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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL  

DO CONSELHO DA CIDADE 
5 de maio de 2010   

No sétimo dia do mês de abril 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) Lei de 6 
Macrozoneamento; d) Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança; e) Definição de Prioridades 7 
para discussão no decorrer do ano; f) Assuntos gerais. Na ausência justificada do 8 
coordenador Dieter Neermann, os conselheiros elegeram como coordenador interino o 9 
conselheiro Luiz Antônio Luz Constante, que realizou a leitura do edital de convocação e, 10 
tendo sido dispensada a leitura da ata da reunião anterior, esta foi aprovada e assinada 11 
pelos conselheiros presentes. No início dos debates os conselheiros conversaram sobre a 12 
questão do macrozoneamento urbano e rural, e o coordenador interino fez um resumo do 13 
que foi tratado na reunião conjunta de todas as Câmaras Setoriais do Conselho da Cidade, 14 
realizada no dia quatorze de maio de dois mil e dez, no auditório da Amunesc, Associação 15 
dos Municípios do Nordeste Catarinense. Os conselheiros conversaram sobre a questão da 16 
integração da grande região de Joinville, e consideraram importante que haja uma maior 17 
interação entre o Conselho da Cidade de Joinville e os das cidades vizinhas. Por esse 18 
motivo, a Câmara Comunitária de Integração Regional solicita ao Conselho da Cidade que 19 
organize um evento em conjunto com os Conselhos das Cidades vizinhas, para debater 20 
seus planos diretores, identificar pontos em comum e buscar uma compatibilização, que 21 
daria maior força à região. Os conselheiros consideraram importante também que seja 22 
organizado um Seminário Regional de Desenvolvimento Urbano, e concordaram que esse 23 
evento poderia ser organizado pelo Conselho da Cidade de Joinville. O conselheiro Eduardo 24 
Dalbosco disse acreditar que a Amunesc, por congregar cidades vizinhas, poderia ser esse 25 
órgão articulador para realizar esse seminário regional. Em seguida os conselheiros 26 
passaram à análise do EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança, e consideraram necessária a 27 
convocação de reunião extraordinária para finalizar essa análise, ficando marcada para o dia 28 
dezessete de maio de dois mil e dez,  às dezoito horas, no Ceaj, Centro de Engenheiros e 29 
Arquitetos de Joinville. A Secretaria Executiva do Conselho da Cidade deverá convidar o 30 
arquiteto e conselheiro Gilberto Lessa dos Santos para participar dessa reunião 31 
extraordinária, com o objetivo de auxiliar no debate. Os conselheiros pediram para registrar 32 
em ata que ficou para uma reunião futura a discussão sobre o item cinco da pauta desta 33 
reunião, a definição de prioridades para discussão no decorrer do ano . Às vinte horas Luiz 34 
Antônio Luz Constante deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a relatar eu, 35 
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Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, redigi esta ata com 36 
base nas informações de Gabriel Tambosi Neto, relator da reunião. A ata vai assinada pelo 37 
coordenador interino, por mim e pelos conselheiros presentes. Joinville, cinco de maio de 38 
dois mil e dez. 39       

Luiz Antônio Luz Constante 
Coordenador Interino 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 

________________ -         ausente           -        -         ausente           -        -         ausente           -        

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           -        ________________ -         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 

  

Relator: Gabriel Tambosi Neto   

  

Joinville, 5 de maio de 2010 
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