raul Landmann 

    

III - Entidades profissionais, acadêmicas e 
de pesquisa 

_________________ -      _  ausente          -

 

_________________

 

_________________

 

Alsione Gomes de 
Oliveira Filho 

Alberto Jorge 
Francisco 

Gean Marcos 
Dombroski Corrêa 

Juliana Corrêa 
Godoy 

    

IV - Organizações não Governamentais 
(ONG´s) 

_________________ -      _  ausente          -

 

_________________

 

-        ausente        -

 

Rocheli Grendene Viviane Schumacher 
Bail 

José Laércio 
Escodel 

Aime Maria 
Czarnobay 

   

V - Movimentos Sociais 

   

Joinville, 9 de fevereiro de 2010 
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