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ATA DA NONA REUNIÃO DA 
CÂMARA COMUNITÁRIA DE ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO  

TERRITORIAL DO CONSELHO DA CIDADE 
- ORDINÁRIA - 

8 de abril de 2010    

No oitavo dia de abril de dois mil e dez reuniu-se, em caráter ordinário, a Câmara 1 
Comunitária de Estruturação e Ordenamento Territorial do Conselho da Cidade, às quatorze 2 
horas, na Secretaria de Infraestrutura do Município 

 

SEINFRA, à Rua Saguaçu no 265, 3 
Bairro Saguaçu, na cidade de Joinville, Santa Catarina, atendendo à convocação do 4 
Coordenador da Câmara, engenheiro Henrique Chiste Neto, e do Presidente do Conselho da 5 
Cidade, arquiteto Luiz Alberto de Souza, para tratar da seguinte pauta: a) Leitura do Edital 6 
de Convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; c) Análise do Projeto de 7 
Lei Substitutivo do Projeto de Lei Complementar nº 32/2008 

 

Lei de Estruturação Territorial; 8 
d) Assuntos Gerais. Devido à ausência justificada do coordenador Henrique Chiste Neto, os 9 
conselheiros elegeram como coordenador interino o conselheiro Rogério Novaes, que leu o 10 
edital de convocação. Em seguida os conselheiros discutiram sobre a ata da reunião 11 
anterior, e solicitaram que constem as seguintes informações: 1) O conselheiro Rogério 12 
Novaes propôs que fosse enviada carta ao Conselho Consultivo e Deliberativo do Conselho 13 
da Cidade, solicitando que a Lei de Estruturação Territorial, que está na Câmara de 14 
Vereadores de Joinville, seja retirada desta e encaminhada para análise do Conselho da 15 
Cidade. 2) O conselheiro Gilberto Lessa dos Santos concordou em enviar a carta ao 16 
Conselho Consultivo e Deliberativo, para que esse delibere sobre a retirada ou não da lei da 17 
CVJ. 3) O conselheiro Arno Kumlehn questionou se o Conselho da Cidade está registrado 18 
no Concidades. Em seguida, o coordenador interino Rogério Novaes leu a solicitação da 19 
Secretaria Executiva do Conselho da Cidade, que pergunta às câmaras comunitárias seu 20 
interesse em analisar o EIV 

 

Estudo de Impacto de Vizinhança, pois as sugestões que 21 
forem levantadas nas Câmaras deverão ser encaminhadas para a Secretaria até o prazo 22 
máximo de vinte e quatro de maio de dois mil e dez, pois serão apreciadas na reunião do 23 
Conselho Consultivo e Deliberativo no dia vinte e seis de maio de dois mil e dez. Diante 24 
deste questionamento, os conselheiros foram unânimes ao afirmar que é de grande 25 
importância a análise dessa lei por esta Câmara, consideraram insuficiente o prazo dado 26 
pelo Conselho Consultivo e Deliberativo, e solicitaram que a Secretaria Executiva do 27 
Conselho da Cidade encaminhe novamente a minuta do EIV, ficando esse assunto para a 28 
pauta da próxima reunião. Os conselheiros, após longo debate, consideraram importante 29 
que o coordenador da Câmara acompanhe as solicitações desta Câmara junto à Secretaria 30 
Executiva do Conselho. A conselheira Eulívia Fleith Comitti disse acreditar que os 31 
representantes desta Câmara no Conselho Consultivo e Deliberativo devem estar sempre 32 
presentes, levando e defendendo as deliberações da Câmara junto a esse Conselho. O 33 
conselheiro Arno Kumlehn sugeriu que todos os conselheiros tenham conhecimento, 34 
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estudem e leiam o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável 35 
de Joinville, para que haja nivelamento do conhecimento, para que todos compreendam 36 
alguns conceitos básicos, que evitariam debates desnecessários, qualificando-os. Em 37 
seguida, para exemplificar, o conselheiro Arno Kumlehn perguntou aos conselheiros 38 
presentes se conheciam a função social da terra, seguindo-se um debate sobre esse 39 
assunto. Rogério Novaes opinou que se deve garantir a universalização do acesso à terra, e 40 
que isso seja garantido pelo Poder Público, com o estabelecimento de regras para todos. O 41 
conselheiro Rolando Isler disse que existe uma situação de invasão, uma família que 42 
instalou uma casa sobre um terreno da Associação de Moradores do Bairro Fátima, fato que 43 
exemplifica a falta de controle e fiscalização do Poder Público, bem como da falta de 44 
garantia de que haja terra para todos. O conselheiro Valsoni Celestino comentou que o 45 
debate sobre a função social da terra é importante, e que também é necessário debater a 46 
função social das áreas públicas do município, como forma de garantir que as mesmas 47 
sejam utilizadas de maneira coerente, que tenham uma função social, fato não verdadeiro 48 
hoje. O conselheiro Arno leu o artigo que escreveu com respeito à situação do Rio de 49 
Janeiro, sobre os deslizamentos de terra ocasionados pelas fortes chuvas dos últimos 50 
meses. O conselheiro Gilberto solicitou que a Secretaria do Conselho da Cidade envie para 51 
todos os membros do Conselho da Cidade, novamente, a Lei de Estruturação Territorial. 52 
Nada mais havendo a tratar, o coordenador interino Rogério Novaes deu por encerrada a 53 
reunião. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, lavrei a 54 
presente ata com base nas anotações de Gabriel Tambosi Neto. A ata vai assinada pelo 55 
coordenador interino, por mim e pelos conselheiros presentes. Joinville, oito de abril de dois 56 
mil e dez.  57        

Rogério Novaes 
Coordenador Interino da Câmara Comunitária 

de Estruturação e Ordenamento Territorial do Conselho da Cidade        

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

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

-           ausente           -       -           ausente           -       -           ausente           -       -           ausente           -       
Ariel Arno Pizzolatti João Gilberto 

Damasceno 
Jorge Arnaldo 

Laureano 
João Tadeu Moreira

     

I -

 

Entidades Empresariais

 

________________ -           ausente           -       ________________

 

________________

 

Valsoni Celestino Celso Voos Vieira Rolando Isler Vacância 

  

II -

 

Entidades de trabalhadores

 

-           ausente           -       -           ausente           -       -           ausente           -       ________________

 

Marcos Odainai Lourdes Thomé Henrique Chiste 
Neto 

Rogério Novaes 

 

III -

 

Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa

 

-           ausente           -       ________________

 

________________

 

-           ausente           -       
Fabiano Lopes de 

Souza 
Eduardo Gineste 

Schroeder 
Eulivia Fleith Comitti

 

Roberto Antônio de 
Araújo Silva 

    

IV -

 

Organizações não Governamentais (ONG´s)

 

________________ -           ausente           -       ________________

 

-           ausente           -       
Gilberto Lessa dos 

Santos 
Amarílis Laurenti Arno Ernesto 

Kumlehn 
Fernando Humel 

Lafratta 

    

V -

 

Movimentos Sociais

    

Joinville, 8 e abril de 2010 
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